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RESUMO 

 

Este trabalho tem o intuito de estudar como podemos entender participação da Educação 

Física e os sentidos que ela vem ganhando no currículo da Educação Infantil do município de 

Vila Velha. A pesquisa se configura como um estudo de campo de caráter qualitativo, e, tem 

como fontes de informações uma revisão bibliográfica sobre a temática, análise dos 

documentos oficiais de Vila Velha, entrevistas realizadas com a coordenadora da Educação 

Infantil da Secretaria de Educação municipal de Vila Velha e com a professora de Educação 

Física de uma Unidade e observações de aulas de Educação Física. Nesse trabalho, pode-se 

perceber que a participação da curricular Educação Física na Educação Infantil tem 

características peculiares à infância, e, o processo ensino-aprendizagem da Educação Física na 

Educação Infantil não se limita à prática de esportes ou habilidades de destrezas, mas através 

das experiências do movimento corporal, oferece as crianças possibilidades em possam 

refletir de forma autônoma, sobre as suas possibilidades corporais. Por fim é possível perceber 

que há uma divergência no entendimento e na interpretação dos sentidos da componente 

curricular Educação Física na Educação Infantil da rede municipal de Vila Velha.  

 

Palavras-chaves: Educação Física, Educação Infantil, Movimento Corporal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a minha vida acadêmica me envolvi com todas as áreas da Educação Física 

procurando me aproximar e me aprofundar em todas, pois sei da importância de sermos 

professores completos. Mas, quando cursei a disciplina “Ensino da Educação Física na 

Educação Infantil” minha paixão pelas crianças se acendeu. Percebi a precarização e a 

desvalorização do professor de Educação Física neste nível da Educação Básica e compreendi 

que neste nível de ensino as experiências de movimento corporal (Andrade Filho, 2011, 

2013), estão bem presentes e não podemos negá-las às crianças.  

Porém, é necessário fazermos um trabalho sério, para que as nossas intervenções 

sejam valorizadas, para que não sejamos mal nomeados e, assim, possamos legitimar o nosso 

trabalho neste nível de educação. Ao recorrer para a literatura, na tentativa de me aprofundar 

nesta temática, percebi que a Educação Física na Educação Infantil vem ganhando muita 

visibilidade no meio acadêmico, vários autores se propõem a discutir esta temática, entretanto 

quando se trata de discutir o currículo são poucos os autores que se propõem à discussão.  

Frente a essas percepções, decidimos delimitar este estudo no sentido de estudar a 

Educação Física na Educação Infantil em Vila Velha. Escolhemos este município por ser o 

local onde estou residindo atualmente e porque vejo lá a possibilidade para realizar uma 

intervenção pedagógica em um futuro breve. Ao estudar a Educação Física na Educação 

Infantil de Vila Velha quero trazer a temática para ser discutida no meio acadêmico, no 

sentido de que assim procedendo possamos conhecer e reconhecer a situação da Educação 

Infantil e da Educação Física neste município, bem como o trabalho que vem sendo realizado 

pelos professores de Educação Física em Vila Velha. Com essa abordagem entendo que é 

importante dar visibilidade ao trabalho educativo que a Educação Física vem realizando neste 

município.  

Considerando o assunto em foco, a questão que orientará a abordagem da temática é: 

como podemos entender a participação da Educação Física no currículo da Educação Infantil 

do município de Vila Velha, ES?  

Do ponto de vista metodológico considero a possibilidade de realizar uma pesquisa de 

campo de caráter qualitativo do tipo exploratória. Antônio Joaquim Severo (1941) afirma que 

a pesquisa do tipo exploratória busca levantar informações sobre um determinado assunto, 

delimitando o campo de trabalho e mapeando as condições de manifestação do assunto/objeto 

de estudo.  Nesses termos a abordagem dessa discussão terá como fontes de informação os 

documentos oficiais, entrevista com uma professora de Educação Física e com a coordenadora 
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da Educação Infantil de Vila Velha, observações de aulas de Educação Física e uma revisão 

bibliográfica sobre a temática, procedimento esse que pretendemos que contribua com a 

discussão e interpretação final das informações colhidas. 

Com essas preocupações estruturei este texto desenvolvendo as seguintes discussões 

contexto histórico, político e social do município de Vila Velha, uma apresentação da 

estrutura do sistema de educação infantil municipal, histórico da inserção da componente 

curricular Educação Física na Educação Infantil em Vila Velha, características da prática 

pedagógica e do papel educativo que o professor de Educação Física desenvolve trabalhando 

com a componente curricular na Educação Infantil no município de Vila Velha, e, finalmente, 

discutirei os sentidos da participação da Educação Física no currículo da Educação Infantil do 

município de Vila Velha, ES.  
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1. CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VILA 

VELHA 

 

Para fazer a presente discussão é necessário conhecer a realidade do Município em 

questão, visto que, o contexto histórico, político e social, influenciaram e influenciam o 

desenvolvimento do sistema educacional, e isto, nos permitirá fazer uma discussão mais 

profunda. Vila Velha é o município mais antigo do estado do Espírito Santo. Foi fundada em 

23 de Maio de 1535 com o nome de Vila do Espírito Santo pelo português Vasco Fernandes 

Coutinho, então donatário da Capitania do Espírito Santo. A Vila, como era conhecida, foi 

sede da capitania até 1549, quando a sede da capitania foi transferida para Vitória e a Vila 

passou a ter o nome atual.  

Santos Neves (2003), ao falar sobre a história do referido município afirma que Vila 

Velha começou a se organizar administrativamente, como município, em meados do século 

XVIII, quando ainda tinha o nome de Vila do Espirito Santo, naquele tempo já existia uma 

câmara funcionando precariamente em um imóvel na prainha, funcionando com cinco 

vereadores eleitos pelo voto censitário (o eleitor ou candidato deveriam ter altas rendas). No 

mesmo imóvel existia uma cadeia pública de passagem, o infrator que por ali passava era 

conduzido para a Vila de Vitória onde funcionava a justiça. Em 1890 a constituição estadual 

confirmou a função administrativa da câmara existente, com ela a administração municipal 

passou a ser feita por meio de uma corporação de cinco vereadores que passaram a ser 

chamados de governadores municipais. Um entre eles passou a ser o presidente do governo 

municipal e da câmara. A partir de 1913, com a reforma Constitucional, o prefeito, passou a 

ser escolhido pelo povo para exercer a função executiva, com mandato de dois anos. Com a 

constituição de 1935 o mandato foi estendido de dois para quatro anos. 

Vila Velha é o 2º município mais populoso do estado do Espírito Santo, a grande 

maioria da sua população residente na área urbana. Vila Velha está a 5 km da capital do 

estado e possui 218 km². Seu território é praticamente todo recortado por praias, as quais 

constituem importantes ícones turísticos e paisagísticos, exemplos são: a Praia da Costa, de 

Itapoã, Barra do Jucú e de Itaparica. Por ser a cidade mais antiga do estado, Vila Velha possui 

construções do século XVI, como o Convento da Penha e a Igreja do Rosário; do século 

XVII, como o Forte de São Francisco Xavier e do século XIX, como o Farol de Santa Luzia. 

As grandes atividades econômicas do Município são: agricultura, pecuária, turismo e a 

indústria, o turismo é um dos pontos marcantes da economia do município. As principais 

indústrias são de alimentos, mobiliários, vestuários, construção civil, metalúrgica e hoteleira. 
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Além disso, Vila Velha possui o maior centro comercial do Estado. Atualmente o município 

de Vila Velha é formado por cincos distritos. São eles: Centro, Argolas, Ibes, São Torquato e 

Jucu. Essa divisão é válida desde 1 de janeiro de 1979, após a anexação dos distritos de Ibes e 

São Torquato ao município de Vila Velha (lei estadual nº 1935, de 8 de janeiro de 1964). 

Segundo os dados do IBGE (2010) Vila Velha possui 414.586 habitantes destes 

49.205 são crianças com a faixa etária entre 0 e 9 anos de idade. Possui 81 estabelecimentos 

que tratam da Educação Infantil, dentre estes 33 são as Unidades Municipais de Educação 

Infantil (Umei) que atendem alunos de zero a cinco anos de idade. Atualmente, quase 10 mil 

alunos são atendidos pela Educação Infantil da rede municipal de ensino. Visto isto é possível 

considerar que o governo tem se preocupado com a melhoria da qualidade de ensino, mas, 

também é possível concordar que estes investimentos na área da educação são uma conquista 

do povo, que através de lutas, conquistou o direito ao atendimento à criança. O atendimento à 

criança ganhou visibilidade nos planos do governo Municipal no mandato do prefeito Vasco 

Alves de Oliveira Júnior, ele exerceu seu governo no período de 1983 a 1986. Naquele 

período aconteceu uma grande movimentação por parte da população que queria que o 

governo assumisse a responsabilidade do atendimento à criança. Como consequência a partir 

de 1986 a responsabilidade do cuidado com a Educação Infantil passou a ser do governo 

municipal. Naquele momento a Educação Infantil era de responsabilidade da secretaria de 

Assistência Social. Após sete anos, durante o período de 1993 a 1996, Vasco Alves de 

Oliveira Júnior voltou a governar o município de Vila Velha, e, mais uma vez realizou 

mudanças no cenário da Educação Infantil. Em 1995 a Educação Infantil passou a ser 

responsabilidade da Secretaria de Educação. Neste sentido é possível perceber que há uma 

preocupação com a reforma do sistema de ensino básico no sentido de incluir a Educação 

Infantil na política educacional de Vila Velha. Nesse momento a Educação Infantil deixa de 

ser um direito exclusivo dos pais/mães que trabalham e passa a ser também um direitos das 

crianças, entretanto, como era costume, as mudanças realizadas no papel não aconteceram de 

fato na realidade imediata. Mesmo com as boas intenções e iniciativas administrativas Vila 

Velha continuou realizando um atendimento precário durante alguns anos. Em continuidade 

com as reformas iniciadas na gestão do prefeito Vasco Alves Coutinho, o prefeito Max Filho, 

que assumiu a gestão em 2001, tomou a iniciativa de tornar obrigatória a contratação de 

profissionais qualificados para o ensino das crianças. É desse período a realização do primeiro 

concurso público para professores e pedagogos que foram aturar na Educação Infantil do 

Município de Vila Velha. Desde então, algumas medidas como a construção de escolas, 
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ampliação do número de vagas e o aperfeiçoamento do ensino são tomadas para que 

aconteçam estes progressos na rede de ensino do município. 

 

2. A ESTRUTURA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS UMEI 

  

No cenário brasileiro a história da Educação Infantil passou por várias fases e 

enfrentamentos. No Município de Vila Velha não foi diferente. Em Vila Velha é possível 

perceber os diversos enfrentamentos e modificações que a primeira etapa da Educação Básica 

passou até chegar ao ponto em que se encontra atualmente. Vale ressaltar um pouco dos 

enfrentamentos vividos no cenário brasileiro, para que entendamos o surgimento desta etapa 

de ensino no Município citado.  

KRAMER (1987) divide a educação em três períodos principais. A partir do 

descobrimento até 1930, o atendimento proposto era feito as classes populares e tinha o 

aspecto médico e sanitário; de 1930 até 1980, os aspectos sociais e nutricionais foram se 

incorporando e a partir daí começou então o terceiro período, onde os aspectos educacionais 

foram incorporados.  

Percebe-se que estas mudanças acompanharam as transformações sociais vividas no 

país. As primeiras iniciativas voltadas às crianças surgem de higienistas que vão contra a 

mortalidade infantil, que era alarmante. Esta estatística está atrelada aos nascimentos 

ilegítimos, fruto da relação entre escravos ou entre esses e seus senhores e à falta de cuidado 

das mães, que permitiam o aleitamento mercenário. O cuidado com a criança passou a ser 

considerado como a solução para os problemas sociais e como forma de renovação da 

humanidade.  

Nos anos 30 houve um discurso que enfatizava a relação entre a pátria e as crianças, 

neste período quem defendia o papel do Estado em relação aos cuidados com as crianças eram 

as próprias autoridades governamentais, que faziam isto de forma mais intensa que na antiga 

República. Surgiu aí, à criança trabalhadora, muito valorizada por suas contribuições a nação. 

Essa ideia se solidificou na Constituição outorgada de 1937, que dedicou dois capítulos aos 

menores operários. Neste cenário o caráter assistencialista foi atrelado ao atendimento das 

crianças. Tinha como intuito afastar as crianças pobres do trabalho servil e servia como 

guardiã de crianças órfãs e dos filhos de trabalhadores. Na década de 80, final desse período 

do atendimento à criança, em Vila Velha também aconteceu uma movimentação social para 

que tenha um atendimento à criança filha de trabalhadores que precisavam de um lugar para 

deixar seus filhos enquanto trabalhavam.  
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O discurso sobre o atendimento à criança começou a mudar pela parte governamental 

quando houve uma percepção do aumento dos níveis de repetência e evasão nas primeiras 

séries do 1º grau. Com essa percepção houve um esforço político e intelectual em relação à 

pré-escola, que começou a ser vista como solução para estes problemas. Então, o atendimento 

às crianças ganhou o sentido educacional. Neste momento, a pré-escola começou a ter a 

função de prevenir os fracassos no 1º Grau e promover o desenvolvimento global da criança. 

Mas, em Vila Velha o caráter educacional na Educação Infantil só começou a ingressar de 

fato em 1995, quando a Secretaria de Educação passou a ser responsável pelo atendimento às 

crianças. 

