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A contribuição das aulas de Educação Física para 
a construção de valores na educação infantil 

 

 

RESUMO 

 O artigo trata da possibilidade das aulas de Educação Física contribuírem para 

as crianças construírem valores morais na educação infantil. No primeiro 

momento, descrevo como foi o surgimento do meu interesse por esse assunto, 

em seguida, exponho o conceito de criança como sujeito moral. No segundo 

momento, faço um relato das observações das aulas de Educação Física feitas 

em uma turma do grupo seis (cinco anos) em um CMEI (Centro Municipal de 

Educação Infantil) do município de vitória. A partir dessas observações, relaciono-

as com a literatura sobre o tema, utilizadas neste estudo. Ao final, concluo que, as 

aulas de Educação Física podem e devem contribuir com a formação moral da 

criança. Pois são nessas aulas que a criança, precisa se sentir autônoma para 

tomar decisões e se relacionar com o outro que está a sua volta. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil, Educação Física, Formação de Valores, Moral. 

 

 

 

ABSTRACT 

  

  The article deals with the possibility of physical education classes contribute to 
children build moral values in early childhood education. At first, I describe how 
was the emergence of my interest in this subject, then bring up the concept of 
child as a moral subject. In the second stage, make a report of observations of 
physical education classes in a class made the group, six (five years) in a CMEI 
(Municipal Early Childhood Center) in the city of victory. From these observations, 
relate them to the literature on the subject, used in this study. At the end, I 
conclude that the physical education classes can and should contribute to the 
moral upbringing of the child. Because these are lessons that the child needs to 
feel autonomous to make decisions and relate to others who are around you.  

 

 

Keywords: Childhood Education, Physical Education, Values Education, Moral. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN  

  El artículo trata de la posibilidad de clases de educación física contribuyen a los 

niños a desarrollar los valores morales en la educación infantil. Al principio, 

describo cómo fue la aparición de mi interés en este tema, a continuación, abrir el 

concepto de niño como sujeto moral. En la segunda etapa, hacer un informe de 

observaciones de clases de educación física en una clase hace el grupo, seis 

(cinco años) en un CMEI (Centro de Educación Municipal Temprana) en la ciudad 

de la victoria. A partir de estas observaciones, ellos se refieren a la literatura 

sobre el tema, que se utiliza en este estudio. Al final, mi conclusión es que las 

clases de educación física pueden y deben contribuir a la formación moral del 

niño. Porque éstas son las lecciones que el niño necesita para sentirse autónoma 

para tomar decisiones y relacionarse con otras personas que están a tu alrededor.  

 

 

Palabras clave: Educación Infantil, Educación Física, Educación en Valores, 

moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                           

A contribuição das aulas de Educação Física 
para a construção de valores na educação infantil 

 

 

Wagner Vicente de Souza 1 

 

 

1. Introdução 

O meu interesse em escrever uma reflexão sobre o tema desse artigo surgiu 

quando cursava o sexto período do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Espirito Santo. Na ocasião, cursava a disciplina Jogos 

Coletivos. A disciplina era ministrada pelo professor Cesar Alcides Gheller. Em 

uma determinada aula ele nos ofereceu a possibilidade de ler e discutir com ele 

um texto da autoria do professor Dieter Brodtmann. Tratamos do texto intitulado 

“O QUE MANTEM AS CRIANÇAS E JOVENS MAIS SAUDÁVEIS: novas 

maneiras de entender a saúde e as consequências na promoção e educação da 

saúde”. 

O texto trata da promoção da saúde dentro da escola e também da concepção 

salutogênica nas ciências da saúde.2 Durante a leitura, algumas passagens do 

texto me chamaram a atenção, pois ele defende formas diferentes de se 

promover saúde, como, por exemplo, a socialização das crianças umas com as 

outras, seu convívio social, etc. Em sua mensagem o autor nos permite entender 

que não adianta fazer atividades físicas simplesmente por fazer, mas, sim, colocar 

a criança para se comunicar, se relacionar, se manifestar sobre o que está 

fazendo. Interessa fazer com que ela se sinta sujeito ativo e importante na 

atividade que está acontecendo naquela aula. O professor precisa dar sentido às 

                                                             

1
 Aluno do curso de Licenciatura em Educação Física/ UFES/ vagner25_vicente@hotmail.com 

2
 Concepção salutogênica de saúde: Salutogênese (português brasileiro)  ou salutogénese (português 

europeu) (do latin: Salus = saúde; e do grego: gênesis = origem) é um termo cunhado por Aaron 

Antonovsky para designar a busca das razões que levam alguém a estar saudável. Esse conceito 

representou uma mudança de paradigma nas ciências da saúde, que até então buscavam uma 

explicação apenas para a razão de alguém estar doente (patogênese).  O ser humano, para  Antonovsky, 

encontra-se num estado de desequilibro dinâmico hetero-estático. 



 

atividades que escolhe para suas aulas para que elas não se tornem recreação 

individual, onde cada criança faz o que quer sozinha e não existe uma relação 

entre elas. O fortalecimento das relações entre as crianças deve ser uma 

preocupação para o trabalho do professor, pois é exatamente esta relação que faz 

com que as crianças se sintam importantes e interessadas nas atividades 

escolhidas pelo professor naquela aula.  

Na reflexão provocada pelo estudo deste texto o professor Cesar, de forma 

marcante, sempre que podia nos lembrava que em sua compreensão, a finalidade 

da educação é proporcionar meios, orientar no sentido da direção a ser seguida 

pelo indivíduo para a sua emancipação, auto-realização e convívio em sociedade. 

Dizia ele, “A educação busca, não apenas objetivos e questões materiais, mas o 

desenvolvimento de valores humanistas e morais” (sic). 

