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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta e discute o processo de inserção da área/campo de 

experiências Educação Física no Núcleo de Educação da Infância/Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI/CAp-UFRN), tendo como propósito 

conhecer a história da Educação Física nessa Instituição e a situar em relação ao planejamento 

das suas ações pedagógicas na atualidade. Para tanto, parte da seguinte questão de estudo: 

como se deu a inserção dos conhecimentos da Educação Física nas ações educativas 

desenvolvidas com as crianças no NEI? O processo investigativo tem por base a abordagem 

qualitativa de pesquisa, elegendo o estudo de caso, considerando o Núcleo de Educação 

Infância/ Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(NEI/UFRN) como campo empírico da investigação. A amostra conta com entrevista com 10 

(dez) professoras, sendo 5 (cinco) da ativa e 5 (cinco) aposentadas, que participaram do 

projeto de Assessoria Pedagógica para a Educação Física no NEI tendo, inicialmente, a 

pretensão de inserir as atividades de Educação Física junto às crianças de modo intencional e 

planejado. Este estudo analisa, ainda, a Proposta Pedagógica na Educação Infantil da 

Instituição (Análise documental) e a entrevista semiestruturada como instrumentos de coleta 

de dados. Os resultados indicaram que o reconhecimento atribuído ao Projeto de Assessoria 

Pedagógica pelas pedagogas aos conhecimentos da Educação Física na Educação Infantil 

reverberou, de forma significativa, na consolidação dos conhecimentos da Educação Física no 

NEI, em especial, na inserção do professor/especialista Educação Física na escola. Essa 

experiência vem concretizando uma intencionalidade efetiva na instituição. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Educação Infantil. Assessoria pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This study presents and discusses the insertion of Physical Education experiences in 

the Núcleo de Educação da Infância/Colégio de Aplicação from Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (NEI/CAp-UFRN), aiming to know Physical Education history in this 

institution and to identify its relation to the planning of pedagogical actions nowadays. To 

this, there is the following question: how was the insertion of Physical Education knowledge 

in the educative actions developed to the children in the Nei? This investigation has a 

qualitative approach, based on case of study in the Núcleo de Educação Infância/ Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI/UFRN). Data has interview 

with 10 (ten) teachers, 5 (five) regular and 5 (five) retired, because the last ones had a 

participation in the Physical Education Pedagogical Support in the Nei. They, at the start, 

intended to insert Physical Education activities to the children in an intentional and planned 

way. This research analyses yet Pedagogical Proposes in the Children Education from this 

Institution (documental analyze), as well as it uses participant observation and semi-structured 

interview as tools to collect data. Results point teachers recognize the importance of Physical 

Education to the Children Education in the Nei based on the Pedagogical Support Project, 

specially, with the insertion of Physical Education teacher/specialist in this school. This 

experience consolidates an effective intentionality in this institution. 

 

Keywords: Physical Education. Children Education. Pedagogical Support. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Incursionar pelo processo de inserção dos conhecimentos da Educação Física na 

Educação Infantil, na contemporaneidade, é uma tarefa indispensável para se compreender a 

sua construção como prática pedagógica no decorrer da história, pois seus conhecimentos não 

surgiram de maneira linear. O resgate de importantes contribuições teóricas acerca dos 

aspectos legais para a Educação Física na Educação Básica, em particular na Educação 

Infantil, permite-nos visualizar avanços no percorrer dos anos, tanto por parte dos 

pesquisadores e estudiosos quanto por parte dos professores que atuam na Educação para as 

crianças. 

A trajetória histórica da Educação Física e da Educação Infantil na Educação escolar, 

por sua vez, faz parte da construção da sociedade contemporânea que sofreu transformações, 

reconstituindo, desse modo, significados e concepções de criança/corpo/movimento/escola ao 

longo dos tempos. Percorrendo com olhar investigativo pelo âmbito local, em especial, no 

Estado do Rio Grande do Norte, podemos perceber que o Núcleo de Educação da 

Infância/Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

NEI
1
/CAp

2
-UFRN tem contribuído de forma substancial para essas transformações, a partir 

de um trabalho interativo tendo por base os conhecimentos
3
 da Educação Física

4
 na Educação 

Infantil, promovendo, de certa forma, uma modificação no modo como docentes, envolvidos 

no ensino infantil, percebiam a natureza de seu conhecimento e, buscavam, aos poucos, 

apreender seus conteúdos e formas de ensino. 

A referida escola resulta da unificação, em janeiro de 1998, das ações desenvolvidas 

até então pelo Núcleo Educacional Infantil – NEI (criado por meio da Resolução 55/79 – 

CONSUNI, de 17 de maio de 1979), e pela Unidade de Educação Infantil I – UEI-1, criada 

                                                           
1
 NEI – Núcleo de Educação da Infância desde 2010 – Escola de Aplicação, vinculada ao Centro de Educação na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que atende a comunidade. O NEI desenvolve ações de ensino, 

pesquisa e extensão e, nesse sentido, vem contribuindo para o processo de formação inicial e continuada de 

professores. 
2
 Colégios de Aplicação (CAP) são instituições de ensinos fundamental e médio vinculadas às universidades, 

tendo usa administração no escopo da Gestão Universitária. Os CAPs têm a função de fazer com que alunos dos 

cursos de licenciatura e graduação adquiram práticas docentes e apliquem as técnicas e os conhecimentos 

adquiridos para a realidade escolar na forma de estágio. 
3
 O conhecimento da Educação Física na Educação Infantil é reconhecido como campo de experiências que faz 

parte da linguagem, pautado nos documentos, nas Diretrizes e no BNCC. Compreende os eixos/dimensões de 

ensino na Educação Física na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, a saber: conhecimento sobre o corpo, 

lutas, esporte, jogos, ginásticas e atividades rítmicas e expressivas (BRASIL, 1997; RANGEL, 2010; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 
4
 Terminologia reconhecida na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I no NEI, que melhor expressa a 

prática pedagógica que abarca os conhecimento desse campo de experiências (BRASIL, 1996; CAPISTRANO, 

2010; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 
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em 1990. O NEI, como característica inicial, constituía-se como creche para funcionárias, 

alunas e professoras da UFRN. Tal projeto foi inviabilizado devido aos altos custos. Assim, a 

partir de 04 de junho de 1979, foi definido como pré-escola, atendendo crianças na faixa 

etária de 1 ano e 8 meses até 5 anos e 11 meses. No ano 2002, o Núcleo foi regulamentado 

pela Resolução nº 2, em 15 de janeiro, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE. Atualmente, funciona como uma Escola de Aplicação, vinculada à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, particularmente ao Centro de Educação – CE, 

dedicando-se à Educação Infantil (creche e pré-escola) e ao Ensino Fundamental (ciclo de 

alfabetização). A partir de 2008, o ingresso das crianças foi ampliado para a comunidade em 

geral. 

Com seus 38 anos de existência, construiu uma educação de qualidade na Educação 

Infantil, ampliou a oferta de ensino para a Educação Básica, com a implementação do Ensino 

Fundamental. No ano de 2010, passou a ser nomeada de Núcleo de Educação da Infância. 

Mediante essa ramificação de ensino, ressalta-se que o NEI/CAp é uma referência do Ensino 

Infantil no Brasil, considerando que tem prestado grande contribuição pela sua importância na 

formação de professores, principalmente como rico espaço de estágios e por articular as ações 

de ensino, pesquisa e extensão. 

Facultado nesse entendimento, o NEI tem como prática pedagógica o 

desenvolvimento global das crianças, mediante a implementação de metodologias de ensino 

baseadas em Tema de Pesquisa
5
; e na Abordagem Triangular

6
, de Ana Mae Barbosa (2009). 

Quanto às metodologias, estas emergem para transpor reflexões sobre as possiblidades e os 

limites na construção de conhecimentos das diversas áreas do conhecimento na Educação 

Infantil. Assim, traz novas formas de pensar nas abordagens de ensino – configurando-se 

como metodologia inovadora e alternativa para o ensino da Educação Infantil, incluindo a 

própria Educação Física na Educação Infantil. 

Nesse sentido, vale ressaltar que, no documento consultado (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016), evidencia-se que o NEI/UFRN, apesar de 

reconhecer o uso de diferentes terminologias na Educação Infantil para se referir à área em 

questão, opta por usar a expressão Educação Física, consoante as concepções adotadas pela 

escola. Desse modo, “a Educação Física é a terminologia que melhor expressa a prática 

                                                           
5
 Metodologia de ensino – Tema de Pesquisa deve partir da curiosidade das crianças e do consequente 

envolvimento do grupo, o qual vai se constituindo em objeto de estudo, à proporção que os questionamentos vão 

sendo explicitados para ser elucidados (RÊGO, 1999). 
6
 Abordagem Triangular do Ensino – tendência contemporânea em arte/educação que foi sistematizada por Ana 

Mae Barbosa, cuja proposta é a tratar a arte como um conhecimento evidenciado pela conjunção das ações de 

ler/contextualizar/fazer (BARBOSA, 2009). 
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pedagógica que abarca o conhecimento desse campo de experiências
7
” (BRASIL, 1996; 

CAPISTRANO, 2010). 

Nessa perspectiva, no NEI, a construção de saberes da Educação Física na Educação 

Infantil ocorre de modo intencional, sistematizado e pedagógico. A prática pedagógica da 

Educação Física tem como eixo norteador os conteúdos/temas a ser trabalhados a partir do 

Tema de Pesquisa – que é oriundo da curiosidade das crianças. Assim, ao defini-lo, será 

fundamentado pelos princípios do ensino da arte, orientado pela Abordagem Triangular. 

Trata-se de uma tendência contemporânea para o ensino da arte sistematizada no Brasil pela 

pesquisadora Ana Mae Barbosa (2009). Tal abordagem propõe que a aproximação dos 

indivíduos à arte ocorra observando as ações da leitura, contextualização e fazer. A leitura diz 

respeito à atribuição de significados às imagens, à arte, ao cotidiano, que ocorre no diálogo 

entre o leitor e o texto lido, por meio de análise estética dessas produções. Contextualização 

envolve o universo estético e vivencial, considerando a cultura que cerca a arte, a pluralidade 

dessa cultura que pode ser reconstruída de várias formas, e não apenas pela narrativa 

histórica. No fazer a dimensão expressiva, emerge um processo criativo que é pessoal e, ao 

mesmo tempo, cultivado. Essas ações não devem ser observadas separadamente, mas ter eixo 

espiral, em constante interação do estudo. 

Compreendemos, inicialmente, que as aulas de Educação Física no Ensino Infantil no 

NEI/CAp-UFRN proporcionam às crianças a busca da essência humana, reaproximam-nas das 

práticas culturais do mundo em que vivem, bem como apresentam desafios e ajudam a superar 

obstáculos naturais por meio do movimento. Nesse sentido, o professor especialista
8
 remete 

ao conhecimento, à vivência e ao apreciar a prática corporal de modo a interagir com o seu 

corpo, sua natureza e sua cultura, num saber circulante que provoca o despertar do ser, 

enquanto o faz e vive, além da percepção motora. 

Acompanhando essas modificações, a Educação Física como campo de experiência 

tem sido contemplada no currículo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Núcleo 

de Educação da Infância – Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Ademais, a escola, desde o ano de 2014, contempla a realização de concurso para 

Professor Substituto de Educação Física, para atuação no Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. 

                                                           
7
 Campo de Experiência na Proposta Pedagógica do NEI é definido a partir dos documentos BRASIL (2010, 

2017), bem como por Solé (1999, p. 67) “falamos de áreas em termos de experiências” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 
8
 Referimo-nos a Professor especialista com base no significado como sendo professor da área de Educação 

Física. 
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Constata-se, no entanto, que durante vários anos, nessa escola, as atividades 

relacionadas ao conhecimento da Educação Física foram ministradas pelas professoras-

pedagogas
9
 da Instituição, as quais também eram responsáveis pelo ensino de outros 

conhecimentos vinculados a outras áreas. Tendo em vista que os professores-pedagogos não 

tiveram, na sua formação inicial, vivência com os conhecimentos da Educação Física, tal 

atribuição era, de certa forma, complicada de ser realizada. Assim, tornou-se necessário 

buscar respaldo teórico e prático para as ações desenvolvidas na escola, bem como uma 

relação proximal com a metodologia de ensino aplicada no NEI/CAp-UFRN. 

Desse movimento e com a intenção de inserir os conhecimentos da Educação Física 

de forma mais constante nas atividades do NEI, assim como fazê-los presentes desde a 

elaboração do PPP – Projeto Político Pedagógico da escola, houve uma iniciativa do grupo de 

pedagogos de buscar uma Assessoria Pedagógica. Para tanto, aproximaram-se do 

Departamento de Educação Física – DEF/UFRN, no intuito de obter conhecimentos 

necessários sobre a área, de forma que esses pudessem auxiliá-los no pensar sobre a Educação 

Física e, assim, planejá-la de forma mais próxima à realidade do seu ensino na escola, em 

especial, à Educação Infantil. Tal aproximação resultou na implantação de um projeto de 

extensão, pautado numa Assessoria Pedagógica, coordenada pelo Prof. Dr. José Pereira de 

Melo no ano de 1995. 

Com isso, temos o início da inserção dos conhecimentos da Educação Física no NEI. 

Naquele momento, foram realizados encontros quinzenais com o grupo de professoras do 

NEI, com a finalidade de se pensar as possibilidades do fazer pedagógico da Educação Física 

na Educação Infantil e suas concepções, tendo-se como eixo norteador as propostas 

pedagógicas que orientavam a prática da Educação Física na Educação Infantil. Essa realidade 

provocou inquietação nos pedagogos, pois implicava a necessidade de se rever objetivos, 

conteúdos, métodos de ensino e processo avaliativo para a compreensão do trabalho da 

Educação Física com crianças. A intenção inicial do projeto era “plantar a semente” da 

inserção, mas, principalmente, produzir “frutos”, por meio da consolidação de práticas 

voltadas à implementação da Educação Física no NEI, buscando o aprimoramento das 

práticas pedagógicas voltadas ao movimento e suas significações culturais, ofertadas às 

crianças. 

                                                           
9
 De acordo com a Proposta Político-Pedagógica do Curso de Pedagogia (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2016b), a atividade do Pedagogo/as deve ter a docência como base, mas não como 

limite, especificando que, ao pedagogo egresso do curso de Pedagogia da UFRN, compete dominar científica e 

politicamente o conhecimento sobre o processo educativo. 
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No decorrer dessa construção, paralelamente, é encaminhado, em 2001, ao NEI, um 

professor de Educação Física, devido ao pedido de remoção de um docente para acompanhar 

o cônjuge em outro Estado. Desse modo, chega à Instituição um profissional da área da 

Educação Física, que passa a realizar atividades relacionadas aos conhecimentos da Educação 

Física para as turmas da Educação Infantil. Apesar desse ganho, a permanência desse 

especialista, na escola, é curta, por motivos profissionais e pessoais, sendo, logo, integrado a 

outro Setor da Universidade. 

Na contextualização dessa inserção, inicia-se, no ano de 2004, uma parceria com o 

Núcleo de Formação Continuada para Professores de Arte e Educação Física – PAIDEIA, 

também coordenado pelo Prof. Dr. José Pereira de Melo, o qual, em seu programa de 

formação continuada de professores, inseriu vários pedagogos do NEI como responsáveis 

pelas ações formativas relacionadas ao ensino de Arte e Educação Física na infância, 

inclusive na produção de material didático. Tal investimento fortaleceu a parceria com o 

Departamento de Educação Física, estreitando laços entre ambos os setores, solidificando o 

trabalho já realizado pela Instituição e abrindo novos canais de comunicação da Educação 

Física com os recursos humanos envolvidos na Educação Infantil, como nos mostram os 

depoimentos, os registros e os documentos analisados, os quais serão apresentados mais 

adiante. 

Com a consolidação dessa parceria, inicia-se, no NEI, gradativamente, a participação 

de graduandos de Educação Física da UFRN, tais como: monitores, bolsistas e estagiários na 

escola, mesmo com o afastamento do professor de Educação Física. Na ausência de concurso 

público, bem como da contratação de um professor formado em Educação Física, aconteceu a 

inserção de alunos em fase de graduação para atuar como estagiários na área. Ressaltamos que 

o NEI, na condição de Colégio de Aplicação, já recebia estagiários de orientação de diferentes 

áreas de formação: Artes, Música, Educação Física, Pedagogia, entre outras. Essa nova 

possibilidade de interação de novas áreas de ensino surge com fins de troca de saberes e 

adquire um papel importantíssimo na medida em que aprimora o corpus de saberes/fazeres da 

Escola. 

Assim, reconhece-se que o projeto de Assessoria Pedagógica proporcionou aos 

professores-pedagogos do NEI reflexões e discussões coletivas da Educação Física na 

Educação Infantil que, em decorrência desses estudos, a área de Educação Física passou a 

integrar efetivamente a Proposta Pedagógica da escola e, como tal, também foi um fio 

condutor para a abertura de concurso público e o ingresso do Professor Substituto de 

Educação Física. Já no ano de 2014, surge o primeiro processo seletivo para professor 
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substituto de ensino básico técnico e tecnológico, classe DI, nível 001: especialista em 

Educação Física no NEI. 

Na ocasião, como licenciada em Educação Física, nós nos inscrevemos e 

participamos da seleção, inicialmente, com a intenção de conhecer como é realizado um 

concurso público nessa área, como são estabelecidos os critérios de avaliação e de 

desempenho do candidato, entre outras exigências. Entretanto, conseguimos ser classificados 

em terceiro lugar. A surpresa se deu pelo fato de, ao longo da formação na Licenciatura Plena 

em Educação Física (2008), não termos tido qualquer contato com materiais bibliográficos 

que abordassem a temática da Educação Física para a Educação Infantil/Infância, devido ao 

currículo do curso, nesse período, não propiciar nenhum componente curricular 

correlacionado a essa temática, bem como de não ter tido, na vida profissional, experiências 

escolares, atuando somente em academias. 

A diversidade de práticas pedagógicas que caracterizam o pedagogo e o professor de 

Educação Física nesse período reflete, em diferentes concepções, o sentido e as funções 

atribuídas a cada área no cotidiano escolar nas creches e nas instituições de Educação Infantil. 

Face ao exposto, fica evidente que tanto o professor de EF quanto o docente de Pedagogia no 

espaço de sua formação como área de conhecimento não vislumbravam a intencionalidade da 

Educação Física como componente curricular da escola, pois ambos não tinham apropriação e 

produção de saberes didático-pedagógicos ao pensarem no ato educativo e nas múltiplas 

dimensões que compõem a prática pedagógica da Educação Física na escola junto às crianças. 

Contudo, falar em elementos didático-pedagógicos da Educação Física na Educação 

Infantil, durante a formação consiste em entrecruzar a articulação da reflexão sobre a ação. 

Esse processo de reflexão inicia-se no ano de 2008, com o nascimento do primogênito, 

categorizando-se como ser e ter um novo papel social: ser mãe. Isso nos proporcionou o 

primeiro contato com o universo infantil. Nesse contexto, iniciamos os estudos acerca de 

saberes da Educação Física e sua interface com a Educação Infantil, isto é, a partir das 

manifestações corporais expressadas pelo nosso filho em seu desenvolvimento motor 

passamos a relacionar cada progressão de gestos e movimentos aos estudos pesquisados da 

área. Outro momento tão importante quanto esse foi a inserção dessa criança no ambiente 

escolar, uma oportunidade ímpar de articulação de saberes norteadores da Educação Física na 

Educação Infantil. 

Já em 2015.2, vislumbramos novamente a oportunidade para o mesmo cargo na 

Instituição, devido à saída do professor vigente. Nesse segundo processo seletivo, obtivemos 

êxito para o cargo, com aprovação em primeiro lugar. A nossa inserção nesse espaço 
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educacional foi um determinante para a evolução da carreira profissional/docente. Nesse 

contexto, começamos a executar as atividades relacionadas aos conhecimentos da Educação 

Física no NEI, a partir de agosto de 2015.2, atuando nos níveis da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental como professora especialista na área até 2017.1. 

Vale destacar que, na atualidade, o professor de Educação Física está incluso no 

quadro de especialistas da escola, que também é composto pelos professores das áreas de 

Inglês, Dança, Música e Teatro na Educação Infantil e Ensino Fundamental I. A configuração 

desse quadro é experimental na escola e se concentra na possibilidade de oferecer essas 

disciplinas com os professores especialistas de forma permanente. 

Na atuação como docente, emergiram diversos desafios, em função da necessidade 

de atuar, paralelamente, em ambos os níveis de ensino atendidos pela Instituição – Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, uma vez que a Proposta Pedagógica e as ações agregam todo o 

período relativo à Infância
10

. De início, ao confrontar as demandas do ensino na infância no 

NEI e refletir acerca do lado profissional, tendo em vista as dificuldades de educar/cuidar de 

crianças de diversas faixas etárias, deparamo-nos com questionamentos e “incertezas” acerca 

do conhecimento/formação a cada planejamento/ação e reflexão sobre a adequação de 

saberes/experiências para o real atendimento das demandas postas. 

Diante de tal realidade, surgiu a necessidade de buscar documentos, registros e 

relatórios que mostrassem a memória da Educação Física na Instituição e que pudessem 

auxiliar no conhecimento da inserção da Educação Física no NEI, mas que, principalmente, 

permitissem a compreensão das próprias dificuldades, preenchendo, de certa forma, as 

lacunas da formação inicial sobre o trabalho com crianças. Tal iniciativa buscou, também, 

conhecer os limites e as possibilidades advindas e tal inserção. 

No entanto, para nossa surpresa, não existiam registros na Instituição que 

resgatassem memórias da inserção/evolução desse trabalho com a Educação Física na 

Educação Infantil. Diante do exposto e cientes da necessidade de registros de fatos e eventos 

relevantes para a história do próprio NEI e das ações desenvolvidas, consideramos a ausência 

de documentos sobre a inserção dos conhecimentos da Educação Física como um desfalque 

inestimável, pois tudo indica que os trabalhos já realizados por profissionais e estudantes 

da/na Instituição supririam carências múltiplas relacionadas aos conhecimentos da Educação 

Física e parecem ter modificado o status escolar dessa área no próprio NEI, bem como para a 

própria área da Educação Física, uma vez que a Educação Infantil ainda é um campo 

                                                           
10

 Infância – termo definido por Kramer (2003) que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental Séries 

Iniciais. 
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descoberto de experiências de movimentos, na maioria dos estados brasileiros, com 

intervenção direta do professor especialista. Interesse pela realização deste estudo se 

fortaleceu e tomou fôlego maior a partir de conversas com pedagogas que vivenciaram o 

processo de inserção da área da Educação Física no NEI e que, sem dúvidas, demonstraram 

que tinham muitas histórias a nos contar acerca desse resgate histórico, que tanto pode nos 

auxiliar na compreensão de fazeres, encontros e desencontros das práticas pedagógicas 

relacionadas ao conhecimento da Educação Física desenvolvidas na instituição. Com isso, 

ratifica-se que a relevância do estudo para o meio acadêmico e para sociedade ocorre pela 

possibilidade de se evidenciar o percurso histórico da organização do conhecimento da 

Educação Física no NEI, bem como o seu delineamento pedagógico, tanto em relação às 

professoras-pedagogas quanto no que se refere aos professores com formação específica em 

Educação Física. 

Nesse sentido, sabemos que é preciso superar muitos desafios que se evidenciam nas 

produções científicas e que revelam a baixa produtividade na área pedagógica da Educação 

Física. Isso se reflete na ausência desse conhecimento na formação inicial acadêmica do curso 

de Pedagogia e na própria Educação Física, em especial, no RN, que há tempos vem 

acompanhando transformações nas leis que não se reverberam nas propostas pedagógicas dos 

cursos. Por fim, trata-se, principalmente, de responder ao seguinte questionamento: quem 

deve ministrar as aulas sobre esses conhecimentos: o(a) professor(a)/pedagogo(a) ou um(a) 

professor(a) com formação específica em Educação Física? 

Diante do exposto, o presente estudo tem o objetivo geral de apresentar e discutir o 

processo de inserção da área/campo de experiências Educação Física no Núcleo de Educação 

da Infância na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI/UFRN), no intuito de 

conhecer sua história nessa Instituição e de situar o planejamento das suas ações pedagógicas 

na atualidade. Como objetivos específicos destacam-se os seguintes: a) identificar os motivos 

que levaram os professores e os dirigentes do NEI/UFRN a inserir os conhecimentos da 

Educação Física na Educação Infantil; b) verificar as ações acadêmicas e formativas que 

foram planejadas e executadas para a inserção dos conhecimentos da Educação Física no NEI; 

c) relatar as mudanças ocorridas na contratação de recursos humanos para o desenvolvimento 

dos conhecimentos relativos à área da Educação Física no NEI. 

Dessa forma, acreditamos que o conhecimento de tais aspectos possibilitará a criação 

de sentidos e significados de uma história que não foi contada e que pode resultar em um 

relevante trabalho de acesso ao processo de apropriação cultural das práticas pedagógicas que 

foram desenvolvidas, em primeira instância, pelo(a) pedagogos(as) e que, na atualidade, são 
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desenvolvidas por professor(a) com formação específica em Educação Física. Partimos, então, 

da seguinte questão de estudo: como se deu a inserção dos conhecimentos nas ações 

educativas da Educação Física com as crianças no NEI/CAp -UFRN? 

Nessa direção, reforça-se a ideia de que uma das intenções da pesquisa é propiciar à 

comunidade do NEI e aos diversos acadêmicos que realizaram estágios supervisionados 

naquele espaço, em especial na Educação Física, o registro de um processo de inserção de um 

campo de experiência na Educação Infantil, no qual a memória é resgatada e apontada para 

servir de fonte de investigação e de fundamentação para outras práticas educativas que têm o 

movimento como expressão do corpo. 

Desse modo, concebemos este trabalho como produção acadêmica de relevância, 

pois além de proporcionar a atividade investigativa acerca da história da escola, poderá 

contribuir para a criação de mecanismos de aprendizagem diferenciados. Poderá, também, 

contribuir com os princípios da interdisciplinaridade e oferecer a todos os recursos humanos 

do NEI o conhecimento da sua história e dos seus fazeres pedagógicos. 

No tocante aos procedimentos metodológicos, recorremos ao Estudo de Caso, o qual 

se configura como “[...] uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

em seu contexto natural, em situações em que as fronteiras entre o contexto e o fenômeno não 

são claramente evidentes, utilizando múltiplas fontes de evidência” (YIN, 2001, p. 23). Para 

Stake (1995 apud BORDEST et al., 2006), estudar um caso é entendê-lo em profundidade e 

não compreender outros casos ou fazer generalizações, uma vez que um dos principais 

critérios na escolha do caso a ser estudado é a possibilidade de aprendizado a partir do que é 

revelado por ele. 

A esse respeito, André (2014, p. 26) acrescenta que “o interesse do pesquisador, ao 

selecionar determinada unidade, é compreendê-la como uma unidade”. A autora destaca cinco 

características para que o estudo de caso seja considerado “exemplar”. Nesse sentido, o estudo 

de caso deve ser: significativo, completo, atraente; deve, ainda, considerar possibilidades de 

alternativas e apresentar evidências suficientes. 

O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos 

no desenrolar do estudo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17). Uma das características mais 

importantes e questionadas desse método de pesquisa é o rigor. “Por muitas e muitas vezes, o 

pesquisador de estudo de caso foi negligente e permitiu que se aceitassem evidências 

equivocadas ou visões tendenciosas para influenciar o significado das descobertas e das 

conclusões” (YIN, 2001, 28-29). Todavia, isso não inviabiliza o estudo do caso, desde que o 

pesquisador recorde “que todos os documentos foram escritos com algum objetivo específico 
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e para algum público específico, diferentes daqueles do estudo de caso que está sendo 

realizado” (YIN, 2005, p. 115), visto que os estudos de caso “precisam incluir observações 

diretas e detalhadas como fonte de evidências” (YIN, 2005, p. 34). 

Ao discutir tal possibilidade de pesquisa, Gil (2010, p. 123) afirma que “A forma 

tradicional de análise dos estudos de caso consiste na identificação de alguns tópicos-chave e 

na consequente elaboração de um texto discursivo”. Assim, por partilhar do entendimento do 

autor, à medida que sejam identificados significados nas entrevistas, será feito um 

agrupamento, que consiste num processo de categorização de elementos que permite 

compartilhar o mesmo conjunto de atributos de cada questão por temática, considerando o que 

converge e diverge na discussão de forma estrutural descritiva para exibição dos dados. 

A escolha do NEI como universo da pesquisa ocorreu devido à atuação e à formação 

vivenciadas na prática pedagógica da Educação Física na escola, e também por ser uma escola 

de aplicação da Universidade Federal do Rio do Grande do Norte que adota uma metodologia 

de ensino que tem como referência a compreensão de ensino de Educação Física e de Arte de 

forma diferenciada da das escolas de Ensino Infantil no Estado. Desse modo, por acreditarmos 

nos benefícios que as ações educativas – ancoradas nos conteúdos, conhecimentos e 

metodologias subjacentes à área Educação Física – ofertam para a educação das crianças, bem 

como por não haver um número significativo de registros acerca do referido objeto de estudo, 

a pesquisa servirá tanto para enriquecer o conhecimento na formação inicial e continuada da 

comunidade acadêmica quanto como alternativa para o enriquecimento dos processos 

didáticos voltados à área, pela geração de subsídios teóricos e pelas proposições 

metodológicas voltadas ao ensino da Educação Física. Nessa perspectiva, haverá produção do 

conhecimento científico pela geração de resultados teóricos e metodológicos acerca da 

Educação Física na Infância, ampliando as discussões da área nessa temática e estimulando a 

práxis na docência e a prática de pesquisa científica na comunidade acadêmica. 

Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos a observação participante, a 

entrevista estruturada (Apêndice A) e a análise documental o PPP – Projeto Político 

Pedagógico da escola. Partindo desses princípios, as entrevistas foram audiogravadas, 

realizadas em dois processos: um de descrição, atentando para descrição dos sujeitos, 

reconstrução de diálogos, descrição de locais e eventos especiais, além das atividades e do 

comportamento da pesquisadora; e outro de reflexão, no qual o conteúdo observado passou 

por reflexões analíticas e metodológicas, além de se refletir sobre dilemas éticos e conflitos, 

mudanças na perspectiva da observadora e esclarecimentos necessários (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). 
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A entrevista semiestruturada (Apêndice A) é composta de 4 (quatro) partes, que teve 

como propósito: identificação do grupo; processos formativos na Educação Física na 

Educação Infantil; práticas pedagógicas da Educação Física na escola; e por último, inserção 

do professor de Educação Física na instituição. Dessa maneira, isso oportunizou a livre 

expressão às participantes da pesquisa, possibilitando uma análise multidimensional da 

concepção pedagógica que fundamenta propostas e práticas educacionais direcionadas às 

crianças no NEI. É importante enfatizar que esta pesquisa, por se propor a utilizar de 

entrevistas, ou seja, por ser pesquisa realizada com seres humanos, passou pela aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (BRASIL, 1997) (Anexo A). 