Após compreender as transformações que ocorreram no cenário brasileiro começa a 

ser possível ter outro olhar sobre a Educação Infantil no Município de Vila Velha. Podemos 

começar a compreender como se deu os enfrentamentos dos problemas e as transformações 

que ocorreram no âmbito local da Educação Infantil. Transformações estas que tiveram 

importantes influências aqui e, que acompanharam as transformações sociais e políticas que 

estavam acontecendo no País. Em entrevista, a atual coordenadora da Educação Infantil de 

Vila Velha, Giovana Coelho, nos contou um pouco desta trajetória. 

 

Olha a educação Infantil em Vila Velha, veio de uma luta das mães que precisavam 

trabalhar, de um movimento popular onde existiam essas creches bem improvisadas, 

essas mães crecheiras, movimento que era atendidos pela comunidade, pelos 

movimentos populares, pelos líderes comunitários a comunidade se organizava, 

então a partir daí houve uma pressão e o município começou a se envolver e atender, 

mas era tudo vinculado a secretaria de assistência social. Em, mais ou menos, em 

1993 que a secretaria de educação pega estas instituições que antes tinham todo um 

caráter assistencial. Isso não foi um movimento só no Município de Vila Velha isto 

foi um movimento nacional. Então foi mais ou menos nesse movimento primeiro 

vinculado à secretaria de ação social com toda essa perspectiva assistencialista e 

posteriormente com a secretaria de educação com esse foco, que a Educação Infantil 

foi pensada como educação. Sem desvincular claro o cuidar e educar que é uma 

proposta perfeitamente possível dentro do foco proposto. (Giovana Coelho 

Secretária da Educação Infantil do Município de Vila Velha) 

 

Ao analisar o documento: Proposta Pedagógica da Educação Infantil do Município de 

Vila Velha (2008), foi possível encontrar um breve histórico da Educação Infantil no referido 

Município. Para que a Educação Infantil fosse inserida no sistema municipal de educação em 

Vila Velha houve algumas lutas e enfrentamentos, porém não houve muitos registros desta 

história. A equipe de produção do documento buscou nas vozes das mulheres que batalharam 

para que a Educação Infantil chegassem em Vila Velha e na produção de trabalhos 
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relacionados a esta temática, catalogar e registrar os caminhos desta etapa de ensino da 

educação básica neste Município. 

 

Infelizmente, não foi encontrado nenhum texto sobre a história da educação infantil 

no município de Vila Velha. O texto aqui apresentado contou com a colaboração da 

Equipe atual de Educação Infantil na busca de pistas e indícios dessa história, com a 

prestimosa colaboração dos relatos orais de Lindomar Alies Scalfoni, Maria Geni 

Meriguetti Cerutti, Marlene Storch Queiroz da Costa e Vagna Aparecida da Silva 

Araújo (integrantes do Movimento de Mulheres de Vila Velha na década de 80), 

bem como, com o trabalho monográfico de Joelma Andreão de Cerqueira, defendido 

na UFES em 2007 com o título “O atendimento às crianças de 0 a 6 anos no 

município de Vila Velha: entre o passado e o presente”. (VILA VELHA, 2008, p. 

17). 

 

Em Vila Velha a Educação Infantil começou com um caráter assistencialista, por um 

movimento da comunidade, onde as mães precisavam trabalhar e queriam um lugar seguro 

para deixar seus filhos enquanto estivessem trabalhando. Neste sentido, às primeiras creches 

eram os lugares que permitiam a entrada e permanência dessas mães no mercado de trabalho. 

Estas mulheres se organizaram em um grupo, realizando um movimento mais amplo 

denominado “Coordenação de Mulheres de Vila Velha”. Através deste movimento, estas 

mulheres discutiam diferentes demandas e debatiam as estratégias de reivindicação e as 

dificuldades decorrentes da não oferta de creches públicas no Município. Através de muitas 

lutas, em 1986, a Prefeitura assumiu a responsabilidade pelas creches, estando estas ligadas à 

Secretaria de Ação Social. Em 1993, começou uma discussão sobre a transferência do 

atendimento das creches para a Secretaria de Educação. O resultado dessa discussão apareceu 

na Lei nº 3.012, de 13 de janeiro de 1995, que em seu capítulo IV no Art. 17 diz que “as 

creches Municipais estruturadas na Secretaria Municipal de Ação Social passam a fazer parte 

da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação com a denominação de 

Unidade de Educação Infantil.” Os debates que aconteciam em âmbito nacional também 

contribuíram para que este fato ocorresse, e, um deles foi o que mais tarde se promulgou na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), quando nos artigos 29 e 30, determinou: 

 

Art. 29 – 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. 

Art. 30 – A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
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Após a passagem das creches para a Secretaria de Educação percebeu-se a necessidade 

de se construir Unidades de Educação Infantil próprias e adequadas, bem como, a necessidade 

de se elaborar de uma proposta pedagógica. Ainda neste período a equipe “multidisciplinar” 

existente foi constituída, em sua maioria, por profissionais da Ação Social. 

 Só em 2001, quando uma nova gestão assumiu a Secretaria de Educação, começou 

então um movimento para regulamentar a Educação Infantil, e, naquele ano aconteceu o 

primeiro concurso público para professores neste nível. 

 

Ainda neste ano (2001) foi realizado o primeiro concurso público, possibilitando, 

assim, o ingresso de professores e pedagogos efetivos, já que as unidades de 

educação infantil não contavam com nenhum professor efetivo, muito menos com 

algum trabalho na área de orientação pedagógica exercido diretamente junto às 

unidades educacionais. (VILA VELHA, 2008, p. 21). 

 

Com a inserção de professores efetivos, houve um crescente movimento para a 

capacitação destes profissionais. Atividades como processo de formação continuada e a 

organização de grupos de estudos nas Unidades de Educação Infantil foram ocorrendo 

frequentemente. Em 2005 aconteceu o I Seminário de Educação Infantil de Vila Velha, com o 

objetivo de socializar as praticas educativas desenvolvidas nas Unidades, este Seminário 

passou a ser organizado anualmente. O resultado dos debates e discussões destes Seminários e 

das formações que aconteciam com a finalidade de pensar nos objetivos do trabalho na 

Educação Infantil foi importante para o processo de elaboração da proposta pedagógica de 

educação infantil para o município de Vila Velha. Os professores, pais e alunos juntamente 

com a Secretaria organizaram alguns encontros denominados fóruns. Nestes fóruns cada 

grupo, coletivamente, pensava em metodologias para trabalhar com as crianças. Uma equipe 

foi formada para sistematizar estas discussões, e, assim, em 2008, foi lançada a proposta 

pedagógica para a Educação Infantil de Vila Velha. Esta proposta tem como finalidade 

nortear o trabalho do professor. Em 2012 foram elaborado os cadernos complementares.  

 

O documento de 2008, essa proposta pedagógica nós contratamos a assessoria de 

uma professora da UFES, a Doutora Vânia. E aí a nossa dinâmica foi chamar através 

de fóruns todos os representantes, então assim, nós tivemos fóruns com os 

representantes de pais, fórum com os representantes de professores, fórum com os 

representantes das crianças. As crianças vinham pra poder falar o que que elas 

queriam, que escola era essa que elas desejavam, e aí, depois de todos esses 

movimentos a gente conseguiu ver o que que cada um desses segmentos apontavam 

como demanda. Escolhemos, depois disso, o representante de cada uma das escolas 

e estudamos durante um ano inteiro, todas as quartas-feiras à noite com a assessoria 

da Vânia a construção desse documento. (...) A proposta fala qual é a nossa 

concepção de criança, o que a gente pretende com a Educação Infantil. Alguns temas 

que foram apontados como: avaliação, Educação Física, Artes, o brincar, o cuidar e 
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o educar. Então era mais ampla, uma coisa mais aberta pra que cada escola pensasse 

de fato o seu currículo, mas não era essa a expectativa do grupo. Então, a de 2012 

vem com essa proposta de ser um pouco mais específica vamos dizer assim, um 

pouco mais direcionada, do que trabalhar com cada uma dessas faixas etárias. Então 

tudo tem os seus prós e os seus contras, a gente acredita mesmo na importância das 

escolas e dos sujeitos que estão nas escolas pensarem suas propostas. (Giovana 

Coelho Secretária da Educação Infantil do Município de Vila Velha) 

 

 Com isso Vila Velha, hoje, conta com os documentos de 2008 e de 2012, com os 

documentos oficiais nacionais, com o Plano Político Pedagógico e com o Plano de ação, que 

cada Unidade constrói de acordo com suas especificidades. Estes documentos orientam e 

norteiam o trabalho pedagógico neste município. 

 

Hoje nós temos as Diretrizes Curriculares Nacionais, que é o fio condutor de todo 

nosso trabalho. Então nenhuma das propostas está desvinculada ao que apontam as 

Diretrizes. Então a partir desse documento, que tem os dois documentos de Vila 

Velha, um mais teórico e outro mais prático que direciona o trabalho que vai ser 

realizado, e, além disso, existem as orientações para que cada uma das escolas 

construa os seus projetos político pedagógico, e dentro do seu projeto político 

pedagógico os seus projetos anuais, os seus projetos institucionais, para aquele ano 

que pode ser no ano finalizado ou pode se estender. Então, todo trabalho de Vila 

Velha é pautado em projetos. Essa é a nossa orientação, então é Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Proposta Pedagógica do Município, Projeto Político 

Pedagógico e Projetos Institucionais. Essa é a organização. (Giovana Coelho 

Secretária da Educação Infantil do Município de Vila Velha) 

 

 

 

2.1. CONHECENDO AS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DO MUNICÍPIO DE VILA 

VELHA 

 

Para pensar em uma proposta pedagógica é necessário conhecer e compreender quem 

de fato irá vivenciar estas propostas, pensar o que e para quem estamos fazendo o trabalho 

“No que se refere ao currículo, este é pensado a partir das necessidades das crianças que, por 

sua vez, são dotadas de singularidades, completas, totais e indivisíveis.” (PRADO & 

AZEVEDO, 2012, p. 37). É necessário pensar nesta criança, que antes estava nas creches não 

por ser um direito dela, mas por ser um direito da mãe trabalhadora, e, agora esta criança esta 

em outra posição, ela é o ser que tem o direito de estar nas creches. As creches que antes tinha 

o dever de acolher e cuidar, hoje adquiriram mais uma função, a de ensinar, e, nós 

professores, devemos entender que a criança é um ser de direitos, que possui uma identidade, 

e, construímos junto às crianças o conhecimento. Neste sentido, a proposta pedagógica de 

Vila Velha foi estruturada pensando nas crianças como um sujeito de direito, quem tem 
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direito ao respeito, à proteção, à moradia, à saúde, à educação, à dignidade, etc.. Entender a 

criança como um sujeito de direito é desconstruir o que antes estava determinado. A 

permanência da criança na Educação Infantil como o direito do pai/mãe que trabalhava. 

Então, a proposta faz um reconhecimento, que a Educação Infantil é um direito destinado, 

sobretudo às crianças. 

 O documento de 2008, denominado Proposta Pedagógica da Educação Infantil de Vila 

Velha “Desvelando Histórias... Produzindo Saberes”, apresenta a história das lutas, 

enfrentamentos e os caminhos que a Educação Infantil percorreu em Vila Velha. O 

documento ainda trás qual é a concepção de criança e o que se pretende com a Educação 

Infantil. Esta proposta foi construída coletivamente a partir da demanda de diferentes grupos 

como pais, professores e alunos. Estas demandas geraram discussões e reflexões em fóruns. 

Avaliação, Educação Física, Artes, a importância do brincar, o cuidar e o educar, foram 

alguns temas que emergiram durante as discussões, e, mais tarde, estas temáticas foram 

estudadas, esmiuçadas e sistematizadas dando origem ao documento. A finalidade desta 

proposta é nortear o trabalho do professor. Não como uma receita, que diz o que deve e o que 

não deve ser feito junto à criança, mas, sim, possibilitando ao professor e a equipe pedagógica 

da Unidade se organizar e construir a partir deste documento uma proposta de trabalho. 

 O documento “Desvelando Histórias... Produzindo Saberes” está dividido em cinco 

capítulos. No capítulo um “Rememorando nossa história”, o documento trás um breve 

histórico da Educação Infantil em Vila Velha. Fala sobre os enfrentamentos e a conquista da 

comunidade que através de lutas conseguiu fazer com que a prefeitura assumisse a 

responsabilidade do cuidado com a criança, e mostra como foi o processo para que a 

Educação infantil se tornasse de fato a primeira etapa da Educação Básica em Vila Velha. 

 No capítulo dois “A escolha do caminho” o documento mostra como ocorreu à 

motivação para a construção da proposta. Como e quais categorias iriam participar e o 

primeiro desafio do grupo sistematizador, “a participação das diferentes categorias de sujeitos 

da educação infantil (...), proporcionava, assim, a possibilidade do diálogo e da discussão para 

a construção de uma proposta coletiva.” Vila Velha, 2008, p.29. 

O capítulo três “Caminhos que se cruzam” trata de como ocorreram os fóruns de cada 

categoria. Neste capítulo o grupo sistematizador trás quais são as bases teóricas para a 

construção do documento faz uma discussão sobre que criança é essa que será recebida nas 

Unidades, que receberá o cuidado, mas que também deve receber a educação e levanta os 

temas que emergiram durante as discussões nos fóruns. 
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O capítulo quatro “Debates e embates em torno dos temas” faz um apanhado de todos 

os temas que emergiram durante os fóruns, sistematizando e problematizando cada um 

individualmente, também trata da concepção de criança, dos espaços e da relação entre as 

Unidades e a família da criança. 