Diante da discussão proposta pelo texto, refleti sobre a prática dos professores de 

Educação Física, particularmente, se as aulas de Educação Física podem 

contribuir com a formação moral da criança e na construção de valores? Se sim,  

quais valores seriam estes? A partir desses primeiros questionamentos, fiquei 

interessado em conhecer estudos que pudessem me ajudar com a elaboração de 

um artigo sobre este tema. Com esta busca é que encontrei o livro da autoria de 

Maria Aparecida Bicudo, Fundamentos Éticos da Educação (1982). 

 

2. A criança como sujeito moral 

Para Bicudo (1982), a criança age como um sujeito basicamente moral. Ela 

constrói sua moralidade levando em conta o ambiente em que está inserida, 

conforme é tratada, prestando atenção ao que ouve e enxerga a sua volta. Esta 

questão chamou minha atenção sobre o assunto. Considerando que a criança 

passa grande parte da sua infância dentro de escolas e que a escola, na condição 

de instituição socializadora, se constitui como mecanismo extremamente 

relevante na formação moral do sujeito, surgem muitas indagações sobre a 

atuação dos professores que estão atendendo as crianças também no contexto 

da educação infantil. 



                                                                                           

Estudando então o livro Fundamentos Éticos da Educação (BICUDO, 1982), 

busquei entender como o professor deve agir diante de uma turma de alunos. 

Entender e analisar quais valores se pode encontrar em determinada aula. 

Compreender que os valores podem ser positivos ou negativos para 

determinados momentos. Que uma correção a uma criança precisa ser feita de 

forma que ela não se sinta coagida a alguma coisa, mas, precisa ser feita de 

forma que possa entender que está fazendo algo que não é certo ou não é bom 

para o outro ou até para si próprio. Sendo assim, o professor estará contribuindo 

para formação moral daquele sujeito, pois estará colocando o aluno em uma 

situação de reflexão sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim em suas 

atitudes.  

Os educadores precisam dar maior importância à moralidade da criança, pois a 

criança precisa mais do que desenvolver o seu raciocínio lógico, ela tem que se 

sentir sujeito ativo nas atividades na qual esteja envolvido. O corpo docente das 

escolas precisa estar sempre atento a detalhes que possam ser importantes na 

formação moral da criança, por exemplo, em uma situação onde um aluno 

empurra o outro que vai até o professor e se queixa do ocorrido. O professor, por 

sua vez, diz ao aluno que quando for empurrado, empurre também e ficará tudo 

certo. Visando estas situações conflitivas podemos pensar então, quais valores 

elas podem adquirir dentro destes locais? Como adquirem? E mais, sendo a 

Educação Física um dos saberes presentes no processo de Educação das 

crianças, a Educação Física pode contribuir na construção dos valores das 

crianças? Como? 

Colocaremos em questão a possibilidade da Educação Física colaborar com a 

formação moral da criança na Educação Infantil. Ao me preocupar com essa 

temática busquei analisar como é a atuação do professor de Educação Física 

diante dos alunos, a relação professor-aluno e aluno-professor, e como é a prática 

pedagógica do professor de Educação Física nas aulas. Segundo BICUDO, 

(1982) o professor precisa compreender conhecer, desvendar a criança, saber o 

que ela traz consigo para dentro da escola, quais possíveis valores essa criança 

possui, para então, dar prosseguimento a sua formação. 



 

Traremos neste artigo relatos de observações e conversas feitas no CMEI (Centro 

Municipal de Educação Infantil), localizado nnde Vitória, onde o professor de 

Educação Física de uma turma do grupo seis (cinco anos) se disponibilizou a nos 

ajudar para a realização desse trabalho. Observamos o trabalho do professor 

durante as aulas e também durante um projeto de música, que era de sua autoria 

em conjunto com a professora de artes do CMEI, observamos ensaios e a 

apresentação das crianças no fechamento do projeto, o qual ocorreu no pátio 

interno do CMEI, onde alguns pais e os funcionários da escola estavam 

assistindo. Em seguida, iniciou-se outro projeto, o de capoeira, que também 

acompanhei de perto em seu andamento. Este evento foi mais complexo para as 

crianças, pois seria apresentado em uma festa realizada do lado de fora da 

escola, aberta a quem quisesse assistir. 

Nas observações, atentei-me em perceber: a intencionalidade do professor para 

com as aulas, se o que era feito condizia com o planejamento e se alcançava os 

objetivos colocados no mesmo. A condução (metodologia) da aula foi outro fator 

que foi de grande importância para mim, pois pude ver como e se acontecia 

diálogo entre o professor e os alunos e os alunos e o professor. Com esse foco e 

com esses procedimentos, este trabalho tem como objetivo compreender qual é o 

papel da Educação Física nesse processo e se ela, realmente, pode influenciar e 

contribuir na formação moral das crianças da turma de Educação Infantil 

observada. 

Esperamos que esta pesquisa auxilie professores e estudantes de Educação 

Física para que possam pensar ou repensarem suas atuações quando estiverem 

diante de turmas tão diversificadas como a que encontramos no CMEI 

pesquisado.  

Decidido sobre o que fazer e orientado sobre como fazer a pesquisa da temática 

em foco, parti para realizar a observação no CMEI, para concretizar essa etapa da 

pesquisa. Em campo, foi necessário fazer contato com o professor do CMEI, e, 

em seguida, conhecer os gestores da escola para que fosse feito o trabalho de 

campo dentro da instituição. Com um oficio em mãos e com ajuda do professor 

que nos apresentou ao corpo técnico do CMEI, foi mais fácil conseguir me inserir 

dentro da instituição e dar prosseguimento ao trabalho de observação direta das 



                                                                                           

ações educativas. A escolha do local se deu devido ao conhecimento prévio que 

tinha do trabalho do professor de Educação Física daquela unidade.  