No tocante à amostra do estudo, contamos com a participação de 10 professoras de 

Educação Infantil da Escola de Aplicação – NEI-CAp/UFRN, concursadas e com vínculo 

empregatício efetivo de 40 horas, todas do sexo feminino, que se enquadram na faixa etária de 

40 a 62 anos de idade, e que participaram do Projeto de Assessoria Pedagógica para a 

Educação Física no NEI, junto ao Departamento de Educação Física da UFRN. Outro critério 

para a escolha dos sujeitos foi o envolvimento direto ou indireto com a parceria do Projeto 

PAIDEIA, que, como já mencionado, trata-se de um programa de formação em Artes e 

Educação Física para professores Educação Infantil, disseminado em várias regiões do país. 

Quanto às entrevistadas, 5 (cinco) delas encontram-se na ativa – contudo, 3 (três) 

dessas em processo de aposentadoria ainda para este ano; e as outras 5 (cinco) aposentadas. 

Em relação às áreas de formação, identificamos que 9 (nove) professoras são formadas em 

Pedagogia e 1 (uma) em Educação Física. No que tange à instituição de ensino, somente (1) 

uma pedagoga formou-se pela UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte; e as 

demais, pela UFRN. Destaca-se que a maioria das entrevistadas, 7 (sete) professoras, realizou 

sua formação inicial (Graduação) entre os anos de 1987 e 1990; as demais realizaram a 

graduação no fim da década de 1970. 

No tocante à formação continuada, em especial, em nível de pós-graduação, 

constata-se que 6 (seis) professoras realizaram Pós-Graduação Lato Sensu, particularmente 

em curso de especialização sobre Educação Infantil, sendo que algumas realizaram, também, 

especialização em outras áreas do conhecimento, como Psicopedagogia(1), Administração 

Escolar e Gestão de Recursos Humanos (1), por exemplo. Identifica-se que somente 2 (duas) 

não realizaram Pós-graduação. 

Quanto à formação de Pós-graduação, em nível Stricto Sensu, o grupo é heterogêneo 

nos conhecimentos, apesar de todas terem realizado na área humanística II – em “Educação”. 

Ao todo, são 8 (oito) professoras mestres nesse grupo, que realizaram o mestrado na 
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Educação, mas com focos distintos, quais sejam: Formação, Educação Infantil, Dança, 

Representação Social, Educação Física, Arte e outros. No grupo das entrevistadas, 4 (quatro) 

têm Doutorado na respectiva área que realizou o mestrado: Educação Física, Representação 

Social, Arte e Educação Infantil. 

Em relação ao tempo de serviço como docentes na Educação Infantil, o grupo 

destaca-se pela experiência e vivência na área da Educação Infantil nos diferentes níveis das 

turmas. No Ensino Fundamental I, 7 (sete) ensinaram ao 1º ano; 3 (três), ao 2º ano; e somente 

1 (uma) ensinou ao 3º ano. Faz-se necessário destacar que o NEI, desde o ano de 2013, 

ampliou sua atuação no ensino na Educação Infantil, atendendo do Berçário até ao 5º ano do 

Ensino Fundamental I. Desse modo, antes de 2013, é incipiente na escola o funcionamento de 

todas as turmas da infância, ou seja, na prática pedagógica de crianças de 6 meses até 11 anos 

de idade, porque, de fato, apenas em 2013 é que o Nei passa a oferecer, de fato, todos níveis 

do Berçário ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais
11

. Do grupo de professoras, somente (1) 

uma atuou no Berçário, e outra atua no ano da pesquisa (2017). Essa heterogeneidade de 

atuação nas turmas da Educação Infantil, bem como no Ensino Fundamental I, não dispersa a 

homogeneidade do grupo no conhecimento específico na área da Educação Infantil. A esse 

respeito, notificamos que esse grupo de professoras tem como tempo de serviço como docente 

na Educação Infantil entre 23 a 36 anos, dos quais, entre 11 a 23 anos se deu como professora 

do NEI. 

Ademais, a fonte documental analisada deste estudo foi o PPP da escola, elaborado 

por meio de consulta. A análise do documento constitui-se como um dos mais valiosos 

instrumentos da pesquisa, uma vez que possibilita verificar – reafirmando ou não – o que foi 

dito pelos sujeitos na entrevista. Assim como afirma Caulley (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 38), esse tipo de análise “busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse”. Nessa análise, buscaremos informações acerca das 

concepções históricas construídas que promoveram a trajetória da Educação Física na 

Educação Infantil no NEI. 

No intuito de ampliar nossa visão sobre a presença dos conhecimentos da Educação 

Física na Educação Infantil, recorremos, ainda, à realização do estado da arte, mapeando a 

produção no campo científico sobre as experiências voltadas na Educação Física na Educação 

Infantil no Brasil, no portal de periódicos. O levantamento investigativo partiu da utilização 

                                                           
11

 Terminologia utilizada na Base Nacional Curricular Comum – documento de caráter mandatório que orienta o 

currículo das escolas. Desse modo, a BNCC tem a estrutura geral, para três etapas da Educação Básica – 

Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e Ensino Médio (BRASIL, 2018). 
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do termo Educação Física como descritor no campo de busca de cada banco de dados. Em 

seguida, a Educação Infantil e Infância – visto que, esse último termo abrange Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I (KRAMER, 2003). Elencamos esse requisito buscando 

conhecer a quantidade de pesquisas acerca de trabalhos com crianças na Educação Física. 

Na análise dos dados coletados por meio dos instrumentos supracitados e descritos, 

utilizamos do método indutivo o qual preconiza que, a partir da observação, é possível 

formular uma hipótese explicativa da causa do fenômeno. Sob essa ótica, por meio da 

indução, chega-se a conclusões que são apenas prováveis (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A análise descritiva das entrevistas origina-se das transcrições das entrevistas 

aplicadas de forma a decodificar o assunto de forma sistemática e conclusiva a partir do 

aprofundamento dos conhecimentos acerca da Educação Física na Educação Infantil, os quais 

serão mensurados mediante a estruturação da dissertação que organizamos em seções, de 

forma a apresentar um encadeamento das etapas realizadas, em especial, no esforço de 

detalhar o atendimento dos objetivos e responder a nossa questão de estudo. 

Assim, após a elucidação sobre as reais intencionalidades deste estudo, estruturamos 

a obra em cinco seções: além desta introdução, a segunda seção foi nominada A Organização 

do Conhecimento na Educação Infantil, que constitui uma incursão legal na Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB e no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RCNEI na Educação Infantil visando à confluência na organização do conhecimento no NEI. 

A terceira seção, O Conhecimento da Educação Física na Educação Infantil, traz 

uma imersão legal da LDB e do RCNEI no conhecimento da Educação Física na Educação 

Infantil e as abordagens/propostas teóricas da Educação Física na Educação Infantil 

mencionando, por fim, o estado da arte, mapeando a produção no campo científico da 

Educação Física na Educação Infantil no portal de periódicos com Qualis/Capes, de 2012 até 

2016. 

A quarta seção, A Atuação do Profissional Especialista na Educação Infantil, 

vislumbra refletir sobre quem deve ministrar as aulas de Educação Física na Educação 

Infantil; área que, ao longo do tempo, tem sido repensada e dialogada por profissionais de 

diversas áreas de conhecimento, proporcionado, assim, uma reflexão sobre a inserção do 

profissional especialista de Educação Física na Educação Infantil, o que, de fato, vem se 

concretizando numa intencionalidade efetiva no NEI/CAp-UFRN. Por fim, a última seção 

apresenta as Considerações Finais. 
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2 A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Entender o processo da inserção da Educação Física como área de ensino na 

Educação Infantil, na contemporaneidade, é indispensável a fim de identificar a construção da 

prática pedagógica no decorrer da história, pois esses conhecimentos não surgem de maneira 

linear, devido a sua singularidade e peculiaridade inerentes à concepção de criança ao longo 

da história na sociedade, tanto no que se refere às leis como às instituições de Educação 

Infantil no Brasil. 

A história das Instituições de Educação Infantil no Brasil nos permite estabelecer 

relações com a história da infância e da criança nos espaços destinados inicialmente ao 

cuidado e à educação de criança pequena. Na sociedade brasileira, esses espaços se 

constituíram inicialmente como creches, escolas maternais ou jardim de infância e, 

posterirormente, como instituições de ensino. Assim como afirma Kuhlmann (1998, p. 77): 

“[...] a história das instituições pré-escolares não é uma sucessão de fatos que se somam, mas 

a interação de tempos, influências e temas, em que o período de elaboração da proposta 

educacional assistencialista se integra aos outros tempos da história dos homens”.  

Dessa maneira, entender a história da Educação Infantil no Brasil, é entender as 

reformulações da sociedade na sua conjuntura política, social, econômica e cultural do país, 

pois os fatos não surgem isolados, mas de forma sucessiva, com acontecimentos que se 

entrecruzam formando uma história que reverbera no conhecimento da infância, da criança, 

das concepções pedagógicas a partir das leis governamentais que fomentaram, ao longo do 

tempo, a educação brasileira. 

A partir desse entendimento, para que possamos compreender a Educação Infantil no 

Brasil, seus objetivos e seu papel na Educação, faz-se necessário entender como ela se insere 

no Sistema Educacional Brasileiro por meio das legislações e como a área do conhecimento é 

estruturada. A organização do conhecimento na Educação Infantil está prevista na hierarquia 

da organização administrativa da República Federativa do Brasil, ou seja, esfera federal, 

esfera estadual e esfera municipal. Vale ressaltar que essas esferas também contam com suas 

próprias hierarquias legislativas. 

Tendo em vista essas características, na esfera federal, há a legislação suprema, a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), que é eixo limitador de todas as outras legislações e 

que também dela se deriva as demais. Pautada nisso, a Educação Infantil, nos modelos que 

temos hoje para as crianças, apresenta-se como conquista de discussões de direitos que foram 

construídos desde a Constituição Federal, e, posteriormente, no Estatuto da Criança e do 
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Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), documentos que fomentaram a visão de criança como 

sujeito de direitos. 

Apesar disso, essas conquistas não subsidiaram efetivamente a concretização na 

Educação Infantil como parte do processo educativo de sujeito de direito, pois, mesmo após a 

elaboração da Constituição Federal que menciona no Art. 208, IV: “o atendimento em creches 

e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade é dever do Estado”, bem como o artigo 227 

que reafirma e amplia esse dever no processo educativo da educação brasileira, Oliveira 

(2007, p. 114) esclarece que  

 

[...] a insuficiência do número de crianças atendidas na creche pressionava o poder 

público a incentivar outras iniciativas de atendimento à criança pequena. Eram as 

“mães crecheiras”, os “lares vicinais”, “creches domiciliares” ou “creches 

domiciliares” ou “creches lares”, programas assistenciais de baixo custo estruturados 

com a utilização de recursos comunitários, tal como ocorria em muitos países do 

chamado Terceiro Mundo. 

 

Alguns anos depois, conforme dito, houve a aprovação do ECA – Lei 8.069/1990 – 

que surge como documento unificado com as diretrizes das leis expressas na Constituição, ou 

seja, ratificando a premissa da criança como sujeito de direito. Nessa perspectiva, as leis 

proporcionaram conquistas no que concerne à percepção de identidade das crianças na 

educação. No entanto, a sua execução foi um processo lento no decorrer de sua história no 

Brasil, devido à falta de planejamento da inserção da Educação Infantil nas escolas, o que 

proporcionou lacunas nos meios executórios de sua ação junto ao contexto educativo no país. 

Ao nos depararmos com essas transformações, ratificamos também como fator 

positivo dessas leis a importância da Educação Infantil como direito das crianças como sujeito 

social, resgatando o valor ético e cultural, já que, ao longo do tempo, era um serviço precário 

e forjado na educação. Portanto, essas conquistas fortalecem a própria identidade da Educação 

Infantil e também reafirmam o seu papel vinculado à administração pública e/ou particular. A 

partir disso, a concepção de Educação Infantil começa a ser pensada como caráter 

pedagógico, e, dessa maneira, a criança passa a ser vista como ativa no processo de ensino e 

aprendizagem, além de ser considerada pensante na sociedade. 

Mediante esse entendimento, a partir dos anos 1990, esse processo começou a dar 

sinais de mudanças, principalmente após a discussão e aprovação da LDB – Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (BRASIL, 1996). Essa é a principal de todas as leis relacionadas à 

“Educação”, e que também deve se direcionar e limitar ao que é determinado pela 

Constituição Federal no Brasil. 
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No decorrer do desenvolvimento de legislação voltada à educação, foram criadas três 

Leis de Diretrizes e Bases: a de 1961 (Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961), a de 1971 

(Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971) que reformulou a primeira; e a atual Lei nº 9.394/96. 

A vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional elencou fortemente mudanças na 

Educação como função principal, conforme o seu Art. 1º § 1º, disciplinar a educação escolar, 

ou seja, organizar o sistema escolar brasileiro (BRASIL, 1996). Além disso, a lei menciona, 

no Art.29, esse dever e também o reconhecimento da Educação Infantil na primeira etapa da 

Educação Básica, sendo incorporada na estrutura regular de ensino para crianças de até 6 anos 

de idade, configurando, assim, o perfil pedagógico de ensino de crianças, que antes era 

pautado no assistencialismo. Nessa perspectiva, Junqueira Filho (2004, p. 108) define que  

 

Nos anos 70 e boa parte dos anos 80, a Educação Infantil (que a partir dos 

desdobramentos da Constituição Federal de 1988 e da LDB 9.394/96 passa a ser 

entendida oficialmente como o atendimento simultâneo, complementar e 

indissociável de cuidado e educação de crianças de 0 a 3 anos – em creches - e de 4 

a 6 anos – pré-escolas) – tinha como função social apenas o cuidado das crianças, na 

medida em que não era considerada escola, portanto, isenta de educação. 

 

Desse modo, em seu Art. 30, a LDB 9.394/96 regulamenta o ensino da Educação 

Infantil designando a nomenclatura de creches para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos, e 

pré-escola, para crianças de 4 a 6 anos. Contudo, em 2005, a lei sofre alteração na lei 11.114 

que passa a conferir o atendimento da criança de 6 (seis) anos na pré-escola, tornando-a 

obrigatória no Ensino Fundamental. Diante da modificação, a pré-escola passou, então, a 

atender as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses na Educação Infantil. 

Outro documento resultante desse cenário de conquistas na Educação Infantil foi o 

RCNEI (BRASIL, 1998), composto por três volumes, parte integrante dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997), publicado pelo Ministério da Educação e 

Desportos do Brasil, que apresenta orientações ao trabalho docente na Educação Infantil. O 

conjunto dos documentos não tem caráter mandatório, conforme o próprio nome já nos remete 

 

[...] o Referencial é um guia de orientação que deverá servir de base para discussões 

entre profissionais de um mesmo sistema de ensino ou no interior da instituição, na 

elaboração de projetos educativos singulares e diversos. Estes volumes pretendem 

contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas 

que considerem a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e 

cultural das crianças brasileiras, favorecendo a construção de propostas educativas 

que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do 

país (BRASIL, 1998, p. 7). 

 

Esse documento tem como pretensão subsidiar o trabalho do professor da Educação 

Infantil, apontando que esses profissionais devem possuir um perfil diferenciado das demais 
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etapas da Educação Básica por meio de objetivos, conteúdos e orientações didáticas, além de 

contextualizar a concepção de infância na contemporaneidade. Nessa perspectiva, Campos 

(2016, p. 31) acrescenta que  

 

[...] as transformações ocorridas a partir da LDB de 1996 e da publicação dos 

RCNEIs em 1998, modificaram as concepções de infância, do que é ser criança e do 

que é ensinar na Educação Infantil, configurando um campo de atuação mais 

específico para professores da primeira infância. 

 

Posteriormente ao RCNEI (BRASIL, 1998), surge outro documento importante de 

caráter mandatório que norteia também os conhecimentos da Educação Infantil, DCNEI – 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010). Essas diretrizes 

têm como finalidade reestruturar o currículo, buscando explicitar os objetivos e os 

procedimentos de modo que proporcionem e assegurem as experiências para as diversas 

linguagens da criança. 

Historicamente, a Educação Infantil traz, nas leis brasileiras, a preocupação com uma 

função explícita à compreensão da concepção de criança/infância como sujeito histórico e de 

direitos de modo contínuo e gradativo na Educação, apresentando uma orientação aos 

sistemas da Educação Básica no país. Conforme destacamos no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998a, p. 21), “A concepção de criança e 

infância é uma noção historicamente construída e, consequentemente, vem mudando ao longo 

dos tempos, não se apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma 

sociedade e época”. 

Entendemos a influência desses documentos, uma vez que sistematizaram a 

organização do conhecimento no ensino da Educação Infantil. Partindo desse entendimento, 

buscamos uma estreita interação histórica das leis com a realidade local numa escola de 

referência de Educação Infantil do Rio Grande do Norte – O Núcleo de Educação da Infância 

– NEI/CAp-UFRN por meio do documento oficial da escola – Projeto Político Pedagógico de 

2016, e também, por meio dos dados coletados junto ao grupo entrevistado para entender a 

sua construção histórica dos conhecimentos acerca da criança e sua organização no âmbito 

institucional, bem como pedagógico, na Educação Infantil. 

Habilitado pelo MEC, o NEI/CAp está atrelado ao Centro de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, constituindo-se, ao mesmo tempo, 

como campo de ensino, pesquisa e extensão, tornando-se uma instituição incipiente no Rio 

Grande do Norte nos estudos direcionados à construção de uma formação crítica e criativa do 
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ensinar e aprender na infância, pautada, sobretudo no princípio da coletividade, da inovação e 

da transformação. Para confirmar Pereira (2014, p. 89), aponta que o NEI  

 

No ensino, contribui para que as crianças compreendam melhor o mundo, se 

expressando através das diversas áreas do conhecimento. Na extensão, compartilha o 

seu fazer pedagógico através de cursos diversos, assessorias a escolas e encontros. 

Na pesquisa, desenvolve estudos, priorizando temas sobre a elaboração de 

conhecimentos pela criança. 

 

Por meio dessa dinâmica, a escola de aplicação desenvolve um trabalho com vista a 

estimular as crianças a indagar, incorporar valores, atitudes e ideias ao seu redor para a 

concretização de uma formação consciente, desde suas primeiras relações sociais. 

Historicamente, o NEI passou por inúmeras modificações que resultam do contexto 

sócio-histórico, político e econômico vivido no país. A escola, de acordo com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (2004), surge no ano 1979, definida como pré-escola 

(crianças na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 2 dois anos e 6 meses aos 5 anos e 11 meses de 

idade) e nomeada primeiramente como Núcleo Educacional Infantil. A intenção inicial da 

escola era atender filhos de funcionárias, alunas e professoras da UFRN, a partir dos 3 meses 

de idade – característica de creche – no entanto, esse projeto não deu certo devido aos altos 

custos de infraestrutura. 

Em 2002, esse núcleo de educação foi regulamentado pela Resolução nº 2, de 15 de 

janeiro de 2002, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. Atualmente, 

funciona como uma Escola de Aplicação, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/UFRN e ao Centro de Educação – CE, dedicando-se à Educação Infantil (creche e pré-

escola) e ao Ensino Fundamental desde 2010 (ciclo de alfabetização). Posteriormente, por 

meio da Resolução n. 13, de 18 de outubro de 2013, essa comunidade escolar acolhe as 

crianças e os servidores da Unidade Educacional Infantil-UEI/UFRN, ampliando o seu 

atendimento (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

Justamente devido a essas transformações ocorridas, atualmente, a estrutura física da 

escola dispõe de dois prédios, ambos pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e que se localizam ao lado da Escola de Música da UFRN, no bairro de Lagoa Nova, 

em Natal/ RN. A estrutura física do prédio da Educação Infantil contém um número de sete 

(7) salas; além da direção, secretaria, coordenação, sala de professores, biblioteca, cozinha da 

merenda escolar, cozinha experimental, sala de xerox, banheiros – que também possuem 

acessórios proporcionais ao tamanho das crianças com e sem necessidades educacionais 

especiais, sala de multimídia, lavanderia, tanques de areia, brinquedoteca, quadra, solário e 
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(4) parques. Já no prédio do Ensino Fundamental, são 12 salas: de professores, de direção, de 

coordenação, de aula para cada ano do Ensino Fundamental até o 5º ano, de música, de dança, 

laboratório de computação e laboratório de ciências, (2) parques, banheiros e quadra 

poliesportiva. 

No que diz respeito à distribuição e à qualificação do corpo docente, podemos 

caracterizá-las da seguinte forma: o corpo docente da escola é formado atualmente por 46 

professores, dos quais são 39 efetivos – todos pedagogos(as). Entre eles, há 01 diretora, 01 

vice-diretora, 02 coordenadoras pedagógicas, 02 coordenadoras de extensão. O Núcleo conta 

ainda com 07 substitutos da área de Pedagogia e especialistas em (1) Educação Física, (1) 

Música, (1) Dança. A qualificação desses professores é, assim, apresentada: 02 graduados, 10 

especialistas, 06 mestrandos, 17 mestres, 04 doutorandos e 07 doutores
12

. 

Vale ressaltar que essa quantidade de pedagogos se dá pela aplicabilidade da escola 

ser envolvida no tripé de ensino, pesquisa e extensão e ao fato de o ensino também seguir uma 

metodologia própria da escola – Tema de Pesquisa e Abordagem Mae Barbosa – ou seja, não 

segue material didático pré-definido. Revigora, desse modo, a necessidade de (2) dois 

professores e 1 bolsista para cada sala de aula para que atendam a produção de conhecimento 

científico por meio da prática da pesquisa no Ensino, além do percurso na pesquisa e na 

extensão, investindo em ações de formação docente (Cursos de Aperfeiçoamento, Cursos de 

Especialização e organização de Seminários e Encontros de Educação). 

Os professores do NEI trabalham num sistema de dedicação exclusiva, com a carga 

horária de 40 horas. Ademais, com a ampliação da estrutura predial em 2010 e também de 

alunos, a escola passa contar com 12 auxiliares de creche, 33 funcionários distribuídos na área 

de nutrição, cozinha, biblioteca, motorista, reprografia e terceirizados; além de 18 bolsistas de 

diversas áreas do conhecimento. 

O Núcleo de Educação da Infância parte do pressuposto de que formação, 

aprendizado e desenvolvimento da criança no contexto escolar e social vinculam-se ao papel 

político e pedagógico assumido pela instituição como mediadora e dinamizadora das relações 

entre as experiências, o que envolve conhecimentos da criança acumulados socialmente pela 

humanidade e a participação e o apoio da família na gestão política e pedagógica da escola 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). Para assumir esse 

papel, define um conjunto de princípios teóricos a partir dos quais são estruturadas as 

atividades curriculares. Em relação à legislação, a escola tem Regimento próprio, Projeto 
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 Informação de 7 de outubro de 2017. 
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Político Pedagógico e Proposta Curricular e entende o trabalho desenvolvido como uma 

prática histórica, social, cultural, política e pedagógica. 

Dessa maneira, a fim de entender a compreensão da concepção de criança do 

NEI/CAp, faz-se necessário conhecer os documentos oficiais da escola – propostas 

pedagógicas. Como exemplo, a concepção de criança presente na Proposta Pedagógica 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013) do NEI define que 

“As crianças são muitas, diferentes, singulares, especiais. Como sujeitos humanos, de direitos, 

constituem-se, desenvolvem-se incessantemente nas interações sociais, aprendendo, 

incorporando e ressignificando práticas culturais”. 

Nessa perspectiva, a condição de ser criança remonta à cidadania, construída 

histórica e socialmente com as singularidades e especificidades que são capazes expressar 

experiências relacionadas ao sensível, à criatividade e à ludicidade estabelecidos nas relações 

consigo, com o outro e com o mundo. Isso está coerente com documentos oficiais como o 

RCNEI, que preconiza 

 

As crianças são sujeitos que pensam, agem e sentem. São sujeitos sociais e 

históricos que são marcados pelo meio social em que se desenvolvem, mas também 

o marcam.  As crianças são seres singulares e especiais: pensam, sentem de um jeito 

muito próprio, se constituem, desenvolvem-se nas interações sociais, aprendendo, 

incorporando e ressignificando práticas culturais, ou seja, sujeitos que devem ter vez 

e voz na educação (BRASIL, 1998, p. 21-22). 

 

Delineia-se, portanto, no NEI, uma abordagem interacionista, que tem seus 

princípios na Psicologia, baseada na História e na Sociologia de pensadores como Vygotsky, 

Wallon e Piaget, os quais revelam avanços e aproximação com a concepção de infância, 

cumprindo a intencionalidade relacionada ao processo de ensino e aprendizagem para a 

Educação Infantil. 

O NEI tem seu trabalho pedagógico com as crianças baseado no diálogo, na reflexão 

e na troca de experiências, em que pese as suas características, suas necessidades individuais 

e/ou em grupo, de modo que haja um direcionamento educativo visando à produção e/ou à 

construção de conhecimento, haja vista alcançar, de modo intencional, os objetivos propostos. 

Nesse contexto, trata-se de pensar a Educação Infantil numa possibilidade de entender criança 

na cultura humana mediante a sociedade, pois “numa sociedade desigual, as crianças 

desempenham, nos diversos contextos, papéis diferentes” (KRAMER, 2007, p. 14). 

Desse modo, a Proposta Pedagógica do Núcleo de Educação da Infância tem como 

finalidade articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico (BRASIL, 2010). 
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Nessa perspectiva de concepção de crianças e ampliação do papel institucional, 

torna-se pertinente apresentar e discutir o processo de inserção da Educação Física no Núcleo 

de Educação da Infância na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI/UFRN), que 

se constitui como uma ação educativa e dialógica com a escola, considerando os diferentes 

saberes e a experiências docentes. 

De modo a compreender os aspectos indicadores dessa inserção do conhecimento da 

Educação Física na Educação Infantil, perguntamos às professoras/docentes entrevistadas
13

: 

“Você considera importante a presença da Educação Física na Educação Infantil?”. Como 

resultado, obtivemos registrados 100% de respostas afirmativas. Quando questionadas sobre o 

por quê é importante tal presença, catalogamos as seguintes respostas: 

 

P1 – Sim. A proposta teórica que fundamenta o trabalho do NEI é uma perspectiva 

sócio – histórico –cultural. Por isso a necessidade de trabalhar com as crianças e de 

oferecer a elas experiências culturais. O entendimento da Educação Física como 

uma linguagem, que são linguagens da cultura encaixa porque é uma área, um 

campo de experiências.  

P2 – Sim. Porque é uma área que possibilita o professor a compreender mais a 

importância dos movimentos para a formação da criança enquanto ser humano – a 

criança vai interagir com o mundo e vai compreender as coisas do mundo... a partir 

do movimento que ela realiza com próprio corpo. 

P3 – Sim. Eu considero porque é uma área de conhecimento e como uma área de 

conhecimento ela precisa ser vista como tal. Além de que possibilita a criança uma 

consciência maior corporal que vai ser fundamental para o desenvolvimento.  

P4 – Com Certeza! A Educação e Física e Artes sempre foram desvalorizadas, era 

assim se der eu faço... e também não havia um profissional específico. E outra coisa 

que também ajudou na mudança... já veio os parâmetros, os referenciais...com 

relação aos movimentos.  

P5 – Essencial. Tem tudo a ver com eles. 

P6 – Sim, porque a gente entende a criança com um todo. Criança não é só 

cognição.  Ela é cognição, afeto e movimento. Por mais que a gente separe essas 

dimensões, elas estão interferindo uma na outra. Então, eu entendo que a Educação 

Física tem arcabouço de conhecimento que ajuda a gente entender um pouco mais 

dessa em movimento.   

P7- Com certeza. Desde que trabalhei em escolas tanto públicas, quanto privadas, 

sentia falta desse profissional qualificado atuando com as crianças. 

P8 – Eu considero importante. A Educação Física oferece a criança a possibilidade, 

da criança vivenciar as múltiplas linguagem ...jogos, brincadeiras, como artes, dança 

e teatro. Englobar todas estas linguagens não pode ficar só no movimento e como o 

profissional da área especializado, qualificado é o professor de Educação Física que 

deve sim estar presente na Educação Infantil. 

P9 - Sim, a Educação Física na Educação Infantil, ela é área de conhecimento, ela 

tem os conteúdos próprios da Educação Física que nós precisamos saber e ter um 

olhar mais direcionado, para como atuar como as crianças com esse conhecimento 

próprio da Educação Física, além de ter esse conhecimento próprio é uma área de 

linguagem. Então a gente está o tempo inteiro lidando com esse corpo em 

movimento e é preciso saber observar, para poder intervir e encaminhar as situações. 

P10 - Com certeza. A educação física trabalha com muitas áreas juntas, a gente vê a 

questão da matemática da lateralidade, da coordenação que está junto à educação 

física e de como trabalhar o próprio corpo, de como conduzir.... Então a gente 
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trabalha tudo isso e vê o quanto é importante fazer isso com nossos alunos. Do 

berçário até o fim da vida. 

 

De forma geral, as professoras entrevistadas do NEI destacam a importância do 

conhecimento da Educação Física na Educação Infantil I, por se constituir como uma 

linguagem, que é pertencente às linguagens da cultura; por ser uma área de conhecimento, um 

campo de experiências. Desse modo, a Educação Física se constitui como parte do processo 

de elaboração e reelaboração da cultura, como prática social e pedagógica junto às crianças. 

Mediante as ações pedagógicas, a percepção do grupo passa a ser orientada para o trato 

pedagógico das temáticas referenciadas ao corpo e ao movimento humano
14

. Temos, com 

isso, a referência de estudos como de Melo e Borba (2006, p. 28), que tratam da importância 

do ensino de Arte e Educação Física na escola 

 

Admitir a Educação Física na escola é considerar e respeitar, em primeira instância, 

a presença corporal dos alunos no processo educacional. É admitir a quebra da 

imobilidade que o sistema escolar impõe, principalmente aos pequeninos. É 

também, considerar que o corpo que pensa para aprender os conteúdos de 

matemática é o mesmo corpo que tem necessidade de movimentar-se e aprender os 

conteúdos específicos das linguagens artísticas e das práticas corporais. 

 

O que se evidencia é que a educação contemporânea aguça valores a partir do corpo 

no ensino da Educação Física na Educação Infantil, em que pese a arte e a prática corporal 

nos primeiros anos de vida, que a criança desenvolve e apreende com rapidez, constituindo, 

portanto, alicerce para sua existência a partir das experiências. “Essas experiências permitiram 

trazer à tona memórias da infância, o sentimento de ser criança e de ser professora de crianças 

como um ato fundamental nesse processo educativo, lúdico e humano” (NÓBREGA, 2016, p. 

