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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo investigar a perspectiva de professores/as 
cursistas que atuam na Educação Infantil acerca da formação continuada 
desenvolvida pelo Paidéia/UFRN, através do Curso de Especialização em Ensino de 
Arte e Educação Física na Infância, tendo, como foco essencial, os saberes 
relacionados à Educação Física. A partir desse objetivo geral, elegeu-se como 
objetivos específicos, conhecer: interesses e expectativas que motivaram os/as 
professores/as a participar da referida formação; a avaliação dos/as professores/as 
em face da formação continuada proposta; fatores impulsionadores de possíveis 
mudanças da atividade docente quanto à prática pedagógica de Educação Física na 
educação infantil. A metodologia assumiu princípios e técnicas da abordagem 
qualitativa e as características da estratégia descritivo-interpretativa. Definiu, como 
lócus da investigação, o Curso de Especialização em Ensino de Arte e Educação 
Física na Infância, tendo como sujeitos vinte e três professoras cursistas. Para a 
construção/sistematização dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos e 
procedimentos: questionário, entrevista semiestruturada e análise documental. Os 
dados construídos, baseados na técnica de Análise de Conteúdo, privilegiaram as 
reflexões e as falas sobre a criação de novos significados e sentidos para os 
saberes/fazeres da Educação Física. Constatou-se, dentre outros resultados, a 
necessidade e a busca pela melhoria da formação docente, visando ao 
aprimoramento da prática educativa. Evidenciou-se, também, que as situações de 
interlocuções (em interações com os pares, com os professores/as formadores/as, 
outros/as profissionais da área ou/e áreas afins, entre outras) foram indicadas pela 
maioria das professoras cursistas como momentos relevantes para a ressignificação 
dos saberes. Em relação à Educação Física, verificou-se que a participação no 
curso investigado proporcionou o reconhecimento dessa prática pedagógica como 
componente curricular e da importância da inclusão das suas especificidades no 
planejamento pedagógico. Dessas elaborações, chega-se a conclusão de que 
conhecer as perspectivas dos/as professores/as sobre formação continuada poderá 
contribuir para o debate teórico-metodológico no campo da formação docente e para 
a criação de novas ações – projetos e programas de formação continuada -, 
favorecendo a construção de caminhos cada vez mais exitosos em prol de uma 
formação docente, capaz de propiciar novas formas de atuação no contexto 
educativo. 
 
Palavras-chave: Formação continuada de professores/as – Educação Infantil – 
Educação Física. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to investigate the overview of teachers in continuing 
education program who work in kindergarten, about the continuing education 
developed by the Paideia/UFRN through the Course of Specialization in Art Teaching 
and Physical Education in Childhood, having as key focus, the knowing / doing 
related to physical education in Childhood. From this general goal, it was elected 
some  specific objectives as: to know the interests and expectations that motivated 
the teachers to participate of that referred training; the evaluation by teachers on 
regard of the continuing education proposed: boosters factors for possible changes in 
teaching activities regarding the practice of teaching physical education in 
kindergarten. The methodology took the principles and techniques of qualitative 
research strategy and the characteristics of descriptive and interpretive strategy. The 
locus of this research was the Course of Specialization in Art Education and Physical 
Education in childhood, having as the citizens of this research twenty three teachers 
taking that specialization course. For building and systematization of the data, we 
used the following tools and procedures: a questionnaire, a semi structured interview 
and documents analysis. The data was constructed based on the technique of 
content analysis, focusing the reflections and speech of the teachers about the 
creation of new meanings and senses for the knowing / doing in Physical 
Education. It was found, among other results, the need and quest for improvement of 
teacher education, in order to improve educational practice. It was also evident that 
the situations of dialogues (interactions with peers, with their professors and other 
professionals in the  related area or not) were mentioned by most teachers in the 
course  as a relevant moment of redefinition of knowledge. In relation to Physical 
Education, it was found that participation in the course of specialization provided the 
recognition of teaching practice of physical education as part of the curriculum and 
the importance of inclusion of its specificities in their educational planning. From 
these elaborations, we come to the conclusion that knowing the perspectives of the 
teachers about continuing education can contribute to the theoretical and 
methodological discussions in teachers education and the creation of new actions - 
projects and programs of continuing education – constructing increasingly ways 
towards a successful teacher formation, able to  provide new forms of acting in the 
educational context. 
 