Durante o 7º período do Curso de Licenciatura em Educação Física, entre 24 e 27 

de outubro de 2012, tive a oportunidade de participar do “II Seminário de 

Educação Física, Artes e Pedagogia na Educação Infantil da Grande Vitória”. O 

evento se dedicou a discutir o tema “Currículos e Saberes da Educação Infantil 

em debate” e aconteceu nas instalações do Centro de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal do Espirito Santo.  Seu objetivo foi reunir 

professores pesquisadores da Universidade, locais e nacionais, para dialogar com 

professores das redes municipais dos municípios da grande Vitória, entre outros, 

para discutir os diferentes saberes utilizados no processo cotidiano de educação 

das crianças pequenas, em prol da construção de uma pedagogia da Educação 

Infantil. 3 Neste seminário, tive o prazer de conhecer o professor que veio fazer 

parte desse estudo. Dentro da programação do evento, participei de uma oficina 

“Nós e Cordas”. Nessa oficina ele utilizava cordas e tecidos para construir 

brinquedos, como, balanços, tirolesa, falsa baiana, entre outros.  

 A oficina foi ministrada por este professor que apresentou um pouco do trabalho 

que ele realiza com as crianças no dia a dia. Um trabalho que gostei muito de 

conhecer e que despertou minha curiosidade de observar e tentar compreender 

como tais atividades podiam estar relacionadas com a questão da constituição de 

valores morais ensinados para as crianças do CMEI. Na observação desse 

trabalho, veio a oportunidade de conhecer de perto o que é de fato feito nas aulas 

deste professor que atua na instituição em questão. 

Foram em média quatro meses de observações, feitas em forma de visitas a 

escola, análise de materiais e conversas realizadas com o professor. Passei por 

uma adaptação rápida, pois as crianças me receberam bem e sem impedimentos 

                                                             

3 Rocha (1999). Parto do principio de que uma pedagogia da educação infantil caracteriza-se por sua 

especificidade no ambito da pedagogia (em seu sentido mais amplo), uma vez que a meu ver o objeto 

desta está essencialmente ligado a toda e qualquer situação educativa (como organização, estruturas 

implicitas, práticas, etc.). Defato, em sua trajetória, o campo pedagógico não tem contemplado 

suficientemente e especificidade da educação da criança  pequena em instituições não-escolares, tais 

como a creche ea pré-escola. 



 

com as observações. Antes de começar a observar as crianças, houve um 

encontro entre o professor de Educação Física do CMEI, o orientador deste 

trabalho e eu como pesquisador, para discutirmos opiniões e sugestões para o 

encaminhamento deste trabalho. Antes da discussão, nós fomos apresentados 

para as crianças que por sua vez, nos receberam bem, principalmente por 

estarmos com o professor deles a quem têm muita admiração.  

Adiante trarei um pouco do que foi este período de pesquisa de campo ocorrido 

nesta instituição, para em seguida debater sobre o tema deste artigo, e detectar 

se nas aulas deste professor de Educação Física, nesta turma do grupo seis, há 

ou não uma contribuição da Educação Física para a constituição de valores 

morais das crianças de cinco anos, lá atendidas. 

 

3. Relatando as aulas observadas 

Realizei observações de aulas de apenas uma turma, no período de quatro 

meses, de maio a agosto de 2013.  As aulas observadas ocorriam duas vezes por 

semana, uma aula a cada dia no período matutino. Durante as observações 

ocorreram fatos interessantes dentre os quais separei alguns para destacar e 

analisar.  

Na primeira observação, o professor realizou uma aula com três estações. A 

primeira tendo uma caixa de brinquedos para montar, a segunda utilizando 

balanços e última estação realizando jogo de futebol no minicampo de grama 

sintética construído na instituição. O professor organizou as crianças para se 

revezarem nas três estações, sendo que a atividade inicial foi de escolha de cada 

criança.  Algumas meninas escolheram o balanço, um grupo misto entre meninos 

e meninas preferiu a caixa de brinquedos, um grupo de meninos preferiu o 

futebol. As crianças estavam livres para ficarem nas estações, inclusive alguns 

meninos não saíram do futebol, porém a maioria passou por todas as estações de 

forma muito tranquila. Quando não queriam mais realizar determinada atividade 

substituíam-na por outra. No momento em que uma criança trocava de estação, 



                                                                                           

outra criança que estava realizando a atividade desejada pela primeira trocava de 

lugar, sem colocar barreiras para ir para a outra estação.  

Essa aula observada ocorreu de forma bastante tranquila, onde o professor não 

usou do autoritarismo com os alunos, apenas colocava situações que as crianças 

aceitavam facilmente. O professor se dirigia as crianças de forma serena e calma, 

pois não colocava as propostas como ordem e sim como acordo feito entre as 

partes. As crianças, por sua vez, aceitavam esse acordo, deixando assim o 

professor sempre com o controle sobre a aula. 

Acompanhei uma aula em que o professor propôs como temática a questão da 

conscientização no trânsito. Nessa aula o professor trabalhou com caixas de 

papelão, utilizando-as como carros. O docente motivava as crianças a pensarem 

como se estivessem realmente no trânsito, fazendo o barulho do carro, simulando 

freadas e sinais de trânsito. Também foi trabalhado o perigo de acidentes no 

trânsito. O professor problematizava para as crianças: “Viram? Quase bateu! Tem 

que frear se não bate, se bater o que acontece?”. Ao realizar essas perguntas, 

algumas crianças responderam “a gente se machuca”. Outra respondeu, “se bater 

a gente morre”. Pensando em uma aula de conscientização de trânsito com 

crianças, poderia esperar outro comportamento delas, como correria pra todos os 

lados, entretanto, não foi o que ocorreu. Aconteceu, sim, uma aula em que elas 

estavam atentas ao modo de aprender proposto pelo professor. Um modo 

experiencial que permitia as crianças vivenciarem como ocorre o trânsito, 

representando as ruas e avenidas dos grandes centros. 

Um projeto de música também aconteceu em algumas aulas que acompanhei. 