131). 

Outro ponto relevante das respostas foi no tocante ao tema da interdisciplinaridade, 

abordado pela professora 10. Nesse sentido, reconhecemos a contribuição da Educação Física 

na interdisciplinaridade, uma vez que proporciona a confluência com outros conhecimentos e 

supera qualquer margem de esfacelamento na Educação Infantil. Nesse processo de interações 

e relações da Educação Física na Educação Infantil, Melo e Borba apontam (2006, p. 29, grifo 

do autor) que  

 

Não se pode mais imaginar a educação escolarizada dividida em atividades 

intelectuais advindas da Matemática, das Ciências e Língua Portuguesa, por 

exemplo, em detrimento daquelas que são consideradas “motoras ou corporais”: 
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Educação Física e Arte, que vivem, na maioria das escolas, à margem do processo 

educacional. 

 

As interfaces com outras disciplinas no processo de ensino e aprendizagem na 

Educação Infantil promovem na Educação Física considerar e respeitar, em primeira 

instância, a presença corporal dos alunos no processo educacional por meio do movimento. O 

próprio referencial da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 15) aponta  

 

O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações 

do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da 

motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais 

implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a 

ampliação da cultura corporal de cada criança. 

 

Desse modo, a visão das professoras entrevistadas manifesta a importância do 

conhecimento nas aulas de Educação Física/Movimento
15

 tornando-se inseparável nos 

primeiros ciclos de escolarização, uma vez que o corpo, o brincar, o jogo/brincadeiras, além 

de outras linguagens, assumem uma garantia que remete ao conhecimento sócio-histórico e 

cultural do mundo. Isso estimula a criança a conhecer a si, os pares e os outros. Torna-se, 

então, premente a visão contemporânea das professoras acerca da importância dos 

conhecimentos da Educação Física na Educação Infantil, bem como a busca pela 

interdisciplinaridade com outras áreas/campos de experiências junto às crianças no NEI. 

No que diz respeito a outro aspecto indicador, as entrevistadas foram questionadas 

sobre se desenvolvem aulas de Educação Física nas suas turmas de Educação Infantil. Nesse 

sentido, todas as entrevistadas (100%) responderam afirmativamente que as aulas de 

Educação Física na Educação Infantil sempre foram contempladas no NEI. O entendimento 

de tal configuração do desenvolvimento das aulas de EF é histórico na escola e está vinculado 

aos princípios de garantir uma ação consistente do movimento humano, do contato com o 

meio ambiente, consigo e com outro ou com os pares no espaço escolar. De acordo com Melo 

e Borba (2006, p. 27), o papel da escola confere 

 

[...] diferentemente de outros espaços que a criança frequenta, tem uma função 

educativa explícita, sistematizada e intencional. A escola é o lugar onde são 

planejadas ações, considerando que as crianças aprendem modos de pensar, sentir, 

agir, produzir, brincar e desejar. É através de seu projeto curricular que as 

instituições escolares se organizam para oportunizar aos alunos situações diversas 

que possibilitem a produção de saberes e a criação de significados, num processo de 

apropriação cultural. 
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No NEI – Colégio de Aplicação da UFRN, as professoras relatam que primeiramente 

o ensino das aulas de Educação Física na Educação Infantil era concebido a partir do 

conhecimento próprio, advindo das experiências na infância e de leituras paralelas ao 

planejamento. Contudo, algumas reconhecem que o desenvolvimento das aulas, muitas vezes, 

não tinha um propósito específico, consistindo em atividades que eram resgatadas pela 

memória de jogos e brincadeiras tradicionais, além do tempo livre para o brincar. 

Separadas do tempo, reconheçamos que as professoras eram inicialmente 

direcionadas pelo senso comum, e que, intuitivamente, perceberam a necessidade de abertura 

para a reflexão pedagógica visando suprir o déficit na formação. A prática pedagógica das 

professoras, nesse período, remete aos “acertos” da EF na EI que Kunz e Souza (2017, p. 111) 

respaldam 

 

Ao buscarmos compreender a criança, percebemos que estimular a curiosidade é 

algo necessário, mas que normalmente negligenciamos. Associada ao brincar livre, a 

curiosidade contribui para a aprendizagem, mas não a aprendizagem de qualquer 

conteúdo, mas sim daquilo que realmente a criança tem interesse presente. 

 

No caso específico da Educação Física na Educação Infantil no NEI, foram 

envidados esforços para se buscar referenciais teóricos compatíveis com as peculiaridades da 

escola, bem como ações de interlocuções com outro setor da universidade em que se 

fundamenta o trabalho da escola. Dessa maneira, há de se considerar importante investir nas 

formações dos professores que neles atuam, pois tal fato expõe a fragilidade diante do desafio 

do ensino da EF na EI, que se alinha nas palavras de Melo e Borba (2006, p. 26): 

 

No caso da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, se o (a) 

professor (a) polivalente dá conta dos conteúdos de Matemática, Ciências, Língua 

Portuguesa, entre outras, deverá, na ausência do professor específico de EF, dar 

conta, também, dos conteúdos dessa última. 

 

Por fim, as questões que norteiam o desenvolvimento de aulas da EF na EI assumem 

destaque na contemporaneidade, estabelecendo suas perspectivas com base em desafios que 

precisam ser enfrentados e assumidos pela Pedagogia e na Educação Física. 

Ao longo de sua construção, a Proposta Pedagógica do NEI aumenta o esforço pela 

organização de conhecimento da criança, em vários campos experiências, os quais 

possibilitam articular esse conhecimento dos saberes infantis àqueles produzidos pela 

humanidade. A elaboração do documento consiste numa construção coletiva e no 

envolvimento de toda a equipe. 
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Tomando como referência as propostas pedagógicas da escola (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004, 2013, 2016), estas foram organizadas por 

meio de grupo de trabalho (GTs). Os GTs tinham como critério de organização os 

estudos/produções/afinidades e/ou interesse dos professores nas diversas áreas de 

conhecimento, os quais tinham como meta organizar a produção do conhecimento e, após 

socializar com a equipe, subsidiar a escrita do documento mediante a apreciação de todos, 

tornando-se uma unidade de conhecimentos que orienta e registra os saberes e os fazeres de 

uma prática pedagógica que foi se constituindo no decorrer da história da instituição. 

Ressaltando essas ações e a sistematização no ensino e na aprendizagem da 

Educação Infantil de forma articulada, face às entrevistas realizadas, constatou-se que a 

inserção dos conhecimentos nas ações educativas na Educação Física com as crianças no NEI 

se deu pelo reconhecimento da importância e também da relevância da EF na EI no 

planejamento e no desenvolvimento da prática que, com o tempo, instigou um grupo de 

professoras do NEI a buscar conhecimentos específicos da Educação Física na Educação 

Infantil no Departamento de Educação Física (DEF) da UFRN, por meio da formação do 

grupo de trabalho de três professoras, que, de fato, queriam reconhecer na Proposta 

Pedagógica da escola os conhecimentos do campo de experiência Educação Física. 

É nesse cenário de mudanças que se deu a construção compreensiva da EF na EI na 

escola, por meio desse grupo de professoras, que, não contente com a sua formação e com a 

sua atuação nesse campo de experiência, busca o conhecimento no processo ensino e 

aprendizagem com base nas concepções de ensino da EF para EI de forma a nortear o que é 

adotado como metodologia no NEI. A grande atenção dada ao movimento humano como 

preparação para a vida também leva as professoras a considerar e a valorizar a Educação 

Física junto às crianças, uma vez que esse é um conhecimento marcante para o 

desenvolvimento integral e pleno do ser. 

Pensando na inserção da Educação Física de forma mais constante nas atividades do 

NEI, bem como em fazê-la presente desde a elaboração do PPP da escola, foi firmada uma 

parceria entre o NEI e DEF/UFRN. Isso resultou na implantação de um projeto de extensão, 

pautado numa Assessoria Pedagógica coordenada pelo Prof. Dr. José Pereira de Melo. 

Dessa maneira, temos, com esse projeto, o início da inserção do conhecimento da 

Educação Física no NEI. Segundo as entrevistas, naquele momento, foram implantados 

encontros quinzenais com o grupo de professoras do NEI, visando pensar as possibilidades do 

fazer pedagógico na Educação Física na Educação Infantil e suas concepções, tendo como 

eixo norteador as propostas pedagógicas que orientavam a prática da Educação Física na 
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Educação Infantil, buscando aprofundar a área para efetivar trocas de experiências a partir da 

socialização de saberes. Sob essa ótica, Nóvoa (2002, p. 63) preconiza que: “A troca de 

experiências e partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 

professor é chamado a desempenhar simultaneamente, o papel de formador e de formando”. 

Partilhamos do entendimento de que a troca de experiências no projeto proporcionou 

às áreas de Educação Infantil e Educação Física uma integração com os diferentes 

conhecimentos e com as práticas pedagógicas tendo como compromisso o ensino de crianças 

por meio de uma reconstrução coletiva. Ao consolidar essa parceria, por meio do Projeto de 

Assessoria Pedagógica, interrogamos as entrevistadas: quais os pontos positivos e negativos 

que ocorreram no âmbito do projeto? Nesse sentido, registramos as seguintes respostas: 

 

P1- os pontos positivos eram a sistematização e o acesso ao estudo com esse outro 

mais experiente. E esses outros” porque foram trazidos muitos outros profissionais 

também... Os mais experientes eram o Le Boulch, A Carmen Soares.... Eram os 

autores. E outros que a gente tinha acesso as leituras. E os pontos negativos: o 

primeiro é que na época a perspectiva teórica de Pereira era uma diferente da que a 

gente queria assumir e não sabia direito o que era. 

P2- Eu vejo que a partir do momento que a gente tem uma equipe 

envolvida...envolvida demais nesses projetos ...nós íamos pelo Brasil afora fazer 

formações... 

P3- Não sei se positivos ou negativos.... Eu acho que eles foram desafiadores, 

porque havia algumas coisas que o professor de Educação Física defendia de uma 

maneira e a gente achava que isso não funcionaria na Educação Infantil. Não é um 

ponto negativo, mas é ... A gente chegou a uma coerência e a uma compreensão 

disso. 

P4- ...o negativo foi porque parou o projeto... o bom de tudo foi essa proposta. 

P5- Positivo... a gente olhar pra essa criança pensar nas suas possibilidades e pensar 

que avanços seriam possíveis. De uma criança não conseguir desse jeito, mas 

conseguir de um outro jeito.  Então assim, é pensar que esse corpo não é igual, essa 

criança é singular, alguns aspectos mais globais precisavam ser desenvolvidos, mas 

o olhar tinha que ser cuidadoso praqueles que por ventura não dessem conta ou 

dessem conta de outras modalidade de outros jeitos.  Eu acho que a grande 

contribuição foi esse de não achar que a brincadeira é um “laissez-faire”, que pode 

ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira... Negativo... eu acho... Quando um 

grupo passa a estudar, nada é negativo. O que eu achei talvez, não é um ponto 

negativo, mas assim, para algumas professoras não ficou muito claro. Elas tiveram 

um pouco de... Eu não sei, acho que dificuldade mesmo de encarar essa educação 

física como um corpo de conhecimento. Pela sua formação, pela sua idade, eram 

professores mais antigos, que estavam próximos a se aposentar. 

P6 – Foi nessa parceria que a gente defende até hoje que o nome é Educação Física, 

o projeto desenvolvido por Pereira, nos ajudou a entender essa estrutura dessa área 

de conhecimento. De ter consciência desses eixos... porque ele ofereceu elementos 

para gente ter algo palpável. Olhe quando eu trabalho Educação Física na Educação 

Infantil, eu posso trabalhar isso, isso e isso. Eu posso trabalhar dessa forma... 

P7 – Lembro mais dos positivos, no sentido de que, foram vários cursos ofertados 

pra gente, teve o PAIDEIA, eu fiz o curso de tutoria, acompanhei alguns cursos... a 

questão negativa é que virou uma sobrecarga para o professor do NEI, que tinha que 

se formar e depois atuar. 

P8 – ... organizar formações juntos, a se sentar para planejar juntos, a organizar a 

proposta de trabalho, a rever o currículo da Educação Infantil. Integrar e inserir essas 

áreas de conhecimento no currículo da Educação Infantil. Pensar como isso pode ser 

trabalhado na Educação Infantil. 
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P9 – Positivo é a gente atinar para que é preciso formação e a formação é ampla. 

Ponto negativo.... Acho que está ligado a minha necessidade de dar conta porque eu 

acho sempre que o tempo é pouco, e que eu precisava de mais, mesmo tendo 

participado do PAIDEIA. Eu tenho essa impressão. Mas é uma coisa de escolha 

como professor de Educação Infantil que tem que dar conta das várias demandas da 

Educação Infantil. Você escolhe uma área de pesquisa, é claro que as outras vão 

acontecendo ao longo..., mas o seu olhar vai estar direcionado para uma área 

especifica de pesquisa, embora as outras estejam ali também.  

P10 - Os positivos são as respostas que a gente tem tido até hoje de trabalhar com 

nossos alunos e de saber o que está fazendo e por que está fazendo. Os negativos nos 

tivemos alguns, porque eu acho que ao longo desses anos, quando deixou de ser um 

trabalho feito somente feito pelo professor, foi quando a gente recebia alguns 

bolsistas, alguns professores e a gente teve alguns momentos que faltavam, alguns 

professores não vinham.... De negativo acho que foi mais na questão de fazer 

mesmo. 

 

Pela análise das respostas, iniciamos pelos pontos positivos do Projeto de Assessoria 

Pedagógica, coordenado pelo prof. José Pereira. Com isso, percebemos que as professoras 

iniciaram destacando o acesso aos estudos a partir da troca de saberes com esse outro mais 

experiente, com base na formação continuada do projeto, assim como no engajamento da 

estruturação do conhecimento da Educação Física na EI, o que resultou na construção da 

Proposta Pedagógica da escola. Desse modo, o campo de experiências da Educação Física se 

concretizou, no documento, por eixos/dimensões a ser trabalhados na Educação Infantil, em 

interação com as metodologias desenvolvidas na escola. 

Nesse propósito, três professoras entrevistadas vão além dessa formação e citam 

também o projeto Paideia como uma experiência bem sucedida nessa parceria, incluindo-o 

como parte integrante do rol dos aspectos positivos. Em consonância com essa referência 

positiva, Melo (2006, p. 28) afirma que  

 

[...] o Paideia propõe uma formação contínua alicerçada na experiência profissional 

que tem como eixo central a (re) construção do projeto didático – pedagógico do 

professor e sua ação na escola em que está inserido, pois compreendemos que “na 

formação continuada não se podem desconsiderar as dimensões pessoais e 

profissionais, incluindo os aspectos concernentes as subjetividade, que permitem aos 

professores a apropriação dos processos de formação, uma vez que o saber é 

construído no longo do percurso. A noção de experiência e da construção do 

conhecimento mobiliza uma pedagogia interativa e dialógica, considerando os 

diferentes saberes e experiência docente.  

 

O Paideia resulta também da vivência/experiência do projeto de Assessoria 

Pedagógica. Inicia-se no ano de 2004 a nova parceria com o Núcleo de Formação Continuada 

para Professores de Arte e Educação Física – PAIDEIA, também coordenado pelo Prof. Dr. 

José Pereira de Melo. Em seu programa de formação continuada de professores, esse docente 

inseriu várias professoras/pedagogas do NEI como responsáveis pelas ações formativas 

relacionadas ao ensino de Arte e Educação Física na infância, inclusive na produção de 
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material didático. Tal investimento fortaleceu a parceria com o DEF e estreitou ainda mais a 

interação com o NEI, tendo como perspectiva a formação pessoal/profissional e a 

reorganização curricular. Nesse sentido, as experiências obtidas do projeto de Assessoria 

Pedagógica instigaram as professoras do NEI na produção de conhecimentos e na reflexão 

sobre as áreas da Arte e EF na EI, que enveredaram para o projeto PAIDEIA, visando a uma 

educação dialógica na formação docente pelo país afora. 

Com relação aos pontos negativos, quatro (4) professoras alegam que não haver nada 

a apontar; as outras seis (6) alegaram motivos diversos, a saber: o término do projeto; o pouco 

tempo; a perspectiva teórica inicial do professor; a falta de clareza de professoras antigas no 

que tange ao conhecimento da EF na EI; a sobrecarga; a falta da prática com a chegada do 

primeiro professor de Educação Física. Diante do exposto, os pontos negativos que realmente 

norteiam o projeto são: o término do projeto; o tempo curto para a formação e seu 

desenvolvimento e a perspectiva teórica inicial do professor. As demais respostas são pontos 

externos ao projeto, não contemplando de fato a resposta. 

A esse respeito, Schön (2000, p. 32) afirma que podemos pensar “retrospectivamente 

sobre o que fizemos, de modo a descobrir como o nosso ato de conhecer-na-ação pode ter 

contribuído para um resultado inesperado”. Esse pensar nos emite o reconhecimento 

conferido nas respostas correlacionadas aos pontos negativos do projeto, pois, apesar de 

serem negativos, tornam-se contraditoriamente positivos com relação à formação da parceria. 

Mediante esses apontamentos do grupo acerca dos pontos positivos e negativos que 

ocorreram no âmbito do projeto de Assessoria Pedagógica, interrogamos ao grupo: que 

aspecto você destaca como o mais importante como resultado desse projeto? Ao catalogar as 

respostas, ficou registrado que 60% das respostas das professoras revelam a Proposta 

Pedagógica da escola, e isso nos faz regressar ao que foi dito em relação aos aspectos 

positivos do projeto na questão anterior. Conforme Capistrano (2005, p. 54) explica 

 

O referido projeto de pesquisa proporcionou aos investigadores reflexões e 

discussões coletivas acerca de diversas abordagens teóricas e propostas pedagógicas 

na área de Educação Física. A busca de uma abordagem teórica condizente com o 

Projeto Político-pedagógico da escola nos levou a perspectiva histórico-cultural [...].  

 

Já 40% das entrevistadas apontaram para o fortalecimento das equipes no que tange à 

formação ampla e contínua, tanto no que diz respeito aos conhecimentos científicos e básicos 

quanto aos conhecimentos necessários para o trabalho com as crianças, contemplando os 

saberes docentes e, enfim, entrelaçando a construção do PPP citado pelo grupo na questão 

anterior. Assim, percebemos que esse fortalecimento da equipe internaliza conceitos que, 
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segundo Capistrano (2005, p. 58), fortalecem a ideia do projeto: “O desenvolvimento deste 

trabalho tem permitido a criação de um rico espaço de reflexão, de estudo, de partilha, de 

socialização dos (des)caminhos percorridos por cada professor com seu grupo e a ampliação e 

o aprofundamento de saberes com toda a equipe da escola”. 

Dessa maneira, podemos inferir que se destaca como importância do projeto a 

formação crítica, sob diferentes aspectos e áreas do conhecimento, que convergiu para 

discussão e reflexão de todas as professoras da escola e que gerou ressignificações nos 

saberes e fazeres pedagógicos na Educação Física na Educação Infantil por meio da 

construção da Proposta Pedagógica que atende a metodologias da escola. Nessa perspectiva, 

seguem as respostas catalogadas: 

 

P1 – A construção da proposta do NEI... 

P2 – ...contribuiu para que os professores que atuam na Educação Infantil 

perceberem essa importância dessas... brincadeiras, desses movimentos na formação 

dessas crianças para as aprendizagens delas como também a própria equipe docente. 

P3 – Eu acho que foram esses grupos de estudos... 

P4 – Eu acho que o bom de tudo foi essa proposta. 

P5 – Eu acho que foi a gente olhar para a Educação Física como componente 

curricular. Como área de conhecimento. 

P6 – …maior contribuição do projeto foi a gente sentir a necessidade que na nossa 

Proposta Pedagógica aparecesse esse campo de experiência da Educação Física 

P7 – São várias coisas, mas principalmente assim, quem fez o curso virou uma 

equipe muito mais fortalecida, com embasamento teórico, com muitas possibilidades 

de trabalho. Uma visão ampliada com relação a essa área de corpo, de movimento, 

de Educação Física. O trabalho da gente melhorou muito. 

P8 - ...importante abrir espaço para essas trocas de conhecimento. O NEI sempre foi 

um espaço de troca de conhecimento. 

P9 – ...esse despertar na equipe como um todo da necessidade de trabalhar a 

Educação Física com intencionalidade. 

P10 – Eu acho que o que a gente aprendeu como equipe, como grupo e também 

individualmente. 

 

Reconhecemos que, após a obtenção dos dados, passamos a entendê-los e a organizá-

los pela importância que o Projeto de Assessoria Pedagógica junto ao DEF/UFRN no NEI 

proporcionou para a concretude do documento oficial da escola – Proposta Político 

Pedagógica. Com isso, a formação dos professores/docentes passou a entender e a compor o 

conhecimento da Educação Física na Educação Infantil, relacionando-o aos seus princípios e a 

suas metodologias de ensino, ressignificando o processo de ensino e aprendizagem das 

crianças na contemporaneidade. 

Com o intuito de entender tal organização de conhecimento no NEI, a Proposta 

Pedagógica para a Educação Infantil (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2016) agrupa-se em campos de experiências na Educação Infantil da seguinte forma:  

 

I – Mundo Social e Natural 
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II – Linguagens: a) Linguagem Oral e escrita; b) Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS); c) Língua Estrangeira (Inglês); d) Artes (Visual, Música, Teatro, Dança); 

e) Educação Física  

III – Matemática; 

IV– Mídia-educação. 

 

Por meio dessa organização, “os objetivos e experiências definidos para cada campo 

de experiência são apresentados num quadro de referência” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). Nesse caso, os campos de experiências das 

Linguagens e da Matemática, por exemplo, são apresentados em três blocos organizados a 

partir das especificidades: possibilidades/necessidades de cada faixa etária atendida no NEI. 

Para tanto, é necessário abordar que tal sistematização do ensino na Educação 

Infantil no NEI é histórica e também recente do “berçário” na instituição. Nesse sentido, 

destacamos que, acerca do campo de experiência do mundo social e natural, a Proposta 

Pedagógica refere-se a um bloco específico, como os objetivos e as experiências das turmas 

dos Berçários I e II; e um segundo para as demais turmas – I, II, III e IV. Essa definição 

respalda-se 

 

[...] no princípio do tema de pesquisa que considera as ideias iniciais e questões das 

crianças sobre o assunto/temática a ser estudado para selecionar quais os objetivos e 

experiências ajudarão na ampliação das ideias primeiras e questões das crianças 

sobre os conhecimentos oriundos desse campo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

 

Já nos quadros de referência dos campos de Língua Estrangeira e Mídia e Educação, 

os objetivos e as experiências são apresentados em única tabela e não por turmas, conforme se 

aplica nos demais campos de experiências contemplados no currículo. 

Compreendendo toda a estrutura organizacional do conhecimento na Educação 

Infantil no NEI, enfatizaremos o bloco da Linguagem. Para o nosso estudo, iremos dar ênfase 

somente a dois campos de experiências do bloco, ou seja: experiências com a arte (visual, 

música, teatro, dança) e a Educação Física na Educação Infantil, pois em ambas os saberes se 

inter-relacionam na perspectiva de ensino e aprendizagem na prática pedagógica no NEI. 

No Núcleo da Educação da Infância, a arte é uma linguagem que historicamente 

esteve presente na Educação Infantil, na condição de atividades artísticas por meio das artes 

plásticas, música, teatro e a dança como forma de desenvolver a capacidade criativa e 

expressiva das crianças na Educação Infantil. Nesse sentido, Jalles (2005, p. 34) afirma: “o 

entendimento da Educação Infantil como um espaço que propicia o processo de construção da 

relação ensino- aprendizagem e de acesso ao conhecimento culturalmente acumulado pela 

humanidade, traz a necessidade de pensar novos caminhos para o ensino da arte”.  
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Pautado nesse pensar, o NEI defende esse novo caminho na educação centrado na 

criança e nos processos de aprender por meio de “uma importante tendência contemporânea 

em arte/ educação que foi sistematizada por Ana Mae Barbosa na Abordagem Triangular do 

Ensino, cuja proposta é a de tratar a arte como um conhecimento evidenciado pela conjunção 

das ações de fazer/ler/ contextualizar” (BARBOSA, 2009 apud PONTES, 2013, p. 160). 

Para tanto, tal abordagem Triangular do Ensino do campo de experiência de arte e os 

demais da linguagem será construída e dialogada com a metodologia Tema de Pesquisa, 

também utilizada no trabalho pedagógico no NEI. Assim, a intencionalidade do olhar envolve 

a construção de saberes e a ampliação do repertório estético
16

 das crianças e dos adultos – 

mediadores na aproximação das crianças aos objetos culturais da arte (PONTES, 2013). 

Comumente, a arte na Educação é a linguagem que constitui o sujeito por meio da 

expressão e a comunicação que fomenta o conhecimento construído historicamente na 

manifestação cultural das crianças. “E com as demais linguagens, as linguagens artísticas são 

constituidoras do pensamento infantil possibilitando as crianças entenderem o mundo que as 

rodeia e a si mesmas nesse mundo” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2016). 

Entendemos que a arte na educação de crianças no NEI corrobora os outros campos 

de experiências, valorizando seus aspectos sociais, culturais e históricos. Para tanto, “refletir 

sobre o lugar das Artes na Educação Infantil é pensar em uma construção de linguagens 

mediada pelo acesso as produções culturais, percebendo as artes enquanto área do 

conhecimento com objeto, metodologia e conteúdos próprios” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

No NEI/CAp, é notória a importância da presença da arte, que possui uma sólida e 

rica formação no conhecimento no currículo mediante o uso nos diversos campos de 

experiências na Educação Infantil. Acerca dessa organização no currículo, Barbosa (2009, p. 

36) esclarece que 

 

Um currículo que interligasse o fazer artístico, a análise da obra de arte e a 

contextualização estaria se organizando de maneira que a criança, suas necessidades, 

seus interesses e seu desenvolvimento estariam sendo respeitados e, ao mesmo 

tempo, estaria sendo respeitada a matéria a ser aprendida, seus valores, sua estrutura 

e contribuição específica para a cultura.  

 

Dessa forma, contemporaneamente, a arte tem produzido significados e sentidos nas 

diversas linguagens, e essa ampliação do campo passa a abrigar diversas experimentações no 

                                                           
16

 O estético em arte diz respeito, entre outros aspectos, à compreensão sensível – cognitiva do objeto artístico 

inserido em um determinado tempo-espaço sociocultural (FERRAZ; FUSURI, 1993, p. 53-54). 
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ensino de crianças. O intento do conhecimento da arte também se materializa na prática 

pedagógica dos campos de experiências na Educação Infantil. Para Pontes (2013, p. 160), “A 

visão contemporânea de arte/educação tem colocado a necessidade de resgatar o valor da arte 

nas escolas como um saber e um fazer passíveis de reflexão e de construções cognitivas; um 

conhecimento que pode ser aprendido e ensinado também na escola”. 

Nesse sentido, tal visão contemporânea da arte/educação possibilita à equipe do NEI 

entender o campo de experiência Educação Física constituído por Linguagens, tendo papel 

específico na educação com crianças que consiste em “[...] organizar situações nas quais elas 

possam fazer, entrelaçado às ações de contextualizar e ler a Cultura Corporal de Movimento
17

. 

Há que se considerar, também, nesses processos questões presentes como a ética e a estética” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

Nesse sentido, a Educação Física na Educação Infantil no NEI está imbricada no 

conhecimento da arte/educação numa visão de ensino inovador para crianças da Educação 

Infantil por meio do Tema de pesquisa e da abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa. No 

entanto, há de se esclarecer que, Temas de pesquisa que não se adequam nos conteúdos/temas 

da Educação Física podem ou não ser organizados a partir destes. Assim, a Proposta 

Pedagógica (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016) afirma 

que, no campo experiência Educação Física na Educação Infantil, é possível que  

 

Os temas/conteúdo não precisam seguir uma sequência regular e podem ser 

desencadeados, de acordo com o momento e as especificidades da turma. A pesquisa 

pode ser iniciada, por exemplo, por uma experiência vivida, uma contemplação ou 

uma conversa. Eles precisam ser apresentados, contextualizados, explicados e 

discutidos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

 

Desse modo, a Educação Física na Educação Infantil no NEI é entendida como parte 

integrante do processo de elaboração e reelaboração da cultura, que estabelece o ato 

comunicativo de discutir a realidade social, a relevância do conteúdo e o projeto político- 

pedagógico na organização do ensino respaldados no interesse das crianças. Tomando como 

referência os estudos Pereira (2016, p. 87), no NEI, “A Educação Física é vivenciada 

considerando o corpo como lugar que habita um sujeito, com história, afetos experiências que 
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 A terminologia Cultura Corporal de Movimento está presente em documentos oficiais propostos, como 

referenciais/parâmetros para a construção das Propostas Político-Pedagógicas da Educação Básica (BRASIL, 

1998). É compreendida como critério organizador do conhecimento da Educação Física numa perspectiva 

fenomenológica e simbiótica. O movimentar-se é entendido como forma de comunicação com o mundo. Mas 

que, enquanto habita o mundo da cultura, habita o mundo simbólico. O papel da EF é auxiliar na mediação 

simbólica desse ser orgânico (BETTI, 2007). 
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marcam sua singularidade na relação com os outros sujeitos, com o mundo cujo conteúdo está 

cifrado de sentidos e significações próprias”. 

Com o reconhecimento da importância da experiência da Educação Física no NEI, 

torna-se possível a descoberta de saberes e fazeres numa construção de experiências
18

 abertas 

para desenvolver uma interação nos conhecimentos da Educação Infantil de modo a 

configurar assim 

 

[...] o trabalho pedagógico com as crianças deve ser desenvolvido por meio de 

reflexão, diálogo e experiências, considerando-se as características, as necessidades 

e os interesses de cada uma e do grupo, tendo em vista que, no contexto educativo, 

as atividades se dão de modo intencional e planejado (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

 

A partir dessa organização, inquirimos das entrevistadas: o que considera que mudou 

em relação à forma de compreender a EF e a prática que realizava antes da presença do 

professor específico de Educação Física? É fundamental observar que a simples pergunta, ao 

ser elencada, tornou possível registrarmos, pelo modo de agir de cada professora, o quanto o 

assunto foi desafiante e delicado para responder junto ao grupo entrevistado. 