Por fim o capítulo cinco, com um tema bem sugestivo, “Para não concluir” faz a 

conclusão do documento usando uma perspectiva temporal, dando a ideia de que este é apenas 

o começo para a mudança no ensino da Educação Infantil de Vila Velha. 

Houve uma grande expectativa por parte dos professores com relação à proposta, mas, 

quando tiveram acesso ao documento, alguns não se sentiram contemplados. Este não 

contentamento trouxe dificuldades para implantar o documento nas Unidades. Existia uma 

distancia entre o proposto e o vivido. Assim as Unidades não seguiam um mesmo caminho, 

Salgado (2013) diz que a intenção do sistema de ensino ao reestruturar o caderno da proposta 

de 2008, era aproximar a teoria com o contexto educativo vivido, para que as Unidades 

seguissem a metodologia traçada. Então, a secretaria reuniu os profissionais da Educação 

Infantil para retomar as atividades de formação continuada e, assim, decidir coletivamente o 

que fazer, dar continuidade à proposta de 2008 ou pensar em uma nova. Encontros mensais 

entre os profissionais da Educação Infantil e a equipe da secretaria foram realizados. 

Inicialmente, os grupos eram divididos por áreas de conhecimento e, depois, por região de 

locação das Unidades. Nestas reuniões foi decidido dar continuidade à proposta. Como 

resultado dos encontros foi elaborado quatro cadernos complementares da proposta 

pedagógica, finalizado em 2012. 

O caderno 1 “Orientação Curricular: A articulação dos saberes e experiências infantis” 

apresenta uma proposta de currículo voltada para a Educação Infantil, entendendo que o 

currículo  

... é uma prática em que se estabelece um diálogo entre agentes sociais, educandos e 

educadores. Desse modo, é preciso ver os envolvidos no processo curricular não 

apenas como sujeitos cognitivos, mas, também, como sujeitos sociais, aprendentes e 

capazes, simultaneamente, de aprender e ensinar. Nessa direção, o currículo 

constitui-se não só nas oportunidades que a escola provê, mas, igualmente, no modo 

pelo qual o educando vive essas oportunidades, no sentido de ampliar sua maneira 

de ver e agir no mundo. (VILA VELHA, Caderno 1, 2012, p. 7) 

 

 

Esta proposta curricular tem a finalidade de promover oportunidades de aprendizagem 

que sejam significativas para as crianças, potencializando as ações de cuidado e educação. 

Salgado (2013) fez uma sistematização da organização do caderno 1 estruturando da seguinte 

forma: 
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“As orientações curriculares estão organizadas para atendimento a grupos de 0 a 3 anos e 4 

e 5 anos. A estrutura pedagógica do currículo propõe: 

1. Identificação do Eixo do Currículo - São sete os eixos do currículo: Identidade e 

Autonomia, Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e 

Sociedade e Matemática, que atendem aos dois âmbitos de experiência: Formação Pessoal e 

Social e Conhecimento de Mundo, que visam ao atendimento da formação integral do aluno. 

2. Áreas do Eixo do Currículo - Cada eixo do currículo tem suas áreas de abrangência 

especificas ao que será trabalhado dentro do contexto do currículo que visam organizar os 

conceitos curriculares e dar garantia de atendimento integral as noções e conceitos a serem 

explorados em cada área do eixo curricular. 

3. Objetivos do Eixo Curricular - Os objetivos dos eixos curriculares pretendem orientar o 

professor para o aprofundamento do trabalho docente junto aos eixos curriculares em cada 

uma das faixas de atendimento da Educação Infantil – 0 a 3 anos e 4 e 5 anos. 

4. Conceitos Curriculares - Os conceitos curriculares expressam a estrutura básica dos 

conceitos, conhecimentos e noções que precisam ser trabalhados com os grupos da Educação 

Infantil. 

5. Contextos Curriculares - São conceitos, conhecimentos e noções a serem trabalhados com 

as turmas da Educação Infantil; 

6. Possibilidades didáticas para explorar os eixos curriculares - Exemplos de ações didáticas 

para os professores planejarem de forma a desenvolver os contextos curriculares. 

7. Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento - Expectativas de aprendizagem e 

desenvolvimento específicos para cada faixa etária ou grupos de idade supondo avaliação 

formativa para verificar se os objetivos, noções e conceitos pré-determinados, foram 

atingidos.” (SALGADO, 2013, p. 28) 

 

O Caderno 2 – “Planejamento da Educação Infantil: Pra começo de conversa” trata 

sobre a importância de planejar as aulas para atuar junto às crianças, visto que o planejamento 

é fundamental no trabalho pedagógico, neste sentido o “planejamento assume, portanto, a 

função de mediador e articulador do trabalho coletivo na educação, em seus diferentes níveis, 

que se integram e se articulam por meio do planejamento participativo”. (Vila Velha, 2012, p. 

8). Este caderno ainda aborda alguns conceitos e orienta o professor. 

O Caderno 3 – “Avaliação Formativa” traz uma discussão sobre a organização no 

processo avaliativo na Educação Infantil, entendendo a criança como um ser social e 
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participativo do processo de aprendizado, onde as crianças apreendem não só com o 

professor, mas, na socialização delas com elas mesmas, neste sentido “a avaliação, na 

educação infantil, deve privilegiar os interesses e as necessidades de cada criança, confiar em 

suas tentativas de aprender com os erros e com os acertos, valorizar seus interesses e 

descobertas”. (Vila Velha, 2012, p. 7). 

O Caderno 4 – “Plano de Implementação da Proposta Pedagógica” traz a justificativa 

para a implementação dos cadernos e apresenta “encaminhamentos para os principais eixos de 

implementação da Proposta Pedagógica da Educação Infantil de Vila Velha, com vistas a 

permitir subsídios e suporte técnico e pedagógico para o trabalho educativo nas Umeis”. (Vila 

Velha, 2012, p. 9). 

 A implantação dos cadernos complementares serviu para sistematizar o ensino em 

Vila Velha, Salgado (2013) diz que foi importante para os profissionais da educação repensar 

o que fazer na Educação Infantil, visto que os aspectos afetivos envolvidos neste processo 

possibilitaram aos profissionais do sistema ter a percepção de que estão inseridos em um 

sistema de ensino e que é importante cada unidade escolar ser uma peça de um grande quebra-

cabeça que vai se encaixando, assim a proposta pedagógica torna-se norteadora do trabalho 

educativo, proporcionando um atendimento igualitário. 

 

3. HISTÓRICO DA INSERÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM VILA VELHA 

 

 Ao estudar a inserção da componente curricular Educação Física na Educação Infantil 

de Vila Velha, antes de tudo foi possível compreender que este movimento antecedeu o ano 

de 2011, quando começou a contratação de professores para esta área.  Percebemos que na 

proposta curricular de 2008 já havia uma preocupação com o movimento da criança, 

provavelmente atendendo a orientação proposta no RCNEI (1998), esta proposta dedica um 

capítulo à Educação Física, embora, neste momento ainda não existisse a figura do professor 

de Educação Física nas UMEI. Baptista (2013), salienta que a primeira professora de 

Educação Física que trabalhou em uma UMEI em Vila Velha, participou da Equipe da 

Educação Infantil na Secretaria de Educação, fazendo parte de todo o contexto da Construção 

da Proposta Pedagógica da Educação Infantil de 2008. Esta professora se inseriu no sistema 

de Educação Infantil de Vila Velha, através de um convite para participar de uma parceria 

com a Universidade de Vila Velha (UVV), este convite partiu principalmente dos professores 

André da Silva Mello e Kaline Pereira Aroeira, que atuavam nesta instituição. Estes 
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professores realizaram uma parceria com a rede municipal de Vila Velha, assumindo o 

compromisso de um dos Estágios do curso ser oferecido na Educação Infantil, com isto era 

necessário uma professora com formação em Educação Física neste contexto. A partir desse 

movimento, é que houve um convite para que um profissional da rede municipal não só 

acompanhasse os alunos e os professores da UVV, no processo de estágio desenvolvido pelos 

alunos, mas participasse de seu processo de construção, frequentando reuniões e 

ressignificando as diretrizes do Estágio (BAPTISTA, 2013), e, é neste movimento que uma 

professora formada em Educação Física se envolve com as questões da Educação Infantil da 

rede Municipal de Vila Velha. 

 Em uma entrevista a atual coordenadora da Educação Infantil de Vila Velha nos 

contou como a trajetória de inserção da componente curricular Educação Física se deu na 

Educação Infantil do município. Ela ainda acrescentou que foi através da parceria entre 

secretaria e a Universidade de Vila Velha, que nasceu o desejo de que a Educação Física 

fizesse parte do currículo da Educação Infantil municipal. 

 

Na construção da proposta de 2008, a gente já começou a apontar a necessidade da 

Educação Física, já havia um projeto até indicado pela parceria UVV e Município de 

Vila Velha onde alguns professores da UVV com os seus estagiários faziam projetos 

em algumas Unidades, se não me engano eram três depois foram só duas e aí foi 

uma que é a Luiz Augusto Aguirre da Silva foi a Unidade que ficou por mais tempo 

com esse projeto, e aí depois dessa experiência a gente começou a ter o desejo de 

que toda a rede tivesse profissionais de Educação Física. Então em 2011 os 

professores chegaram, um movimento antes, mas em 2011 de fato foi possibilitado. 

Aos poucos a gente foi conseguindo trazer esses profissionais pra rede., inicialmente 

a gente tinha um desafio, porque a gente acreditava, por não ser da área, que só 

podia nas escolas que tinham espaços físicos pra prática, e aí a gente: como que 

essas escolas muito pequenas iam receber esse profissional? E aos poucos a gente 

foi rompendo com isso, hoje todas as escolas estão com profissionais de Educação 

Física nos dois turnos, e, esse ano de dois tempos que era até 2013 a gente passou a 

ter três tempos de Educação Física pra Educação Infantil. (Giovana Coelho 

coordenadora da Educação Infantil do Município de Vila Velha) 

 

 Ao analisar este relato percebemos que o trabalho efetivo pedagógico de um 

profissional formado em Educação Física ajudou a legitimar a presença da componente 

curricular no currículo da Educação Infantil, e que o movimento de parceria entre 

Universidade e Educação Básica foi o eixo central para que esta qualificação ocorresse, além 

de ser também uma forma para qualificar o ensino aprendizado dos futuros professores. 

Através deste movimento surgiram implicações políticas pela luta da Educação Infantil e da 

Educação Física neste contexto. Incluir a Educação Física na Educação Infantil não foi uma 

tarefa fácil, houve uma grande dificuldade de entender o papel do professor nesta etapa da 

Educação Básica, e qual trabalho deveria ser realizado com à criança.  
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Contudo, a história da Educação Física no currículo da Educação Infantil de Vila 

Velha aconteceu de forma gradativa, e ao analisar a proposta curricular de 2008 percebemos a 

preocupação dos seus organizadores em não tomar a Educação Física como uma disciplina e 

sim como um eixo para trabalhar o desenvolvimento das crianças, sem desvincular com as 

outras áreas de conhecimento, neste sentido o trabalho do professor de Educação Física 

deveria ser integrado com os demais professores. De acordo com a proposta curricular de Vila 

Velha, (2008, p. 80) a Educação Física: 

 

“[...] não deve se configurar como uma experiência rígida e inquestionável, pois 

desse modo, estaríamos introduzindo na educação infantil uma perspectiva 

escolarizada, um caráter disciplinar à linguagem corporal”.  

 

Os professores não podem atribuir a criança e ao ensino na Educação Infantil, 

características que atribuem nas demais etapas da Educação Básica, apesar de a Educação 

Infantil ser reconhecida como “primeira etapa da Educação Básica”, ela possui diferentes 

características teórico-metodológicas, isto por que as crianças nesta etapa da Educação 

possuem características peculiares, o trato com as crianças deve ser diferente, a criança possui 

tempos diferentes dos tempos dos adultos. A Proposta Pedagógica de Vila Velha, 2008, p. 81, 

diz que a “Educação Infantil não deve se configurar como uma “escola”, se este termo 

traduzir um forte acento no caráter disciplinar do conhecimento e na disposição fragmentada 

das atividades curriculares”.  Assim as crianças devem ser respeitadas em suas singularidades 

e as práticas desenvolvidas com às crianças devem potencializar sua capacidade criadora e 

estimular as experiências adquiridas no movimento, atribuindo sentidos e significados às 

coisas, permitindo assim que elas verdadeiramente manifestem o direito de ser criança. 

  A inclusão da Educação Física na Proposta curricular de Vila Velha surgiu de um 

debate qualificado, que levantou questões sobre seus objetivos e sua concepção. Essa reflexão 

inicial ocorreu nos fóruns de representantes, e, ajudou a desmistificar o dualismo entre corpo 

e mente, esta separação faz com que o desenvolvimento da linguagem corporal seja entendido 

como uma atividade de recreação ou uma atividade de educação psicomotora complementar 

às práticas desenvolvidas na sala de aula, contrapondo este pensamento a Educação Física na 

Educação Infantil de Vila Velha, foi pensada para ser integrada as demais atividades 

desenvolvida nas Unidades. De acordo com o documento de 2008, a Educação Física na 

Educação Infantil de Vila Velha é pensada em uma perspectiva Histórico-Cultural, onde há 

um reconhecimento do corpo como ferramenta para ampliar as experiências culturais das 

crianças.  
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[...] a Educação Física, enquanto uma prática cultural, deve ampliar o universo 

cultural da criança, ajudando-a a perceber as possibilidades de seu corpo nas 

diferentes formas de expressão e manifestação no conjunto da sociedade, muito 

diferente daquelas experiências que visavam resultados ou preparação dos alunos 

para serem “atletas no futuro”. (VILA VELHA, 2008, p. 79). 