Nessas aulas ocorreu um episódio marcante, pois, durante os ensaios, as 

crianças estavam se empenhando para fazerem uma boa apresentação. O 

professor tinha o controle sobre as crianças que, por sua vez, estavam em um 

ambiente confortável, para que ensaiassem da melhor maneira possível. Quando 

cheguei ao CMEI para as observações, os ensaios já estavam em andamento, 

porém consegui realizar o acompanhamento de um dos ensaios da turma. Fiquei 

impressionado com a organização e o comportamento das crianças durante o 

ensaio. As crianças foram posicionadas sentadas em uma trave que era utilizada 

como banco localizado em cima do minipalco. O posicionamento foi realizado 



 

desse modo para que se formassem duas linhas, umas na trave e outra no 

minipalco.  

 

 

Ensaio do projeto de música 

 

O professor iniciava a aula tocando violão e cantando para que as crianças o 

acompanhassem.  As crianças comportavam-se perfeitamente, cada uma com um 

instrumento nas mãos, mas todas experimentaram cada instrumento. Dessa 

forma, em determinados momentos o professor parava e pedia para que as 

crianças trocassem de material com o colega do lado ou com o colega que 

estivesse com o instrumento desejado por ele. As crianças respeitavam e 

aceitavam a troca de material sem recusas e continuavam o ensaio alegremente. 



                                                                                           

Também acompanhei a apresentação musical da turma, onde estavam presentes, 

pais de alunos e todas as turmas da instituição, juntamente com os professores e 

estagiários. Foi uma bela apresentação. As crianças se empenharam e 

corresponderam aos ensaios feitos pela turma.  A organização ocorreu de forma 

satisfatória, houve respeito na hora das trocas de instrumentos pelas crianças, 

como havia acontecido nos ensaios. Elas encantaram e foram elogiadas por 

quem estava presente. Nessa apresentação, consegui identificar alguns valores, 

dentre eles, a educação que tiveram ao se apresentar para um numeroso 

quantitativo de pessoas presentes na escola e para os pais. Pode-se também 

destacar o respeito pelo que estavam fazendo e por quem estava assistindo, entre 

outras situações, como companheirismo e bom comportamento.  

Em conversa com o professor, dizia ele que esta organização se dava devido ao 

fato de ele sempre estar colocando as crianças para se relacionar com as outras 

turmas da instituição. São planejadas aulas com mais de uma turma, com idades 

diferentes, para contribuir com essa relação e também para que possam se 

comunicar e se expressar melhor, perante um grande número de pessoas, em 

uma situação como, por exemplo, a apresentação musical. 

 

4. Analisando as observações 

Com o passar do tempo, as crianças estavam mais familiarizadas com minha 

presença. Algumas se sentiam mais próximas do que outras, principalmente as 

meninas, elas não ficavam muito tempo longe da minha presença.  Uma menina 

comentou que poderia ser minha namorada. Assunto que me deixou 

impressionado por causa da idade dela. Outra menina começou a fazer 

perguntas: você quer conhecer minha mãe?  Onde você mora? Você quer ir à 

minha casa? Entre outras. Em uma destas conversas com essa mesma menina, 

ela perguntou se eu gostaria de ir morar com ela. Na sua casa morava ela, sua 

mãe e sua avó. Ela comentou que não teria problema algum isso acontecer, pois 

dormiria na cama da mãe, sendo que ela não tem pai, então, eu poderia dormir 

com a sua mãe e ela com a avó.  



 

Nessa ocasião, percebi que uma criança que cresce sem a presença do pai e 

que, talvez, tenha visto em uma pessoa que lhe deu um mínimo de atenção, a 

imagem desse pai que lhe falta, chega a dizer algo profundo, como o pronunciado 

acima. Assim, ficamos a imaginar: Como isso pode influenciar na formação dessa 

criança e em seus valores morais? Precisamos pensar a moralidade adquirida 

desde a infância, os professores precisam fazer o possível para compreender o 

que se passa com essas crianças fora da instituição, para assim pensar a sua 

pratica. 

 A relação familiar é muito importante para a formação moral da criança. A 

presença dos pais é um fator influenciador na formação da personalidade e do 

caráter de seus filhos. Questões relativas à confiança, segurança, amor, diálogo e 

criticas construtivas possibilitam a formação de uma personalidade mais 

integrada, e, por outro lado, os aspectos negativos, desprezo, violência, ausência, 

influenciam na construção de uma personalidade desajustada. Neste caso, o 

relacionamento entre pais e filhos e entre os próprios pais, em um ambiente 

familiar serão determinantes para a formação psicológica dos filhos. 

 A observação desses fatos descritos me propiciou dias de um trabalho muito 

gratificante, pois aprendi muito com o professor do CMEI e também com as 

crianças pesquisadas. Pude presenciar bons momentos, além de estar junto com 

eles durante esse curto período de tempo, o que foi muito prazeroso, 

principalmente no que tange a minha formação. Foi um período muito importante 

com o professor e com esse grupo de crianças desta instituição. 

4.1 Destrinchando evidências colhidas nas aulas de Educação Física 

 

Tendo relatado parte das observações, agora vou discutir sobre o que percebi e 

entendi como sendo evidências das atitudes morais ou até mesmo sinais da 

moralidade experienciada pelas crianças naquela instituição de Educação Infantil. 

Segundo Bicudo (1982), as ações do individuo se apresentam, então, por um 

lado, como realizadoras de valor, e, por outro, como a explicitação do valor por ele 

aprendido. Trazendo isso para as aulas do professor em questão, na aula 

realizada com estações, posso dizer que as crianças souberam respeitar o 



                                                                                           

espaço do outro. Praticaram alteridade, tanto o seu momento quanto no momento 

do outro. Praticaram a colaboração com o trabalho do professor, praticaram 

coletividade, entre outros. Sendo assim, com fundamento na orientação teórica 

proposta por Bicudo (1982), posso dizer que as crianças, com suas ações 

estavam apresentando valores, e, consequentemente, pareciam demonstrar um 

aprendizado moral familiar e social.  