Dessa forma, seguem as respostas catalogadas: 

 

P1 – Desde ... uma aluna que estava em formação, os professores entregavam esse 

‘fazer’ a ela. Davam a Mariana um status de professor de Educação Física. E isso foi 

tema de muita discussão, porque era um bolsista que estava sendo formado, então 

ele estava num campo privilegiado com esse professor que sabia fazer as coisas e 

que ele iria estar trazendo outros saberes que poderia estar ampliando esses 

conhecimentos nos professores.Com a professor de Educação Física esse discurso já 

não vale mais... mas também precisa de um espaço para planejar junto, para fazer 

junto, para que esse momento seja construído... 

P2 – Esse profissional vai possibilitar ...novos conhecimentos de movimentos, de 

algumas coisas que ...o pedagogo ainda não dê conta porque não é da área dele.    

P3 – Não tenho boas lembranças desse momento. Apesar de acreditar que seria 

muito importante e seria de grande valia para equipe. 

P4 – Era uma forma de garantir nesse planejamento que...o professor fosse mesmo 

levar essas crianças para realizar a aula. 

P5 – Com a chegada do professor junto a mim, o que que eu percebi? Eu disse “Meu 

Deus, tem um mundo da Educação Física que eu não conheço!” A Educação Física 

tem um conhecimento... Algo que eu preciso aprender. E isso foi muito legal pra 

mim... Foi um mundo que se desdobrou na minha frente e que talvez sozinha eu 

ficasse ali na superficialidade, mas com o profissional a gente consegue dar conta 

dessa profundidade. 

P6 – A chegada de vocês marca esse diálogo entre o saber do pedagogo e o saber do 

educador. E eu acho que é de crescimento, tanto cresce vocês como cresce a gente. E 

a outra contribuição é que a gente agora tem alguém que é da área, que quer um 

norte e sabe que a escola tem uma tradição, uma cultura. E vocês possibilitaram o 

uso dessa proposta. Às vezes, quando era o próprio professor, a gente não tinha 
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 “Essa expressão, por um lado, remete ao sentido experiencial que a aprendizagem e a construção da própria 

identidade possuem; por outro lado, reforça a necessidade de atender ao caráter global, tanto da realidade que a 

criança irá conhecer como da própria aproximação a tal realidade”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2016). 
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como direcionar mesmo. Será que ele está fazendo mesmo? Às vezes eu tinha 

dúvidas, será que trabalhou mesmo ou era só uma prestação de contas. E com a 

chegada de vocês a gente tinha algo para oferecer “olha, a escola acredita nisso 

aqui...” Outra contribuição de vocês aqui é a efetivação nessa proposta. É tipo assim, 

Pereira com o projeto dele ajuda a gente a pensar no formato dessa proposta: Por 

que ensinar? O que ensinar? E como ensinar?    

P7 – [...] havia uma necessidade, uma cobrança que o próprio professor se cobrava 

que todas as aulas tinham que estar de acordo com o tema de pesquisa, o que eu não 

concordo. Porque eu acho que a Educação Física é uma área especifica que tem as 

habilidades a serem construídas. No meu entendimento eu acho que melhorou. Eu 

vejo as aulas mais sistematizadas, vejo as crianças serem mais desafiadas... 

P8 – O que mudou foi em relação a nossa formação mesmo... 

P9 – Tem a pontualidade. Tem o professor de Educação Física, tem o horário da 

Educação Física... Não tem como escapar. Acho que essa pontualidade e 

continuidade fica mais fixa com a presença do especialista. 

P10 – Eu vejo a diferença nisso, hoje nos professores polivalentes não precisamos 

nos debruçar em formas de como trabalhar ou estudar como fazer, ou ir para algum 

lugar aprender como arremessar, como fazer, como pular, porque temos as pessoas 

que são especificas dessa área. 

 

Assim, podemos afirmar que 90% das entrevistadas relatam avanços na forma de 

compreender o ensino da Educação Física na Educação Infantil após a presença do 

especialista. Diante dessa conclusão, procuramos sistematizar essas respostas de forma 

organizacional e lógica para pontuar os elementos que nortearam esse entendimento em 

relação à informação das professoras. Nesse sentido, registramos que, para P1 “[...] antes as 

aulas eram ministradas por um bolsista, e hoje passa a ter um professor formado”; e a P10 

reafirma essa conquista com “a existência de um profissional competente”. Isso proporciona a 

“pontualidade e regularidade das aulas no cronograma das turmas”, segundo P9. Além disso, 

P5 e P7 destacam a didática do conhecimento da Educação Física, ou seja, “profundidade no 

conteúdo e na sistematização do ensino”, segundo P5. Por sua vez, P6 reitera que “o uso de 

proposta político-pedagógica e a sua efetivação na EI” destacando o diálogo entre as áreas. 

Em relação à mudança de paradigma, para P8, o que mudou foi a “formação que se 

tinha e o que é hoje”, o que trouxe ganhos para o ensino e a aprendizagem. Porém, de acordo 

com P1, apesar desse ganho, “o professor de Educação Física ainda precisa de espaço para 

planejar junto, para fazer junto, para que esse momento seja construído efetivamente”. 

P2, por sua vez, preferiu resguardar-se devido a não ter lidado com o especialista de 

Educação Física na função que exerce na escola. Já as professoras P3 e P4 afirmaram, 

respectivamente: “Não tenho boas lembranças desse momento. Apesar de acreditar que seria 

muito importante e seria de grande valia para equipe” e “Era uma forma de garantir nesse 

planejamento que...o professor fosse mesmo levar essas crianças para realizar a aula”. 
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Para entender os elementos destacados pelas professoras entrevistadas em relação à 

inserção, à legitimidade e à prática pedagógica da Educação Física na Educação Básica, 

Segundo Filho (2006, p. 53) apresenta a compreensão de que  

 

A existência de um consenso sobre o fato de que as áreas de Artes e Educação Física 

têm especificidade e identidade epistemológica possibilita um diálogo com outras 

disciplinas presentes no currículo da escola básica. A necessidade de tal diálogo 

justifica-se pela exigência de integração de todos os componentes curriculares em 

torno do projeto político-pedagógico que deve servir como referência para a 

atividade de cada unidade escolar. 

 

Dessa maneira, de modo amplo, a existência do professor de Educação Física trouxe 

a intencionalidade em relação aos planejamentos, além das experiências e vivências da sua 

prática pedagógica, elevando-a para uma efetivação de um diálogo com outras áreas do 

conhecimento na escola. A presença do professor tem, aos poucos, desmitificado o receio do 

trabalho fragmentado com essa inserção, bem como vem mantendo a essencialidade do 

trabalho realizado no NEI. 

Essas interações e reflexões estão assumindo gradativamente a atuação do professor 

de EF na EI na escola, enriquecendo a construção de novos saberes no trabalho pedagógico 

com base na Proposta Político-Pedagógica da escola. Desse modo, proporciona-se uma 

conexão e significação nas aulas de Educação Física com as crianças. Com isso, os objetivos e 

as experiências de aprendizagens para cada turma da Educação Infantil foram definidos a 

partir das seguintes dimensões de ensino: conhecimento sobre corpo, lutas, esportes, jogos, 

ginásticas e atividades rítmicas e expressivas (BRASIL, 1997; RANGEL, 2010). 

Tal compreensão das dimensões de ensino é pautada nas metodologias, buscando 

uma ação educativa na Educação Física na Educação Infantil na produção do conhecimento 

que deve contribuir para aumentar a consciência corporal das práticas corporais a partir da 

educação do sensível que 

 

[...] oferece ao homem um poder que vai se constituindo e possibilita que ele dê 

importância demasiada a alguns campos restritos do conhecimento e, 

consequentemente, esquecidos, fazendo com que ocorra a integração do homem 

consigo mesmo, com os outros e com a sociedade. Dentre as possibilidades de 

educação do sensível, a arte pode contribuir de modo especial, desenvolvendo e 

promovendo as percepções e os sentimentos da realidade vivida (SURDI; FREIRE; 

MELO, 2017, p. 8). 

 

Essa prioridade no conhecimento da Educação Física nos permite enriquecer 

experiências na cultura, entrelaçadas a nossa história e à imaginação que dinamizam e 

estimulam a criatividade e a expressividade das crianças. Dessa maneira, possibilita a fruição 
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do poder criativo, do desenrolar da sensibilidade e uma abertura para o ilimitado do mundo, 

que é vivido (SURDI; MARQUES; KUNZ, 2017). 

Com base nessa premissa, o campo de experiências Educação Física na Educação 

Infantil no NEI deve ser vivenciado de modo a contribuir para uma formação mais humana, 

emancipada e sensível e que as crianças tenham condições de apreciar o contexto histórico de 

seu surgimento. Ademais, espera-se que os conhecimentos construídos e as vivências 

experimentadas nas aulas possibilitem a reflexão sobre valores e atitudes no sentido de 

contribuir para sujeitos críticos e atuantes na sociedade. 

Nesse contexto, a atuação do adulto/professor assume o papel de mediador no 

processo de ensino e aprendizagem, pois este consiste “[...] em situações compartilhadas com 

o grupo, dar significado às ações, palavras e aos sentimentos, possibilitando elaborações que 

não aconteceriam espontaneamente” (CAPISTRANO, 2003, p. 53). Com base nessa premissa, 

a Educação Física promove novas possibilidades corporais na realização das práticas 

pedagógicas na Educação Infantil de modo a perceber o “processo contínuo, no qual os 

sujeitos envolvidos não são simples espectadores, mas sujeitos que são ativos, que criam e 

(re)criam sentidos e significados e transformam a si e ao outro nas suas experiências vividas 

com o mundo” (FREIRE; SURDI, 2017, p. 19). 

Por sua vez, o campo de experiência da Educação Física possibilitou a organização 

do conhecimento na Educação Infantil no NEI, presente na Proposta Pedagógica, assumindo 

uma posição inovadora e contemporânea de sua prática pedagógica por meio das experiências, 

ao propor a junção dos princípios do ensino da arte como possibilidade para a construção de 

conhecimento das crianças na Educação Infantil. Nessa perspectiva e com o propósito de 

entender a conjuntura futura da Educação Física na visão das professoras, interrogamos: 

qual(is) suas expectativas em relação ao futuro da Educação Física na Educação Infantil, 

especialmente no NEI? Conforme o entendimento do grupo, 100% aderem à necessidade 

crescente de haver um especialista de Educação Física na Educação Infantil no NEI.  

Seguem os registros dessa expectativa futura, segundo as professoras:  

 

P1 – Que cada vez isso seja compartilhado com o professor da sala: a avaliação, o 

planejamento... Como no NEI a gente trabalha com projetos, com temas de pesquisa, 

é impossível que esse professor especialista trabalhe, no seu momento de Educação 

Física, cada um, um tema isolado. Isso não, mas ele pode fazer uma articulação sim. 

Já junto com esse professor.  

E ai, que caminhos? Como viabilizar que isso aconteça, (se eu estou estudando 

Japão e você planejou que vai trabalhar agora esportes? Ou então você está fazendo 

um trabalho com lutas e mas aqui é Japão, que lutas eu posso pegar? 

Aquela turma ali não está trabalhando ainda.) Então eu tenho muito mais liberdade 

para escolher o trabalho de lutas e esse aqui eu já posso, não vou deixar escapar, se 

eles estão trabalhando Japão e eu vou trazer lutas o que eu posso estar trazendo? 
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Então eu posso estar articulando, mas para isso eu preciso ter um tempo para sentar 

com esse professor e o NEI favorece isso... 

P2 – [...] a educação física na educação infantil do NEI …comprometidos com a 

Proposta Pedagógica não vai haver atividades desfragmentadas demais, vai haver 

realmente uma... uma integração é... uma forma de trabalhar conjunta entre esse 

professor da sala de aula com o professor da educação física e as crianças ganham 

com isso agora...  

P3 – Eu espero que ele venha a contribuir bastante e que ele faça a diferença. 

P4 – não houve a questão  

P5 – [...] espero que cada vez mais a gente consiga essa visão global do 

conhecimento que todos possam contribuir e colaborar com aquilo que eles têm de 

melhor, o professor de Educação Física com suas especificidades, o professor de 

Inglês, o professor de Dança, esse diálogo é absolutamente imprescindível.... De 

música.... Você trata das coisas com um olhar diferente. E a perspectiva que esse 

professor ele precisa ter essa capacidade de se desarmar, buscar esse outro e 

entender essa construção como uma construção de espiral. Que vai todo mundo 

junto, subindo e as crianças só tem a ganhar. Se a gente for pensar na criança, na 

infância, ela só tem a ganhar. 

P6 – não houve a questão ... 

P7 – Na medida do possível, assim, ter sempre especialistas e manter esses 

especialistas na escola. É uma carga horaria extensa, se possível ter um especialista 

de manhã e outro à tarde dando assistência. Se por algum motivo a gente não puder 

contratar, então ter esse especialista fazendo uma assessoria ao professor, mas que 

essa área não fique descoberta. Que não fique essa lacuna ... quando chega nessa 

parte corporal quem não tiver nenhuma formação, nenhuma habilidade isso vai 

ficando esquecido. Então eu sou a favor que tenha um especialista na Educação 

Infantil. 

P8 – o profissional de Educação Física na Educação Infantil, no Ensino Básico, que 

esse professor possa estar formando tantos os professores que vão chegando no NEI, 

até porque todo o pessoal do concurso de 1994 já está se aposentando, então vai 

chegando novos professores que vão precisando se apropriar desse conhecimento 

junto a esse professor. E também os alunos que vão saindo para estagiar no NEI, vão 

entrando no NEI para estagiar. Aí eu vejo a importância maior desse profissional 

porque ele vai chegar lá e vai encontrar um profissional qualificado, experiente na 

área, para formar ele. E ele ainda vai encontrar esse professor formando trocando 

essa experiência e fazendo essa parceria. 

P9 – Não tem obrigatoriedade, mas eu espero que os professores tenham consciência 

dessa necessidade. Que mesmo não sendo obrigatória, e não tendo especialista na 

Educação Infantil, o pedagogo vai precisar se aproximar dessa área, vai precisar 

saber coisas dessa área para trabalhar com essas crianças. E se não souber vai 

perguntar a quem sabe, como sempre a gente fez. 

P10 – Eu acho cada vez mais importante a presença desse professor. Hoje nós temos 

turmas de crianças de 1 ano a crianças de 10 anos, temos hoje até o 5° ano do Ensino 

Fundamental e nada mais importante do que alguém que possa estar nos ajudando 

em cada turma. Desde a turma de 1 ano até a de 10 anos. Entendendo claramente 

que cada turma a gente tem uma forma diferente de trabalhar e quais conteúdos 

trabalhar. 

 

Inferimos também, por meio da observação participante, os apontamentos das 

professoras acerca da expectativa do futuro da Educação Física na Educação Infantil 

correlacionada diretamente à interação com a Proposta Pedagógica da escola, bem como com 

a sua metodologia de ensino junto às crianças. 

Outro ponto destacado pelo grupo está no papel exercido pelo professor de EF, assim 

como pelos demais docentes/pedagogos na escola de aplicação, seja um formador para 

contribuir com a formação de outros, seja um colaborador da área da Educação Física. 
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Conforme Garcia (1999, p. 19) expõe: “O conceito de formação está associado geralmente a 

alguma atividade, sempre que versa de formação para algo. Assim, a formação pode ser 

entendida como uma função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou do saber-se 

que se exerce [...]”. 

Embasados nessa definição, entendemos que a formação no NEI é algo a mais do que 

repassar as informações, é a compreensão da teoria e da prática, assim como o momento de 

refletir, planejar, informar, trocar, reconhecer, experimentar e vivenciar ações, enfim, 

aprender com o outro. Ao descrevermos as características da formação, procuramos direcionar 

os conhecimentos, de modo que este alcance uma transposição eficiente e qualificada na base 

estrutural na formação inicial, bem como profissional na escola, no que diz respeito aos 

conhecimentos da Educação Física na Educação Infantil. Para a próxima seção, o enfoque 

será o conhecimento da Educação Física na Educação Infantil, que está centrado, mais uma 

vez, em um resgate histórico nas leis sobre a importância demasiada do conhecimento da EF 

na EI, de modo que essas se reverberam na contemplação do reconhecimento da área NEI, 

considerando tais condições como essenciais para garantir a imprescindível e vital 

necessidade de um profissional especialista da Educação Física na escola. 
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3 O CONHECIMENTO DA EDUCAÇAO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Notoriamente, mensurar a importância das legislações brasileiras na Educação 

Infantil leva-nos a transitar por um universo de conhecimentos na organização da Educação 

Física na Educação Infantil, que, por vezes, estão imbricadas no modo estrutural em torno de 

um mesmo ideal, ou seja, na educação de crianças. Para fins desta pesquisa, situamo-nos, 

historicamente, nas áreas envolvidas – Educação Física e Educação Infantil – considerando os 

aspectos legais que permeiam essa construção de saberes, possibilitando entender a interação 

desse conhecimento como algo que está surgindo paulatinamente como meta no país. Ao 

mesmo tempo, situa-se numa área de conhecimento que já surgiu no Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Pautados nesse entendimento, apresentamos as conquistas advindas após o 

reconhecimento da criança como sujeito de direitos e de garantias na CF e no ECA. Mediante 

essa compreensão, sequencialmente, surge o documento LDB – Lei de Diretrizes e Bases para 

Educação Nacional – lei 9.394/96 – como eixo norteador da educação de crianças na 

Educação Básica. 

Mesmo atualizada por força da lei, essa conquista não acarretou mudanças 

significativas no decorrer de seu uso na educação de crianças na Educação Infantil junto aos 

conhecimentos da Educação Física, pois a falta de precisão da lei não garantiu a presença dos 

conhecimentos inerentes à intervenção pedagógica na área escolar como componente 

curricular nas etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino 

Médio), conforme versa o Art. 26, que determina “A Educação Física, integrada à Proposta 

Pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas 

etárias e as condições da população escolar, sendo facultada nos cursos noturnos” (BRASIL, 

1996). 

Em outras palavras, a lei configura, a partir da Educação Infantil, o trato pedagógico 

da Educação Física, e assim, menciona que deve partir da consideração de que, nessa etapa da 

Educação Básica, as crianças de zero a cinco anos são sujeitos sócio-históricos e também 

caracteriza o atendimento das instituições voltadas para crianças. Apesar do que preconiza a 

lei, parece que tais argumentos em prol da justificativa das aulas de EF como obrigatoriedade 

não contemplaram todos os níveis da Educação Física escolar, especialmente a Educação 

Infantil. 

Em vista disso, outro ponto negativo na lei foi a atuação do profissional que não 

necessita ter a formação específica. Com pouquíssimas exceções, essa orientação da LDB/96 
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proporcionou na Educação Infantil, bem como no Ensino Fundamental I, a atuação dos 

professores polivalentes, ou seja, dos pedagogos que, por vezes, não têm o conhecimento da 

Educação Física na formação inicial de modo direto e/ou indireto, ou seja, não há disciplinas 

obrigatórias e complementares para dar a esses profissionais conhecimentos de Educação 

Física na Educação Infantil, como se constata a partir das estruturas curriculares dos cursos de 

Pedagogia no país, especificamente, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde 

o ano 1976 até os dias atuais (conforme disposto no PPP do curso de Pedagogia da UFRN, 

2006). 

Nesse sentido, Pinto (2001) argumenta que a discussão sobre a Educação Infantil não 

é comum na preparação dos cursos de graduação, visto que o foco da discussão se encontra 

nos níveis posteriores à Educação Infantil, especialmente a partir da segunda fase do Ensino 

Fundamental. Gatti (2002), por seu turno, aponta que, nos cursos de licenciatura, não há uma 

efetiva interação entre os conteúdos específicos e os conteúdos pedagógicos, o que cria uma 

barreira na formação para a atuação pedagógica. 

A esse respeito, questões são levantadas e norteiam o desenvolvimento de aulas da 

EF na EI, assumindo destaque na contemporaneidade ao estabelecer suas perspectivas com 

base em desafios que precisam ser enfrentados e assumidos pela Pedagogia e na Educação 

Física. Ademais, é evidente que o documento ofereceu margem de fragmentação dos 

conhecimentos da Educação Física ao não explicitar o cunho dessa responsabilidade e o 

direito de atendimento pedagógico à pequena infância. 

Todavia, a Lei 9334/96 potencializa o despertar da aquisição dos conhecimentos da 

Educação Física na Proposta Pedagógica da escola, e, assim, torna-se, aos olhos da lei, 

componente curricular, estabelecendo o reconhecimento do objeto de estudo e dos conteúdos 

inerentes a jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, além de capoeira e conhecimento do 

corpo.  

No ano 2001, foi aprovada uma alteração no Art.26 § 3º da LDB, que incluiu após o 

termo “componente curricular” o termo “obrigatório” (BRASIL, 2001). A lei nomeou a 

terminologia buscando um amparo legal, o que de fato já era subentendido para o ensino da 

Educação Física na Educação Básica. Tal legislação, no Brasil, levou-nos a compreender que  

 

[...] o componente curricular deveria ser oferecido para toda a Educação Básica, mas 

o entendimento não é compreendido assim em alguns Estados e Municípios que, na 

sua maioria, a Educação Física considerada obrigatória a partir do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental (DARIDO; RANGEL, 2010, p. 5). 
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Novamente, essa mudança não acarretou uma (re)elaboração da presença dos 

conhecimentos da Educação Física na Educação Infantil. No Brasil, o componente curricular 

deveria ser oferecido para toda a Educação Básica – mas o entendimento não é comum para 

alguns estados e municípios – de modo a estreitar o conhecimento da área e as novas formas 

de pensar a Educação Física como componente curricular obrigatório na escola ao ciclo do 

Ensino Fundamental I e II, e não obstante à Educação Infantil. Nessa direção, nossa hipótese é 

de que há falhas que ocorreram por meio dessa construção e elaboração na legislação, bem 

como nas políticas públicas, gerando um descompasso na história da formação e na atuação 

dos profissionais da Educação Física que não viabilizaram a obrigatoriedade das aulas na 

Educação Infantil nas propostas curriculares pelo país. 

Em contraponto, em 1998, surge outro documento resultante desse cenário de 

conquistas, que foi o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998), composto por três volumes, parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs, publicado pelo Ministério da Educação e Desportos do Brasil, que apresenta 

orientações ao trabalho docente na Educação Infantil. O RCNEI propõe que o conhecimento 

de mundo seja efetivado por meio de dimensão/eixos, a saber: movimento, música, artes 

visuais, linguagem oral escrita natureza e sociedade e matemática. 

O documento se configura como esforço de sistematizar propostas e experiências 

herdeiras do movimento renovador da Educação Física brasileira, que teve sua sistematização 

na obra Coletivo de Autores (1992). Nessa perspectiva, é necessário buscar uma concepção de 

escola para a criança pequena que valorize essa linguagem e sua articulação com os demais 

componentes do currículo da Educação Infantil (FALKENBACH; DREXSLER; WERLE, 

2006). 

O movimento é primeiro eixo a ser discutido no documento, o qual é tratado como 

uma linguagem que proporciona o reconhecimento da criança com olhar pedagógico da 

Educação Infantil na escola. Consoante a esse entendimento e a sua importância na Educação 

Infantil, a terminologia não é vista como componente curricular, ou melhor, como Educação 

Física. Pautados nesse pensar, os autores do documento destacaram que “o movimento é uma 

importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana” (BRASIL, 1998, p. 15). 

No entanto, ao abarcar a mudança de terminologia para movimento proporcionou um 

retrocesso na significação da termologia aplicada na LDB 9.394/96, no termo “componente 

curricular”, ou seja, Educação Física. Essa alteração, possivelmente, gerou nas associações 

estaduais e municipais divergências quanto a compreender e respeitar a lei, dando vazão a 

diversas interpretações da prática pedagógica da Educação Física Infantil. 
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Nesse processo, o RCNEI não só sistematiza o conhecimento acumulado de outros 

conhecimentos como também inova as interações sociais e o meio ambiente, os ritmos e o 

brincar com intencionalidade e autonomia além das descobertas motoras e as expressões 

corporais das crianças. “É possível tornar o movimento tema aglutinador para os 

conhecimentos explorados na EI, proporcionando propostas interdisciplinares que se 

coadunam como os interesses das crianças pequenas, ao mesmo tempo que se evita a 

disciplinarização” (SAYÃO, 2002, p. 58). Sob essa ótica, entendemos que as contribuições, 

nos aspectos legais, para pensar o papel da Educação Física na Educação Infantil trazem 

implicações além de movimentos pautados no RCNEI, e que atravessam a constituição da 

escola, da criança e da infância de maneira diferente, em consonância com a construção das 

mudanças ocorridas na sociedade. 

Em linhas gerais, os documentos que tratam da EF na EI presumem a reconhecida 

valorização e as contribuições que cristalizaram, assim, gradativamente, uma nova cultura 

escolar. Por conseguinte, o papel da Educação Física na educação de crianças intensifica-se 

em novos caminhos na educação escolar. Com isso, esses saberes passam a ser ensinados por 

meio da valorização da criança, assumindo a condição de área de conhecimento, na medida 

em que possibilita a apropriação de conteúdos e significação desses saberes. 

Diante desse contexto, as transformações de ensino na Educação Física na Educação 

Infantil no Brasil não ocorrem de forma diferente. As propostas/abordagens da Educação 

Física vão se modificando ao longo do tempo de maneira que embasem legitimamente a 

organização dessa área/campo de experiências para que possam auxiliar no desenvolvimento 

dos conteúdos de modo intencional e planejado. 

Por conseguinte, surgem várias propostas pedagógicas de EF, no intuito de suprir e 

organizar os conhecimentos da EF na EI, visando facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem das crianças. Desse modo, existem várias possibilidades de se ensinar que 

foram se modificando no decorrer do tempo, na tentativa de auxiliar o professor no 

desenvolvimento dos conteúdos na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

Historicamente, as propostas pedagógicas de EF na EI no país surgiram com base nas 

discussões teóricas nas áreas de conhecimento na Sociologia, Filosofia e Psicologia a partir da 

década de 1970. No entanto, é na década de 1980 que são incorporadas novas concepções, 

abordagens e/ou tendências nas novas questões no trabalho pedagógico da EF na escola, 

abarcando a educação com crianças com mais presteza. A esse respeito, Darido e Rangel 

(2010, p. 69) afirmam: 
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No início da Educação Física escolar no Brasil, apenas a ginástica foi introduzida, 

para as chamadas Escolas Normais e as Militares, e a forma de condução das aulas 

dava-se pela ordem unida, com todos os alunos executando os movimentos, na 

mesma ordem. A partir da introdução do esporte na escola, essa passou a ser o 

conteúdo mais desenvolvido e, seu ensino, na maioria das vezes, era dado por partes 

(fundamentos esportivos) para se chegar ao jogo. A partir de 1980, 

aproximadamente, surgiram concepções, abordagens ou tendências “[...] todas elas 

tendo em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista, esportivista e 

tradicional” (DARIDO, SANCHES, 2005). 

 

Apresentamos, inicialmente, uma das primeiras iniciativas que foi empreendida em 

1982, pelo Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da Secretaria de Educação Física 

e Desportos. Nesse sentido, a lei de Diretrizes de Implantação e Implementação da Educação 

Física nas séries iniciais de ensino de crianças foi criada “com o objetivo de orientar, motivar 

e conscientizar os responsáveis pelo desenvolvimento da Educação Física no país, no nível 

pré-escolar e primeira à quarta série do primeiro grau” (BRASIL, 1982, p. 7). 

As diretrizes, criadas em 1982, vêm trazer de forma legítima a organização desse 

conhecimento, numa perspectiva pedagógica, de modo a apresentar uma mesma linguagem 

junto aos professores da EI e no Ensino Fundamental I. Tal documento reafirma o 

compromisso de que “a educação pré-escolar e escolar visa ao desenvolvimento global e 

harmônico da criança, levando em consideração as necessidades biofísico-psicológicas, assim 

como as características socioculturais da comunidade a que pertence” (BRASIL, 1982, p. 12). 

Consonante a esse período, é consolidada a inferência da proposta 

desenvolvimentista, que, segundo Melo (1998, p. 62), 

 

[...] os colaboradores da proposta orientaram os professores para que as suas práticas 

favorecessem o processo de desenvolvimento motor da criança, no que concerne aos 

estímulos das habilidades perceptivas, do controle motor, dos padrões fundamentais 

de movimentos, das habilidades motoras básicas e específicas e da solução de 

problemas motores. 

 

Tais colaboradores defendem a ideia de “valorizar a experiência do movimento em si 

e não enfatizar a performance ou resultado” (MELO, 1998, p. 17), além de proporcionar a 

aprendizagem do movimento com liberdade e compatibilidade das experiências motoras com 

as características de desenvolvimento das crianças. 

Os ensinamentos da abordagem e/ou da proposta estão baseados na teoria 

desenvolvimentista de Galhahue e Ozmun, introduzida no Brasil por Tani et al., em 1987. De 

acordo com Melo (1998), Tani et al. apresentam uma fundamentação teórica mais ampla da 

proposta baseados em desafios motores que devem ser empreendidos na estruturação das 

tarefas de aprendizagem, considerando a forma de avaliação do ensino nessa fase escolar que 
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se destina à faixa etária de 4 aos 10 anos de idade, tendo como ponto fulcral o processo de 

desenvolvimento motor, ou seja: a valorização do processo de aquisição de habilidades 

inerentes ao ser humano (MELO, 1998). 

Para tanto, destacamos que, apesar de a proposta direcionar os trabalhos da Educação 

Física para as crianças, apresenta limitações concernentes a sua metodologia de ensino por 

não apresentar o fazer pedagógico, contrastando, assim, com a proposta defendida. Diante 

disso, Melo (1998, p. 64) destaca que  

 

A proposta de Tani tem o mérito de partir de uma matriz coerente e fundamentada: o 

processo de desenvolvimento motor.  Discute com proficiência as questões 

envolvidas nesse processo, mas não deixa muito clara a forma de transmissão dos 

elementos que o compõem.  Não adentrando em outros aspectos dessa análise, senão 

o de natureza pedagógica, observo que o autor, embora considerando a importância 

dos aspectos cognitivos nas atividades motoras, citando inclusive as fases do 

desenvolvimento da inteligência, segundo Jean Piaget, não esboça uma perspectiva 

prática de aulas de Educação Física nas séries iniciais de ensino, em que os padrões 

motores sejam relacionados com elementos de ordens cognitivas. 

 

Desse modo, entendemos que Tani et al. propõem o uso de exercícios que estimulem 

uma variedade de movimentos dos seres humanos visando explorar habilidades e, 

gradativamente, as suas complexidades. Contudo, não ilustram a importância do contexto 

sociocultural das crianças nem os elementos de ordem cognitiva e afetiva das crianças. Ao 

tecer somente elementos de ordem motora, produz um reducionismo na assimilação da 

proposta na ação pedagógica de Educação Física na escola. 