 

 O reconhecimento do corpo como produtor de cultura dá visibilidade à Educação 

Física, visto que o corpo e o movimento são o seu objeto de trabalho, ainda sobre as 

experiências adquiridas com o movimento Andrade Filho, 2011 diz que “as experiências de 

movimento corporal das crianças são uma chave de socialização e produção de conhecimento 

dos sujeitos infantis, dos seus mundos de vida, das suas culturas de pares”, portanto é possível 

considerar que o movimento não deve ser apenas objeto da Educação Física na Educação 

Infantil, mas uma ferramenta de todas as práticas realizadas com as crianças. Nesta 

perspectiva a Proposta Pedagógica de 2008 chama a atenção dos demais professores para a 

importância de não desarticularem as experiências corporais de suas práticas “A atuação de 

um professor de Educação Física na educação infantil não pode ser uma desculpa para que a 

linguagem corporal seja destituída das práticas cotidianas estabelecidas entre os outros 

professores e as crianças” (VILA VELHA, 2008, p.80). 

Após muitos enfrentamentos e lutas políticas em 2011 o professor de Educação Física 

consegue se inserir nas UMEI, Baptista (2013) diz que a um dos receios da primeira 

professora de Educação Física que se inseriu neste contexto e que ajudou na construção da 

proposta curricular de 2008, era que com passar do mandato para outro Secretário, a Proposta 

fosse esquecida, e isso aconteceu, este fato deixa claro a relação e as influências da política 

sob o sistema de Educação.  

Três anos após a publicação da Proposta, o professor de Educação Física consegue seu 

espaço nas UMEI, Batista (2013) diz que a inserção do professor de Educação Física se deu, 

sobretudo, pela vigência da Lei nº 11.738 de 16/07/2008, conhecida como Lei do piso que 

estabelece em seu § 4º instituí (2008, apud BATISTA, 2013, p.42): “Na composição da 

jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para 

o desempenho das atividades de interação com os educandos”, dessa maneira podemos 

entender que parte da jornada de trabalho deveria ser destinada para o planejamento, e o 

professor de Educação Física é quem garantirá este tempo para o planejamento.  

Entretanto, acreditamos que não há uma área mais atrelada a Educação Infantil que a 

Educação Física, visto a contribuição que esta pode trazer ao desenvolvimento da criança, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) em seu volume 3 diz 
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que o movimento se apresenta como uma importante dimensão para o desenvolvimento e para 

a cultura humana, e que este se faz presente nas crianças desde que nascem. Ao se 

movimentar as crianças adquirem cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se 

apropriam cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Portanto pode-se 

dizer que a inserção da Educação Física na Educação Infantil é um meio para que a linguagem 

corporal seja enfatizada no cotidiano escolar entre as crianças e os professores, de acordo com 

a Proposta Pedagógica da Educação Infantil do município de Vila Velha (2008, p.80):  

 

As crianças precisam ser sempre estimuladas a estabelecer relações dialógicas com o 

outro, e isto requer uma atenção quanto às suas necessidades de se movimentar em 

diferentes espaços, de explorar espaços que ainda não conhecem, de brincar, correr, 

pular, manipular materiais, etc. e isso não deve ser exclusivo a um professor, mas a 

todos que compartilham experiências com as crianças. 

  

Batista (2013) afirma que quando compreendemos que o corpo é um produtor de 

história, e que o movimento é uma ferramenta de inserção e de aquisição de conhecimento 

para as crianças, a Educação Física é compreendida como uma linguagem que facilita o 

desenvolvimento dos alunos, desenvolvendo a sua identidade, expressões, sensações, seus 

aspectos cognitivos, motores e sociais, nesse contexto a presença do professor de Educação 

Física se faz necessário no ambiente escolar, pois a amplitude dos seus conhecimentos, no que 

se refere ao corpo numa perspectiva histórico-social, possibilita a multidisciplinaridade no 

processo de construção do saber. Em Vila Velha há um reconhecimento deste professor por 

parte da Secretaria de Educação Infantil, mas junto com este reconhecimento há uma 

preocupação para que as aulas de Educação Física sejam um momento de experiências e de 

aprendizagem para as crianças. 

 

A gente entende que esse professor vem agregar, mas a gente vê ainda como um 

grande desafio, como é muito recente esse profissional na rede, no Sistema de 

Ensino de Vila Velha nós estamos sentindo a necessidade e vamos começar esse 

movimento de estar junto com esses profissionais para realmente pensar como lidar 

com crianças tão pequenas. Porque muitos desses profissionais na sua graduação não 

tiveram essa formação voltada para a Educação Infantil, e acredito que é um desafio 

tremendo pra trabalhar com bebê, por exemplo, a gente sabe que são profissionais 

que tem uma formação bacana, que tem muito a agregar, que o movimento já vinha 

sendo trabalhado com os outros professores, mas precisa desse olhar de como lidar, 

por que é um conhecimento completamente diferente do nosso, sem essa formação 

em Educação Física. A gente acredita na importância do planejamento, no 

planejamento que tem a função de integrar, que o projeto institucional da Unidade 

contemple tanto o profissional regente, quanto o profissional de Educação Física, 

quanto todos os demais profissionais da escola, pra que não seja um trabalho de 

isolamento, para que a aula de Educação Física seja uma continuidade daquilo que 

esta sendo trabalhado na sala de aula com um outro olhar, com esse conhecimento 

que o profissional de Educação Física tem que nós não temos. (Giovana Coelho 

coordenadora da Educação Infantil do Município de Vila Velha) 
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Ao observar a fala da coordenadora da Educação Infantil do município de Vila Velha, 

é possível perceber que há um reconhecimento da presença do professor de Educação Física, 

que a secretaria entende que o conhecimento específico deste professor contribui para o 

processo de ensino-aprendizagem das crianças, porém junto a este reconhecimento há uma 

preocupação para que o trabalho realizado junto à criança não seja desconectado com o que 

rege o Projeto escolar. Outro aspecto que podemos observar foi à dificuldade de o professor 

entender qual seria sua proposta pedagógica para atuar com as crianças, já que o caráter do 

trabalho pedagógico na Educação Infantil é diferente das demais etapas da Educação Básica, a 

coordenadora Giovana Coelho, nos informou que os professores devido a sua formação 

inicial, que não abrangia a Educação Infantil, por algumas vezes desconsiderava o 

atendimento as turmas mais novas, com isso houve uma mobilização por parte da Secretaria 

de Educação para que juntos construíssem possibilidades para o atendimento à criança. 

 

 A gente já observou algumas escolas que organizavam seus tempos 

desconsiderando as turmas de um e dois anos, porque esses profissionais não sabiam 

como lidar com essas crianças pequenas. Outros momentos a gente percebe que os 

professores utilizam as aulas de Educação Física como sinônimo de parquinho, e aí 

são desafios, que enfrentamos. Esse ano a gente está querendo organizar pelo menos 

uma vez por mês um encontro com esses profissionais pra gente tá junto deles 

ouvindo quais são os desafios, o que esta dando certo, pra que a gente possa 

construir juntos mesmo, por que esta tudo muito inicial, em 2011 que esse 

profissional chegou, então é tudo muito novo, em 2011 não era todas que 

trabalhavam com esses profissionais, então esta tudo realmente bem recente, a gente 

precisa de fazer com que este trabalho seja de fato qualificado. (Giovana Coelho 

coordenadora da Educação Infantil de Vila Velha) 

 

Pensando no saber pedagógico, e na dificuldade do professor em atuar com às crianças 

a Secretaria Municipal de Educação Infantil de Vila Velha reestruturou o caderno da proposta 

de 2008, com a intenção de aproximar a teoria com o contexto educativo vivido. Nesta 

complementação da Proposta a Educação Física aparece no eixo do currículo Movimento, 

onde os contextos curriculares estão divididos para o atendimento a grupos de 0-3 anos e de 

4-5 anos. Neste documento a proposta do eixo movimento é ampliar as experiências 

sensoriais, expressivas e corporais das crianças, através de trabalhos explorando a 

expressividade, equilíbrio e coordenação das crianças, de acordo com a idade da criança a 

complexidade das atividades relacionadas a estas habilidades vão aumentando.  

É importante compreender que o documento não fala às atividades que serão 

realizadas com às crianças e sim faz propostas de objetivos a serem alcançados ao longo da 

trajetória das crianças nas Unidades, porém é necessário compreender que cada escola esta 
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inserida em uma realidade diferente e que o professor tem que se planejar de acordo com a 

demanda da Unidade onde trabalha respeitando as individualidades das crianças, pensando 

nisto, para além da Proposta Curricular de Vila Velha há documentos internos que respeitam a 

individualidade de cada comunidade, e, servem para nortear o trabalho do professor. Ainda no 

sentido de orientar e acompanhar o trabalho docente dos professores, e, neste caso não só do 

professor de Educação Física a equipe da secretaria faz um acompanhamento contínuo com as 

Unidades estabelecendo assim um diálogo, na intenção de compreender a prática do 

professor. 

 

Nós acabamos de voltar das escolas, nós estamos visitando diariamente as Unidades, 

a gente tem feito um trabalho contínuo, não só quando os problemas que surgem, 

mas a gente está indo pra entender essa dinâmica, nós temos reuniões marcadas com 

os pedagogos mensalmente, já fizemos a inicial com os diretores, aonde nós falamos 

como seria esse período de acolhimento das crianças. Vamos fazer reuniões com os 

professores de Educação Física constantemente e com os professores de projeto. O 

nosso maior desafio é reunir os professores regentes, por que hoje nós temos um 

número muito grande, e aí como trazê-los sem prejudicar a carga horária necessária 

dos dias letivos obrigatório, mas a gente acredita que através do pedagogo vamos 

atingir os professores, o que nem sempre é uma verdade. A nossa formação 

continuada esse ano, está pautada em cinco grandes encontros onde enquanto nós 

vamos estar em uma região conversando com os professores, cuidadores, 

professores de projeto, de educação física, pedagogo e diretores as outras quatro 

regiões vão estar nas suas escolas numa proposta direcionada pela secretaria, 

pensando a socialidade estudando em grupos menores. Depois nós vamos para outra 

região, então assim nós vamos ter um encontro com cada uma das regiões e as 

escolas vão ter quatro momentos pra que ela possam se reunir seja pra construir seu 

projeto político pedagógico nas escolas que precisam reformular, seja pra pensar 

outras demandas e aí pode convidar alguém aqui da saúde pra tá falando, convidar 

alguém da educação física pra tá falando, alguém da nutrição, então vai depender da 

demanda que cada uma das escolas, fazer o melhor uso desses momentos, e, em 

novembro nós vamos esta fazendo o nosso 9º Seminário de Educação Infantil, aonde 

eles reúnem o grupo todo, hoje nós temos em média 1200 funcionários, envolvidos 

diretamente com as crianças, além dessa palestra que a gente espera convidar 

pessoas que possam estar contribuindo, no dia seguinte os nossos professores vão 

apresentar práticas bacanas realizadas ao longo do ano. Então os professores de 

Educação Física, os professores de projetos, os professores de sala, pedagogos, 

cuidadores vão poder apresentar o que de fato construíram ao longo desse ano, então 

essa é a dinâmica pra 2014. (Giovana Coelho coordenadora da Educação Infantil de 

Vila Velha) 

 

 É necessário destacar ainda que todo o processo de ensino-aprendizagem depende da 

ação educativa do professor, Neira (2008), afirma que o professor reconhece as crianças como 

sujeitos capazes quando dão valor ao conhecimento que elas trazem quando entram na escola, 

portanto o professor tem que conhecer a comunidade onde esta inserida a Unidade e os alunos 

que ali frequentam, para que possa estabelecer uma intervenção pedagógica que responda as 

expectativas e que dialogue com a realidade das crianças, propiciando ao aluno aquisição de 

novas habilidades e estimulando sua criatividade.  
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4. CARACTERÍSTICAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E DO PAPEL EDUCATIVO 

DE UMA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE VILA VELHA 

 

 Nesta parte da pesquisa proponhamos fazer uma análise da prática e do trabalho 

educativo do professor de Educação Física, porém não desejamos fazer com a intenção de 

avaliar a intervenção do professor no que diz respeito a sua maneira de atuar junto às crianças, 

mas, sim, perceber quais são as suas possíveis contribuições para o aprendizado do aluno, se 

seu trabalho é sistematizado e como ele estabelece a relação entre a componente curricular 

Educação Física e seu trabalho docente na Educação Infantil, além disso, temos como 

objetivos perceber como a comunidade escolar compreende o trabalho educativo do professor 

de Educação Física, e, qual é o lugar da componente curricular na Unidade. Para tanto 

realizamos uma pesquisa à Campo, onde analisei os documentos da Unidade, observei o 

trabalho educativo da professora de Educação Física e fiz uma entrevista com a mesma. 