Não tive contato com os pais dessas crianças para saber como se passava o 

relacionamento entre eles. Saber se havia um momento somente deles ou se a 

convivência diária era de pouco tempo. Penso que, devido o CMEI estar 

localizado em uma comunidade da cidade de Vitória, caracterizada pela presença 

de cidadãos trabalhadores que diariamente lutam para garantir as condições 

dignas de sobrevivência, os pais dessas crianças não possuem muito tempo para 

seus filhos. Podemos confirmar isso devido ao fato de grande parte das crianças 

ficarem em período integral na instituição. Se realmente esse tempo é curto, a 

convivência entre eles parece ser bem aproveitada, pois as ações que 

demonstram são positivas. Não posso deixar de afirmar que não estamos 

trabalhando numa turma perfeita, pois estamos falando de crianças, e toda 

criança faz algo que pode parecer errado ou ruim, mas a criança está no tempo 

de começar a aprender o seu desenvolvimento moral e não consegue discernir 

tudo o que é certo ou errado. Conforme o que vi na Unidade de Educação Infantil, 

nas aulas de Educação Física, penso que elas estão construindo esse 

entendimento. 

Considero que trabalhar a questão do trânsito com crianças de cinco anos em 

uma aula de Educação Física, conforme pude observar pode ser um passo válido 

para a contribuição para o processo de formação de valores morais dessa 

criança. No que tange a preservação da vida, a cordialidade, a evitar desavenças 

com outras pessoas e principalmente o respeito com as normas de trânsito, pois 

ela pode passar minimamente a entender o que se passa na direção de um 

veiculo automotor e na situação social que se vive todos os dias no trânsito. Na 

aula pode despertar a curiosidade da criança, que poderá passar a perguntar aos 

adultos dúvidas que possam ser formadas devido a esse início de aprendizado 

sobre o trânsito.  Como os valores são construídos de acordo com o que está 



 

acontecendo em torno de si próprio, a criança pode adquirir valores formativos 

sobre a temática apresentada pelo professor naquela aula. 

O projeto de música nas aulas de Educação Física, mesmo sendo em conjunto 

com outro professor, foi muito criativo e importante para as crianças. Acredito que  

música é importante para o desenvolvimento infantil. Por seu poder criador e 

libertador a música torna-se um poderoso recurso educativo a ser utilizado na 

educação infantil.  Ela é um meio de expressão de ideias e sentimentos. Mas 

também, uma forma de linguagem muito apreciada pelas pessoas. Por seu 

caráter relaxante, a música pode estimular a absorção de informações, se 

tornando assim um fator facilitador para a aprendizagem e também importante 

para a maturação individual. 

A aula de Educação Física, deve ser um tempo onde às crianças se sintam livres 

para se expressar e se comunicar umas com as outras, de modo que não se 

esqueçam de que está acontecendo uma aula. O professor deve disponibilizar o 

maior número de experiências possíveis, apresentando um novo mundo para as 

crianças. Sendo assim, a criança começa a se relacionar com um meio social e 

físico e se essas experiências contribuírem formando valores morais, certamente 

ajudarão no desenvolvimento corporal dela como sujeito.  

 Através de jogos, brincadeiras, entre tantos outros conteúdos passíveis de serem 

mobilizados pela Educação Física, este momento em que estão de forma 

descontraída, manifestando-se, relacionando-se uns com os outros, torna-se 

muito importante e prazeroso para elas. Acredito que as brincadeiras auxiliam as 

crianças com a imaginação, a respeitar regras, etc. Entendo também que o 

professor de Educação Física deve intencionalmente intervir, ajudando a criança a 

desenvolver seus conhecimentos, suas habilidades, bem como o convívio social. 

Nas aulas de Educação Física, a criança além de aprimorar suas habilidades 

básicas, como saltar, correr, pular, subir, arremessar, também pode ser colocada 

em situações em que precise achar soluções para problemas relacionados com 

os seus afetos. Trabalhar em equipe, saber lidar com situações desagradáveis e 

estressantes, em razão de situações vividas nas relações sociais que experimenta 



                                                                                           

na Instituição de Educação e no seio familiar, parece configurar possibilidades 

interessantes para isto. 

 

4.2 Apontamentos sobre a ação do professor de Educação Física 

 

Grande parte dos professores de Educação Física, coloca como principais 

objetivos das suas aulas o domínio do controle motor, a noção de espaço e 

tempo, a melhora do desempenho em atividades de força, resistência, 

flexibilidade, velocidade e a cooperação em atividades de grupo. Claro que todos 

esses objetivos são importantes, mas não são únicos podem. Eles precisam ser 

cruzados com os valores morais que os envolvem. Será que estes objetivos são 

prioridades para as crianças nesse momento de suas vidas? Pelo que percebi nas 

observações, as crianças precisam e desejam estar à vontade para poder agir e 

se expressar, conforme seus próprios sentimentos. Dessa forma, elas se sentirão 

sujeitos para aquela situação. 

Pelo que percebi, foi isso que o professor de Educação Física acompanhado 

neste estudo pretendeu . Ele colocou as crianças para se relacionarem diante de 

situações em que toda a turma estava sendo observada, por um grande número 

de pessoas como na apresentação musical já citada anteriormente. Naquela 

situação as crianças precisavam ser cúmplices, pois não seria fácil uma delas 

discordar da ação de trocar instrumentos que foi previamente combinada por 

todas elas durante os ensaios. A troca de instrumentos combinada visava 

propiciar que todas as crianças pudessem experimentar os diferentes 

instrumentos musicais trabalhados na aula. Se ocorre alguma mudança de ação 

por parte de algum membro da turma, provavelmente, os demais reclamariam e 

procurariam fazer valer o combinado. 