O interessante é que essa lacuna pedagógica é reconhecida e observada por Freire 

(2003, p. 28) quando discute o processo do desenvolvimento motor, embasado na teoria de 

Piaget. Conforme Melo (1998, p. 65): 

 

[...] o autor acrescenta que deve considerar os elementos desse desenvolvimento, 

com base em “esquemas motores” a partir da experimentação, que são 

“organizações de movimentos construídos pelos sujeitos”, e não padrão de 

movimento, termo constantemente enfatizado na proposta anteriormente discutida. 

 

Para João Batista Freire (2003), existe uma relação atividade motora e aspectos 

cognitivos e afetivos, de modo que eles caminham juntos e facilitam a aprendizagem das 

crianças por meio de conteúdos, da leitura, da matemática, entre outros. Ao ressaltar essa 

relação, o autor estreita as questões que se referem ao ensino das crianças, destacando, entre 

outros elementos, o desenvolvimento das habilidades motoras, de acordo com conhecimento 

que a criança já possui e está construindo. Assim, o referido autor afirma que: “A criança 

constrói mecanismos motores sólidos e sofisticados que lhe permitem entrar em contato com 



 
 
 

57 

 

 
 

muitas das coisas que existem para se conhecer. Isso porém não a satisfaz. Como a 

curiosidade não para, a criança quer ir mais longe, quer penetrar mais fundo” (FREIRE, 2003, 

p. 35). 

Desse modo, entendemos que a Educação Física tem implicações para a prática 

pedagógica como uma tentativa de fazer corresponder o nível de desenvolvimento motor da 

criança à idade vivida em que o comportamento deve aparecer. Nessa perspectiva, destacamos 

que, embora reconheçamos a importância da proposta/abordagem desenvolvimentista, 

entendemos que é possível torná-la mais interativa e englobante com as práticas pedagógicas 

propiciando novos saberes às crianças, que vão além do motor, alcançando o cognitivo, o 

afetivo e o social. 

Ainda se tratando de propostas pedagógicas acerca de falta de fundamentação que 

impera na ação pedagógica dos professores de Educação Física, Jean Le Boulch (1987), no 

livro Rumo à ciência do movimento humano, inova uma estrutura teórica, vinculada à visão 

cartesiana de corpo, e introduz a Psicocinética. É uma proposta que visa  

 

[...] contribuir para que a criança tenha a percepção do seu próprio corpo, ajudá-la a 

chegar a uma imagem do corpo operatório, que concerne não só ao conteúdo, mas 

também à estrutura da relação entre as partes e a totalidade do corpo, e uma unidade 

organizada, instrumento da relação com a realidade (LE BOULCH, 1988, p. 17). 

 

Desse modo, a psicocinética apresenta uma estrutura teórico-prática mais coerente 

para nortear a ação pedagógica nos primeiros níveis de ensino. Ademais, Le Boulch (1988) 

defende uma ação educativa que deva ocorrer pelos movimentos humanos numa concepção 

global das crianças, identificando elementos que constroem a percepção do corpo, definem o 

desenvolvimento de esquemas corporais, com o treino de habilidades, desenvolvendo 

aspectos como: coordenação motora, ritmo, lateralidade, percepção espaço-temporal, 

equilíbrio, entre outros. Tais habilidades podem ser estimuladas nas aulas de Educação Física, 

nas séries iniciais, a fim de que haja intencionalidade no desenvolvimento infantil na 

formação integral dos sujeitos. Entendemos que a perspectiva inovadora do autor amplia os 

conteúdos da psicomotricidade oferecendo uma conotação mais ampla de movimento, e não o 

sentido instrumentalista preconizado anteriormente. 

Nesse contexto da Educação Física na cultura infantil, João Batista Freire (2003), 

também no final da década de 1980, menciona a proposta Educação do corpo inteiro como 

princípio norteador da escola. O referido autor fundamenta-se teoricamente na Psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento, ressaltando as dimensões afetiva e cognitiva do sujeito. 

A esse respeito, nas palavras de Melo (1998, p. 68-69)  



 
 
 

58 

 

 
 

Em linhas gerais, a proposta em voga apresenta uma fundamentação ampla para a 

atuação da Educação Física com crianças, em que o autor discute vários aspectos 

inerentes ao desenvolvimento infantil, como a motricidade, a formação do símbolo, 

a linguagem, a socialização, e discerne sobre as contribuições cognitivas presentes 

nas experiências motoras vivenciadas pelas crianças, utilizando-se de conceitos 

lógico-matemáticos para expressar com clareza essa relação. Não existe no entanto, 

uma hierarquização das atividades para atender às demais séries de escolaridade, o 

que incita algumas dúvidas, principalmente no tocante à continuidade da aplicação 

do conteúdo defendido e das possibilidades de operacionalizá-lo com os alunos de 

faixa etária superior. 

 

É inegável que a educação do corpo inteiro trouxe repercussão na área da Educação 

Física na Educação Infantil, bem como estimulou discussões entre professores, especialistas 

ou não, acerca dos conhecimentos da criança, destacando, sobretudo, o reconhecimento de 

que a área tem na escola como contribuição no processo educacional das crianças. 

Ao longo da década de 1990, outra proposta é apresentada pelo coletivo de autores 

(SOARES et al.,1992) Crítico-superadora, que se configura num esforço de sistematização de 

conhecimento da Educação Física escolar, tendo como pressupostos as manifestações 

corporais dos sujeitos – assim denominada de Cultura Corporal. Os autores da proposta 

organizaram os conhecimentos acumulados de modo a  

 

[...] estruturar um programa de Educação Física ou de outra disciplina e selecionar 

os seus conteúdos é um problema metodológico básico, uma vez que, quando se 

aponta o conhecimento e os métodos para sua assimilação, se evidencia a natureza 

do pensamento teórico que se pretende desenvolver nos alunos (SOARES et al., 

1992, p. 61). 

 

Nesse sentido, o termo cultura corporal foi compreendido como tema envoltório da 

Educação Física escolar, ou seja: jogo, esporte, capoeira, ginástica e dança, estabelecendo o 

ato comunicativo de discutir a realidade social, a relevância do conteúdo e o projeto político-

pedagógico na organização do ensino respaldados no interesse dos alunos. A 

contemporaneidade dos conteúdos na proposta visa apreender a expressão corporal como 

linguagem, de modo que esse conhecimento se adeque às possibilidades sociocognitivas dos 

alunos, respeitando-os de acordo com a historicidade de seus conhecimentos. 

A terminologia “cultura corporal” está presente em documentos oficiais propostos 

como referenciais/parâmetros para a construção das propostas político-pedagógicas da 

Educação Básica (BRASIL, 1998). Tais documentos representam uma referência na área, 

respaldando aspectos teórico-metodológicos da EF e a cultura corporal como conhecimento a 

ser tratado na escola em toda a Educação Básica. De acordo com os autores  

 

A escola, na perspectiva de uma pedagogia crítica superadora na proposta defendida, 

deve fazer uma seleção dos conteúdos da Educação Física.  Essa seleção e 
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organização de conteúdos exige coerência com o objetivo de promover a leitura da 

realidade.  Para que isso ocorra, devemos analisar a origem do conteúdo e conhecer 

o que determinou a necessidade de seu ensino.  Os conteúdos são conhecimentos 

necessários à apreensão do desenvolvimento sócio histórico das próprias atividades 

corporais e à explicitação das suas significações objetivas.  Cada um deles deve ser 

estudado profundamente pelo (s) professor (es), desde a sua origem histórica ao seu 

valor educativo para os propósitos e fins do currículo (SOARES et al., 1992, p. 63-

64). 
 

Em 2004, Elenor Kunz reflete sobre as influências teóricas que circundam a 

Educação Física como referente às expressões cultura/Educação/Educação Física. Desse 

movimento, cria uma nova terminologia Cultura de Movimento na sua abordagem Crítico- 

Emancipatória, na qual essas expressões se inter-relacionam como processo da construção 

humana. 

Essa abordagem foi originalmente sistematizada e redimensionada para a Educação 

Física ao assumir o processo de ensino e aprendizagem levando em conta os aspectos 

históricos e culturais, ampliando as teorias vinculadas às tendências biologizantes e/ou 

psicologizantes, constituindo um movimento educacional que pretendia a recuperação da 

Educação Física no contexto escolar. Nesse sentido, Kunz (2006, p. 62) ressignifica a 

importância da cultura definindo a Cultura de movimento como sendo as “[...] atividades do 

movimento humano, tanto no esporte, como em atividades extra-esporte (ou no sentido amplo 

do esporte), e que pertencem ao mundo do se-movimentar
19

humano, o que o Homem por seu 

meio produz ou cria [...]”. 

A contextualização da terminologia diz respeito a um universo educacional que 

envolve a cultura que cerca a Educação Física e a pluralidade dessa cultura que pode ser 

reconstruída de várias formas, e não apenas retrata um percurso histórico construído. Assim, 

considera-se a realidade da Educação Física na Educação Infantil como conhecimento e com 

possibilidades de intervenção pedagógica na Cultura de Movimento. Nesse sentido, Kunz 

(2006) aponta que isso não significa desconsiderar a aprendizagem das habilidades técnicas, 

mas redimensionar o foco do processo de ensino e aprendizagem. 

Na atualidade, o documento Base Nacional Comum Curricular – BNCC
20

, no tocante 

ao componente curricular Educação Física na Educação Infantil, configura-se como esforço 

de sistematização de propostas e experiências em três grupos de faixas etárias de 0-1 a 6m; de 

1a 7m a 3a 11m (creche); de 4a a 5a 11m (pré-escola). A partir desse recorte, estabelece eixos 

                                                           
19

 Para Kunz (2006), o “se-movimentar” é entendido como linguagem, uma forma de diálogo com o mundo. 
20

 BNCC – Base Nacional Curricular Comum tem caráter mandatório e orienta os currículos da Educação Básica 

do país. O documento versa sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e relaciona a Educação 

Infantil com os campos de experiências e com áreas de conhecimento no Ensino Fundamental e Médio. 
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estruturantes da prática pedagógica dessa etapa que são as brincadeiras e interações. Ao 

focalizar esses eixos estruturantes, a BNCC assegura os direitos e aprendizagem no 

desenvolvimento das crianças, sendo eles: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar 

e Conhecer. 

Nessa perspectiva, organiza-se como “campo de experiência” com base nos 

elementos Corpo, Gestos e movimentos ligados aos saberes e ao conhecimento nas práticas 

pedagógicas, bem como às habilidades e suas relações com a cultura. Em relação aos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, estes são sistematizados de modo a orientar o 

professor no processo de ensinar/aprender, considerando os objetivos atingíveis de trabalho, 

na organização de conteúdos de maneira que contemple cada faixa etária e na adequação das 

estratégias que devem ser utilizadas no ato educativo. 

Ao discorrer sobre as propostas da Educação Física na contemporaneidade, 

afirmamos que, apesar de suas finalidades específicas, na sua essência, compartilham da 

concepção de criança, de modo que as experiências possibilitem o conhecimento desde a 

Educação Infantil. Ao analisar as propostas pedagógicas supracitadas, compreendemos a 

importância do conhecimento da Educação Física na educação de crianças na atualidade, 

considerando que esse conhecimento é o mecanismo que possibilita transformações cognitiva, 

psicomotora, social e cultural da criança por meio de experiências lúdica, atrativa e criativa. 

Refletindo sobre essa temática, buscamos identificar a motivação das professoras. 

Por isso, questionamos: o que levou as professoras do NEI a fazer uma parceria com o DEF – 

Departamento de Educação Física da UFRN – para a criação do projeto? Nesse caso, 

obtivemos as seguintes respostas:  

 

P1 – Com ajuda de Pereira nós construímos o projeto pedagógico do NEI na área de 

Educação Física... 

P2 – [...] a Educação Física na escola era desconectada, fragmentada sem da conta 

da nossa Proposta Pedagógica do nosso tema de pesquisa. [...] achei que foi uma 

coisa muito válida e as reflexões feitas foram riquíssimas... eu achei que a gente 

cresceu muito nesse aspecto. 

P3 – [...] estava num processo de reconstrução da Proposta Pedagógica do NEI. O 

NEI trabalhava com uma proposta muito baseada no behaviorismo e agora a gente 

estava mais na área de construção de conhecimento. Então essa mudança de 

perspectiva, de ideologias da gente, nos levou a uma mudança em todas as áreas. 

P4 – [...] proposta... Foi elaborar essa, e com isso garantir esse momento, garantir o 

tempo, o momento... Fazer parte da semana, com o professor ia planejar, ia ter 

matemática, ia ter linguagem... Era uma forma de garantir nesse planejamento. 

P5 – Foi exatamente por ser uma escola que está sempre questionando a sua 

existência, a forma como trabalha, houve uma preocupação muito grande com o 

trabalho com Educação Física com as crianças que eram as aulas que nós fazíamos 

na quadra, nos espaços abertos, havia um desejo muito grande de conhecer mais 

sobre esse conhecimento porque nós não tínhamos formação pra isso. Então esse era 

o objetivo de cada um dos grupos que foi formado em 97. A gente que tivesse uma 
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pessoa experiente, uma pessoa da área, e essa pessoa fosse dialogando com esse 

trabalho no NEI e a gente ia aumentando esse leque de possibilidades. 

P6 – A necessidade da Proposta Pedagógica aparecesse esse campo de experiência 

da Educação Física. 

P7 – Eu creio que são muitas demandas. Se a gente estava fazendo uma nova 

organização da proposta, nós queríamos melhoras em alguns aspectos. Então nos 

aproximamos ao DEF para essa parceria... 

P8 – Primeiro porque o NEI sempre foi uma escola de formação. Estando dentro da 

Universidade, nos leva tanto a formar como a receber essa formação através dessas 

parcerias. Então, quando vem um professor como Pereira, da Educação Física ou de 

outra área, para o NEI ... então a gente tem a oportunidade de aprender com eles e 

eles aprenderem conosco, porque temos o conhecimento sobre a criança, então essa 

troca é muito importante, e eles devido ao conhecimento especifico. 

P9 – Olha, o NEI é assim: quando a gente sabe que precisa de uma coisa, mas não 

sabe como resolver essa coisa, a gente chama alguém mais experiente. É meio que 

por aí... A gente sabia que existia lacuna no ensino ... da Educação Física então a 

gente foi buscar o Departamento de Educação Física para realizar uma parceria com 

a equipe do NEI e começar a construir essa formação. 

P10 – Na minha visão, na minha concepção, os professores do NEI sempre foram 

professores polivalentes, sempre se trabalhou todas as áreas. E para que a gente 

pudesse de forma efetiva e de forma que nós pudéssemos realmente atender nossos 

alunos e pudesse saber exatamente o que se estava fazendo a gente foi buscando em 

cada área trabalhar e estudar para eu aquilo acontecesse. E a Educação Física surgiu 

para isso, para nos dar subsidio. Também porque a gente tem crianças especiais em 

quase todas as salas, e para atendê-las a gente também buscava formas de estar 

trabalhando com elas. Então foi uma forma de aprender a fazer um trabalho que 

pudesse ser direcionado aos nossos alunos. 

 

Embasados nas respostas supracitadas, depreendemos que as professoras 

contemplam a parceria com o DEF tendo como ponto fulcral para a construção da Proposta 

Político-Pedagógica da escola. Sobre esse aspecto, Capistrano (2005, p. 55) ressalta que “Em 

decorrência de tais estudos, a área de Educação Física passou a fazer parte efetivamente da 

Proposta Pedagógica da escola e, como tal, também do cotidiano do planejamento das 

atividades com as crianças”. 

Dessa maneira, também é notório que o NEI, por ser uma escola de aplicação da 

UFRN – de ensino, pesquisa e extensão –, tem a capacidade de dar visibilidade às mudanças e 

às necessidades de formação junto aos professores, uma vez que trata da especificidade e do 

currículo a ser trabalhado, além de ter articulação com os diversos campos do conhecimento, 

adequados para o ensino de crianças. 

“Paralelamente a essas reflexões e de forma distanciada das ações desenvolvidas, 

cumpre destacar e refletir sobre as questões mais importantes evidenciadas nesse processo” 

(RIBEIRO, 2005, p. 359). Por meio dessa parceria NEI-DEF, identificamos os motivos que 

levaram as professoras a relatar proximidade com o DEF/UFRN para a realização da 

formação com os conhecimentos da Educação Física, respaldando-se na práxis, possibilitando 

a consciência da prática pedagógica do professor do NEI. 
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Sob esse viés, interrogamos as professoras entrevistadas da escola sobre o 

envolvimento no projeto, da seguinte forma: você participou do Projeto de Assessoria 

Pedagógica para a Educação Física no NEI, coordenado pelo Prof. José Pereira de Melo, do 

DEF? Como resultado, do grupo entrevistado, sete (7) responderam afirmativamente, e 3 

(três) negativamente. As professoras que não se envolveram no projeto alegaram diversos 

motivos: uma (1) ainda não havia ingressado na escola e outras duas (2) estavam afastadas no 

período para realização do mestrado. 

Dando continuidade à questão, interrogamos: “Se sim, como foi desenvolvido o 

projeto?”. Nesse sentido, registramos as respostas a seguir:  

 

P1 – Nós tínhamos reuniões de estudo, coordenadas por Pereira... Assim nosso 

projeto era realimentado, ressignificado a partir dessas discussões no grande 

grupo...Pereira tinha chegado do mestrado numa perspectiva desenvolvimentista. 

Então nós estudamos consideramos importante, era fundamentado em Le Bouch. 

P3 – Esse projeto começou a gente discutindo para que a equipe de Educação Física, 

que na época era Pereira que representava, depois vieram outras duas pessoas... 

Karenine e uma outra, que apareciam esporadicamente, mas Pereira era o elo de 

Educação Física. Porque ele dominava a EF, mas ele não dominava o lado da EI. 

Então trazer o conteúdo para a EI era um desafio. Era desafiante para a gente que 

não dominava o conteúdo de EF e a complexidade da área ...criar um laço coerente 

esse foi o grande desafio. 

P4 – No início nosso grupo era um grupão, era assim, a gente trabalhava textos pra 

todo mundo, mesmo texto, e depois a gente viu que seria mais bem aproveitado se 

fosse divido em grupos pequenos por área de interesse, então assim quem tinha 

interesse em matemática ficava no grupo da matemática, de linguagem ficava no 

grupo de linguagem, eu como já tinha formação em Educação Física, fiquei e ... a  

Naire ficou também, depois veio logo o Pereira, que a gente estava meio que perdida 

também... Pereira ficou um tempo...  

P5 – Não participava efetivamente dentro do grupo de estudo porque esse grupo era 

assim: eu, participava do grupo da matemática, então a gente primeiro entrava nos 

grupos que tinha mais afinidade e depois ia construindo para socializar com o 

“grupão”, com as outras professoras. Eu não era do grupo diretamente, mas 

participava. 

P6 – Tem uma lacuna na minha memória com relação a esse projeto. Eu me lembro 

da figura de Pereira, me lembro de eventos promovidos por ele, lembro de ter ido a 

defesa dele, mas assim.... Não sei se isso se mistura o meu mestrado, com a minha 

especialização, a impressão que eu tenho é como se eu tivesse num distanciamento 

do NEI. Eu tenho consciência do projeto... 

P7 – Foi através de grupos de estudos, palestras... trazendo essas reflexões. 

P8 – Entro...em 97 e já encontro Naire e Ana Lucia já dando as formações para 

gente no NEI, a gente já participando, ela já dando a parte mais teórica, explicando. 

Inclusive, contando toda a história da Educação Física, como era pensado, as 

mudanças que tinham ocorrido, então, eu já passei a me apropriar desse 

conhecimento depois da saída do projeto. 

P9 – Foram criados grupos de estudos, e o grupo de Educação Física era P1, P4 e 

P3... Eu estava no grupo de Artes, mas sempre de olho no que o grupo delas 

tentando entender o que estavam fazendo, e é uma pratica do NEI que a gente 

socialize a formação... 

P10 – Na verdade quando eu cheguei no NEI esse projeto já existia. Eu cheguei aqui 

em 2000, mas tinha umas meninas que participavam. Nesse momento que eu 

cheguei ao NEI eu era mais ligada ao grupo de matemática, mas a gente tinha 

momentos onde a gente se reunia todo mundo, e tudo aquilo que estava sendo 

aprendido ou apresentado era discutido no grupo. 
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Partilhamos do entendimento de que a troca de experiências no projeto proporcionou 

às áreas Educação Infantil e Educação Física uma integração com os diferentes 

conhecimentos e as práticas pedagógicas, tendo compromisso com o ensino de crianças por 

meio de uma reconstrução coletiva. Nas respostas apresentadas, podemos verificar as ações 

acadêmicas e formativas que foram planejadas e executadas para a inserção dos 

conhecimentos da Educação Física no NEI. Em face das entrevistas, constatou-se, 

considerando o grupo entrevistado, o reconhecimento de três professoras que estiveram 

diretamente envolvidas no estudo do Projeto de Assessoria Pedagógica coordenado pelo 

professor José Pereira de Melo e, no caso, as demais estiveram envolvidas indiretamente, ou 

seja, no momento de socialização do estudo. 

Observamos também que as professoras envolvidas diretamente tinham os encontros 

do projeto quinzenalmente, com leituras e discussões em grupo com o professor Pereira, e 

que, em alguns momentos, havia outros professores da área da Educação Física convidados 

para as discussões. “A organização interna do trabalho, a partir de subgrupos, permitia a 

escolha de diferentes possibilidades: uma ou várias temáticas que restringissem a narrativa ou 

reconstituir o percurso de formação [...]”(NÓVOA, 2004, p. 117). 

Destacamos, nas respostas de P1e P3, que os estudos do projeto partiram 

inicialmente de uma perspectiva teórica muito desenvolvimentista, devido à influência do 

estudo do professor Pereira no mestrado. Desse modo, considerou-se importante, sendo 

também fundamentado no trabalho de Le Boulch (1987), o posicionamento fundamental neste 

trabalho, que, segundo Tani et al. (1988, p. 2), 

 

[...] se existe uma sequência normal nos processos de crescimento, de 

desenvolvimento e de aprendizagem motora, isto significa que as crianças 

necessitam ser orientadas, de acordo com estas características, visto que, só assim, 

as suas reais necessidades e expectativas serão alcançadas. A não observância destas 

características conduz, frequentemente, ao estabelecimento de objetivos, métodos e 

conteúdos de ensino inapropriados. Em consequência, queda de motivação e perda 

de interesse pela Educação Física. 

 

Apesar desse aprofundamento teórico e das discussões, as professoras expressaram 

que sentiam falta de alguma coisa que fizesse relação com as metodologias utilizadas na 

Proposta Pedagógica do NEI. Esse sentimento gerou muitos embates ideológicos entre as 

áreas do conhecimento, e ainda, em certos momentos, um confronto de ideologias ao trazer as 

propostas e os conteúdos da Educação Física para a Educação Infantil. Esse processo 

constituía-se como um desafio.  
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Na análise das entrevistas, percebe-se que, no NEI, as professoras não dominavam os 

conhecimentos de Educação Física, entretanto, atuavam na Educação Infantil e sabiam como 

funcionava. Então, ligar a Educação Infantil à Educação Física e criar esse laço coerente foi 

um grande obstáculo a ser superado. Com o tempo, o grupo conseguiu avançar 

paulatinamente nas discussões em relação aos conhecimentos da área, e, por fim, entrelaçar 

saberes da Educação Infantil. Considerando essa experiência, é preciso valorizar o confronto 

entre estratégias distintas, no sentido de estimular a gênese de uma cultura da formação 

contínua de professores (NÓVOA, 2002). Portanto, com o avanço dos trabalhos, foi se 

chegando a certo equilíbrio e a definições de pontos importantes. 

Destacamos que logo após as primeiras conquistas, segundo P1, o professor Pereira 

se afasta para fazer o doutorado, mas o grupo de estudo permaneceu coerente e atuante com as 

conquistas obtidas após sua saída. A continuidade dos estudos foi reforçada com a professora 

Carmem Rêgo, então diretora, que havia participado de um evento em São Paulo e trouxe a 

primeira versão preliminar de uma proposta que foi realizada pela prefeitura das escolas do 

município de São Paulo. 

Depois, surge na escola o livro coletivo de autores
21

, que proporcionou mudanças 

consideradas revolucionárias na época da metodologia da Educação Física. Com base nesses 

estudos, agregou-se, nas discussões, a possibilidade de começar a se apropriar da metodologia 

de artes. Desse modo, o apreciar, o fazer, o contextualizar tornou-se presente de forma a ser 

possível unificar as áreas do conhecimento atendendo as possibilidades metodológicas da 

escola no que se refere ao ensino e à aprendizagem dos conteúdos da Educação Física para 

crianças. Decorrente desse contexto veio a consolidação da formação dos professores, ou seja, 

“a formação do professor reflexivo requereu para este estudo, uma mobilização para a 

compreensão dos fenômenos educativos e sociais que emergem de seu cotidiano, no sentido 

de provocar as transformações necessárias para uma educação de qualidade” (RIBEIRO, 

2005, p. 359). 

Com base nesses motivos e considerando o momento de reflexão e de discussão 

coletiva acerca dos conhecimentos específicos da Educação Física na Educação Infantil, esse 

espaço de formação beneficiou os pedagogos no despertar para práticas educativas, por 

conseguinte, projetando-os para um redimensionamento dos saberes e dos fazeres do 

                                                           
21

 Coletivo de Autores é a denominação dada aos seis autores do livro Metodologia do Ensino de Educação 

Física, publicado em 1992, pela editora Cortez. Esse livro é uma referência importante no campo da produção do 

conhecimento em Educação Física escolar. É uma reflexão acerca da perspectiva cultura corporal e traz um 

diálogo com a literatura e com as entrevistas realizadas com os autores, particularmente refletindo acerca do 

objeto de estudo da Educação Física escolar na perspectiva crítico-superadora. 
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conhecimento da Educação Física com as crianças da Educação Infantil. Ademais, essas 

práticas foram cristalizadas em ações que proporcionaram ao ensino da EF na EI uma 

perspectiva renovadora, possibilitando às pedagogas e aos dirigentes da escola a compreensão 

da formação numa nova ordem institucional, respaldada no projeto de Assessoria Pedagógica. 

Com isso, queremos destacar a importância de proporcionar um novo modo de (re)pensar e 

agir da prática pedagógica da EF na EI, consolidando um eixo estruturante na ação 

pedagógica com as crianças. 

Ao compartilharmos esse pensar nas transformações obtidas pelo conhecimento da 

EF na EI, por meio do projeto de Assessoria Pedagógica, interrogamos: que aspectos você 

ressaltaria que contribuíram para a inserção do professor de EF no NEI? Para a compreensão, 

catalogamos as respostas:  

 

P1 – Isso! E o porquê resolver então contratar...a verdade, já havia a demanda, a 

gente só não tinha as condições. Foi toda uma conquista. Porque mesmo quando 

esse professor de Educação Física se afasta, a gente não teve as condições concretas 

para ter um professor substituto. Isso foi uma luta junto a PROGESP, junto a 

Universidade, de outras estâncias, era uma questão política. A demanda pedagógica 

já existia, a vontade já existia, agora é na medida que se tem condição política para 

isso. 

P2 – Já havia a necessidade deste profissional dentro da própria escola. Eu não sei se 

própria conjuntura pedagógica foi se transformando...  

P3 – Acho que a necessidade da gente e a necessidade que os profissionais da área já 

enfrentavam de querer trabalhar e o profissional de Educação Física poder atuar em 

todos esses espaços... 

P4 – Eu creio que tenha sido essa necessidade, a gente precisava ter mais 

profissionais para poder dar conta da demanda dos trabalhos que vinham somando... 

P5 – Eu acho que foi tudo isso. Foi essa equipe que ao tempo inteiro está buscando, 

esse jeito do NEI pensar o conhecimento, pensar a criança, pensar a infância, de 

pensar que é um inacabamento nesse perspectiva de que é possível criar relações 

buscar novos jeitos e modos de se ensinar. Acho que quebrar um pouco esse mito do 

profissional que vai compartimentalizar, vai fragmentar, a gente pode fazer isso de 

uma forma robusta, de união né? Tendo as várias facetas do conhecimento sendo 

reunidas, discutindo, dialogando.... Eu acho que foram esses aspectos, essa maneira 

que a equipe e a metodologia da escola tem de ver e de se rever também. 

P6 – Como já disse, a gente tinha essa necessidade, já percebia essa necessidade de 

levar as crianças a se movimentar ...veio o professor e logo depois veio a estagiária. 

A Universidade não permitia a gente abrir concurso porque nós já tínhamos um 

professor... só que ele estava em outra função...veio os bolsistas...estagiários, o 

professor substituto... quando essas figuras chegam, Moal e você aí é possível a 

gente ampliar também neste sentido, receber e contribuir agora com a formação 

desse profissional. 

P7 – Para mim é a expansão da escola enquanto ensino fundamental que é um 

projeto político pedagógico, que é um projeto que acompanha também o perfil das 

escolas de aplicação no Brasil, então isso vem a somar. 

P8 – A formação dos professores foi importantíssima. O NEI ser um espaço de 

formação de professores e contribuir para a formação dos profissionais da área. E a 

parceria que nós tivemos com profissionais que se qualificaram como Naire, Pereira, 

o programa como o PAIDEIA, que foi um espaço de formação importantíssimo. 

P9 – Foi o movimento de formação mesmo, dos professores do NEI. 

P10 – O aspecto de estar trabalhando. Hoje a gente tem a convicção de que as áreas 

estão sendo bem trabalhadas, não só Educação Física, mas Inglês, Dança, Teatro, e 
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não só trouxe pra gente mais subsídios, mais conhecimento, mas especialistas que 

estão trabalhando com nossas crianças. 

 

Percebeu-se, por meio da observação participante, que quatro (4) professoras 

manifestaram que é uma demanda antiga na escola o registro da história da instituição. Isso 

está diretamente relacionado à necessidade do projeto de Assessoria Pedagógica e à 

construção da PPP da escola. Decorrente dessa imersão nos conhecimentos por meio da 

parceria com o DEF, mais saberes foram agregados com a vinda para esse espaço de um 

professor, apesar de ser logo removido para outro setor da Universidade, essa inserção abriu a 

possibilidade de a escola contar com o trabalho de graduandos como bolsistas e estagiários na 

escola.  

Devido aos trâmites internos da própria Universidade, não se conseguiu concretizar a 

efetivação de outro professor, mesmo considerando que a matrícula do docente removido não 

foi desvinculada da escola. Esse fato gerou constantes lutas junto à PROGESP
22

. Como 

resultado, ao ser ampliado o atendimento da escola para atender o Ensino Fundamental I, 

concretizou-se de fato contar com esse especialista/profissional no NEI, embora não efetivo 

ainda, mas como professor substituto. As outras 6 (seis) professoras caracterizam como 

aspectos importantes para compreensão dessa inserção do professor de EF no NEI, 

sequencialmente: a necessidade do grupo e dos profissionais de Educação Física; a formação; 

a criação do PPP da escola; a ampliação da escola e a efetivação do trabalho na área. 