A escolha da UMEI foi feita a partir do critério de que esta Unidade possui condições 

favoráveis para observação, já que nela há a componente curricular e professores de Educação 

Física, fica localizada próxima à casa da pesquisadora, e, outra característica interessante é 

que a Unidade foi uma indicação da coordenadora da Educação Infantil municipal de Vila 

Velha. Ao indicar a Unidade a coordenadora atribuiu a ela características peculiares como ser 

uma das pioneiras quando se trata da componente curricular Educação Física e atualmente é a 

Unidade que possui o maior número de alunos matriculados ao todo são 514 crianças. O 

Município de Vila Velha possui cinco Regiões onde estão distribuídas as UMEI, a Unidade 

onde a pesquisa foi realizada fica locada na Região 1 – Grande Centro. 

 

4.1. A UNIDADE 

  

 A UMEI Luiz Augusto Aguirre Silva localiza-se no Bairro de Boa Vista I, possui 11 

turmas no horário matutino e 11 turmas no horário vespertino, que vai do infantil 1 ao infantil 

5. Esta Unidade possui dois pavimentos, cujo acesso é por rampas, no andar superior existe 7 

salas de aula, 1 banheiro para meninos, 1 banheiro para meninas e 1 banheiro para 

funcionários no térreo há 4 salas de aula e no interior de cada sala de aula há banheiros, 1 sala 

de professores, 1 sala para equipe pedagógica, 1 sala para a direção, 1 depósito para material 

pedagógico em conjunto coma secretaria, 1 refeitório, 1 banheiro para meninos, 1 banheiro 
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para meninas, 1 sala multiuso (utilizada pela professora de educação Física), 1 cozinha, 1 

dispensa, 1 depósito de material de limpeza, 1 banheiro para funcionários, 1 lavanderia, 1 

pátio com balanço, gangorra e escorregador, 1 pátio de areia com casa de madeira e 1 

ambiente gramado. 

 O Projeto Político Pedagógico da Unidade foi construído coletivamente entre os 

segmentos: pais, alunos, professores e funcionários; tem como objetivo sistematizar e 

organizar o funcionamento da unidade escolar possibilitando aos seus funcionários condições 

favoráveis para um bom desempenho em seu trabalho. Entendemos que o PPP de uma 

Unidade deve ser sistematizado constantemente, pois ele deve ser fruto de um processo de 

planejamento contínuo.  

 A Educação Física aparece no PPP no eixo movimento. Esta parte do PPP foi pensada 

a partir da colaboração dos alunos e professores de Educação Física da UVV no qual 

desenvolviam um projeto naquela Unidade. O eixo movimento esta dividido quanto aos seus 

objetivos para dois grupos: Crianças de 0 a 03 anos – conhecer o próprio corpo, explorar os 

gestos, os ritmos corporais para que as crianças possam se expressar nas brincadeiras e 

desenvolver a coordenação motora (andar, correr, pular etc.). Crianças de 04 a 06 anos – 

deixar que as crianças se expressem através dos próprios movimentos por meio de gestos, 

brincadeiras, danças, jogos e demais atividades propostas no grupo e desenvolver atitudes de 

cuidado com o próprio corpo. É importante ressaltar que a proposta sugere os espaços abertos 

para a intervenção do professor de Educação Física, visto que estes espaços torna favorável o 

processo criativo das crianças. 

 

4.2. O TRABALHO DA PROFESSORA 

 

 Para resguardar a identidade da professora colaboradora, darei a ela um nome fictício, 

Ana trabalha nesta Unidade desde 2011, ano em que iniciou a contratação do professor de 

Educação Física na Educação infantil de Vila Velha. Ela esta desenvolvendo um projeto com 

as turmas objetivando mostrar/despertar nas crianças a valorização do País, já que este ano o 

projeto da escola é “Vivendo e aprendendo, construindo valores”. O tema do projeto que a 

professora esta desenvolvendo é: “Copa do mundo”, neste projeto ela dividiu as turmas de 

acordo com as regiões do País e esta trabalhando com brincadeiras regionais. No projeto 

anterior a este, a professora trabalhou com a temática Capoeira, enfatizando a valorização do 

País, a valorização e o cuidado que devemos ter com o outro, sempre tendo as brincadeiras 

como recurso metodológico, Andrade Filho (2006) diz que do ponto de vista pedagógico, 
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encontramos diferentes situações com relação ao brincar para criança, ora o brincar e jogar se 

referem à livre expressão lúdica ou ora são conteúdos ou estratégias metodológicas 

intencionalmente utilizadas pelo professor para ensinar algum conhecimento. 

 A professora tem três encontros com cada turma durante a semana, ela utiliza o espaço 

do refeitório para realizar suas intervenções junto às crianças, apesar de que a Unidade 

disponibiliza espaços para a intervenção pedagógica, é interessante ressaltar que na proposta 

curricular desta Unidade o local indicado para atuação do professor é nas áreas abertas, já que 

estas favorecem o processo de criatividade das crianças durante as brincadeiras. O RCNEI 

vol. 1 (1998) afirma que o professor ao realizar uma intervenção intencional baseada na 

observação das brincadeiras, deve oferecer as crianças materiais adequados e um espaço 

estruturado para brincar, isso permite o enriquecimento das competências imaginativas, 

criativas e organizacionais infantis.  

A rotina das intervenções da professora começa sua com uma conversa explicando o 

que irá desenvolver junto às crianças, após ela executa as atividades/brincadeiras, dá água 

para as crianças e depois encaminha as crianças para a sala, quando o horário da aula da 

professora faz parte da rotina da criança ela acompanha as crianças e desenvolve suas 

atividades nos minutos finais da aula.  

 Ao observar o trabalho pedagógico da professora, foi possível perceber a sua 

preocupação em cuidar e educar as crianças, neste sentido o RCNEI vol. 1 (1998) afirma que 

é preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e 

estabilizam aquilo que sabem sobre as esferas do conhecimento, neste sentido não podem 

confundir situações nas quais se objetiva determinadas aprendizagens relativas a conceitos, 

procedimentos ou atitudes explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são 

experimentados de uma maneira espontânea sem a intenção de atingir objetivos imediatos 

pelas crianças, portanto é importante que o professor faça sistematização das atividades 

realizadas juntos às crianças. 

 

4.3. VIRTUDES E IMPASSES QUE A COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO 

FÍSICA VEM ESTABELECENDO EM UMA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE VILA VELHA... O OLHAR DE UMA PROFESSORA 

 

A Entrevista 

 Para ter uma melhor compreensão de como a comunidade escolar compreende a 

importância da curricular Educação Física na Educação Infantil do município de Vila Velha, 
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além de observar as aulas da professora realizamos uma entrevista, que foi gravada em áudio. 

Esta entrevista ocorreu por meio de um diálogo rico em informações que será transcrito neste 

capítulo, neste diálogo, a professora entrevistada, relata as principais virtudes, desafios, 

admirações, inquietações e interpreta como a componente curricular Educação Física é 

compreendida pelas crianças e pelos envolvidos com a Educação Infantil.  

Foi elaborado um roteiro para entrevista, constituído por oito perguntas abertas, a fim 

de obtermos informações acerca do conteúdo pesquisado. Entretanto, com o decorrer da 

entrevista, emergiram temáticas que possibilitaram o questionamento de outras perguntas que 

estavam para além do roteiro inicial. A entrevista foi transcrita, e, os dados obtidos nela, serão 

posteriormente interpretados e analisados, em seguida discutiremos os sentidos da 

participação da Educação Física no currículo da Educação Infantil do município de Vila 

Velha. 

A primeira questão foi para a entrevistada contar um pouco de sua trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

Conte um pouco da rotina sobre como é sua rotina aqui nesta Unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu nome é Ana Borges, eu me formei em Educação Física na UFES, e quando eu me 

formei eu já tinha objetivo de trabalhar com a Educação Infantil, e aí o meu primeiro 

emprego foi com a Educação Infantil, mas eu não consegui trabalhar com a Educação 

Física, eu fui chamada em uma escola para trabalhar com ginástica, mas já trabalhava 

com crianças do maternal II até ao quinto ano. E aí foi a partir de 2011 que eu comecei 

a trabalhar só com a Educação Infantil, tanto de manhã quanto a tarde, em escola 

pública e em escola particular. 

Todas as crianças entram sete horas, rotina do 1, 2, e 3, sete e trinta eles têm o 

desjejum e 10 horas é o almoço deles já o 4 e 5 eles vão direto pra aula seja aula de 

Educação Física ou aula de projetos ou aula em sala, e depois oito e quarenta nove 

horas tem o almoço deles aí onze horas os pais já começam a vir buscar, até no 

máximo onze e vinte a gente fica com eles na sala, quem o pai não veio pegar tem que 

pegar aqui em baixo, perto da portaria. Quando algumas turmas eu pego no horário do 

lanche do desjejum eu acabo não dando aula, por que tem criança que chega sete, sete 

e dez, sete e quinze, sete e trinta, aí eu fico mais colocando uma musiquinha, deixo 

eles brincando com os brinquedos, dou o lanche, o desjejum e volto pra sala, quando é 

hora do almoço eu dou o almoço dou água e depois eu dou a aula, é uma aula mais 

curta de vinte à vinte e cinco minutos, mais dá pra dá uma aula tranquila, por que 

geralmente são turmas mais tranquilas, e quando é o última aula não tem aula, por que 

eu entro dez e dez e quarenta dez e cinquenta chega o transporte e onze horas chegam 

os pais aí as vezes eu estou terminando de construir um brinquedo, peço pra eles me 

ajudarem eu vou chamando uma a um pra passar o durex na bolinha ou pintar o CD, 

que eu construo pião com CD então aí eles vão me ajudando nessas coisas, ou se não 

eu pego um livro e conto uma história que talvez tenha haver com nosso conteúdo ou  

 

 



- 30 - 
 

 

 

 

Descreva um pouco o seu trabalho aqui nesta Unidade, como é organizado, como que você 

faz para atender as crianças, como é orientado pela pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a principal virtude do seu trabalho?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então... Para facilitar meu trabalho e meu tempo, que é pouco, o que eu trabalho geralmente 

na outra escola, a eu trabalho à tarde, eu trabalho aqui. Eu vou seguindo também o projeto 

daqui, o projeto esse ano é sobre valores, então eu procurei no início do ano trabalhar com a 

capoeira, agora eu estou trabalhando com brincadeiras regionais, que tem haver com a copa 

do mundo, estou enfatizando a questão de valorização do Brasil, no início eu trabalhei com 

a valorização da história e a valorização da cultura afrodescendente, e os conteúdos a gente 

vai escolhendo de acordo mesmo com projeto da escola. Sim tem jogos e brincadeiras, mais 

aí a gente vai puxando um link de acordo com o projeto da escola, igual ano passado era 

sobre meio ambiente, aí eu trabalhei com materiais recicláveis, com construção de 

brinquedos. Então eu vou construindo de acordo com o projeto da escola e com as 

necessidades das crianças, e como a gente recebe em alguns períodos do semestre os alunos 

da UVV, a gente vai trocando também,  o que eu estou pensando pra turma  e eles as vezes 

também vem com uma contraproposta que aí as vezes vai ao encontro ou não. 

Então o gostoso de trabalhar com a Educação Infantil, com as crianças pequenininhas é que 

elas são prospectivas, elas são muito amorosas, você tem que ter afetividade, se você não 

tiver afetividade elas cobram isso de você, então tem que ter afetividade para o trabalho 

acontecer e muita paciência. A questão da contribuição é que eu acabo trabalhando assim, 

muitas coisas que as professoras de sala de aula às vezes trabalham, por que com os 

pequenininhos eu tenho que trabalhar muito com a cor, muitos joguinhos de dentro e fora, 

de sobe e desce; de forma lúdica, não de forma mecânica, sempre de forma lúdica 

priorizando um certo conteúdo que eu estiver trabalhando. Então eu percebo... Eu já 

trabalhei só com o ensino fundamental, com crianças que não tinham Educação Física na 

Educação Infantil e depois eu tive como perceber isso, as crianças que fazem Educação 

Física desde a Educação Infantil, elas são... Dentro da Educação Física, elas são muito mais 

espertas, respondem muito mais rápido do que uma criança que nunca teve ou que foi ter a 

partir do ensino fundamental. E aí é aquilo você vai retardando o seu conteúdo, e quando eu 

ia dar pro exemplo uma queimada pro segundo ano eles já não entendiam, hoje em dia eu 

trabalho com a queimada, eu começo quando as crianças que estão no Infantil cinco, com 

uma queimada bem simples, um joguinho bem simples de queimada, quando eles chegam 

no primeiro ano eles já conseguem entender o jogo de queimada de equipe, quando eles 

chegam no segundo ano eles já conseguem fazer a queimada, de quem é “boiado”  vai pra 

área dos “boiados”, e isso eu percebi que eu tinha muita dificuldade  de as crianças  

as vezes não, pego qualquer livro mesmo só pra não deixar eles dispersos vinte minutos 

por que não dá pra descer com eles, até que desce e pegar o material, não dá. 
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Quais são os principais desafios encontrados em seu trabalho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entenderem , então quando a criança tem uma vivencia  com a Educação Física desde o 

Infantil um, o Infantil dois elas já sabem. Quando você chega, elas já sabem que tem uma 

atividade diferente, que é um brincar mais é um brincar diferenciado, eu vejo crianças de um 

ano, que quando eu chego já arregalam o olho, eles já sabem que tem alguma coisa diferente 

e eles já percebem, às vezes, quando é atividades, quando são os brinquedos. Quando as 

atividades são repetidas tem crianças que já não interagem mais, ou seja, eles já percebem 

que aquilo ali eles já fizeram, e que aquilo ali não é de interesse dele. Então você tem que 

ficar atento a isso aí também, tem coisas que no início é novidade, por mais que eles sejam 

muitos pequenininhos , bebezinhos, mas pra eles aquilo ali as vezes já deu, eles não querem 

mais , eles podem não falar na oralidade de “tia isso aqui não é legal”,  mas é a expressão 

deles, o não pegar no brinquedo já mostra que aquilo ali  não é mais interessante pra ele. 