O professor observado era muito admirado por todas as crianças, não só pela 

turma observada, mas, por todas as crianças que compunham as outras turmas. 

Afirmo isso porque durante minha permanência no CMEI observei, várias vezes, 

que o professor quando encontrava uma criança ela normalmente corria, 



 

chamando-o de tio e terminava pulando em seus braços. O professor por sua vez, 

retribuía a gentileza da criança, a ação que só fazia aumentar o carinho e a 

admiração que elas tinham por ele. Com os outros professores do CMEI não era 

diferente, havia uma boa relação entre todos. Todos os integrantes do corpo 

docente se respeitavam muito e, sempre que possível, eles estavam se 

comunicando, falando sobre a instituição ou sobre alguma situação que envolvia 

as crianças do CMEI. 

Para que um professor de Educação Física faça de sua aula um instrumento de 

aprendizado sobre um conteúdo que indiretamente não faz parte de sua 

disciplina, ele precisa ser criativo o suficiente para que possa prender o interesse 

das crianças em seu propósito para aquela aula. Consegui observar essas 

características no professor que acompanhei, pois ele era carismático, dinâmico e 

participava diretamente das atividades que propunha para as crianças. Ele 

colocava as crianças a imaginarem como se estivessem no trânsito na direção de 

um automóvel, fazia o barulho dos carros e dos seus freios, dançava com as 

crianças nos ensaios do projeto de música. Ele não se omitia em nenhum 

momento da aula, sempre que uma criança precisava dele, ele a ajudava.  

Nesse clima, durante as aulas em que os professores de Educação Física e as 

regentes de sala agiam juntos, também a regente não usava palavras duras com 

as crianças. Ela também era sempre muito gentil com elas. Nas situações 

observadas notei que, quando era preciso chamar a atenção de alguém ele o 

fazia gentilmente, de certa forma, brincando com a criança. Ele a corrigia 

mostrando que não podia fazer aquilo novamente, a criança, por sua vez entendia 

e não voltava a fazer.  Nas situações observadas notei que uma atitude simples e 

sincera de um professor de Educação Física em suas aulas pode fazer a 

diferença com as crianças. Elas compreendem melhor as mensagens que o 

professor deseja passar e o seu modo de agir parece contagiar a colega regente. 

 

4.3 Sobre as convicções que a investigação me permitiu formar 

Como observador dessas aulas que esse estudo fez com que eu acompanhasse 

de perto e compreendesse melhor o trabalho dos professores de Educação Física 



                                                                                           

com as crianças na Educação Infantil. Claro que, levando em consideração que 

este estudo se deu dentro de uma única instituição, não posso afirmar que em 

todas as aulas de Educação Física que ocorrem na Educação Infantil, as crianças 

que lá estiverem poderão ter o mesmo aprendizado que as crianças do CMEI 

onde foi realizada a pesquisa. Reafirmo que, para isso acontecer, dependerá da 

formação moral e do empenho de cada professor.  

Espero que este estudo possa contribuir para a formação de estudantes de 

Educação Física e também para outros professores que já estão formados. 

Espero realmente que assim como o professor pesquisado neste estudo fez com 

as crianças observadas, outros professores também possam fazer com as 

crianças com as quais vão trabalhar. 

 A realização deste trabalho foi muito importante na minha formação, 

principalmente por estar sendo meu trabalho de conclusão de curso. Não somente 

por isso, mas também por ter me proporcionado o convívio com um professor 

ético no que faz e que me ensinou muito no que diz respeito às crianças. Ele, 

juntamente com as crianças daquela turma, me fez olhar para a Educação Infantil 

de forma ainda mais especial. Sempre olhei com bons olhos a possibilidade de 

atuar na Educação Infantil, mas agora estou mais convicto do que é possível fazer 

trabalhando com a Educação Física lá.  

Com esse estudo, pude estar mais próximo da Educação Infantil e ver como pode 

ser prazeroso atuar com crianças que, se forem conquistadas pelos professores 

que atuam em suas salas, tornarão as atividades muito atrativas, gratificantes e 

formativas, tanto para o professor de Educação Física, quanto para as crianças 

envolvidas nas aulas. 

Mas para que isso aconteça, os professores de Educação Física precisam fazer 

valer o seu papel de educador, não adianta estar inserido na educação infantil 

apenas para dizer que está trabalhando. Ele precisa acima de tudo ter 

responsabilidade com as crianças, pois elas estão ali à procura de atenção, 

carinho e segurança. O professor precisa passar tudo isso para elas. A criança, 

quando se sente segura com a presença de um adulto por perto ela dá sinais de 

que está à vontade para agir e se expressar. Relacionar-se francamente com o 



 

outro e, principalmente, tomar iniciativas sobre o que está acontecendo naquele 

momento, no caso das aulas de Educação Física, toma decisões sobre sua 

participação nas atividades proposta pelo professor. 

Nas observações deste estudo, pude vivenciar uma situação deste porte, como 

citei acima quando estava conversando com uma das meninas da turma, que me 

convidou para ir morar com ela, sua mãe e sua avó. Uma criança quando fala 

algo dessa forma, não esta sendo imoral, pois ela não esta utilizando da malícia 

que um adulto teria numa situação como essa. Ela só esta tentando suprir uma 

necessidade que lhe falta enquanto criança, que é a falta de um pai, alguém que, 

por algum motivo, não convive com ela e sua família.  