Nesse contexto, para se compreender aspectos que contribuíram para a inserção do 

professor de EF no NEI, percebemos que a grande maioria das professoras ressaltou a 

necessidade da formação continuada no projeto de Assessoria Pedagógica. Nessa direção,  

 

A formação implica a mudança dos professores e das escolas, o que não é possível 

sem um investimento positivo de experiências inovadoras que já estão no terreno. 

Caso contrário, desencadeiam –se fenômenos de resistência pessoal e institucional, e 

provoca –se a passividade de muitos actores educativos. O esforço de formação 

passa sempre pela mobilização de vários tipos de saber: saberes de uma pratica 

reflexiva; saberes de uma teoria especializada [...] (NÓVOA, 2002, p. 65). 

 

Concebemos que, intrinsecamente, as professoras, apesar de tecerem respostas 

divergentes, têm semelhante compreensão acerca da inserção do professor EF no NEI, a partir 

dos aspectos que foram também relevantes para a formação pelo projeto de Assessoria 

Pedagógica, iniciado pela necessidade da escola e dos professores da formação obtida no 

projeto de Assessoria Pedagógica, coordenada pelo prof. José Pereira de Melo. A partir desse 

projeto, houve uma reflexão na construção do PPP da escola. Com a iminência da ampliação 

                                                           
22

 PROGESP – Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –UFRN. 
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da escola, esses resultados fortaleceram a equipe, por meio da efetivação de trabalhos na área, 

permitindo interagir e atribuir sentido ao fato de ter um especialista da EF, visando 

transformar a realidade educacional da escola. 

Esse projeto foi desenvolvido num formato de grupos de estudos e também de 

seminários que contaram com a participação de convidados da área de EF. O grupo se reunia 

quinzenalmente para construir conhecimentos acerca da EF, e tinha como propósito articulá-

los com a metodologia utilizada pela escola. Ressaltamos que o grupo de estudo de EF era 

composto pelas professoras P1, P3 e P4 e pelo coordenador; e também por outros que 

eventualmente aparecessem. Contudo, somente 4 (quatro) integrantes eram fixos. Vale 

ressaltar que havia os encontros coletivos e de socialização dos estudos com as demais 

pedagogas da escola para explanar o conhecimento e as questões didático-pedagógicas da EF, 

a fim de que avançassem nas reflexões da área na EI. 

No que se refere a esses encontros, o grupo investigado relata que os estudos, em 

alguns momentos específicos da teoria EF, culminaram em embates ideológicos que 

efervesceram calorosamente as discussões do grupo, devido ao fato de as pedagogas não se 

ajustarem à abordagem pedagógica da/na Educação Física da época – a abordagem 

Desenvolvimentista –, tema do mestrado do professor José Pereira de Melo, coordenador do 

projeto. 

O estudo avançou nas discussões a partir do diálogo e da reciprocidade entre os 

conhecimentos da Pedagogia e da EF. Esse entrelaçamento de saberes constituiu algo palpável 

e definitivo na escola, passando a adotar a terminologia “Educação Física” como componente 

curricular no PPP da escola. Esse fato proporcionou um direcionamento que norteou as 

práticas pedagógicas da EF na escola. Essa construção do PPP foi considerada pelo grupo o 

ponto mais positivo da parceria. Ademais, ocorre também o fortalecimento da equipe na 

formação ampla e contínua do projeto de Assessoria e na constituição de outro projeto – 

PAIDEIA – realizado entre o NEI e o DEF após o retorno do professor Pereira do mestrado. 

Já os pontos negativos são extrínsecos à formação, tendo aspecto fulcral o término do projeto. 

Logo após a conquista do PPP, o professor Pereira se afasta para realizar o doutorado. Nesse 

ínterim, o grupo está fortalecido e permanece com os estudos. 

Com o intuito de nos situarmos sobre os estudos já realizados sobre nossa temática 

investigativa, apresentamos o estado da arte com o propósito de nos inteirarmos acerca de seu 

conceito para ter o entendimento de como fazê-lo a fim de construir esse saber de forma 

diretiva e organizacional. É um processo lento e moroso na busca de mapear assuntos que se 

pretende estudar. São pesquisas complexas e difíceis de ser definidas. Sob essa ótica, Ferreira 
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(2002) destaca que a expressão “estado do conhecimento” também poderá ser utilizada, pois 

acredita que o “estado da arte” ou “estado do conhecimento” tem por objetivo mapear e 

discutir certa produção acadêmica em determinado campo de conhecimento (FERREIRA, 

2002, p. 258). 

Para outros, como Romanowski e Ens (2006), o estado da arte trata de pesquisas que 

mapeiam o conhecimento que se desenvolveu ou que está sendo desenvolvido sobre algum 

tema e possui carácter bibliográfico. Considera o destaque dado àquele assunto a partir da 

publicação de teses de doutorado e dissertações de mestrado definidas, de artigos e pesquisas 

em periódicos e em anais de congresso, restringindo-se a tudo em determinado tempo e 

espaço. 

Para Therrien e Therrien (2004), existem diferenças entre os termos. Por essa razão, 

eles propõem caracterizar cada expressão: “estado da arte”, “estado da questão” e “revisão de 

literatura”. Para os autores, o estado da arte tem o objetivo de “mapear e discutir uma certa 

produção científica acadêmica em determinado campo de conhecimento” (THERRIEN; 

THERRIEN, 2004, p. 8). Neste trabalho, assumiremos a expressão estado da arte baseados no 

conceito de Romanowski e Ens (2006). 

O trabalho com o estado da arte é complexo. Muitas vezes, há dificuldades de acesso 

a esses materiais, como a falta de atualização dos bancos de dados das bibliotecas 

universitárias, por exemplo, ou uma ferramenta de busca com usabilidade pouco acessível aos 

seus usuários, como no caso da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, 

que na mesma busca informou resultados diferentes, em momentos diferentes, quando deveria 

ser estável, o que fez com que esse banco de dados fosse eliminado de nossa pesquisa. Outro 

fator que dificulta pode ser simplesmente a ausência total dessas ferramentas, tornando o 

trabalho mais cansativo de abrir e ler produção por produção publicada. Pelos motivos 

apresentados, teses e dissertações não são contempladas neste estudo. 

A pesquisa sobre o estado da arte realizada pretende fazer um levantamento sobre a 

Educação Física na Infância, a partir de sua interação com a organização didática nas escolas 

e a inserção do professor de Educação Física nesse espaço. Para tanto, realizamos a procura 

por determinados descritores (palavras-chave em títulos e/ou assuntos), seguida de leitura de 

resumos até trabalho na íntegra, considerando os últimos cinco anos (2012 a 2017) de 

produção acadêmica em revistas no Brasil, pois necessitávamos inserir um corpus com teor 

cronológico. Em seguida, cruzamos todos os dados, visto que esse conjunto é que dá origem e 

significado a esta dissertação. Mediante esses fatores, os trabalhos foram selecionados, 

segundo André et al. (1999, p. 304), de acordo com os “critérios de expressividade e 
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acessibilidade, considerando-se a importância da instituição divulgadora e sua circulação 

nacional”. 

Nesse sentido, para este estudo, consideramos bancos de dados em nível nacional: o 

Portal de Periódicos com Qualis/Capes 2012 até 2016 dos estratos: A2, B1, B2. Esses são 

periódicos de destaque na área de Educação Física que integram a perspectiva da área 

Sociocultural e Pedagógica, que são intitulados: A2 – Movimento (Porto Alegre. Eletrônica); 

B1– Motriz; Revista Brasileira de Ciências do Esporte; Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte; Revista da Educação Física (UEM. Eletrônica); B2 – Educação & 

Sociedade; Licere (Eletrônica); Motrivivência; Pensar a Prática (Eletrônica); Revista 

brasileira de ciência e movimento. O acesso aos dez (10) periódicos ocorreu via internet, já 

que todos estão em plataforma on-line. A seleção dos artigos foi realizada a partir de leitura 

dos artigos e dos resumos e seguiu o critério inicial de ter Educação Física e criança como 

descritores. 

Após o mapeamento dos trabalhos, foram determinadas as categorias de análise para 

posterior apreciação dos conteúdos. Nessa perspectiva, Impolceto e Darido (2016) apontam as 

categorias que foram selecionadas tendo-se em vista as principais subáreas de concentração 

dos programas de concentração dos programas de pós-graduação da Educação Física 

brasileira: biodinâmica, sociocultural e pedagógica. 

- Biodinâmica – compreende as pesquisas relacionadas às disciplinas de 

biomecânica, fisiologia do exercício, aprendizagem e desenvolvimento motor, controle motor 

e alguns campos aplicados, como nutrição esportiva, treinamento e rendimento físico e 

esportivo;  

- Sociocultural – abrange temas de esporte, práticas corporais e atividade física sob a 

perspectiva da Sociologia, Antropologia, História e Filosofia; 

- Pedagógica – investiga questões sobre formação de professores, organização 

curricular, métodos de ensino, pedagogia de esporte, além de aspectos metodológicos, sociais, 

políticos e filosóficos da educação.  

Posteriormente, no sentido de apurar ainda mais os resultados, outros critérios de 

análise foram adotados para as produções de Educação Física da subárea pedagógica e 

sociocultural. Para tanto, utilizamos a expressão “Educação Física”, seguida de “Educação 

Infantil e/ou Infância”, termo também utilizado por pesquisadores para referir-se à fase da 

criança. Entre as produções qualificadas, buscou-se uma distinção inicial de trabalhos 

realizados entre a Educação Física + Educação Infantil e a Educação Física + Infância. 
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No decorrer desta pesquisa, ao analisar título, palavras-chave e resumos dos artigos, 

identificamos uma correlação com as palavras supracitadas de forma abrangente. Desse modo, 

ao todo, foram contabilizamos 79 trabalhos. A segunda etapa consistiu numa leitura mais 

rebuscada, de sorte que a investigação nos encaminhou a um número total de 63 artigos que 

trazem estudos sobre a Educação Física na Infância e Educação Física na Educação Infantil 

nas subáreas sociocultural e pedagógica, possibilitando, assim, uma compreensão mais 

objetiva do estudo. 

A esse respeito, a Tabela 1, a seguir, apresenta os números de artigos encontrados 

sobre o tema em tela, no Portal de Periódicos com Qualis/Capes, a partir de publicações 

contendo o descritor “Educação Física e Infância” e “Educação Física e Educação Infantil” na 

área sociocultural e pedagógica, no período de 2012 a 2016. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos periódicos a partir de publicações contendo o descritor “Educação Física e 

Infância” e “Educação Física e Educação Infantil” na área sociocultural e pedagógica 

Revistas EF e Educação 

Infantil 

EF e Infância Total 

1.Movimento 6 3 9 

2. Motriz 0 0 0 

3.Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte 

4 3 7 

4.Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte 

1 0 1 

5.Revista Brasileira UEM 1 0 1 

6.Educação & Sociedade 0 9 9 

7.Licere 1 4 5 

8.Motrivivência 9 8 17 

9.Pensar a Prática 9 1 10 

10.Revista Brasileira de ciências e 

movimento 

0 4 4 

Total 31 32 63 
Fonte: dados obtidos pelo levantamento da pesquisa 

 

Os resultados indicam que o debate acadêmico sobre a Educação Infantil conquistou 

seu espaço. Apesar de recente na Educação Básica, a imersão nesse conhecimento reflete-se 

no quantitativo do levantamento sistemático da produção científica nos periódicos. Esse 

mapeamento nos permite estabelecer relações próximas de produção no campo científico nas 

temáticas investigadas, sobretudo porque o estudo apontou que transformações em leis, bem 
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como debates acadêmicos sobre a Educação Física na Escola estão provocando repercussão 

no papel da Educação Física na Educação Infantil e da Infância. 

Destacamos, ainda, as revistas Pensar a Prática e Motrivivência, pela quantidade de 

trabalhos correlacionados ao conhecimento da Educação Física na Educação Infantil, 

comparando com as demais. Quanto a outras revistas, percebe-se que ainda há 30% dos 

periódicos utilizados como fonte de dados que não apresentam qualquer trabalho 

correlacionado às subáreas sociocultural e pedagógica de Educação Física na Educação 

Infantil. 

A Tabela 2, a seguir, apresenta a quantidade anual de artigos publicados das subáreas 

sociocultural e pedagógica de Educação Física e Educação Infantil e Educação Física e 

Infância encontrada em cada periódico utilizada como fonte de dados de 2012 a 2016, pois 

iniciamos o processo investigativo em 2017. 

 

Tabela 2 – Artigos de “Educação Física e Educação Infantil” e “Educação Física e Infância” publicados 

de 2012 a 2016 na área sociocultural e pedagógica 

Revistas 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

1.Movimento  2 1 2 4 9 

2. Motriz       

3.RBCE  4 1 1  1 7 

4.R B de EF e Esporte   1   1 

5.Revista Brasileira UEM 1     1 

6.Educação & Sociedade   8 1  9 

7.Licere   4  1 5 

8.Motrivivência   1 11 5 17 

9.Pensar a Prática  2 4  4 10 

10.Revista Brasileira de ciências e movimento 1  1  2 4 

Total 6 5 21 14 17 63 
Fonte: Dados obtidos pelo levantamento da pesquisa 

 

A presente pesquisa apresenta números similares. A maior diferença entre os dados 

visualiza-se entre os anos de 2012 e 2013, devido à baixa produtividade de trabalhos. No 

entanto, a partir de 2014, apresenta-se um equilíbrio constante de produção correlacionado às 

subáreas. 

Esses dados também demonstraram uma disparidade na quantidade de publicações 

da revista Motrivivência, no ano de 2015 e no ano decorrente. Nesse sentido, atribuímos esse 

crescimento, no ano 2014, ao Plano Nacional de Educação – PNE, que foi regulamentado pela 

lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Esse documento tem por objetivo ser referência 
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nacional para a construção e a implementação dos currículos de Educação Básica no país, o 

qual faz menção em 4 (quatro) de suas 20 (vinte) metas ao BNCC. A primeira meta trata da 

garantia do direito à Educação Básica com qualidade, de modo a garantir o acesso à 

universalização do ensino obrigatório e a ampliação das oportunidades educacionais. 

No que concerne às publicações desse período, estas fomentam subsidiar a prática 

pedagógica dos professores de Educação Física na Educação Infantil e no Ensino do 

Fundamental I, estabelecendo conteúdos compatíveis com os níveis escolares das crianças. 

Esses artigos são pautados numa visão ampla dos documentos que são referências para 

Educação Infantil – LDB (BRASIL 1996, 2003); RCNEI; PCNs; BNCC (versão preliminar) – 

além de considerar a valorização e o reconhecimento da especificidade do componente 

curricular Educação Física para crianças. Vale ressaltar que os trabalhos também 

apresentaram propostas que fogem do ensino tradicional, considerando a importância da 

cultura, do corpo e do movimento nas aulas para o ensino de crianças, além da reflexão e da 

formação crítica. 

Dessa maneira, a análise dos trabalhos sugere ainda que a Educação Física na 

Educação Infantil assume um papel coadjuvante na prática pedagógica no processo de ensino, 

embora seja vista legalmente como componente curricular da Educação Básica – ou seja, se 

constitua sua primeira etapa. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. 26, 

parágrafo 3º regulamenta que “A Educação Física, integrada à Proposta Pedagógica da escola, 

é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultada nos cursos noturnos”. 

Prevalece, assim, o entendimento da Educação Física como componente curricular 

da Educação Básica – ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Médio, apesar de não se ajustar 

à relevância de estudos na área acadêmica. É notório também que isso reverbera diante da não 

obrigatoriedade da lei de quem deve ministrar dar aulas de Educação Física na Educação 

Infantil. Tal vazão, no documento, dá margem para que professores de Educação Física não 

atuem nesse espaço escolar e, consequentemente, tenham um distanciamento dos saberes 

envoltórios a essa área. 

A Tabela 3, a seguir, apresenta o percentual das produções em cada categoria de 

análise: 
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Tabela 3 – Porcentagem de produção sobre as subáreas sociocultural e pedagógica 

Revistas Artigos 

Sociocultural  

Artigos 

Pedagógica  

1.Movimento 4,76% 9, 52% 

2. Motriz - - 

3.Revista Brasileira de Ciências do Esporte - 11,11% 

4.Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte 

1,59% - 

5.Revista Brasileira UEM 1,59% - 

6.Educação & Sociedade 14,29% - 

7.Licere - 7,94% 

8.Motrivivência - 26,98% 

9.Pensar a Prática - 15,87% 

10.Revista Brasileira de ciências e movimento - 6,35% 

Artigos  22,23% 77,77% 
Fonte: dados obtidos pelo levantamento da pesquisa 

 

Nos artigos analisados, 77,77% foram classificados como pedagógicos. A maioria 

dos artigos é direcionada para a prática pedagógica das crianças relacionada ao brincar, 

brincadeira/jogo, ao lazer e ao corpo. Apesar desse ganho, poucos artigos refletem acerca dos 

aspectos referentes à inserção e à legitimidade da Educação Física na esfera da Educação na 

Educação Infantil. Destacamos de positivo nesse levantamento a predominância do entrelace 

de saberes com outras áreas do conhecimento, como a Sociologia, a História e a Geografia e 

áreas afins que estabeleceram propostas educativas a partir de diferentes olhares e formações 

na subárea sociocultural. 

Evidencia-se também, paulatinamente, alguns estudos acerca da formação inicial da 

Educação Física no currículo, contemplando uma valorização da área no que tange à primeira 

e à segunda etapa da Educação Básica. Além disso, identificamos maior percentual de estudos 

colaborativos na subárea pedagógica acerca da temática de Educação Física na Educação 

Infantil no estado de São Paulo. 

Perante a presente análise sobre o estado da arte da produção da Educação Física 

relacionada à Educação Infantil, conclui-se primeiramente que os artigos sobre essa temática 

ocupam pouco tempo na produção da área. Quando os dados são analisados em termos de 

trabalhos da EF relacionados à EI na escola, o corpus diminui mais ainda. Em segundo lugar, 

por meio desse recorte, ficam explícitas as contribuições específicas na subárea pedagógica 

neste estudo, maior do que a sociocultural. Contudo, o número ainda é inferior aos trabalhos 

produzidos em relação à subárea biodinâmica. 

Consideramos também que não houve trabalhos na subárea pedagógica que tratassem 

das implicações históricas do conhecimento da Educação Física na Educação Infantil, 
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consolidada no PPP, numa escola de crianças, e que, ao longo do tempo, vem se 

concretizando na inserção permanente do profissional/especialista de Educação Física na 

Educação Infantil. 

Na seção seguinte, discutiremos sobre a atuação profissional do professor de 

Educação Física na Educação Infantil no Brasil, considerando aspectos referentes à relevância 

e à inserção desse profissional, com base na legitimidade e na prática pedagógica a partir de 

um olhar sobre a formação e de conhecimentos específicos da Educação Física. 
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4 A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇAO INFANTIL 

 

A Educação Física se constitui em um rico campo de conhecimento para atuação 

profissional para professores da infância. Desse modo, a sua inserção e especificidade na área 

tem proporcionado novos subsídios pedagógicos da sua legitimidade para a atuação 

profissional de docentes na educação brasileira, ora profissional especialista de Educação 

Física, ora profissional Pedagogo. 

Na contemporaneidade, as áreas de Educação Física e Pedagogia têm circundado no 

conhecimento da história da educação brasileira para pensar e ressignificar o ato educativo na 

concretização e na adequação de seu campo de atuação, construindo uma nova cultura na 

Educação de crianças por meio da experimentação, da produção de saberes e de valores. 

Desse modo, a visão, as concepções e os tratos homogêneos da criança nas áreas do 

conhecimento ensejam muitas conquistas, sobretudo com a presença tão diversificada nas 

aulas de Educação Física – campo de atuação – de um profissional especialista da Educação 

Física e, por vezes, de Pedagogos. 

A expressiva diversidade da atuação profissional está engendrada e norteada pelo 

ponto de vista legal – LDB 9.394/96, uma vez que a Educação Física é indicada como 

componente curricular da Educação Básica, ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Nesse sentido, a lei não menciona a obrigatoriedade de quem deve ministrar as aulas de 

Educação Física para crianças. Tal vazão, no documento, segregou generalizações, 

oferecendo margem a variadas propostas educativas a partir de olhares e de amplas formações 

no âmbito nacional. 

Ao pulverizar esse entendimento, os documentos que surgem em seguida, voltados à 

educação brasileira, também não explicitam essa definição. Em geral, a contratação de 

professores especialistas de Educação Física na Educação de crianças é decorrente de 

diferentes interpretações nas regiões do Brasil. Com isso, prolifera a indefinição de quem 

deve ministrar as aulas de Educação Física na infância, podendo ser um, outro ou os dois. 

Afinal, quem deve ministrar as aulas de Educação Física na infância: o profissional 

especialista de Educação Física ou o Pedagogo? 

Parece evidente, num primeiro instante, que ao remeter a essa indagação acerca de 

um conhecimento específico em ambiente educacional isso nos obrigue a (re)pensar a 

presença de um professor/especialista vinculado às temáticas de corpo e movimento, com a 

intenção de provocar uma crítica de cunho corporativista da área. A esse respeito, a indagação 
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também nos remete ao pensar de cunho reflexivo sobre a Educação Física no ensino de 

crianças transpondo o senso comum, ou melhor, o conhecimento reducionista da atuação 

docente, no intuito de buscar o fazer/pensar político-pedagógico, considerando que a presença 

de professores de diferentes áreas pode contribuir para a diversificação de conhecimentos, ou 

seja, para o surgimento de propostas educativas na infância. Esse é o principal mérito. 

“Desloquemos a questão dos interesses particulares deste ou daquele grupo para 

interesses mais gerais” (FREIRE, 2003, p. 79). Neste estudo, assumimos a visão de Freire, 

que preconiza que não adianta determinar, por resoluções oficiais – decretos, portarias e leis – 

pois esses documentos não satisfazem as exigências de competência de quem deve ministrar 

as aulas Educação Física na Educação Infantil. Desse modo, cabe o espaço para quem estiver 

mais bem preparado. 

Essa discussão é tomada de interesses nas áreas de Educação Física e Pedagogia, 

tendo em vista o papel de quem deve atuar na infância. Contudo, não se trata de definir quem 

deve ministrar as aulas de EF na EI, e sim de apresentar meios para que, independentemente 

de quem deve atuar, o profissional tenha o embasamento teórico e prático para que possa 

ensinar as crianças. Sob esse viés, Freire (2003, p. 79) considera que “O mais importante e 

fundamental é que a criança não seja privada da Educação Física a quem tem direito”. 

Compartilhamos também que essa etapa da Educação Básica é um espaço que pode 

ser partilhado por pedagogos e/ou por professores de Educação Física, visando ao 

desenvolvimento das propostas pedagógicas no trabalho com crianças a partir do trato com o 

conhecimento representado por diferentes linguagens, por meio de trocas de experiências, 

tendo como ponto de partida as contribuições de cada um e suas formações, alicerçando as 

áreas de conhecimentos na Educação na infância. 

Defendemos que o docente/pedagogo estuda a concepção de criança a partir do 

trabalho indissociável de cuidar e educar, no processo de ensino e aprendizagem, reafirmado e 

englobado pelos conteúdos de diferentes linguagens (música, artes, natureza e sociedade, 

matemática; linguagem oral e escrita, entre outras). Constitui-se, assim, como um profissional 

polivalente na sua atuação. Contudo, o professor especialista de Educação Física também 

norteia o cuidar e o educar das crianças, conforme sua especificidade da própria linguagem, 

que se manifesta pela elaboração e reelaboração da cultura pela expressão corporal dos 

sujeitos por meio de jogos, esportes, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas. 

Apesar de todas essas especificidades e singularidades das áreas, entendemos que a 

competência de cada uma é ilimitada, porque seus conhecimentos coexistem tendo como 

ponto focal a criança. Ademais, a forma pela qual essa comunicação se realiza nem sempre 
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condiz com o elo coexistente entre elas. Nessa proporção, a relação entre os conhecimentos 

enumera multiplicidade de saberes fazeres na educação, de modo diferenciado, tendo a 

mesma lógica estrutural. 

Dessa maneira, diante das peculiaridades inerentes à formação docente, cada área de 

conhecimento tem o seu espaço, ou seja, o campo de atuação de pedagogos, na infância, 

oferece à criança oportunidades de desenvolvimento de linguagens. Por entender que a 

Educação Física é conhecimento constituído de linguagens para a educação de crianças, na 

ausência desse profissional especialista, entendemos que quem deve atuar é o pedagogo. 

A esse respeito, Freire, nos anos 1990, já nos remetia a essa reflexão acerca dessa 

competência de quem deve ministrar aulas na EF para as crianças, estando essa função 

atrelada ao profissional especialista de Educação Física, considerando também que, mediante 

a ausência desse profissional, o pedagogo deveria assumir, desde que possuísse na sua 

formação tal conhecimento. 

Ao angariar esse entendimento, compreendemos que o docente/pedagogo, para 

ministrar as aulas de EF a EI, deve cumprir a contento sua prática pedagógica e ter na sua 

formação a integração de tal linguagem por meio do Projeto Político Pedagógico do curso de 

Pedagogia a fim de exercer a função com a competência almejada na educação das crianças 

na escola. Diante do exposto, Campos (2016, p. 81) reforça que  

 

Nessa proporção cabe a coordenação dos cursos de Pedagogia estar sempre atenta as 

mudanças e necessidades de formação dos professores, não se esquecendo de 

discutir quais são as bases que sustentam essa formação, a fim de que não se torne 

refém de toda e qualquer transformação da sociedade. 

 

Para estreitar esse princípio de formação docente no curso de Pedagogia, o 

conhecimento torna-se imprescindível aos próprios professores – pedagogo ou profissional 

especialista em Educação Física – bem como à própria sociedade, que, muitas vezes, não 

supera certas dificuldades no trabalho com a infância e carece de fundamentos realistas no 

ensino dessa linguagem para as crianças. Entendemos que, para ser capaz de ensinar na 

infância, os profissionais dessa área  

 

[...] devem ser capazes de atender as crianças em sua diversidade, respeitando suas 

diferenças de raça, cor e classe social, baseando-se em uma abordagem progressista, 

que considera a criança como sujeito cultural; promovendo ações de ensino voltadas 

às atividades lúdicas com brincadeiras e jogos teatrais; organizando o tempo e 

espaço da criança na escola sob uma perspectiva interdisciplinar; promovendo a 

parceria escola/ família, além de avalia-los de maneira contínua e responsável 

(CAMPOS, 2016, p. 99). 
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Ao situar o papel do professor na infância, temos claro que o pedagogo e o 

profissional especialista de EF comportam tais elementos para o ensino de crianças, mas 

precisamos estar preparados para isso e logo reconhecer que necessitamos de formação. Nessa 

perspectiva, cabe aos professores, iniciantes ou não, refletir acerca de suas ações de modo a 

promover transformações que advêm da prática pedagógica no ensino da Educação Física 

com as crianças. 

A fim de remetermos à realidade concreta no estado do RN, as escolas de Educação 

Infantil nas redes públicas e privadas convergem numa ritualização cultural, visto que essa 

etapa da Educação Básica pode ser partilhada por pedagogos/docentes e professores/ 

especialistas de Educação Física, visando ao desenvolvimento de propostas pedagógicas que 

regem o conhecimento das diferentes linguagens, compreendendo que os múltiplos saberes 

enriquecem as formações e integram as ações pedagógicas na Educação Infantil. 

A ruptura do privilégio de quem deve ministrar as aulas de Educação Física na 

Educação Infantil engendrou um elo regional, de tal modo que é reconhecida e pacífica a 

harmonização das áreas. Desse modo, ao referendar tal realidade, tomaremos como base a 

presença do conhecimento Educação Física – campo de experiências/área – da forma como 

foi implementada na Proposta Pedagógica da Educação Infantil no NEI/CAp-UFRN e os 

aspectos históricos que culminaram na atuação do profissional especialista de Educação Física 

na Educação infantil. 

Acerca dessa instituição, sabemos que os pedagogos/docentes têm atuado na 

Educação Infantil desde o início dos anos 1980. Atrelados à historicidade da formação das 

professoras, questionamos o grupo entrevistado da seguinte forma: na sua formação inicial, 

você teve disciplinas que abordaram os conteúdos da Educação Física na escola? Das 10 

professoras entrevistadas, 8 (oito) disseram que não, e 2 (duas) expressaram que tiveram 

acesso à “disciplina de Recreação, que tanto podia ser aplicada para pré-escola/ Educação 

Infantil como para o 1º grau/Ensino Fundamental. Evidenciamos em relação às duas 

professoras que afirmaram ter vivenciado essa disciplina, que (1) uma é formada em 

Educação Física pela UFRN; e outra, pela UERN. 

Apropriando-nos dessas afirmações, na busca por entender a trajetória formativa das 

professoras da escola, constatou-se que 80% do grupo é graduado pela UFRN no curso de 

Pedagogia na década de 1980. Sob o ponto de vista da formação inicial, identificamos que 

todas relatam que não obtiveram qualquer conhecimento da área da EF por meio de 

disciplinas do curso de Pedagogia – ou seja, na sua formação intelectual no curso, não houve 

disciplinas que abordassem essa linguagem. Somado a esse fato, há de considerar que a 
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formação desses profissionais possa cumprir a tarefa pedagógica de orientar a educação de 

crianças. Por isso, esses profissionais carecem de mais conhecimento. 

Dessa maneira, visando constatar sobre a proposta do currículo de licenciatura do 

curso de Pedagogia da UFRN, o que foi perspectivado pela maioria do grupo, identificamos – 

numa revisão bibliográfica do PPP do curso de Pedagogia da UFRN, bem como nas estruturas 

curriculares do curso – que não há qualquer disciplina que norteie o conhecimento da 

Educação Física na Educação Infantil no currículo atual, e constatamos também que essa 

realidade é mesma desde a década de 1960, período em que o curso foi implantado, embora só 

tenha sido reconhecido pelo Decreto Federal nº 77.499, de 07 de abril de 1976. Reportando a 

esse período, Nóvoa (1995, p. 15) destaca dois estudos (de Ball e Goodson, 1989 e Woods, 

1991) que tinham como interesse retratar a visão da profissão de professor nesse período, no 

Brasil. A esse respeito, Nóvoa destaca que  

 

[...] anos 60 como um período onde os professores foram “ignorados”, parecendo 

não ter existência própria enquanto fator determinante da dinâmica educativa; os 

anos 70 como uma fase em que os professores foram “esmagados” sob o peso da 

acusação de contribuírem para reprodução das desigualdades sociais; aos anos 80 

como uma década na qual se multiplicaram as instâncias de controlo dos 

professores, em paralelo com o desenvolvimento de práticas institucionais de 

avaliação (NÓVOA, 1995, p. 15). 