Keywords:  Teachers Continuing education - Child Education - Physical Education. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo há tenido por objetivo investigar la perspectiva de profesores/as 
cursistas que actuan en la Educación Infantil a cerca de la formación continuada 
desarrollada por el Paidéia/UFRN, a través del  Curso de Especialización en 
Enseñanza de Arte y Educación Física en la Infancia, teniendo, como foco esencial, 
los saberes relacionados a la Educación Física. Desde este objetivo general, se há 
elegido como objetivos específicos, conocer: intereses y expectativas que han 
motivado los/las profesores/as a participar de la referida formación; la evaluación de 
los/las profesores/as haja vista la formación continuada propuesta; factores 
impulsionadores de posíbles cambios de la actividade docente cuanto a la práctica 
pedagógica de Educación Física en la Educación Infantil. La metodologia há 
asumido princípios y técnicas de la abordage cualitativa y las características de la 
estratégia descritivo-interpretativa. Há definido como lócus de la investigación, el 
Curso de Especialización en Enseñanza de Arte y Educación Física en la Infancia, 
teniendo como sujetos veinte y tres profesoras cursistas. Para la 
construción/sistematización de los datos, han sido utilizados los siguientes 
instrumentos y procedimientos: cuestionário, entrevista semiestructurada y análisis 
documental. Los datos construídos, basados en la técnica de Análisis del Contenido, 
privilegiaron las reflexiones y lo que han dicho sobre la creación de nuevos 
significados y sentidos para los saberes/práctica de la Educación Física. Se há 
constatado, dentre otros resultados, la necesidade y la busqueda por la mejora de la 
formación docente, mirando la consecuente mejora de la práctica educativa. Se há 
evidenciado, también, que las situaciones de interlocuciones (en interaciones con los 
pares, con los profesores/as formadores/as, otros/as profesionales del área o/y 
áreas correlatas, entre otras) han sido indicadas por la mayoria de las profesoras 
cursistas como momentos excelentes para la ressignificación de los saberes. Cuanto 
a la Educación Física, se há verificado que la participación en el curso investigado 
há proporcionado el  reconocimiento de esa práctica pedagógica como componente 
curricular y de la importancia de la inclusión de sus especificidades en el 
planeamiento pedagógico. De esas elaboraciones, se llega a la conclusión de que 
conocer las perspectivas de los/las profesores/as sobre formación continuada podrá 
contribuir para el debate teórico metodológico en el campo de la formación docente y 
para la creación de nuevas acciones – proyectos y programas de formación 
continuada -, favoreciendo la construción de caminos cada vez mas exitosos a favor 
de una formación docente, capaz de propiciar nuevas formas de atuacción en el 
contexto educativo. 
 
Palavras clave: Formación continuada de profesores/as – Educación Infantil – 
Educación Física. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Contemplar neste trabalho a formação continuada de professores/as e a 

Educação Física foi um movimento, em grande parte, desencadeado por constantes 

inquietações e reflexões emergidas em nossas atuações em contextos educativos - 

papéis e lugares assumidos em nossa trajetória/experiência pessoal e profissional -, 

na qualidade de pedagoga, professora, coordenadora pedagógica de Educação 

Infantil, e, sobretudo, como formadora de professores e professoras, no Núcleo de 

Educação Infantil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – NEI/ UFRN1. 

O NEI representa, para nós, a possibilidade “[...] de exercer a profissão 

em um espaço privilegiado, onde as atividades de ensino, pesquisa e extensão são 

desenvolvidas em um contexto no qual a Educação Infantil é entendida como prática 

social séria e comprometida” (CAPISTRANO, 2003, p.14). 