 

4.3 A contribuição da Educação Física para a formação moral das crianças 

 As crianças esperam receber carinho das pessoas a sua volta, para, então, de 

alguma maneira, retribuir. Com carinho ou em forma de comportamento 

compreensivo, a criança retribui a moralidade que recebe e também, desenvolve 

a sua própria moralidade, segundo o tratamento que ela recebe e percebe a sua 

volta. Se continuar o trabalho de formação moral que vi, as crianças receberem na 

prática pedagógica realizada pelo professor pesquisado neste estudo, 

possivelmente elas continuarão a ser pessoas de bom caráter, pois se percebe 

que elas estão desenvolvendo bons valores e nos mostraram que a Educação 

Física pode, sim, contribuir com a construção dos valores morais das crianças na 

Educação Infantil.  

Em parte o sucesso dessas ideias depende do comprometimento dos professores 

que atuam neste campo de ensino, em parte depende daquilo que a família 

também oferece para a criança, em parte depende das experiências de 

aprendizado que os pais, responsáveis e os professores oferecerem para elas. 

Acredito que o professor que fizer assim como o professor pesquisado neste 

estudo fez com essa turma do grupo seis (cinco anos) do CMEI em foco, dará 

uma grande contribuição a construção dos valores morais delas, porque ele 

incentivou que elas agissem e assim mostrassem os valores morais que 



                                                                                           

possuem, para depois conversar com elas sobre o sentido ético das suas ações e 

dos seus comportamentos. 

Segundo Vázquez (1990), ética é a teoria do comportamento moral dos homens 

em sociedade. Então tendo em vista as observações das aulas do professor 

pesquisado neste estudo, posso dizer que ele foi ético o tempo todo com sua 

profissão, que é ser professor de Educação Física naquela instituição. Ele 

transmitiu amor, carinho para as crianças do CMEI. Motivou as crianças a serem 

sujeitos ativos, a se relacionarem umas com as outras. E mais, ele as colocou em 

situações em que precisaram tomar decisões sobre o que fazer e como fazer para 

resolver alguns problemas intencionalmente incrustados nas atividades 

planejadas para suas aulas.  

Fazendo assim, construiu situações de aula, brincando propiciou as crianças  

experiências, que permitiram que as crianças construíssem uma boa estrutura 

moral. Ações de ensino desse tipo, se levadas a diante por outros professores 

que vão passar por suas vidas escolares, que elas cheguem a vida adulta com um 

lastro de bom caráter e com significativas ações morais aprendidas. Claro que 

elas também precisam ter uma boa estrutura familiar, pois, como se sabe, a 

família é uma instituição socializadora primária fundamental e o ambiente familiar 

é um fator extremamente importante para a constituição da moralidade das 

crianças.  Em seu livro sobre a ética, Vázquez nos ensina que 

 

[...] a moral é um sistema de normas, princípios e valores, 
segundo o qual é regulamentado as relações mútuas entre os 
indivíduos ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que 
estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam 
acatadas livres e conscientemente, por uma convicção intima e 
não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal. (VÁZQUEZ, 
1990, p.25). 

 

Nas aulas observadas, pude perceber que o professor tem essa preocupação 

com as crianças. Ele colocava em suas aulas, algumas normas que eram 

combinadas com as crianças. Não como sendo uma regra que não poderia ser 

quebrada. Assim, a aula acontecia sem que precisasse levantar a voz para as 

crianças. Estas, por sua vez, entendiam a mensagem do professor.  



 

Vázquez (1990) traz um exemplo interessante para se pensar na formação de 

valores, ao falar sobre a prata em seu texto. Metaforicamente, ele nos faz pensar 

nas crianças quando nos diz como podemos trabalhar a prata por ser mineral 

valioso. A prata é “naturalmente” valiosa, mas pode ser trabalhada para vir a ser 

outra coisa. Para virar jóia, enfeite, e assim sair do seu estado natural como ser 

mineral. Mas ele explica que, em termos humanos o objeto valioso não pode 

existir sem certa relação com o sujeito que lhe atribui valor. Ele não é valioso 

independentemente das propriedades naturais, materialmente sensíveis e físicas 

que possui e que sustentam o seu valor, mas porque, ao ter sua natureza mineral 

mudada para virar jóia ela é necessariamente trabalhada pelas mãos do homem. 

Com as crianças, não é diferente, elas estão em uma condição semelhante ao 

exemplo da prata, mas o que precisa ser trabalhado com a criança é sua 

moralidade. A criança nasce em seu estado natural e conforme for o trabalho feito 

com ela, no decorrer de sua infância, pode vir a ser tornar um sujeito bom desde 

pequeno, ou ruim, perante os olhos da sociedade, da comunidade em que estiver 

inserida. A criança precisa estar em condições de se manifestar e se relacionar 

com os outros de forma livre, convicta, e não de maneira impessoal, ou seja, sob 

normas que determinem que sempre os adultos tomem as decisões por elas. 

Quando estão nos CMEI, os professores precisam dar autonomia a elas, não 

podem coagi-las a fazer determinadas ações sem antes entender como a criança 

aprende. Nessas situações, é possível que a criança queira executar uma 

determinada ação de forma diferente daquela oferecida pelo professor. A 

possibilidade de fazê-lo com apoio e segurança propiciado pela professor poderá 

ser determinante para a formação do juízo de valor moral do sujeito que está se 

constituindo em cada criança.  

Os professores de Educação Física não podem colocar as crianças para fazerem 

atividades, independente de quais sejam, somente por fazer. De forma a ser feita 

de uma única maneira, apenas com um caminho. Ou seja, oportunizar que a 

criança descubra novos caminhos para resolver os problemas colocados em suas 

aulas. São essas relações, ou inter-relações, que farão  dessa criança um sujeito 

moral, um sujeito capaz de entender que vive em sociedade e que no convívio em 

sociedade existem regras e normas a serem seguidas pelos seres humanos, 



                                                                                           

sujeitos sociais. Para estabelecer regras e normas morais e éticas, o professor e 

suas crianças terão sempre que levar em consideração não só os seus interesses 

particulares, mas também os interesses dos outros que estão ao seu redor, pois, 

se não for assim, não se estaria sendo ético diante da comunidade em que se 

vive. 