 

A estrutura curricular no curso de Pedagogia da UFRN, Campus Central, instituição 

de ensino que representa as entrevistadas, passou por inúmeras modificações no decorrer de 

sua história, reformulando-se a cada conjuntura política e sócio-histórica no sentido de 

superar as defasagens e a limitação do currículo vigente. O PPP do curso define que  

 

A formação profissional do pedagogo centrava-se nas habilitações técnicas em 

orientação educacional, supervisão escolar e administração educacional, 

permanecendo com esse formato até a década de 1980. Em 1984, foi acrescentada a 

habilitação do magistério, com o objetivo de formar professores para séries iniciais 

do Ensino Fundamental e para disciplinas pedagógicas dos cursos de Magistério em 

nível de 2º grau, inaugurando, com isso, outra perspectiva formativa, que perdurou 

até o início da década de 1990 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2016b, p. 17). 

 

Após essa fase, ocorreu um processo de reformulação curricular iniciado em 1993 

pelo Colegiado do curso, que culminou em 1994, com a formulação do currículo 000/04 do 

curso de Pedagogia. Tal esforço, então, faz-se presente até os dias atuais. Tudo isso nos revela 

que, ao assumir que tais pressupostos éticos estejam em conformidade com a atuação do 

pedagogo/docente, pressupõe-se que o conhecimento da área da Educação Física também 
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deveria estar imbricado na elaboração do PPP do curso de Pedagogia de modo que pautasse os 

conhecimentos concernentes à área na Educação infantil. 

Mesmo atendendo muitos aspectos na atual conjuntura, está sendo feita uma nova 

reformulação para contemplar os anseios do Plano Nacional de Educação – PNE, que faz 

referência ao BNCC – Base Nacional Curricular Comum. Em relação à temática, 

consideramos pertinente mencionar Freire (2016, p. 48), que destaca: “Ainda que seja 

impossível aceitar a visão ingênua da educação como ‘o fomento da revolução’ convém 

considerar a eventualidade de uma educação que preceda uma política popular verdadeira, 

sugerindo-lhe novos horizontes”. 

A previsão é de que a nova estrutura curricular estará saindo em 2018, buscando 

aparar arestas deixadas pela fragmentação das habilitações e da fragilidade na formação para a 

docência frente às discussões deflagradas no campo educacional que preze também a 

formação do professor polivalente na Educação Infantil. As considerações acima 

referenciadas mostram-nos a relação efetiva da estruturação do PPP do curso de Pedagogia, 

mediado pela ação significativa do conhecimento da EF na EI para a formação docente, 

perspectivando num ganho de destaque na educação escolar no estado do RN. 

Ao resgatar e focalizar as necessidades de formação na EF na EI para os 

professores/pedagogos da UFRN, a partir das professoras entrevistadas na formação inicial, 

estas se configuram em um campo de atuação mais específico para os professores da primeira 

infância. Diante desse fato, perguntamos às professoras: como você foi capacitada para 

ministrar aulas de Educação Física na Educação Infantil? Registramos as seguintes respostas: 

 

P1 – Primeiro eu tive um outro mais experiente. Eu trabalhei com uma colega que 

tinha graduação em Educação Física.  E porque eu participei do Projeto de 

Assessoria Pedagógica no NEI que era coordenado pelo prof. Pereira. 

P2 – Não tive envolvimento nesse sentido.  

P3 – Assim lendo, discutindo, perguntando a um e perguntando a outro... 

P5 – Aqui no NEI, sim. A gente sempre tinha discussões nos grupos. Em 1997, 

acho, foram criados alguns grupos de estudos e antes disso, o NEI já tinha essa 

proposta, essa diversidade, essa estrutura que o NEI assumiu que as professoras mais 

experientes traziam propostas, alguns posicionamentos de suas convivências... E ai, 

isso era compartilhado. A partir dessa partilha a gente via que coisas funcionavam, 

que coisas teriam que permanecer, que tinham dado certo. Então, a gente sempre 

teve essa discussão sobre a Educação Física na escola, agora isso se efetivou mais 

com a proposta da Assessoria Pedagógica, que foi traçada nesse grupo de estudos. 

P6 - Essa experiência ela é muito própria do NEI... A formação mesmo que se dá no 

NEI, com os grupos de estudos e realizando leituras individuais. A gente tinha Ana 

Lúcia que era professora do NEI que era graduada em Educação Física, mas 

principalmente os grupos de estudos. 

P7 – Lembro de já ter feito alguns cursos com o próprio Pereira que ele ministrava 

incialmente em escolas privadas e depois em escolas públicas, as assessorias aqui no 

NEI... 

P8 – Antes do NEI não...mas quando eu entro no NEI, tinha um projeto... com uma 

parceria com o Pereira, de Educação Física. 
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P9 – Até 1995 não, com a criação dos grupos de estudo e pesquisa em Educação 

Física, Artes e outros tantos grupos no NEI que é de 1995, a gente passa a ser 

capacitado. 

P10 – Eu cheguei aqui em 2000, [...]. Nesse momento que eu cheguei ao NEI eu era 

mais ligada ao grupo de matemática, mas a gente tinha momentos onde a gente se 

reunia todo mundo, e tudo aquilo que estava sendo aprendido ou apresentado era 

discutido no grupo. 

 

Na observação participante, constatamos e compreendemos que a capacitação para 

ministrar as aulas de Educação Física numa escola de Educação Infantil nesse grupo de 10 

(dez) professoras é proveniente dos estudos do Projeto de Assessoria Pedagógica no NEI. A 

esse respeito, somente a professora P7 apontou ter feito um curso anterior ao NEI, com o 

professor José Pereira, na escola em que trabalhava. Percebemos, assim, que 90% do grupo 

relatam que o projeto de Assessoria Pedagógica surge da percepção das professoras de que a 

graduação não dá conta do conhecimento do campo de experiência da Educação Física. 

As colocações das entrevistadas ensejam a hipótese de que o projeto de Assessoria 

Pedagógica corrobora a formação continuada, constituindo de fato uma mudança para a 

insuficiência da formação inicial docente. Considerando essa necessidade, Galindo e Inforsato 

(2005, p. 83) acrescentam 

 

[...]o levantamento de necessidades em favor da formação constitui instrumento 

preciso de mudanças qualitativamente efetivas voltadas ao combate às insuficiências 

de formação inicial, aos problemas do sistema e das diretrizes educacionais, bem 

como, ao estreitamento entre os pólos: realidade versus situação ideal.  

 

Nesse processo, à medida que as professoras revelam a necessidade de formação para 

se trabalhar a EF com intencionalidade na Educação Infantil, constatamos que as respostas 

das entrevistadas apontaram também para a importância do projeto que impactou no 

entendimento da EF na EI, bem como beneficiou na reorganização curricular do NEI, além da 

fundamentação teórica e do fortalecimento de toda a equipe. 

A esse respeito, concordamos com Alvarado-Prada (2010) quando expressa que tem 

se tornado comum acreditar que a formação de professores pode ser a “salvação dos 

problemas de ensino”. Assim, constatou-se que a formação continuada deve estar articulada 

com o desempenho profissional dos professores, num cotidiano pedagógico nas escolas em 

que se justifique uma visão funcionalista e compensatória de ensino. “Trata-se de um objetivo 

que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno de 

problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos” (NÓVOA, 1991, 

p. 144). 
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Analisando essa necessidade estratégica da formação relacionada à superação da 

ação docente/reflexão/ação – a ideia da práxis torna-se reflexiva da prática, na prática e sobre 

a prática da Educação Física na Educação Infantil e/ou da infância, possibilitando assim uma 

consciência das demandas direcionadas ao professor pedagogo de atualizações contínuas no 

plano teórico-metodológico das multiplicidades da profissão. De modo geral, a formação no 

Projeto de Assessoria Pedagógica, realizada com os docentes/pedagogos do NEI, fez com que 

as participantes se esforçassem para realizar ações que agregassem conhecimento. Segundo 

Garcia (1999, p. 81), “as metas e finalidades na formação inicial de professores incluem as 

dimensões de conhecimentos, destrezas, habilidades ou competências e atitudes ou 

disposições”. 

Ao mesmo tempo, ainda que parcialmente, contemplavam-se caminhos para o 

“desenvolvimento de experiências” junto ao profissional especialista de Educação Física. Essa 

capacitação para ministrar as aulas de EF na EI está atrelada a uma sociedade que 

constantemente se transforma e se configura. Portanto, a exigência de conhecer e trabalhar a 

Educação Física na Educação Infantil nas instituições necessita de ajuste para desfazer esse 

efeito negativo na preparação do profissional pedagogo para adquirir tal competência. 

Desse modo, considerando o desenvolvimento nas ações das professoras envolvidas 

diretamente no projeto de Assessoria para a formação do grupo na escola, demandamos a 

seguinte questão as entrevistadas de modo a entender essas mudanças: como se deu a inserção 

do professor de Educação Física no NEI? A assim, catalogamos as respostas:  

 

P2 – Da necessidade ...da lei...pela conjuntura pedagógica foi se transformando e a 

gente foi se transformando...passou a ter o ensino fundamental ...também a 

importância desse profissional ...Eu só sei que foi uma coisa maravilhosa, que bom 

que aconteceu essa inserção, que bom que temos hoje professor substituto na 

Educação Infantil. Não só porque tem o ensino fundamental que precisa ...mas 

porque a Educação Infantil também ganhou muito com isso. 

P3 – [...] num processo de reconstrução da Proposta Pedagógica. Então essa 

mudança de perspectiva, de ideologias da gente, nos levou a mudanças em todas as 

áreas. E a gente também tem a questão política no NEI dentro da Universidade...o 

professor de Educação Infantil teria que desenvolver atividades extra sala que eram 

de pesquisa e extensão, atividades para atender ao curso de Pedagogia. A inserção 

do professor de Educação Física foi justamente essa necessidade de redimensionar e 

ter mais tempo de desenvolver as atividades dentro da Universidade.   

P4 – Eu peguei um pedaço deste momento...não havia um diálogo. Havia um 

monólogo... na verdade não foi uma experiência exitosa. Foi uma luta tão grande pra 

gente...Que participou do PAIDEIA, esse país todinho, norte, nordeste, falando desta 

importância da Educação Física e artes na Educação Infantil...justamente por isso, 

pra garantir esse conteúdo. Hoje vejo como um avanço...  

P5 – A gente vivia numa situação muito difícil, naquela época, de vaga. Então a 

estratégia de um gestor é receber um professor de fora...mas infelizmente a pessoa 

que veio era uma pessoa que já vinha com uma construção profissional de formação 

inicial cravada, muito fechada. Não tinha muitos conhecimentos da Educação 

Infantil. E ele não conseguiu compreender e logo saiu do NEI, mas por ser professor 
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de EF ter uma vaga no NEI, ele possibilitou bolsista e estagiários loucos para 

aprender, mas que traz muito conhecimentos da área que a gente não tinha o 

conhecimento. E isso, se desdobrou, com a saída dele, na possibilidade de uma vaga 

de substituto para nós. Então foi uma sucessão de benefícios, de coisas boas. 

P6 – [...] a gente já tinha necessidade, já percebia essa necessidade de levar a criança 

a se movimentar... em 2001 chega o professor geral do transferido de Educação 

Física ...então era uma experiência mesmo de implantar na época. Mas infelizmente 

teve algumas divergências... alguns estranhamentos teóricos e as vezes práticos, mas 

havia o respeito. A gente conversava, trocava os pontos de vista...Eu particularmente 

tive uma experiência maravilhosa com ele...o professor resolve alçar voo e recebe 

um convite para assumir outras funções dentro da Universidade e sai da escola. 

Após vem uma bolsista que fazia um trabalho que vocês fazem hoje ... agente 

implanta o Ensino Fundamental ...no começo estava claro para agente a figura do 

professor de EF, mas a Universidade não permitia abrir concurso porque nós já 

tínhamos um professor. Só que ele está em outra função. A partir daí se tem uma 

conversa com os envolvidos e é definido e deliberado que esse setor arcasse com os 

bolsistas para o Ensino Fundamental para as aulas de EF, e com o tempo surge a 

possibilidade do concurso para professor substituto. A história é essa. A inserção 

desse professor possibilita a gente discutir aquilo que a gente acreditava, a retomar, 

rever a produção desse conhecimento da EF na Infância. Outra contribuição foi abrir 

as portas para estagiários, que foi outra demanda no NEI...  

P7 – o primeiro professor efetivo veio transferido de outro lugar. Ele era graduado e 

especialista... fazia o planejamento e tinha acompanhamento da coordenação. Eu fui 

coordenadora e noutro momento fui professora com ele. Nas minhas aulas de EI foi 

muito positivo porque trabalhava questões do corpo, também trabalhava atitude da 

criança, a prevenção de acidentes no parque, trabalhava a ideia de coletividade, de 

respeito ao outro... eram sempre conteúdos sempre presentes nas aulas dele, como 

também é hoje ... 

P8 – Não foi uma coisa solicitada pelo NEI, veio transferido de outro Estado... o 

NEI abraçou a chegada desse professor ...depois o Reitor da Universidade o 

solicitou para outro setor /departamento.Com sua saída oportunizou-se a entrada de 

bolsista e estagiários. E isso foi muito interessante! Porque a gente estava formando 

eles e eles nos formando. Eles com o conhecimento específico da área e a gente com 

o conhecimento da EI. Era um trabalho rico... e logo depois oportunizou-se os 

professores substitutos... 

P9 – Acho que vem dessa demanda, da gente precisar de formação e parceiros, mas 

ao mesmo tempo a gente dá conta também de algumas ações com as crianças...mas 

precisa desse parceiro que tenha esta formação especifica. 

P10 – A gente sentiu esta necessidade de ter alguém que pudesse estar dividindo 

com a gente esse momento de EF, uma vez que o professor polivalente tem que dar 

conta de todas as áreas... uma pessoa da área tem mais subsídios, mais certeza para 

que pudesse estar trabalhando. 

 

Como pode ser visto a partir das respostas do grupo das 10 professoras entrevistadas, 

elas se revelaram de modo unânime, ou seja, apresentaram 100% da necessidade já 

preexistente da escola. Inferimos também, por meio das respostas, que 80% das professoras 

apontam que a inserção do primeiro professor de EF na Educação Infantil não promoveu, de 

certa forma, uma transformação no ensino das crianças, pois não houve um trabalho interativo 

com a proposta da escola, não havendo experiências exitosas no decorrer de sua permanência 

na escola. No entanto, duas professoras (20%) relatam que a vinda desse professor, apesar de 

breve, teve um encontro com as concepções da escola. Apesar disso, todas (100%) concordam 
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que a inserção desse professor possibilitou também a vinda de bolsistas, estagiários e, com o 

tempo, do professor especialista substituto. 

Dessa maneira, interpretamos que, uma perspectiva coletiva implica um momento de 

educação, formação e reflexão contínua sobre determinada formação, o que foi possível obter 

no projeto de Assessoria Pedagógica. Isso viabilizou os conhecimentos necessários para a 

prática pedagógica, de modo a incentivar o docente pedagogo sobre sua atuação na Educação 

Infantil e aprender mais. “Nesse sentido é uma questão pessoal, de procurar sozinho, não é 

mais a instituição que oferece” (CAMPOS, 2016, p. 82). 

Tais elementos são tratados à luz da reflexão das professoras, o que nos remete a 

Capistrano (2005, p. 57), quando afirma que o momento vivido no NEI 

 

[...] ampliou a sua atuação como apoio à graduação, propiciando também alunos 

graduandos do curso de Educação Física a experiência de bolsista de apoio técnico. 

Desse modo, atualmente, contamos com a presença de aluna do referido curso que 

participa ativamente do trabalho desenvolvido na escola pelas professoras [...]. 

 

Desse modo, percebemos que a convivência com bolsistas e estagiários de Educação 

Física, que surgem na escola, no decorrer do tempo, possibilitou reflexões coletivas acerca 

das especificidades da Educação Física, bem como da importância de um profissional 

especialista de EF na Educação Infantil. Com esse entendimento, há de se interpretar a 

mudança dos professores e da escola através do “Pensar o corpo e movimento na educação 

infantil é considerar que esta é a maneira que a criança aprende e se relaciona com o mundo a 

sua volta, bem como o modo como se apropria e ressignifica a cultura na qual está inserida” 

(UCHÔGA; PRODÓCIMO, 2008, p. 1). 

Ao considerar as aulas de Educação Física na Educação Infantil a partir das temáticas 

corpo e movimento, isso ocasionou aprendizagens e também a produção de conhecimentos 

pelos professores e pelas crianças da escola. Em torno da linguagem do corpo, Nóbrega 

(2005, p. 85) enfatiza  

 

Para desenvolvermos a linguagem do corpo, a escuta do sensível precisa estar 

afinada. O sensível coloca a experiência perceptiva como campo de possibilidades 

para o conhecimento, investido de plasticidade e beleza de formas, cores e sons. O 

corpo e conhecimento do sensível como obra de arte, aberta e inacabada, horizonte 

abertos pela percepção de ser humano em movimento.  
 

Com base na linguagem do corpo, percebe-se a complexidade do ato educativo com 

as crianças que confere um caráter diferenciado da EF na EI no que diz respeito ao modus 

operandi dos demais no campo de experiências na escola. Diante do exposto, inquirimos: por 
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que o NEI resolveu contratar professor de Educação Física? Com isso, registramos as 

seguintes respostas:  

 

P1 – Isso! E porque resolver contratar... já havia a demanda, a gente só não tinha as 

condições. Foi toda uma conquista. Porque mesmo quando esse professor de 

Educação Física se afasta, a gente não teve as condições concretas para ter um 

professor substituto. Isso foi uma luta junto a PROGESP, junto a Universidade, de 

outras estâncias, era uma questão política. 

P2 – Da necessidade e da lei, de realmente da gente ter esse profissional dentro da 

própria escola. Eu não sei se pela própria conjuntura pedagógica foi se 

transformando e a gente foi se transformando e a gente passou a ter o ensino 

fundamental propriamente dito na escola que a gente viu também a importância 

desse profissional. Não sei ... se a gente tivesse ficado só na educação infantil se a 

gente teria força pra chegar e trazer um professor substituto da área de educação 

física, eu não sei lhe dizer.  

P3 – a necessidade da gente e a necessidade que os profissionais da área já 

enfrentavam de querer trabalhar e o profissional de educação física poder atuar em 

todos esses espaços...Antes da época Geraldo, os bolsistas, não havia abertura. A pró 

– reitora não permitia que nós fizéssemos concurso especifico para a área. Então foi 

um aproveitamento e era tentativa quando trouxe esse profissional para cá, 

começaram a vir bolsistas de Educação Física também.   

P4 – peguei um pedaço desse momento... mas só lembro o nome do professor... 

P5 – A gente vive numa situação muito difícil, naquela época, de vaga. Então a 

estratégia de um gestor num momento desse que recebe um professor que vem de 

fora... logo, saiu do NEI. Mas, por ser um professor de Educação Física, ele 

possibilitou... abertura de ter primeiro: estagiários, isso foi uma vantagem 

maravilhosa que a gente teve naquela época de ter uma estagiaria... E isso se 

desdobrou, com a saída dele e possibilita a abertura de uma vaga de substituto para 

nós.  

P6 – a gente tinha essa necessidade, já percebia essa necessidade de levar essa 

criança a se movimentar e a referência, no caso Ana Lucia, sempre dando dicas e 

depois Naire também. Em 2001 chega um professor de Educação Física, que estava 

sendo transferido para a nossa cidade. Então era uma experiência mesmo de 

implantar, na época a gente tinha só Educação Infantil. 

P7 – o primeiro professor efetivo foi o prof. Geraldo Pimentel que veio transferido 

de outro setor. Ele já era graduado, especialista e nessa época acho que era só a 

Educação Infantil. 

P8 – Então isso se iniciou no NEI, com a chegada do professor Geraldo. E não foi 

uma coisa solicitada pelo NEI. Ele veio transferido de outro estado para a 

universidade daqui, e quando chegou aqui a universidade o mandou para o NEI. 

P9 – Acho que vem dessa demanda, da gente precisar de formação e parceiros, mas 

ao mesmo tempo a gente dá conta também de algumas ações com as crianças, 

porque a gente precisa sempre dar conta dessas ações, mas precisa desse parceiro 

que tenha formação especifica. E essa inserção inicia com o professor de Música, e 

daí abre paro professor de Educação Física, o professor de Inglês. 

P10 – A gente sentiu a necessidade de ter alguém que pudesse estar dividindo com a 

gente esse momento de Educação Física, uma vez que o professor polivalente tem 

que dar conta de todas as áreas. E era uma forma da gente ter alguém da área que 

pudesse estar nos ajudando naquilo que a gente estava fazendo. Apesar da gente ter 

estudado, ter visto algumas coisas sobre como fazer, mas uma pessoa da área com 

certeza ia trazer pra gente muito mais subsídios, muito mais coisas que a gente 

pudesse estar trabalhando. 

 

Inferimos das respostas que 60% das entrevistadas reafirmam que a contratação do 

professor especialista de Educação Física na instituição tem vínculo direto com a necessidade 

já existente da escola, desde a formação com o projeto de Assessoria, porém, por uma 
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demanda interna de vaga na Universidade, não era possível contratar naquele momento. Essa 

foi uma luta árdua dos dirigentes da escola junto ao setor da PROGESP da UFRN, visto que, 

por questões políticas, o setor não permitia essa contratação por não reconhecer essa 

necessidade na Educação Infantil, e também por ainda constar na escola o vínculo do 

professor especialista que adentrou na instituição por meio de remoção, mas que logo foi 

deslocado para outro setor da Universidade. Isso inviabilizou a contratação de outro 

profissional e acarretou muito embates. 

No tocante à identificação da necessidade do primeiro concurso em 2014 no NEI 

/CAp – UFRN, interrogamos da seguinte forma: o primeiro concurso para professor de EF 

substituto foi em 2014. Por que houve essa necessidade nesse período? Como resultado, 

obtivemos as seguintes respostas: 

 

P1 – A necessidade era anterior, principalmente quando começa a ter o fundamental. 

Porque a gente defendia que o trabalho fosse feito por alguém que tivesse 

competência, com base em Freire. No fundamental havia uma exigência e uma 

demanda maior e um professor de Educação Física seria o ideal. 

P2 – Faço questão de frisar isso porque eu tenho quase certeza que se não tivesse o 

Ensino Fundamental a gente não teria essa força pra contratar um professor que 

justificasse realmente a contratação dele. Foi por causa do Ensino Fundamental sim. 

P3 – Eu acredito nesta necessidade, a gente precisa de ter mais profissionais para 

poder dar conta da demanda dos trabalhos que vinham somando. Hoje o NEI cresceu 

muito mais e aí é que precisa mais ainda.   

P4 – É um avanço...o NEI cresceu, quando podíamos imaginar que ia até o quinto 

ano...  

P5 – Eu acho que essa necessidade veio sendo construída. Tudo isso que a gente 

falou anteriormente como a organização desses grupos de estudos, a vinda do 

professor Geraldo, os questionamentos que vinham sendo feitos.... O entendimento 

do que a gente tem como construção de criança, infância. Isso colaborou muito pra 

que a gente ampliasse. 

P6 – A gente tinha esta necessidade... mas a implantação do ensino fundamental no 

NEI foi uma coisa bonita... a gente estava implantando e a gente queria... 

P7 – No meu entendimento, eu acho que foi essa expansão da escola... 

P8 – Inicialmente, a gente foi ampliando o ensino básico da Educação Infantil, da 1° 

à 5° ano... e a Educação Infantil passa a fazer parte do Ensino Básico. Então se passa 

a fazer parte do Ensino Básico, a obrigatoriedade é ter um professor de Educação 

Física. 

P9 – Não houve antes porque foi uma construção, primeiro foi o de Música, e isso 

impulsiona a necessidade do outro especialista. E também, há um outro fator que é a 

abertura do NEI para o Ensino Fundamental, aí precisava obrigatoriamente do 

professor de Educação Física então isso impulsiona a necessidade do profissional. 

P10 – Porque em 2014 nós já tínhamos várias turmas de crianças do Ensino 

Fundamental. E aí aparecem as áreas mais específicas que os professores 

polivalentes não dão conta e é necessário ter alguém da área. Uma vez que o Ensino 

Fundamental também requer profissionais de outras áreas para vir trabalhar junto 

com os professores polivalentes. 

 

Em relação à motivação do primeiro concurso para professor de Educação Física no 

NEI, no ano 2014, para as professoras entrevistadas, a resposta não foi diferente: todas 

revelaram que a realização aconteceu em decorrência da necessidade preexistente da escola – 
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desde do projeto de Assessoria, mas que a viabilidade de concretizar a realização do primeiro 

concurso junto à PROGESP – afina-se com a ampliação da escola – que passa a ter o Ensino 

Fundamental I a partir de 2010. 

Além disso, foi notório o reconhecimento das professoras da importância da 

conquista desse primeiro concurso de EF, apesar de ser substituto, sendo relevante na atual 

conjuntura para escola. Alegam também que, por serem professoras polivalentes, não dão 

conta dessa linguagem no Ensino Fundamental I. A esse respeito, Pereira (2016, p. 88) 

considera que “Esse período também marcado pela formação de grupos cada vez mais 

estáveis com a presença de líderes, em grupos separados de meninas e meninos. O corpo 

ganha precisão maior precisão e capacidade para a realização de movimentos mais 

elaborados”. 

Esse entendimento é imprescindível para as professoras entrevistadas, as quais 

afirmam que, nessa etapa do ensino das crianças, há características diferenciadas do ensino de 

Educação Física, visto que conteúdos/temas organizados são sistematizados numa perspectiva 

metodológica de ensino e aprendizagem que busca desenvolver autonomia, cooperação, e por 

fim, valores éticos e sociais. O NEI entende a Educação Física no ensino fundamental “como 

parte integrante do processo de elaboração e reelaboração da Cultura, como prática social e 

pedagógica e componente curricular, constituída de linguagens” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Desse modo, o conhecimento e o saber sobre a Educação Física repousam em mais 

hipóteses na prática pedagógica. Os avanços dessa linguagem revelam um aprofundamento no 

“trabalho pedagógico com as crianças que deve ser desenvolvido por meio de reflexão, 

diálogo e experiências, considerando-se as características, as necessidades e os interesses de 

cada uma e do grupo, tendo em vista que, no contexto educativo, as atividades se dão de 

modo intencional e planejado” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012). 

Percebemos, também, que as professoras compreendem que, nessa etapa de ensino 

da Educação Básica, ter um especialista é condição essencial, uma vez que a linguagem se 

manifesta nas práticas esportivas, nas ginásticas e nas atividades rítmicas e expressivas, entre 

outras possibilidades de conhecimento do corpo. Assim, a atuação desse professor de 

Educação Física é imprescindível como mediador no processo de ensino e aprendizagem na 

Educação Básica no NEI, como reforçam Debortolli, Linhares e Vago (2001, p. 97): 

 

Partilhamos do entendimento de que a Educação Física, como área de conhecimento 

escolar, realiza sua prática pedagógica tendo como objeto de ensino a “cultura de 
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movimento”. Nessa condição - e em integração com os diferentes conhecimentos e 

práticas escolares – temos o compromisso de garantir o direito à riqueza dos temas e 

conteúdos da Educação Física, especialmente na partilha, reinvenção e reconstrução 

coletiva. Assumimos assim a responsabilidade com a produção de sínteses, 

intervenções e condições necessárias para formação humana fundamentada de 

autonomia e cidadania. 

 

Sob esse viés, percebemos que apesar de considerar a importância da Educação 

Física na Educação Infantil, há um reconhecimento das professoras do Ensino Fundamental I 

acerca da necessidade de ter esse profissional de forma obrigatória e legítima. Para tanto, 

respaldam-se na LDB nº 9394/96 que norteia a Educação para justificar a intervenção nas 

aulas nesse nível de ensino pelo professor especialista de Educação Física. 

Ao considerarmos a visão contemporânea das professoras, também observamos que 

o reconhecimento do professor especialista de Educação Física na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental no NEI, por meio do concurso de 2014, está constituído pela interação 

realizada com os conhecimentos inerentes à metodologia pedagógica da escola. Isso 

proporcionou a sua legitimidade na escola, e assim a expectativa em relação ao profissional 

especialista na instituição de modo efetivo. Buscando compreender essas expectativas em 

relação ao professor de EF na EI no NEI, perguntamos: quais foram suas primeiras 

expectativas com a relação à inserção do professor de Educação Física no NEI? Conforme 

dito, seguem as respostas dadas pelas professoras: 

 

P1 – O que a gente percebia também em outras áreas e que esse professor de 

Educação Física não tinha tantos estudos com relação a criança. Ele iria aprender 

muito sobre a criança com o pedagogo, mas ele tinha um saber especifico da área 

que a gente não tinha. Então era mais estar compartilhando para que esse trabalho 

fosse realizado da melhor forma possível. Então era uma melhoria da qualidade do 

trabalho em Educação Física no NEI. A expectativa era essa. 

P2 – As minhas expectativas, esse profissional percebesse que a escola tem uma 

Proposta Pedagógica, trabalha com tema de pesquisa, que tem que ter uma 

articulação grande com esse professor de sala para que as coisas que acontecessem 

dentro da aula de educação física não tivesse fragmentada, não fosse jogar bola por 

jogar, brincar só por brincar, não. Tivesse realmente algo que tivesse com um link 

realmente no fio condutor de algumas ações desenvolvidas na sala de aula. 

P3 – Eu espero que ele venha a contribuir bastante e que ele faça a diferença. 

P4 – É um avanço...E assim como NEI cresceu... Quando é que a gente ia imaginar, 

quem ia imaginar que ia ter o quinto ano...Aí que é importante mesmo.  

P5 – [...] desse medo que eu tinha as coisas não ficassem... de forma “inteira”, que a 

gente fragmentasse isso ou e que ficasse retalhado. A preocupação minha era essa. E 

fui surpreendida... 

P6 – E assim, além dessa contribuição dessa inserção desse professor possibilitar a 

gente a discutir aquilo que a gente acreditava, a retomar, rever a nessa produção 

desse conhecimento da Educação Física na infância. 

P7 – A expectativa é positiva, no sentido de que é mais um profissional que vem 

contribuir com o desenvolvimento geral da criança, que vem pensar outras 

possibilidades, outros desafios com o corpo.... Que o professor pedagogo que está 

em sala, ele até faz muitas coisas, mas as vezes no meu entendimento, ele se limita 

um pouco. Porque a gente tem que trabalhar arte, tem que trabalhar alfabetização, 

tem que pensar na perspectiva do tema de pesquisa, tem que pensar tudo de forma 
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interdisciplinar para um período só. Tem professor que dá conta de tudo, e sei que 

alguns vão até negar, dizer que não, que todo mundo dá conta de tudo. Eu não acho, 

eu acho que existem especificidades e especialidades e o professor de Educação 

Física vem contribuir com a área essencial que na maioria das vezes há uma lacuna 

na formação do pedagogo. 