No ambiente universitário de (re)construção de saberes, em 1995, foram 

organizados, no NEI, alguns grupos de estudo e de pesquisa, com a intenção de 

ampliar e aprofundar saberes sobre a Educação Infantil em diferentes áreas de 

conhecimento. Esses grupos eram compostos por professoras dessa escola e 

coordenados por especialistas das diversas áreas, vinculados a diferentes 

departamentos da UFRN. Essa iniciativa político-pedagógica permitiu a criação de 

um rico espaço de estudo e discussão, pois, apesar do número restrito de 

participantes nos grupos, periodicamente, havia a socialização dos saberes 

(des)construídos por cada grupo com toda a equipe da escola.  Nesse percurso, 

gradativamente, pôde-se perceber os desdobramentos desse trabalho no cotidiano 

da escola, junto às crianças bem como a outras instâncias, nos momentos das 

ações que envolviam pesquisa e extensão (CAPISTRANO, 2003). 

Dessa forma, durante os anos de 1995 e 1996, envolvemo-nos no grupo 

de estudo2 sobre a Educação Física e no projeto de pesquisa – A Educação Física 

na Pré-escola, coordenado pelo professor Doutor José Pereira de Melo e vinculado 

à Base de Pesquisa GEPEM (Grupo de Estudos de Práticas Educativas em 

Movimento). O referido projeto culminou com a elaboração, pelo grupo, da Proposta 

                                                
1 O Núcleo de Educação Infantil é uma Unidade Suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
que atende atualmente crianças na faixa etária entre 2 e 7 anos, compreendendo crianças de creche, pré-escola 
e ensino fundamental. 
2 Esses estudos marcam nossa história de pedagoga na área da Educação Física.  
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Pedagógica de Educação Física do NEI. Tal proposta foi fruto dos estudos e 

reflexões no/do grupo e de inúmeras discussões com toda a equipe da escola 

(CAPISTRANO, 2003).   

Nas diferentes atuações/situações vivenciadas, percebemos que, no 

cotidiano escolar, o ensino de Educação Física na educação infantil tem se 

apresentado sem um aprofundamento dos seus pressupostos, da sua função no 

contexto escolar; por isso, muitas vezes, é colocada à margem do processo 

educativo. Apesar de uma parcela considerável de professores ressaltar a 

importância do trabalho intencional e sistematizado com atividades que envolvem o 

movimento humano – como as práticas corporais lúdicas, por exemplo –, grande 

parte ainda alega falta de conhecimento, nessa área, para encaminhar a ação 

pedagógica e, por isso, deixa as crianças à espera de melhores oportunidades. 

Mesmo afirmando que as crianças aprendem de corpo inteiro e que o corpo é 

referência para as aprendizagens, esse reconhecimento, por parte dos/as 

professores/as, muitas vezes, se restringe a frases prontas, ou seja, no campo do 

discurso. 

Consideramos importante ressaltar que, de modo geral, ainda hoje, os/as 

professores/as da Educação Infantil atribuem ao ensino de Educação Física um 

caráter instrumental, ou seja, lugar cujas atividades contribuem para o 

desenvolvimento integral, dimensão muito ampla, ou para auxiliar na aprendizagem 

de outras áreas ou ainda no controle da disciplina – para descarregar energias ou 

para negociar condutas de comportamento (CAPISTRANO, 2003).  

Em estudos anteriores, constatamos que a Educação Física tem sido 

pouco considerada no contexto educacional, principalmente nos cursos de formação 

de professores/as (CAPISTRANO, 2001). Em pesquisa realizada durante o 

Mestrado em Educação (CAPISTRANO, 2003), as falas e as práticas das 

professoras3 evidenciaram a ausência de conhecimentos sistemáticos acerca da 

Educação Física enquanto componente curricular. Revelaram, contudo, a presença 

de saberes relativos a essa área de conhecimento que foram identificados como 

teóricos e práticos (ALTET, 2001); como curriculares, disciplinares, experienciais e 

da tradição pedagógica, (GAUTHIER et al, 1998); e, ainda, como saberes 

construídos no próprio fazer (SCHÖN, 2000). Constataram, também, que, 

                                                
3 O uso exclusivo do termo professoras, nesse momento, deve-se ao fato de que o referido estudo teve como 
sujeitos um grupo de docentes constituído apenas por pessoas do sexo feminino. 
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permeando esses saberes, se encontram ainda de modo assistemático, não-

consciente e justaposto, aspectos pertinentes às seguintes abordagens da 

Educação Física: Desenvolvimentista (GO TANI, 1988); Psicomotricista, com 

variantes como a Psicocinética (LE BOULCH, 1986); Psicopedagogizante (FREIRE, 

1999) e Histórico-cultural (KUNZ, 2004; BETTI, 1991; SOARES et al, 1994; 