O principal desafio que eu acho é na questão da... O ano passado eu até fiz uma pesquisa em 

relação a isso, não existe, ou praticamente não existe melhor dizer assim, literatura sobre 

crianças, principalmente de zero a três anos. Por que já veio essa lei que vai ser obrigatório a 

partir dos quatro anos as crianças estarem na escola, mais já existe pelo menos aqui no 

nosso estado, a maioria das prefeituras já têm as crianças desde o infantil um ou no caso de 

Vitória, eu acho que é a partir dos seis meses, e aí tem seu professor de Educação Física, 

seja pela importância para criança, seja pra cobrir o PL das professoras, né que vamos ser 

sinceras acontece isso. Então a parti do momento que você está dentro da escola eu tenho 

que ter um trabalho pra propor, não estou ali só pra cuidar de criança, então não existe 

literaturas, principalmente dentro da Educação Física, sobre o que fazer com essas crianças, 

que tipo de atividade desenvolver. Quando tem é muito pro lado da psicomotricidade que é 

uma coisa que eu acho importante? É, mas não é a linha que eu sigo a risca, eu gosto muito 

de trabalhar envolvendo história, envolvendo conteúdo, envolvendo contexto histórico, por 

mais que a criança não tenha história do Brasil para entender o que o negro fez no Brasil, 

mais eles têm que entender que um grupo foi escravizado e esse grupo encontrou um meio 

de se manifestar que, por exemplo, foi à capoeira. Então qual foi à contribuição do negro 

aqui no Brasil? Pra além da capoeira? Mesmo que eles tenham cinco, quatro, três anos eles 

já têm que entender o que é a capoeira e quem inventou a capoeira, a capoeira não surgiu do 

nada, entendeu? Onde que está à ginástica? Aí eu associo a ginástica muito ao circo, que é 

uma coisa mais próxima deles, então aí você começa a associar que o circo, que a ginástica 

esta presente ou no dia a dia ou no circo, então assim, eu não consigo ir muito só pelo lado 

da psicomotricidade, que ele tem que pular, que ele tem que correr, que ele tem que andar 

de frente, andar de costas, andar em cima de uma cordinha, até por que isso para uma 

criança de um ano não dá, então é um fator que dificulta, dentro da área de Educação toda 

que eu procurei, quando eu encontrei textos, eu só encontrei no site da CAPES e era mais 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado, e falavam mais assim, da questão de como 

que a escola e os funcionárias da escola, seja funcionários, 
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Bom você falou que a Educação Física foi inserida pela perspectiva do movimentar da 

criança, mas também tem o lado que foi para cobrir o PL das professoras, em sua opinião 

aqui nesta UMEI, ou, em Vila Velha a inserção da Educação Física na Educação Infantil é 

principalmente para cobrir o P.L ou você acha que é pela contribuição que a Educação 

Física pode trazer para as crianças? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seja auxiliar seja professor, como eles lidavam com as crianças e a crítica sempre era 

essa, que não existe uma literatura específica para esta faixa e é sempre muito olhado 

pelo lado do cuidar, ate aqui na escola você vê que olha pelo lado do cuidar, não sei se 

é por que eu já trabalhei em uma outra realidade, eu vejo professoras  que com cinco 

anos já estão educando as crianças, não é que tem que ser aquela coisa... Que tem que 

ter papel... Mas assim a criança esta na escola, tem que fazer uma coisa diferenciada do 

que ela tem em casa, ela tem que ter o momento do brincar, ela tem a rotina dela e o 

papel do professor é mediar isso. 

Eu acho que o Wagner quando veio pra cá ele teve essa oportunidade de mostrar a 

importância da Educação Física para as crianças. Então, eles tiveram um projeto muito 

legal, eu não estava aqui na época, acho que eu estava até estudando na UFES, mas assim, 

tiveram como mostrar que isso é importante pras crianças. Mas eu não vou te negar, e não é 

só aqui em Vila Velha, só nas prefeituras, isso é em todos os lugares, infelizmente isso é 

visto por todos profissionais e não só a Educação Física sofre isso, eu acho que isso não 

acontece tanto no Ensino Fundamental dois, que aí cada professor tem sua disciplina. A 

gente já debateu isso várias vezes, o professor ficar sem aula de Educação Física, as 

pessoas não ficam preocupadas com as crianças que estão sem as aulas de Educação Física, 

estão preocupadas com a aula do professor, que horas que eu vou planejar? Eu intendo por 

que eles têm as suas necessidades. Então assim é complicado responder essa questão aqui 

na escola, por que as pessoas não aceitam, por que as pessoas pegam muito no pé do 

professor de Educação Física, por que aqui a gente não tem artes, a gente não tem música 

então tirando o professor de sala de aula o foco é o professor de Educação Física e o 

professor de Projetos. Vou falar mais especificadamente da prefeitura de Vila Velha, por 

que aqui é ótimo terem as aulas de Educação Física, eu não estou achando ruim, mas por 

que não chegou música ainda? É uma coisa que todo mundo... Em Vitória já tem aqui em 

Vila Velha não tem ainda, por que não chegou música ainda, por que não chegou artes aqui 

ainda? Então assim dentro do conteúdo da Educação Infantil, se isso já importante no 

Ensino Fundamental, que dirá na Educação Infantil, as professoras estão preocupadas em 

colocar “a galinha pintadinha” toda hora, “Patati Patatá” toda hora, então assim por que eu 

falo assim a questão do PL, por que é quando foi implementado a Educação Física aqui na 

escola por uma questão, na Educação Infantil daqui de Vila Velha, eu acredito, por que eu 

não sei se falar se foi isso, mais eu acho que o Wagner conseguiu mostrar isso, assim como 

o Nelsinho brigou muito em Vitória, então ele conseguiu mostrar isso aqui, com o projeto 

daqui que a Educação Física é importante, 
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Como que a Comunidade escolar (professores e todos que estão envolvidos com as crianças) 

vê a importância da Curricular Educação Física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E as crianças, como elas vêm a Educação Física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

até que dava o PL das professoras, era importante para o desenvolvimento das crianças, 

só que na realidade eles esquecem, disso, por que na hora que você esta fazendo os eu 

trabalho, elas não sabem esperar, se você se atrasar cinco minutos “É meu PL” , então 

várias vezes eu sai chateada daqui por causa disso, você constrói material, aí o olho 

grande não sabe chegar e pedir ao pai pra trazer material e construir o seu próprio 

material, não, quer mexer no seu, não sabe chegar e fazer um trabalho conjunto, quando 

você propõe um trabalho, “há vamos trabalhar isso, por que a Educação Física faz isso” , 

não flui, e isso é muito mais pra pensar no lado da criança, por exemplo o projeto da copa, 

eu estou trabalhando com a Região Norte com os pequenininhos, aí a professora de sala 

de aula preparar, trabalhar com as figuras da Região Norte, elas não trabalham, não é um 

trabalho coletivo, como deveria ser. 

Aí você me pegou! É o que eu estou te falando, quando fala de Educação Física eles 

valorizam muito, o que está vindo, por exemplo, quando os estagiários vêm eles 

valorizam, quando o Wagner vinha eles valorizavam, por que, por exemplo, ano passado a 

gente estava em uma formação que o Wagner estava mostrando o projeto que o pessoal da 

UFES desenvolveram em uma escola da prefeitura, aí elas: “Olha Ana que legal!” Aí eu 

falei que legal ué, seus alunos não tiveram capoeira? Tiveram! Seus alunos não tiveram 

ginástica? Tiveram! Então assim eu não vejo uma valorização do trabalho que é 

desenvolvido aqui, acontece com quem perdeu, por que esse ano agora são três aulas de 

Educação Física, tem professora que não esta comigo, aí já começa a valorizar, “Há o 

outro professor não tem pedagogia pra trabalhar com as crianças da Educação Infantil”, 

“Há por que você não ficou com a nossa turma?” e aí começa o questionamento, quem 

não tá, fica querendo ter, e quem tem, tem uns que te valorizam e outros não. Então assim 

eles tem a visão, eles sabem que é importante, mais eles valorizam muito mais pelo olhar 

do PL do que pelo olhar da Educação Física, da importância da Educação Física. 

 

 

Para as crianças é essencial, elas cobram, se você deixar elas brincando elas não aceitam, 

elas querem atividades, elas querem direcionamento, elas cobram isso toda hora, eu posso 

estar com a garganta ruim, “Tia cadê a atividade?”, elas falam atividade, por que eu tenho 

a mania de falar atividade. Eu falo hoje nós temos três brincadeiras, se eu fizer só duas elas 

cobram “mas e a terceira que você falou?” , e não aceitam se você falar que o tempo 

acabou, elas valorizam, e elas sabem que na Educação Física vai ter alguma coisa, se não 

tem elas ficam chateadas, elas te cobram, elas me cobram! Elas percebem que Educação 

Física é o brincar mediado, o brincar orientado, por mais que as vezes eu deixo umas 

brincadeiras mais autônomas, elas curtem mais assim se isso for sempre não vai, tem que 

ser uma vez no mês e olhe lá! Ir pro parque, tem que ser um ir pro parque, assim, por 

exemplo, chegar e ir pro parque se o parque estiver vazio no início elas nem se dão conta, 

mas depois “ué tia não vai ter a brincadeira?”, por que como que começou o dia por ser a  
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Como que a Educação Física Contribui para projeto desta Unidade? Tem uma 

interdisciplinaridade ou você faz o seu trabalho de forma autônoma, visando respeitar o 

projeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE VILA VELHA... SENTIDOS E INTERPRETAÇÕES 

 

 Após analisar as propostas pedagógicas de Vila Velha, observar as aulas de Educação 

Física, interpretar a entrevista realizada com a professora de Educação Física e com a 

coordenadora da Educação Infantil, é possível perceber que há uma divergência no 

entendimento e na interpretação dos sentidos da componente curricular Educação Física.  

 Entendemos que a discussão acerca dos sentidos que a componente curricular 

Educação Física tem na Educação Infantil do Município de Vila Velha, nos ajudará a 

responder a questão inicial deste trabalho. Portanto, como podemos entender a participação da 

Eu não consigo trabalhar junto com as professoras por conta daquilo que eu te falei, de 

acordo com os conteúdos que eu estou trabalhando, procuro visar o projeto. Por exemplo, 

eu estava trabalhando com a capoeira, aí estava valorizando a cultura afro, não consegui 

entrar... Para trabalhar com a questão do racismo, eu fiz cursos sobre isso, mas quando eu 

falo que eu vou trabalhar com isso, aí um monte de gente “Há mais aí você vai despertar o 

preconceito, aí as crianças vão começar a se olhar”, então eu acabo me travando por que eu 

não sei como chegar, por que eu quero que elas se valorizem, que elas se percebam e não 

que elas se comparem. Então essa parte eu não consegui fazer, e agora eu estou 

trabalhando com as brincadeiras regionais e daqui a pouco eu vou começar a trabalhar com 

as brincadeiras folclóricas, aí eu trabalho muito a questão de valorizar o Brasil, então igual 

toda hora que eu estava trabalhando com a capoeira eu valorizava muito a questão, de que 

a capoeira foi inventada no Brasil, valorizando muito o nosso país, a cultura do nosso país, 

e agora além de buscar valorizar a cultura, por exemplo, hoje como eu estava com a 

garganta ruim no infantil quatro eu passei aquele filme “Toy’story” aí fui e comecei a 

conversar com eles sobre a importância de cuidar dos brinquedos. Eu perguntei se o 

menino estava cuidando dos brinquedos e aí eles falaram que não, e aí nisso eles ficaram 

querendo conversar sobre isso, sobre como eles cuidam dos brinquedos, como eles cuidam 

das coisas em casa, dos materiais da Educação Física, que há é bobeira? Não é! Tem 

criança que estraga brinquedo, tem criança que não tem cuidado que fica riscando, então 

assim é uma valorização, é uma questão de valor. 

 

 

primeira vez que eles vão ao parque eles nem ligam, mas eles sentem falta, se não tiver aula 

eles sentem falta. 
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Educação Física no currículo da Educação Infantil do município de Vila Velha?  Vamos 

responder esta questão a partir dos sentidos que a componente curricular Educação Física tem 

na Educação Infantil de Vila Velha, estes sentidos foram garimpados a partir das 

interpretações dadas pelas pessoas que estão envolvidas com a Educação Infantil deste 

Município. Para tanto vamos dialogar com os estudos de PRADO & AZEVEDO (2012), 

PÉREZ (2013), ZABALZA (1998) e NEIRA (2008), que em seus estudos se propuseram a 

discutir a temática currículo na Educação infantil. 