P8 – A nossa primeira expectativa era que ele conseguisse, junto a nos, compreender 

a nossa proposta. Compreender a Proposta Pedagógica do NEI. 

P9 – Acho que foi de observar. Assim, sem nada pronto.... Não espero a perfeição. 

Então você vê aquela pessoa que foi aprovada e que sabe de Educação Física, mas 

está começando a aprender o cotidiano do NEI, o cotidiano do trabalho com crianças 

e está aprendendo isso. Foi muito mais uma relação de parceria muito mais do que 

de expectativa. 

P10 – Foi que esses professores de Educação Física estariam trabalhando junto 

conosco para que pudéssemos trabalhar com nossos alunos tudo que fosse 

necessário dentro da área de Educação Física... 

 

Conforme registramos, 100% das professoras entrevistadas do grupo ressaltaram que 

a expectativa inicial da inserção desse especialista na escola foi positiva. É unânime pelas 

respostas das entrevistadas que esse profissional especialista de Educação Física vem 

assumindo de forma crescente a melhoria do desenvolvimento do trabalho pedagógico 

realizado no NEI. Essa homogeneidade também é expressiva quanto ao receio inicial, ou seja, 

90% das professoras tiveram paralelamente medo de perder a conexão com a metodologia 

utilizada na escola. Somente uma delas menciona que não teve este receio. 

Outro ponto destacável na fala das professoras é que essa preocupação inicial estava 

atrelada às dificuldades enfrentadas no processo da convivência e experiência com o professor 

especialista de Educação Física que havia passado na instituição, por um curto período, 

constituindo-se numa experiência não exitosa. Somente duas professoras do grupo relatam ter 

conseguido realizar um trabalho pedagógico com as crianças e aquele profissional. As demais 

professoras não experienciaram essa parceria na prática educativa com o professor 

especialista. Isso causou certo desconforto no ensino da EF para as crianças, tornando-se 

desconectas e fragmentadas as metodologias utilizadas pela escola. Corroborando essa 

afirmação, Ayoub (2005, p. 144) destaca que  

 

Grande parte dos argumentos contra a presença de especialistas nessa etapa da 

educação gira em torno da preocupação de assumirmos já na Educação Infantil um 

modelo organizado em disciplinas e afinado com uma abordagem fragmentária de 

conhecimento que tende a compartilhar a criança. 

 

Esse inicial temor separatista entre os conhecimentos das áreas de Educação Infantil 

e Educação Física foi superado e ressignificado com a inserção da primeira bolsista de EF, 

bem como de estagiários. Além disso, a proporcionalidade dessas experiências alavancou com 

a inserção de dois profissionais especialistas na escola por meio de concursos em 2014.1 e 
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2015.2, os quais agregaram novas perspectivas da diversificação de propostas educativas a 

partir de diferentes olhares e formações. 

Entendemos que as expectativas iniciais da EF na EI, especialmente no NEI, estão 

historicamente correlacionadas à necessidade crescente da escola, que incursionou desde a 

inquietação de um grupo de professoras que percebeu que a sua formação inicial não dá conta. 

Desse modo, tornou-se necessário realizar parceria junto ao DEF para que houvesse uma 

formação continuada, o que resultou no projeto de Assessoria Pedagógica, que veio suprir o 

conhecimento da área de modo atemporal, no Projeto Político Pedagógico, visando preencher 

as lacunas estreitadas pelas metodologias da escola. Portanto, foram essas ações que 

estimularam a inserção do profissional especialista que trabalhasse determinadas 

competências e habilidades das crianças na Educação Infantil no NEI. 

Nesse contexto, interrogamos as professoras: você considera importante a presença 

efetiva do professor de Educação Física no NEI? Catalogamos as seguintes respostas:  

 

P1 – Considero! Considero por todas essas questões que já mencionei. 

P2 – Com certeza, com certeza! Por tudo isso que eu já falei é.... Na educação 

infantil porque ele... Esse profissional vai possibilitar ao professor é.... novos 

conhecimentos de movimentos, de algumas coisas que ele por ser pedagogo ainda 

não, não dê conta porque não é da área dele. Então ele pode somar. E no ensino 

fundamental é.... É porque é da formação básica dessas crianças terem realmente um 

profissional da educação física pra esse corpo se movimentar de uma forma mais 

apropriada com mais consciência corporal possível né e eu acho que o profissional 

da educação física sim tem conhecimento para possibilitar isso 

P3 – Sim 

P4 – não houve a questão  

P5 – Sim, por tudo isso que eu já falei. Porque, de fato, tem coisas que só um 

professor de Educação Física pode trazer. Para revelar pra gente, pra dar conta, são 

especificidades do conhecimento que não cabe a um professor de pedagogia, não dá 

tempo dele ter toda essa formação. 

P6 – Importante e imprescindível. Não imagino mais a gente sem vocês. Acho que já 

tem que começar a batalhar pelo concurso de efetivo, porque vocês são agentes 

importantes e principalmente para essa criança. Do ciclo de sistematização do 

Ensino Fundamental. São outros corpos, outros interesses, de repente alguma coisa 

que faz sucesso de primeiro a segundo talvez no terceiro já tenha um olhar de nariz 

torcido. E vocês são as pessoas que vão ajudar nisso. Eu gostaria que efetivasse 

porque efetivando vocês vão poder vestir de uma vez por toda essa camisa do NEI, 

do ensino, da extensão... E reavaliando a entrada não só de vocês da Educação 

Física, mas do especialista de um modo geral na Educação Infantil acomodou o 

professor do NEI. Eu não sei se eles leem sobre Educação Física como eu lia.... Eu 

fico meio temerosa nesse sentido. Isso não se perde tanto porque tem o dia do 

planejamento e vocês estão sempre atrás da gente e nós estamos sempre atrás de 

vocês.  

P7 – Sim, para sistematizar melhor o trabalho nessa área 

P8 – Eu considero muito importante porque o profissional detém os conhecimentos 

para atuar nessa área. E ele tem uma formação, uma licenciatura em Educação Física 

e a gente tem que reconhecer. Quer dizer, esse profissional tem o seu espaço 

garantido e a lei diz isso. É um direito dessa criança de ter esse profissional 

capacitado na área para dar aula. Então a gente não pode tirar esse direito da criança 

e ir contra a lei. E reconhecer que nos pedagogos não temos qualificação especifica 

na área, a gente pode trocar algumas experiências, conhecimentos.... 
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P9 – Sim. Por conta dessa intencionalidade, dessa parceria... Agora o NEI e uma 

escola que tem Educação infantil e Fundamental, e a gente tem que perceber como 

caminha essa escola. É sempre em parceria, nunca é só professor de Educação Física 

ou só o professor da sala determinando o que fazer e como fazer. 

P10 – Com certeza. O professor de Educação Física é uma peça fundamental para 

que o nosso trabalho continue acontecendo... 

 

Constatamos a certeza de 100% das professoras acerca da importância da presença 

do especialista de EF no NEI. Consideramos que esse fato tem redimensionado e consolidado 

o ensino e a aprendizagem de EF na escola, de modo que se mostra fundamentalmente 

alicerçada a sua especificidade, sua sistematização da prática pedagógica além de ter uma 

interlocução com a Proposta Pedagógica, assim como com a metodologia utilizada na escola. 

Além disso, a presença desse professor subsidia definitivamente a falta existente na formação 

das pedagogas em relação aos conhecimentos da área de Educação Física, conforme as falas 

das professoras P5 e P8. 

Depreendemos, ainda, que as professoras entrevistadas têm a concepção de que a 

presença efetiva do professor de Educação Física na escola produzirá a sua legitimidade da 

prática pedagógica na EF na EI na escola. Isso nos remete ao que aponta Vago (2009, p. 34): 

 

Afirmar a identidade da Educação Física com a educação que se realiza na escola é 

um primado orientador para um projeto cultural. Os protagonistas envolvidos, o 

lugar, os tempos, os sentidos atribuídos às práticas corporais, as experiências 

partilhadas, as “redes de sociabilidade” construídas... tudo constitui e conforma essa 

identidade essencial com a escola. 

 

Observa-se, assim, que o professor especialista atua na significação e na 

ressignificação do fazer pedagógico, mobilizando, de forma interativa e dialógica, a educação 

de crianças na Educação Infantil. Ao partilhar trocas, parcerias e diálogos, que devem existir 

entre o pedagogo e o professor de Educação Física na EI, haverá uma imersão em um 

processo de aprendizagem cíclico na produção do conhecimento. Por fim, o processo passa a 

ser formador e formando, possibilitando uma transformação social que abranja todos 

envolvidos, ou seja, professores, pais e crianças. 

Nesse sentido, ressaltamos que somente (1) uma professora do grupo apontou além 

do ponto positivo da presença efetiva do professor de Educação Física no NEI, um ponto 

negativo dessa conquista, considerando ser a acomodação dos pedagogos com relação aos 

estudos nesse campo de experiência. Entretanto, esse apontamento individualizado não 

desestrutura a consideração do grupo, que é a favor da efetiva presença e permanência do 

especialista de Educação Física no NEI, relacionando as melhorias do ensino com as crianças, 
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na medida em que as interfaces pedagógicas identificam a importância da EF na EI na 

educação. 

Em síntese, a contratação do professor de EF no NEI foi apontada pelas professoras 

como necessidade preexistente, só não havia, antes, as condições necessárias para a 

concretização dessa necessidade pela UFRN. No entanto, com a chegada do professor de EF 

em 2001, isso se tornou possível. A realização do primeiro concurso em 2014 aconteceu em 

decorrência da ampliação da escola em 2013, que passa a ter o Ensino Fundamental I. 

Percebemos, ainda, que as professoras compreendem essa etapa de ensino da 

Educação Básica como sendo necessária e obrigatória por lei, no sentido de ter o especialista 

de EF, cuja linguagem se manifesta pelas práticas esportivas, além do conhecimento com o 

corpo de modo intencional e sistemático para se trabalhar com as crianças. Assim, as 

dirigentes e as professoras alegaram que a escola passa a ter respaldo administrativo e político 

para justificar a necessidade desse especialista junto à PROGESP/UFRN. Vale ressaltar que 

essa contratação ainda ocorre em de regime temporário – professor substituto – até os dias 

atuais. Por conseguinte, a escola aguarda o processo de aposentadoria do antigo professor de 

EF para gerar a vaga de efetivo. 

As primeiras expectativas em relação à inserção do professor substituto de EF foram 

positivas, o que se pode constatar a partir da melhoria dos trabalhos realizados no NEI. 

Entretanto, 90% das professoras entrevistadas demonstraram amedrontamento acerca dessa 

inserção devido à metodologia da escola. Esse receio estava relacionado à fragmentação do 

ensino. Contudo, o que se tem visto na prática é que, ao adentrar nesse espaço, os professores 

de EF passam a se adequar à Proposta Pedagógica da escola e a contribuir para o ensino do 

NEI. Desse modo, estão suprindo a lacuna na formação do pedagogo. 

Constatamos que, ao perguntar as professoras: “o que consideram que mudou em 

relação à forma de compreender a EF e à prática que realizavam antes da presença do 

professor especifico de EF”, isso proporcionou certo desconforto inicial. Apesar disso, 

responderam que compreender a EF e sua prática ganhou força com a presença do professor e 

essa interação das áreas possibilitou a essencialidade do ensino na EF na EI no NEI. Além 

disso, essa experiência possibilitou ao grupo discutir em que consistia a formação do projeto 

de Assessoria Pedagógica, de modo a retomar e rever a produção desse conhecimento da EF 

na Infância, desmitificando, assim, o receio de um trabalho fragmentado após essa inserção. 

Como resultado, apontamos que os aspectos ressaltados pelas professoras 

contribuíram para a inserção do professor de EF, por vários motivos, quais sejam: a 

necessidade da escola (10%); a formação (20%); a elaboração do PPP (10%); a ampliação de 
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ensino da escola (10%); e a efetivação do trabalho na área (10%). Concebemos que esses 

discursos contemplam 60% do grupo, considerando que 40% recusaram-se a responder por 

acreditar que já tinham respondido em outras questões. Mapeando esses discursos, ratificamos 

que 40% das respostas estão inseridas nas questões iniciais para a realização da parceria do 

projeto de Assessoria Pedagógico. Dessa forma, acreditamos que o aspecto que ressaltaria e 

que contribuiria para a inserção do professor de EF teve como ponto de partida o projeto de 

Assessoria junto ao DEF/UFRN. 

A presença do professor efetivo no NEI é considerada importante pelas pedagogas 

tendo em vista a especificidade da área, além da sistematização na prática pedagógica com 

relação ao conhecimento sobre corpo e movimento, e o entrelaçamento desse conteúdo com a 

metodologia de ensino da escola. Para tanto, destacamos, ainda, que o grupo reforça a 

parceria existente entre os pedagogos e a EF, valorizando/consolidando sua legitimidade. A 

esse respeito, as entrevistadas ressaltam que não se imaginam mais sem esse profissional na 

escola. 

Finalizamos destacando as expectativas futuras com relação à EF na EI. 

Especialmente no NEI, as professoras expuseram que é uma necessidade crescente haver o 

trabalho desse especialista. Nesse sentido, reconhecem as mudanças gradativas que foram 

pontuadas quando se trabalha coletivamente, por meio da interdisciplinaridade. Por fim, 

considera-se que o professor de EF, na escola, trará formação para o grupo e vice-versa, e 

também para outros que buscarem esse conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

94 

 

 
 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O propósito de apresentar e discutir o processo de inserção da área/campo de 

experiências Educação Física no Núcleo de Educação da Infância na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (NEI/CAp-UFRN) esteve centrado em conhecer a sua história, que 

ainda não havia sido contada, de modo a entender suas ações pedagógicas na atualidade, bem 

como a amparar sua legitimidade e especificidade na instituição por meio da decisão político-

pedagógica da escola. Ao longo do tempo, essas ações vêm se concretizando 

intencionalmente com a presença de um profissional especialista de Educação Física na 

Educação Infantil. Dessa maneira, nossos esforços foram no intuito de contribuir sobre o rico 

campo de atuação da Educação Física na Educação Infantil, destacando sua importância nessa 

etapa da Educação Básica. 

A Educação Física na Educação Infantil no Rio Grande do Norte, especificamente na 

capital – Natal, tem se constituído num campo profissional ocupado e conquistado por 

professores com formação específica. Entretanto, tal realidade não reverbera em âmbito 

nacional, pois, em muitos estados brasileiros, esse aspecto ainda depende de fatores políticos, 

econômicos, e também disputa sua legitimidade no campo pedagógico. Ao adentrar nesse 

espaço da educação, que nos leva a pensar, investigar e transformar os conhecimentos nas 

ações educativas da Educação Física com as crianças no NEI/CAp-UFRN, isso possibilitou o 

redimensionamento desse conhecimento nas interações construídas no espaço escolar desde a 

Educação Infantil. É justamente nesse sentido que pretendemos buscar a construção e a 

compreensão do estudo em questão. 

Ressaltamos, ainda, que delinear os aspectos referentes à inserção, à legitimidade e à 

especificidade da prática da Educação Física na Educação Infantil no NEI consiste em 

considerá-los em relação aos tratos pedagógicos, concebidos do ponto de vista legal, como 

campo de experiências obrigatório da Educação Básica. Nesse processo, a Educação Infantil 

se constitui na primeira etapa. Para atuar nessa área, é preciso trazer elementos que 

contribuam para a sua intervenção junto ao público, que se dá a partir do olhar, da formação, 

dos conhecimentos específicos da Educação Física e de suas contribuições para a formação de 

dirigentes/docentes da escola e, por fim, para a formação das crianças garantindo-lhes o 

direito como sujeitos que são. 

Entre os vários aspectos considerados relevantes ao estudo, constatamos que a equipe 

do NEI é formada de docentes/pedagogos licenciados do curso de Pedagogia, e que a grande 

maioria é formada pela UFRN, e tal instituição propiciou os seus saberes. Buscamos, então, 
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perceber a articulação entre os saberes relacionados à Educação Física e seus conhecimentos 

historicamente construídos na área e suas afinidades. 

Nessa perspectiva, verificamos que a concepção das professoras entrevistadas do 

NEI da presença da EF na EI é importante porque trabalha as linguagens, visto ser uma área 

de conhecimento/um campo de experiência que se constitui como parte do processo de 

elaboração e reelaboração da cultura, como prática social e pedagógica, tão importante para as 

crianças. Dessa maneira, verificamos ser necessário, para a composição do profissional, o 

trabalho com diversos saberes, a fim de constituir a própria prática pedagógica, os quais 

advêm de outras fontes formadoras que alicerçaram a compreensão dos professores na 

(re)significação do processo do conhecimento da EF na EI que explicitamos a seguir. 

Permeando esses saberes, buscamos perceber sobre se são desenvolvidas aulas de EF 

nas turmas de EI. Com isso, constatamos que tal entendimento é histórico na instituição e 

estão vinculados ao movimento humano. Desse modo, observamos que as concepções e as 

práticas das professoras, ao longo do tempo da sua atuação profissional, demonstram que elas 

se aproximam das propostas construídas cientificamente, no entanto, as práticas pedagógicas 

na produção do conhecimento, em outro momento, eram embasadas sem intencionalidade e 

sem planejamento. 

Por conseguinte, isso implicou a necessidade de atuação das docentes da EF na EI no 

fazer pedagógico na área da EF. Inicialmente, na escola, ocorria a ausência de conhecimentos 

sistemáticos e de reflexão sobre a prática de EF na ação pedagógica como área de linguagem. 

Entendemos também que isso recobriu a sua legitimidade na organização no campo 

experiências Educação Física na Educação Infantil, pois, de fato, para que haja a legitimação 

depende de condições efetivas no trabalho na instituição, bem como na formação do professor 

como área de conhecimento, de forma apropriada a fim de que haja organização dos 

conteúdos da Educação Física. 

Em face de tal realidade, constatamos que ao reconhecer essa necessidade, a equipe 

foi em busca de uma melhor formação, o que se deu a partir de um projeto de Assessoria 

Pedagógica, em parceria com o DEF, particularmente, com o professor Pereira. Em relação a 

essa parceria, identificamos pontos positivos e negativos que ocorreram no âmbito do projeto, 

os quais, nessa situação, enumeram-se dois aspectos: de forma positiva, houve a construção 

da Proposta Político-Pedagógica da escola; a parceria se estendeu com a criação do Paideia – 

efetivada pelo professor José Pereira de Melo, que propõe uma formação continuada em Arte 

e Educação Física na Rede Nacional de professores da Educação Básica que também inseriu 
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várias professoras/pedagogas do NEI como responsáveis pelas ações formativas, inclusive na 

produção de material didático. De forma negativa, veio o término do projeto.  

No caso específico, reconhecemos que as professoras, após os conhecimentos 

construídos sobre a EF na EI na Proposta Pedagógica da escola, consideraram que mudou a 

forma de elas compreenderem a EF e a prática que realizavam, apontando, nesse aspecto, 

pontualidade e regularidade das aulas; efetivação do PPP; profundidade dos conteúdos; 

sistematização no ensino; e permanência de um profissional especialista.  

Ao nos referirmos às expectativas futuras da EF na EI, especialmente no NEI, 

identificamos também a interação com proposta político-pedagógica da escola, por sua vez, 

com a metodologia de ensino no trabalho com as crianças, de modo que cabe ao profissional 

especialista assumir esses elementos didático-pedagógicos vinculados à prática. Além disso, é 

preciso contemplar o papel de formador com os demais docentes da instituição no Colégio de 

Aplicação. 

Como enfatizamos, o projeto de Assessoria Pedagógica permeou as ações 

acadêmicas e formativas que foram planejadas e executadas para a inserção dos 

conhecimentos da EF no NEI. Associado a esse entendimento, a criação do projeto está 

diretamente relacionada com a construção da proposta político-pedagógica da escola. Por se 

tratar de um Colégio de Aplicação da UFRN, o que envolve ensino, pesquisa e extensão, tem 

a capacidade de dar visibilidade às mudanças e às necessidades de formação dos professores, 

uma vez que se discute sobre a especificidade da EF no currículo a ser trabalhado, além da 

articulação com os diversos campos do conhecimento para o ensino de crianças. 

Certificamos, ainda, que a participação neste projeto teve a contribuição de toda a 

equipe na troca de experiências entre as áreas, por meio de uma reconstrução coletiva. No 

entanto, a organização interna do trabalho dos subgrupos permitiu, entre diferentes 

possibilidades, a escolha de uma ou várias temáticas que restringisse a narrativa ou 

reconstituísse o percurso de formação. Desse modo, a realização se dava por meio de 

encontros quinzenais, com leituras e discussões com o grupo de trabalho de EF, em torno de 

três pedagogas com o professor Pereira. Em algumas ocasiões, havia outros docentes 

convidados da área da Educação Física a fim de atender, de forma plausível, as expectativas 

da escola. Mediante o contexto, a realização dessa parceria com o DEF possibilitou a 

aproximação das discussões com a realidade do cotidiano escolar que foi de fato um destaque, 

considerando que ampliaram as possibilidades pedagógicas dos professores. 

Nesse incurso, os aspectos ressaltados que contribuíram para a inserção do professor 

de EF no NEI estão intrinsecamente relacionados com a necessidade da escola e a parceria do 
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projeto de Assessoria Pedagógica que resultou na construção do PPP da escola. Pautados 

nessa compreensão, estabelecemos que as mudanças ocorridas na contratação de recursos 

humanos da UFRN para o desenvolvimento dos conhecimentos relativos à área da Educação 

Física no NEI têm uma relação dialógica inicial com a licenciatura em Pedagogia da UFRN, a 

partir da formação inicial, que não oferece disciplinas que abordem os conteúdos da EF na EI, 

nem na infância. Por isso, tornou-se indiscutivelmente relevante para a capacitação dos 

licenciados para ministrar aulas de EF na EI o projeto de Assessoria Pedagógica com o DEF, 

tendo sido ofertado paralelamente à vinda de um profissional especialista. Dessa forma, torna-

se premente uma mudança de mentalidade dos dirigentes educacionais e dos próprios 

pedagogos para a interação do ensino da EF reconhecendo que a inserção do professor de EF 

no NEI culminou na necessidade já preexistente da escola.  

Nesse caso, o primeiro concurso foi para seleção de professor substituto e ocorreu no 

ano de 2014. A esse respeito, todas as entrevistadas revelaram que a realização desse processo 

seletivo aconteceu em decorrência da necessidade preexistente da escola, desde o projeto de 

Assessoria, mas que a viabilidade de concretizar sua realização só se deu com a ampliação da 

escola, que passa a ter o Ensino Fundamental I a partir de 2010.  

A esse respeito, as primeiras expectativas das entrevistadas foram positivas. É 

unânime, pelas respostas apresentadas, que a inserção do profissional especialista de 

Educação Física vem assumindo de forma crescente a melhoria no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico realizado no NEI. Tal fato foi bem observado pelas professoras, mas, 

contraditoriamente, houve uma animosidade devido à vivência inicial com o professor 

especialista advindo para a instituição. Entendemos que as pedagogas, por diversas razões, 

pertinentes à atuação profissional do especialista, enfatizam que em sua permanência na 

escola não houve interação entre os saberes da prática pedagógica e as metodologias de 

ensino. Contudo, tendo em vista a necessidade da escola ser preexistente, a participação no 

projeto de Assessoria que amparou as arestas da formação inicial, além da vinda de bolsistas, 

estagiários e do professor substituto, proporcionou um trabalho condizente com a Proposta 

Pedagógica da escola. 

No tocante à importância efetiva do professor de EF no NEI, é perceptível, nas vozes 

das professoras que têm redimensionado a escola, que o trabalho desse profissional está 

fundamentalmente alicerçado na sua especificidade da prática pedagógica a partir de 

interlocuções com as propostas pedagógicas e a metodologia da escola. Desse modo, esse 

trabalho tem conquistado sua legitimidade na escola por meio da ressignificação da prática 

docente, tendo autonomia do saber docente em todas as instâncias da Instituição. 
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Recomendamos, a partir de nossos estudos, a inserção efetiva de um professor 

especialista de Educação Física na Educação Infantil no NEI/CAp–UFRN. Parece 

redundante, mas entendemos que a escola reconhece essa necessidade ao longo do tempo, 

mediante a sua formação inicial que não se mune de competência profissional nesse campo de 

experiência. Desse modo, a vinda desse profissional na equipe consolidará sua significação e 

ressignificação na produção do conhecimento da Proposta Pedagógica e na metodologia de 

ensino da escola. Além disso, sua legalidade na Educação Infantil está legitimada.  

Sugerimos, ainda, que na formação inicial da UFRN no curso de licenciatura 

Pedagogia haja de fato na concretização do PPP do curso de Pedagogia em 2018 de 

disciplinas que contemplem e norteiem os conhecimentos da Educação Física na Educação 

Infantil, bem como na Infância, de modo a suprir a carência de tal conteúdo na prática 

pedagógica de docentes/pedagogos principiantes oferecendo suporte metodológico, científico 

e profissional. 

Propomos também a continuidade da formação continuada por meio da parceria 

junto ao Departamento de Educação Física da UFRN, de modo a aprofundar e a suprir a 

insuficiência das propostas curriculares de formação dos cursos de Pedagogia, visto que esse 

investimento na formação docente na escola está interligado à reorganização curricular 

causando, por sua vez, transformações das práticas pedagógicas.  

Portanto, ao tecer nossas considerações e recomendações, reconhecemos que os 

desafios sempre irão existir. Com esta pesquisa e ao tratar da presença do conhecimento de 

Educação Física na Educação Infantil do NEI, buscamos contar uma história que não foi 

contada, estreitando laços nas áreas que foram solidificando novos caminhos a ser percorridos 

tendo em vista a promoção da prática pedagógica com as crianças. Ao longo do tempo, isso 

tem propiciado uma inserção marcante e efetiva de um professor de Educação Física na 

Educação Infantil. 

Em meio a esse processo de defesa da dissertação e na versão final deste trabalho, o 

NEI lança Edital de concurso para professor efetivo de Educação Física, constituindo-se, de 

fato, o primeiro concurso de professor efetivo de Educação Física para a Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com isso, concretiza-se a ideia de que quem deve 

ministrar as aulas de Educação Física é o licenciado em EF. Esse fato representou a 

culminância dos nossos estudos, na nossa experiência e da nossa vivência como professora do 

NEI. Consideramos esta etapa de trabalho, enfim, o reconhecimento pedagógico e profissional 

da área de Educação Física em conjunto de saberes que, por meio do tempo, tornou-se um 

viés de transformação, de ruptura com o que era posto, na busca do novo que trouxe uma 
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significativa mudança nos eixos estruturais da referida escola. O cerne do estudo foi 

consolidado numa base sólida e efetiva na instituição que nos permite ressignificar a atuação 

docente da EF na Educação Infantil e que, em breve, ressignificaremos em novos 

conhecimentos porque não há nada melhor que o prazer de contar uma história que ainda não 

foi contada.  
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

A CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA- NEI/CAp –UFRN - RECORTES DE UM 

PROCESSO 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a) Participante,  

 

O presente questionário faz parte do levantamento de dados da pesquisa intitulada A 

CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO NÚCLEO DE 

EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA- NEI/CAp –UFRN - RECORTES DE UM PROCESSO,  o qual 

integra meu plano de estudos para a elaboração da Dissertação de Mestrado em Educação Física. A 

pesquisa visa discutir a Organização Didática da Educação Física no NEI/CAp- UFRN. 

Agradecemos vossa participação e nos colocamos à disposição para outros escla -recimentos, caso 

sejam necessários. 

Atenciosamente 

Prof. José Pereira de Melo – Orientador 

Érika Janaína Santiago Moreira Freire – Pós- Graduanda 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ___________________________________________________________ 

Número de Identificação da Professor(a): _____ Sexo: ____ Idade: __________ 

Área de Formação: _________________________________________________ 

Ano de Início do Curso: __________ Ano de Término: ____________________ 

Graduação:       Qual / Quais _________________________________________ 

Pós Graduação:        

 (..) Não   (..) Sim.    Qual / Quais _________________________________ 

5. Tempo de serviço como professor (a) na Educação Infantil ______________ 

6. Tempo de serviço como professor no NEI____________________________ 



 
 
 

109 

 

 
 

Período: ________________________________________________________ 

7. Vínculo empregatício: 

(..) Efetivo ...(..) Contrato provisório...(..) Outros...Qual? 

Pós-graduação? __________________________________________________ 

Atua no NEI desde? _______________________________________________ 

Turno de Trabalho: ______________ Níveis das turmas: __________________ 

 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES/AS: 

 

2 – SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

2.1 - Na sua formação inicial você teve disciplina que abordaram os conteúdos da Educação 

Física na escola?  (   ) Sim    (    ) Não 

 

2.2 – Você considera importante a presença da Educação Física na Educação Infantil?  

(   ) Sim   (    ) Não 

Por que? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.3 - Você desenvolve aulas de Educação Física nas suas turmas de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.4 - Como você foi capacitada para ministrar aulas de Educação Física numa escola de 

Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3 – SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NEI 

3.1 – Você participou do Projeto de Assessoria Pedagógica para a Educação Física no NEI, 

coordenado pelo Prof. José Pereira de Melo, do DEF? 

(    ) Sim    (    ) Não 
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Se sim, como foi desenvolvido o projeto? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.2 – O que levou as professoras do NEI a fazer uma parceria com o DEF – Departamento de 

Educação Física da UFRN -para criação do projeto? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.3 – Quais os pontos positivos e negativos que ocorreram no âmbito do projeto? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.4 – Que aspecto você destaca como mais importante como resultado deste projeto? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4 – A INSERÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO NEI 

4.1 -  Como se deu a inserção do professor de Educação Física no NEI? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.2 -  Por que o NEI resolveu contratar professor de Educação Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.3 - O primeiro concurso para professor de EF substituto foi em 2014.  Porque teve esta 

necessidade neste período?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4.4 - Quais foram suas primeiras expectativas com a relação à inserção do professor de 

Educação Física no NEI? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.5 – O que considera que mudou em relação à forma de compreender a EF e à prática que 

realizava, antes da presença do professor específico de Educação Física? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.6- Que aspectos você ressaltaria que contribuíram para inserção do professor de EF no NEI? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.7 - Você considera importante a presença efetiva do professor de Educação Física no NEI? 

(   ) Sim    (    ) Não 

Por que? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.8 – Qual(ais) suas expectativas em relação ao futuro da Educação Física na Educação 

Infantil, especialmente no NEI? 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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