O professor de Educação Física, nunca poderá fazer o papel de educar uma 

criança que esteja inserida na Educação Infantil sozinho, pois todo o corpo 

docente da instituição precisa fazer seu papel diante destas crianças, para que 

juntos possam formar a criança como um sujeito ético moral.  

As instituições de ensino, principalmente as de educação infantil, precisam ter 

uma relação de proximidade com os pais das crianças ou dos estudantes, para 

que possam saber como é o seu convívio fora da instituição. Sendo feito isso, os 

professores poderão ter melhores informações, ou, mais ferramentas para 

interagir com as crianças, pois, conhecendo-as e compreendendo-as melhor, se 

torna menos complexo o trabalho do professor na hora em que precisar entender 

certas atitudes que algum deles possam vir a ter, como por exemplo, uma 

situação de uso excessivo da força com um colega, ou, uma situação em que a 

criança aumente o tom de voz de forma a vir ofender outra criança ou até mesmo 

um adulto integrante da instituição.  

Fazer uma avaliação sobre um ato de uma criança pode parecer fácil, mas, se 

engana quem assim pensar. Para se valorar qualquer ação, é necessário que o 

sujeito que avalia saiba quais as circunstâncias concretas da ação. Se o que está 

em causa é a ação de uma criança e se a criança agiu de acordo com o que ela 

traz consigo o professor não pode eticamente avaliar negativamente o ato da 

criança apenas porque foi praticado por uma criança. A criança age de acordo 

com o que motiva sua ação, com o que se depara, em seu cotidiano familiar, na 

comunidade ou na instituição educativa onde se encontra.  

O professor precisa fazer com que essa criança, entenda que agir de forma 

individual pode não ser a melhor solução para o problema que a enreda. Ser 

capaz de mostra que, provavelmente, tal ação trará algum prejuízo para o outro 

ou até mesmo para ela mesma. Mostrar para ela que se faz necessário o 



 

cumprimento de deveres perante os que se fazem presentes naquele grupo no 

qual ela está frequentando.  

Para contribuir com a formação de valores morais e éticos em prol da formação 

das crianças, professores não devem demonstrar autoritarismos, chantageá-las 

ou ameaçá-las. Se agir assim, provavelmente, vai ensinar para elas que existem 

determinadas regras que dependem do uso da força e que não podem ser 

mudadas sem o uso da força. Moralmente certo e eticamente bom é celebrar 

acordos. Valorizar acordos feitos entre adultos e crianças e crianças e crianças.  

Nesse sentido, a observação do trabalho educativo do professor colaborador 

desse estudo, mostrou que melhor que utilizar de autoritarismos foi celebrar 

acordos em torno de interesses que valorizaram a colaboração entre todos os 

envolvidos em suas aulas. No CMEI vi que o professor, por esse modo de agir, fez 

com que as crianças se sentissem atraídas por suas aulas, sem fazer que 

participassem obrigatoriamente delas.  

 A criança demonstra curiosidade em aprender coisas novas. Quando o professor 

coloca as atividades para ela, logo a criança quer participar, mas não de forma 

determinada, quer fazê-lo com certa liberdade. Então entra o comprometimento 

do professor, pois se ele não estiver preparado para esta situação de liberdade 

que a criança espera, sua aula irá ocorrer de forma tumultuada e desinteressante. 

Logo, o professor precisa passar confiança para as crianças, mostrar 

possibilidades, oferecer meios e fazer com que a criança desenvolva suas 

próprias maneiras de executar as atividades que forem propostas em suas aulas. 

 

5. Considerações Finais  

A principio, pensei em estar produzindo um trabalho onde trataria a Educação 

Física na educação infantil no município de Vitória, na sua generalidade. O tema 

central foi a contribuição das aulas de Educação Física para a formação moral 

dessas crianças, como ela é desenvolvida e a relação do professor com as 

mesmas. No entanto devido ao tempo comprometido a graduação e ao trabalho, 

não foi possível realizar tal estudo. Então decidi contempla-lo com apenas uma 



                                                                                           

turma deste nível de ensino. Tendo feito todos os procedimentos como a escolha 

da instituição e da turma, as observações em campo, discussões com a literatura 

e finalmente a elaboração do mesmo, pude perceber que este é apenas o ponto 

de partida para que novos estudos venham a ser desenvolvidos.  

Assim, posso dizer que este estudo atendeu o que de fato pretendia alcançar. 

Mas com uma limitação. Seria o resultado o mesmo se o presente estudo fosse 

realizado em todas as instituições de educação infantil da grande Vitória?  

O professor observado neste estudo é um professor que faz com que suas aulas 

se tornem prazerosas para as crianças. E isso fica visivelmente aparente no 

interesse das crianças, que participam diretamente das aulas. Quando um 

professor de Educação Física consegue fazer uma aula dessa forma, podemos 

dizer que o objetivo foi alcançado, pois as crianças no geral, facilmente se 

dispersam de atividades que venham a fazer. Mas nas aulas observadas, as 

crianças participam o tempo todo da aula.  

Então para que os professores de Educação Física possam ajudar na construção 

de valores com suas aulas, na educação infantil, eles precisam fazer com que as 

crianças possam se relacionar, se expressar e se sentirem livres para tomarem 

decisões perante as provocações feitas pelo seu professor de Educação Física. 

Pois como nos traz a concepção salutogênica de saúde, quando as crianças se 

socializam diretamente com outras crianças e outras pessoas, essa socialização 

as fazem ter uma grande melhoria da saúde. Dessa forma, concluo que é possível 

que as aulas de Educação Física, organizadas dentro de um contexto onde, além 

da escolha das atividades, o professor de Educação Física precisa se atentar em 

como conduzirá suas aulas e como se apresentará perante as crianças, para além 

da melhoria da saúde ela pode efetivamente contribuir para a construção moral 

das crianças.  
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