 Segundo PRADO & AZEVEDO o currículo “deve ser sempre reinventado, podendo 

contar com a participação da família, na sua elaboração, tendo em vista uma pedagogia de 

relacionamento e participação” (2012, p. 43), a partir desta ideia é possível afirmar que o 

currículo não é algo improvisado, mas deve ser sempre reinventado, é aberto e encontra nas 

crianças a sua principal centralidade. PÉREZ (2013), diz que quando o currículo é centrado 

nos alunos, este busca que as crianças tenham vivências e experiências que despertem seu 

desenvolvimento. Diz ainda que o currículo é “um meio para organizar a prática” (PÉREZ, 

2013, p. 345). ZABALZA concorda com PÉREZ quando diz que “todo currículo procura dar 

sentido e coerência ao itinerário formativo que os sujeitos percorrem ao longo de sua 

escolaridade.” (ZALBAZA, 1998, p. 13), e, NEIRA, afirma que o currículo não é neutro, mas 

é fortemente influenciado pela pluralidade de identidades que o arquiteta, e, ainda acrescenta 

que o currículo é uma prática que produz e reproduz cultura, “o currículo representa, assim, 

um conjunto de práticas que propiciam a produção, circulação e consumo de significados no 

espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e 

culturais.” (NEIRA, 2008, p. 70). 

 Portanto, vamos fazer estas interpretações entendendo que o currículo é um conjunto 

de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural (Cf. CNE/CEB nº05/2009). Neste 

sentido, a Proposta Curricular de Vila Velha tem como objetivo organizar e nortear a ação 

educativa do professor junto às crianças, porém não podemos esquecer que o currículo não é 

engessado, mas, deve ser ressignificado de acordo com a demanda e com a realidade da 

comunidade onde está inserida a Unidade e das crianças que ali frequentam. Portanto, o 

currículo deve ser centrado na criança para que suas vivências colaborem para seu 

desenvolvimento cultural e pessoal, e, a componente curricular Educação Física, neste 

sentido, é um eixo do currículo que proporciona aos alunos experiências de movimento 

corporal que promovem seu desenvolvimento pessoal, intelectual, cultural e social. 
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 O primeiro sentido que garimpamos foi encontrado nos documentos oficiais de Vila 

Velha. A Proposta Curricular de Vila Velha (2008), apresenta a componente curricular 

Educação Física, como “Educação Física”, e, neste documento o movimento se configura 

como algo que necessita ser priorizado no âmbito da Educação Infantil. Porém, apesar do 

nome, a Educação Física neste documento não se apresenta como uma disciplina rígida e 

mecanizada, mas, como uma componente que deve trabalhar em uma perspectiva histórico-

cultural. Nesse sentido, o corpo é compreendido como produtor de história, e, a criança irá 

construir seu aprendizado com seu corpo em movimento. 

 Ainda nesta proposta, (2008), há uma ênfase e um cuidado em não fragmentar o 

ensino na Educação Infantil. A presença de um professor de Educação Física nas UMEI, não 

deixa os demais professores isentos da corresponsabilidade de trabalhar com o as experiências 

de movimento corporal das crianças, pois o movimento e a brincadeira são ações inerentes da 

infância. Para refletir sobre esta questão recorremos a Andrade Filho (2008). Para ele é 

comum dizer no interior das escolas infantis que o trabalho pedagógico com o movimento não 

é uma exclusividade da Educação Física ou do professor desse campo de conhecimento. 

Porém, devem-se ter certos cuidados ao fazer esta afirmação, pois com isso podemos estar 

desqualificando o trabalho educativo do professor de Educação Física na Educação Infantil. 

Visto que todos podem trabalhar com o movimento, mas cabe à Educação Física não 

negligenciar as experiências com o movimento porque elas são “chave” para a instituição e 

estruturação da criança como sujeito.  

 Quanto a esta temática, Andrade Filho (2008), nos convida a fazer uma reflexão a 

cerca do movimento. Seria o movimento uma exclusividade ou especificidade pedagógica da 

Educação Física na Educação Infantil? Qual é a contribuição específica da Educação Física na 

Educação Infantil? Esta reflexão nos leva a pensar no movimento não como um simples 

objeto exclusivo da Educação Física, mas no movimento como um objeto complexo, como 

uma possibilidade de abordagem pedagógica, e, neste sentido, a componente curricular 

Educação Física por meio das experiências de movimento corporal tem a possibilidade de 

provocar e até de promover um trato diferente, experiencial, dos conhecimentos oferecidos 

para as crianças pelas outras áreas de conhecimentos e componentes curriculares constantes 

na Educação Infantil. Além dessa especificação, Andrade Filho (2008, p. 220) ainda 

acrescenta que ao refletimos sobre a contribuição específica da Educação Física para a 

educação Infantil, não devemos pensar em exclusividades ou privilégios, mas, sim em uma 

formação que mobilize a experiência de movimento corporal das crianças com competência 

técnica e compromisso político com a educação publica de qualidade. Neste sentido, devemos 
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pensar em uma intervenção que coloque as experiências de movimento corporal da criança 

como começo, meio e fim da formação institucional. Assim, os professores estarão 

legitimando a presença da componente curricular Educação Física no ensino da Educação 

Infantil.  

 Prado & Azevedo também defendem a ideia de que o currículo deve ser pensado a 

partir das necessidades das crianças “No que se refere ao currículo, este é pensado a partir das 

necessidades das crianças que, por sua vez, são dotadas de singularidades, completas, totais e 

indivisíveis” (PRADO & AZEVEDO, 2012, p. 37). 

 Nos cadernos complementares da Proposta Pedagógica da Educação Infantil do 

Município de Vila Velha (2012), apresenta-se a Educação Física com uma diferença na 

nomenclatura. Agora a então chamada “Educação Física” é inserida no currículo dentro eixo 

“Movimento”.  

 Há duas hipóteses para que esta mudança tenha ocorrido. A primeira hipótese é pelo 

próprio sentido que a palavra Educação Física carrega. Um sentido disciplinador, repleto de 

rigidez e com características que não condizem com as especificidades da Educação Infantil. 

Apesar de a Educação Infantil ser a primeira etapa da Educação Básica, ela supera ou deveria 

superar a lógica de um trabalho fragmentado, sobressaindo aí suas singularidades em relação 

aos outros níveis de ensino. A segunda hipótese é de que fazendo assim, a Proposta 

Pedagógica da Educação Infantil do Município de Vila Velha estaria seguindo as orientações 

nacionais, já que no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), 

em seu volume 3, a componente Curricular Educação Física é apresentada dentro de eixo 

Movimento. 

 Portanto, na Proposta Pedagógica da Educação Infantil do Município de Vila Velha 

(2008) e em seus cadernos complementares (2012), o sentido da Educação Física na Educação 

Infantil é caracterizado pelo reconhecimento do corpo em movimento em uma perspectiva 

histórico-cultural. Neste sentido, a Educação Física deve ampliar o universo cultural da 

criança, ajudando-a a perceber as possibilidades de seu corpo nas diferentes formas de 

expressão e manifestação no conjunto da sociedade. Assim o corpo passa a ser compreendido 

como produtor de história. Com isso, entendemos que as práticas realizadas com as crianças 

não devem limitar as suas possibilidades de experienciação e expressão corporal. 

 Quando conversamos com a coordenadora da Educação Infantil, percebemos que ela 

entende e reforça os sentidos da componente curricular Educação Física na Educação Infantil 

tendo como base os documentos oficiais de Vila Velha. Ela acredita que a presença do 

professor de Educação Física nas UMEI é uma conquista que aprimora a qualidade do ensino 
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na Educação Infantil local. A coordenadora também compreende que o trabalho com o 

movimento deve ser algo comum a todos os envolvidos com as crianças na Educação Infantil, 

mas, ela entende também que o movimento, que antes era trabalhado apenas pelos professores 

regentes, tinha características diferentes do ‘se movimentar’ que agora é trabalhado pelo 

professor de Educação Física. Estas diferenças encontradas no discurso oficial que orienta a 

intervenção pedagógica do professor de Educação Física em Vila Velha foram mencionadas 

por Neira (2008, p. 64) ao refletir a questão: “Nesse contexto, a Educação Física insere-se no 

projeto pedagógico e constitui-se como experiência cultural e humana, como área de 

conhecimento que tem seus conteúdos próprios”. 

Ao analisar o posicionamento da coordenadora é possível entender que ela, e o sistema 

municipal de Educação de Vila Velha, em especial o sistema de Educação Infantil, 

compreendem, respeitam e reconhecem que cada profissional e cada componente curricular 

tem o seu trabalho/valor pedagógico específico. A coordenadora ainda acrescenta que para 

que o trabalho realizado junto à criança tenha sentido e não seja fragmentado ele tem que ser 

planejado de maneira que integre todos os professores que estão envolvidos com as crianças. 

Por isso, ela reforça a ideia de que as UMEI devem trabalhar a partir de projetos institucionais 

que contemplem todos os profissionais envolvidos com as crianças na Unidade. Neste sentido, 

a Educação Física não deve ser uma componente curricular isolada, mas, sim, um eixo 

colaborativo para o trabalho realizado junto às crianças. Porém, é importante que todos 

tenham a compreensão de que a componente curricular Educação Física na Educação Infantil 

não é limitada e não pode ser reduzida a um recurso utilizado para o ensino de conteúdos que 

são trabalhados pela professora regente, pois, se assim se proceder esta componente curricular 

estará perdendo o direito a  construir sua configuração própria. 

 Apesar de a coordenadora entender e reforçar os sentidos da componente curricular 

Educação Física na Educação Infantil de Vila Velha, ela diz que alguns professores parecem 

não compreender este sentido. Ao ir para as escolas a coordenadora percebe que algumas 

Unidades organizam seus tempos desconsiderando as turmas de um e dois anos. A 

justificativa para esta negligência seria que os professores de Educação Física não 

sabiam/sabem o que fazer com as crianças destas idades, ou, entendiam que o trabalho 

pedagógico da Educação Física não poderia ser realizado junto a essas crianças tão pequenas.  

 Freitas (2008), afirma que ao refletir sobre a construção de propostas pedagógicas que 

fundamentam a ação educativa da componente curricular Educação Física na Educação 

Infantil, perguntas como: “como fazer?” “o que fazer?” junto às crianças são comuns, mas, 

estas perguntas começam a ter sentido quando nós temos clareza de nossas concepções 
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educativas, “Quando estabelecemos os princípios de nossas ações educativas, isto é, quando 

delineamos nossas concepções e nossos objetivos, partimos para o desafio de colocar tudo em 

movimento.” (FREITAS, 2008, p. 143). Quando o professor estabelece quais são os 

princípios e objetivos de seu trabalho pedagógico mobilizar-se para pôr em prática sua ação 

pedagógica com as crianças torna-se uma tarefa mais fácil. Todavia, é necessário 

compreender que este “movimento educativo” que se põe em prática, não se dá de forma 

linear, é preciso entender que cada Unidade está inserida em um contexto diferente e que cada 

criança tem necessidades diferentes. Sendo assim, a ação educativa do professor precisa ser 

transformada e ressignificada constantemente.    

A coordenadora ainda expôs que às vezes parece que o trabalho educativo do 

professor de Educação Física é sinônimo de parquinho. Ao pensar sobre esta questão é preciso 

tomar muito cuidado para não julgar e interpretar de forma errônea os professores que assim o 

fazem. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (vol.3, 1998, p. 

15) é dever das instituições de Educação Infantil favorecer um ambiente físico e social onde 

as crianças se sintam protegidas e acolhidas para realizarem as ações educativas. Este 

ambiente deve ser seguro para que as crianças possam se arriscar e vencer desafios. Ainda, 

sobre as possibilidades de espaços para realizar a prática educativa na Educação Infantil, 

Garanhani (2008, p. 138) diz que “O parque, no contexto da educação escolar infantil 

constitui não só um espaço de interação das crianças, mas também um espaço privilegiado 

para o trabalho pedagógico do movimento da criança.”.  

Pérez (2013) diz que quando o currículo é centrado no aluno ele busca que as crianças 

tenham vivências e experiências que despertem seu desenvolvimento proporcionando 

interação com outros sujeitos. Podemos considerar então, que as experiências realizadas no 

parquinho são importantes para o desenvolvimento das crianças, pois desenvolvem e ampliam 

os conhecimentos das crianças acerca de si mesmas, dos outros, dos objetos e do meio onde 

estão inseridas, porque, quanto mais rico e desafiador for o ambiente maior é a possibilidade 

de as crianças se apropriarem das experiências corporais que realizam. É preciso entender 

também que as ações da componente curricular Educação Física não podem ser apenas 

compostas por estes momentos no parquinho, pois assim o professor estaria limitando as 

experiências corporais das crianças. 

Visto estas características da ação pedagógica do professor de Educação Física, e os 

sentidos que os profissionais envolvidos e os documentos prescritivos têm dado à componente 

curricular Educação Física, a coordenação da Educação Infantil de Vila Velha resolveu 

realizar periodicamente formações com esses professores, para pensarem em como lidar com 
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crianças tão pequenas, Prado & Azevedo (2012) afirmam que a formação continuada é 

fundamental para que os professores tenham melhor condições de exercer sua ação 

pedagógica com as crianças. A formação favorece aos professores uma reflexão sobre sua 

prática. 

Na tentativa de interpretar os sentidos que a coordenadora da Educação Infantil de 

Vila Velha tem dado a Curricular e a ação pedagógica dos professores de Educação Física; 

deparamo-nos com as seguintes questões: “o que os documentos prescrevem para os 

professores de Educação Física ensinarem para as crianças pequenas que os professores não 

ensinam?”, “Porque os professores não ensinam o conteúdo ou as atividades que as diretrizes 

prescrevem?”, “Porque os professores não entendem que seja esse o conhecimento ou a forma 

didática que cabe à Educação Física tratar?”. Para responder estas perguntas é preciso que 

tenhamos clareza sobre quem é, e, qual é o papel educativo dos professores de Educação 

Física com as crianças. Sobre essa discussão, Andrade Filho (2008, p.215) diz que: 

Nós somos o que dizem que nós somos. Dizem-nos que somos o que somos e nós 

nos dizemos que somos o que nos disseram que somos. Talvez, por isso, apesar do 

potencial profissional que temos, aceitamos as sobredeterminações. Aceitamos que o 

sistema escolar, a Educação Física, o trabalho pedagógico se definam de fora para 

dentro. 

                                     

 Na indefinição de quem somos outros agentes vêm e dizem o que devemos ensinar e 

como devemos fazer a nossa intervenção pedagógica. Dizem, quase sempre, o que eles julgam 

“errado” ou “certo” é o que está ou não está direito a respeito daquilo que fazemos. Ocorre, 

entretanto, que sentimos e entendemos que quando o olhar do outro se precipita sobre nós, 

vem de fora para dentro, não se tem a dimensão do todo, não se compreende as 

especificidades, e, assim, faz-se uma avaliação superficial, mais político-pedagógica que 

pedagógico-política. 

 Ao ir para a UMEI para entender os sentidos da componente curricular Educação 

Física, foi possível identificar dois sentidos diferentes. O primeiro, que é defendido pela 

própria professora de Educação Física, esta relacionado ao que dizem os documentos 

norteadores. Neste caso, as Propostas curriculares (2008 e 2012) e o Projeto Político 

Pedagógico da Unidade na qual ela trabalha. Ela entende que na Educação Infantil há duas 

dimensões para o trabalho pedagógico, o cuidar e o educar, e, ela valoriza estes aspectos na 

sua ação pedagógica realizada com as crianças.  

 No âmbito da Educação Infantil educar significa proporcionar as crianças situações de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas que contribuem para o desenvolvimento 

das capacidades das crianças. Neste sentido, é possível perceber que há a necessidade de 
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todos os agentes envolvidos na Educação Infantil terem um diálogo permanente, para que, 

cada um, segundo a sua especificidade, contribua no processo de construção de aprendizagens 

das crianças. Por isso, há a necessidade de que as Unidades tenham um Projeto Político 

Pedagógico que norteie o trabalho dos professores. 

 A professora de Educação Física entende que o sentido desta componente curricular na 

Educação Infantil do município de Vila Velha é de agregar conhecimentos através da “cultura 

corporal”, “do movimento”, que está tão presente nesta etapa da Educação Básica. Porém, ela 

afirma que as professoras regentes parecem não entender a contribuição que esta componente 

curricular trás para a formação das crianças. Parece que elas estão mais interessadas no 

momento do seu planejamento, do que na contribuição que a componente curricular Educação 

Física trás para o desenvolvimento das crianças. Neste contexto, identificamos outro sentido 

para a presença da componente curricular Educação Física na Educação Infantil, e, talvez, 

este sentido tenha mais a ver com as necessidades e os interesses das professoras regentes que 

com as necessidades e os interesses prescritos nos documentos norteadores da Educação 

Infantil.  

 Portanto, a pergunta que tem que ser feita é: qual tipo de “uso” as professoras regentes 

querem fazer do trabalho da professora de Educação Física? Porque querem usar assim o 

trabalho da outra? Sobre estes questionamentos, a Professora de Educação Física diz que as 

professoras regentes valorizam apenas o que é considerado por elas novidade. O que a 

professora faz com as crianças não é considerado por elas uma contribuição significativa, 

digna de reconhecimento. Quando elas percebem a contribuição da componente curricular 

Educação Física, elas olham pela ótica comparativa, elas comparam a ação pedagógica dos 

diferentes professores de Educação Física e julgam o que é e o que não é certo fazer com as 

crianças. Paradoxal é que elas não fazem esse tipo de comparação com a sua própria ação 

pedagógica. Elas percebem que há uma importância na presença da componente curricular 

Educação Física, mas, na relação, o que sobressai é uma forma egoísta de olhar esta 

contribuição. O que interessa neste caso é o olhar pela ótica de garantir o “meu momento de 

planejar”. 

 O impasse que acontece nas Unidades, decorrente dessa relação assimétrica entre 

professores, acaba atrapalhando o trabalho docente realizado com as crianças. É importante 

lembrar que as aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo 

de desenvolvimento da criança, e, a proposta pedagógica da Educação Infantil do Município 

de Vila Velha diz que a ação pedagógica na Educação infantil é caracterizada por ser um 

trabalho integral. Neste sentido, a componente curricular Educação Física não pode ser 
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desconsiderada pelas outras componentes curriculares. Tem que haver um diálogo entre as 

professoras, pois, só assim o trabalho pedagógico poderá realmente ser coletivo e ganhar 

sentido pela ótica das crianças. 

 Por fim, após as conversas e as observações das aulas de Educação Física que 

realizamos, identificamos outro sentido dado para a componente curricular Educação Física 

nas Unidades. Na nossa compreensão este outo sentido foi atribuído pelas crianças. 

Consideremos este um dos mais significativos sentidos já atribuídos para esta componente 

curricular. Dizemos desta maneira por que, conforme explicitamos anteriormente, de um 

ponto de vista curricular, consideramos que a ação pedagógica deve ser pensada e planejada a 

partir das necessidades, dos interesses, dos direitos e da centralidade das crianças no processo 

educativo. Nesse sentido, é função coletiva das Unidades sistematizar e ampliar o 

conhecimento das crianças. 

A criança pequena é ‘competente’ no duplo sentido de ‘situação de entrada’ e de 

‘propósitos de saída’: ao entrar na escola já traz consigo vivências e destrezas 

(competências de diversos níveis de evolução) que a escola aproveitará como 

alicerces do seu desenvolvimento. (ZALBALZA, 1998, p. 20). 

 

  A componente curricular Educação Física deve ampliar os conhecimentos das 

crianças sobre o seu movimentar a si. Pode-se assim compreender que os movimentos que 

envolvem possibilidades de deslocamentos, manipulação e equilíbrio se apresentam em 

diversas práticas, e, as crianças trazem consigo saberes que são construídos a partir de suas 

vivências e práticas realizadas nos diversos espaços que frequentam. Garanhani (2008, p.137) 

propõe que “a Educação Física, na educação da criança pequena, se preocupe com a 

organização de uma prática diversificada, lúdica, desafiadora e segura.”. 

  As crianças procuram a todo o momento novas aprendizagens e esta busca transparece 

em suas experiências e expressões corporais, “O corpo fala por que é capaz de construir 

palavras, ou seja, atribuir sentido àquilo que toca, vê, escuta, cheira ou saboreia” (Freitas, 

2008, p. 148). Quando as crianças vêem a professora de Educação Física, logo ficam 

animadas. A professora de Educação Física afirma que as crianças sabem que os momentos da 

aula de Educação Física é o momento do brincar, mas, do brincar diferenciado.  

 Por meio das observações pudemos perceber que as crianças têm necessidade de 

brincar e quando a ‘atividade’ proposta não oferecia respostas as suas necessidades, as 

crianças logo ressignificavam a brincadeira, ou, criavam outras brincadeiras. Isto era uma 

forma clara de que as atividades estavam desinteressantes para elas. Freitas (2008, p. 160) diz 

que como as crianças pequenas ainda não conseguem expressar o desinteresse através do 
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discurso falado, elas se manifestam através de outras formas, que são perceptíveis através da 

leitura da ação corporal. 

 Sendo assim, compreendemos que as crianças dão à componente curricular Educação 

Física um sentido diferente dos sentidos discutidos até aqui. Para as crianças a presença da 

componente curricular Educação Física na Educação Infantil não está ligada aos benefícios e 

aprendizados adquiridos através da cultura corporal, apesar de que a construção dos saberes se 

dá também a partir dos movimentos. Tão pouco, compreendem que a presença desta 

componente curricular esta relacionada ao planejamento de suas professoras. As crianças não 

tem a dimensão de aulas fragmentadas, ao irem para a escola, elas não vão pensando se terão 

aula de Matemática, Português ou Educação Física. Elas se entregam por inteiro às suas 

experiências de movimentos corporais, às suas brincadeiras com movimento, etc. Por isso, 

entendemos que para as crianças a presença desta componente curricular e do seu objeto de 

ensino está ligada ao seu momento de experienciar e se expressar, pois neste momento elas 

têm a possibilidade de verdadeiramente serem crianças. Podem correr, gritar, brincar, e, assim 

ampliam o seu conhecimento através das brincadeiras. Neste sentido, a presença da 

componente curricular Educação Física, do professor, da brincadeira e o momento do 

movimentar a si aqui é considerado como uma forma de construção do conhecimento próprio 

da criança. 

 

Conclusão  

 

 Diante das informações obtidas neste trabalho, foi constatado que a componente 

curricular Educação Física na Educação Infantil do Munícipio de Vila Velha passou por 

diversas lutas políticas e enfrentamentos para se firmar no campo da Educação Infantil. A 

pesar de ser recente a inserção da componente curricular Educação Física na Educação 

Infantil de Vila Velha percebemos que este movimento já vinha acontecendo anteriormente, e, 

que a presença desta componente curricular na Educação Infantil de Vila Velha é fruto dos 

projetos realizados anteriormente. 

             É possível entender que a participação da Educação Física nesta etapa da Educação 

Básica tem características peculiares à infância, já que a Educação Infantil se organiza de 

forma tempos diferentes, neste sentido em uma tentativa de não caracterizar a Educação 

Física como uma disciplina mecânica, e na tentativa de seguir o que diz o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação infantil (RCNEI), Vila Velha reconheceu a componente 

curricular Educação Física como o eixo Movimento, desta forma, o processo ensino-
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aprendizagem da Educação Física na Educação Infantil não se limita à prática de esportes ou 

habilidades de destrezas, mas oferece possibilidades em que as crianças possam refletir de 

forma autônoma sobre as suas experiências de movimentos corporais. 

            Através deste trabalho percebemos também que os envolvidos com a Educação 

Infantil compreendem como se deu a participação da Educação Física na Educação Infantil, 

porém eles dão a esta componente curricular sentidos diferentes. O primeiro é o que a 

Proposta pedagógica do município de Vila Velha (2008 e 2012) trás consigo, que é 

caracterizado pelo reconhecimento do corpo em uma perspectiva histórico-cultural. Este 

sentido é partilhado pela professora de Educação Física e pela coordenadora da Educação 

Infantil, mas, elas expõem que alguns professores parecem não entender este sentido, dando 

assim outros sentidos para esta componente curricular. As professoras regentes que trabalham 

entendem que é importante o momento do movimentar para as crianças, porém o sentido que 

elas dão à Educação Física está ligado a sua necessidade de planejar, e, por fim, encontramos 

outro sentido, que aqui consideramos um dos mais importantes, que é o sentido dado pelas 

crianças que está mais ligado ao seu momento de ser criança. Desta forma, a presença da 

Educação Física na Educação Infantil faz sentido, pois supera o fato de que os professores 

realizam sua prática junto às crianças construindo saberes sem deixar que as crianças sejam 

crianças. 

            Este estudo destacou os caminhos percorridos, como se dá a participação e os sentidos 

da curricular Educação Física na Educação Infantil do Município de Vila Velha. Concluímos 

então que a Educação Física carrega em si a possibilidade de realização de uma experiência 

corporal de movimento significativa para as crianças, entendemos que através das 

brincadeiras as crianças desenvolvem completamente suas capacidades corporais, intelectuais, 

culturais e sociais. Mas é necessário que os envolvidos com a Educação Infantil dialoguem 

entre si, para que a presença desta componente curricular não seja fragmentada nas Unidades 

e assim construam uma aproximação real nos sentidos que eles atribuem à participação da 

Educação Física na Educação Infantil do Município de Vila Velha, para que não haja 

distanciamentos dentre o que foi prescrito e proposto e o que é vivido. 
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ANEXO A – Entrevista com a Coordenadora da Educação Infantil da Secretaria de 

Educação Municipal de Vila Velha 

 

1- A senhora pode falar um pouco de sua formação e do trabalho que realiza aqui? 

 

2- Como a Educação Infantil Foi inserida no sistema de ensino Público no Município de Vila 

Velha? 

 

3- E a Educação Física? 

 

4- Como a senhora considera a importância do papel educativo que a curricular Educação 

Física tem nas intervenções junto às crianças, nos UMEI? 

 

5- Falando um pouco sobre a história da construção dos documentos oficias, a senhora sabe 

dizer como que ele foi construído? 

 

4- Além da proposta pedagógica curricular de Vila Velha, quais são os outros documentos que 

existem para nortear o trabalho educativo do professor?  
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ANEXO B – Entrevista com a Professora de Educação Física 

 

1- A senhora pode contar um pouco de sua trajetória? 

 

2- Como é sua rotina aqui nesta Unidade? 

 

3- Descreva um pouco o seu trabalho aqui nesta Unidade, como é organizado, como que você 

faz para atender as crianças, como é orientado pela pedagoga. 

 

4- Qual é a principal virtude do seu trabalho? 

 

5- Quais são os principais desafios encontrados em seu trabalho? 

 

6- Como que a Comunidade escolar (professores e todos que estão envolvidos com as 

crianças) vê a importância da Curricular Educação Física? 

 

7- E as crianças, como elas vêm a Educação Física? 

 

8- Como que a Educação Física Contribui para projeto desta Unidade? Tem uma 

interdisciplinaridade ou você faz o seu trabalho de forma autônoma, visando respeitar o 

projeto? 

 

 

 

 

 

 

 