BRACHT, 1999). Em síntese, com base nos dados analisados, reconhecemos que 

os diferentes saberes construídos historicamente pela Educação Física permeiam o 

cotidiano escolar, assumidos ou ignorados, mas refletidos na prática pedagógica das 

professoras investigadas. Pudemos constatar ainda que, mesmo os elementos 

didático-pedagógicos da Educação Física sendo contemplados no planejamento 

coletivo, as professoras não têm conhecimentos sistematizados a respeito. Tal fato 

foi reforçado quando expressaram concepções acerca das competências 

necessárias ao ofício de professora de Educação Infantil e nenhuma das 

professoras mencionou, explicitamente, a necessidade de tais conhecimentos à sua 

formação. 

Antes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN/1996, 

a Educação Física legalmente era uma atividade do currículo da escola. A nova lei 

(BRASIL, 1996) passa a estabelecer em seu Art. 26 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 

facultativa nos cursos noturnos”.  

Reconhecer a Educação Física como componente curricular da Educação 

Básica implica caracterizá-la como possuidora de um conhecimento pedagógico, 

uma função educativa e de saberes que lhe são próprios. Cabe, portanto, aos/às 

professores/as e crianças se apropriarem e ressignificarem seus saberes; luta 

travada por cada um em sua instância particular (CAPISTRANO, 2003). 

Por força da Lei n° 10. 328 (BRASIL, 2001), o parágrafo anteriormente 

citado é alterado pelo acréscimo da expressão obrigatório, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas 

etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. 

A consolidação dessa prática pedagógica e componente curricular não 

está relacionada exclusivamente a leis, depende, também, de políticas e ações 



 17

governamentais que garantam as condições para sua concretização, entre outras, 

as que dizem respeito às de formação docente. 

Segundo Esteves (2002), a formação de professores pode ser tomada em 

sentido mais lato ou restrito. No primeiro caso, uma formação global, originada em 

diferentes fontes, formais e informais; em sentido restrito, defendido pela autora e 

por nós, donde constitui-se “[...] na preparação profissional deliberada e formalizada 

que se realiza em contextos institucionais adequados para este efeito” (ESTEVES, 

2002, p. 32). Essa posição aproxima-se da assumida por Salles e Russeff (2003), já 

que se refere também ao ensino formal, institucionalizado, no qual a formação inicial 

teria como limite o momento da certificação para o exercício da profissão docente, 

tal como estabelece a legislação.  

A discussão sobre a formação e a profissionalização dos/as 

professores/as emerge e tem se acentuado desde o final do século XX, 

mundialmente, inserida na luta pelo reconhecimento dos direitos da comunidade por 

uma educação de qualidade. Os processos de formação de professores e 

professoras têm sido colocados como imprescindíveis para uma prática docente de 

qualidade4.  

Desde os anos 1980, no Brasil, a formação docente tem ocupado lugar 

central nas discussões sobre a educação, fomentada pela luta dos educadores e 

pela pressão dos organismos internacionais que situam a educação como fator 

indispensável para propiciar um determinado grau de competitividade entre os 

países, nos moldes que a conjuntura econômica exige.  

Consideramos necessário reconhecer que as políticas educativas 

nacionais, inclusive para a formação docente e para a Educação Infantil, são 

marcadas por determinadas orientações indicadas por organismos internacionais 

que vão sendo apropriadas pelos Estados (CAMPOS, 2008). Desse modo, 

compreende-se, tal como ressaltam Cabral Neto e Rodriguez (2007, p. 13), que “as 

reformas educativas implementadas atualmente, na maioria dos países da America 

Latina, são decorrentes, portanto, do processo de reestruturação pelo qual passa o 

capitalismo mundial sob a égide dos princípios do neoliberalismo”.  

                                                
4 Partilhamos com Moss (2005, p. 20) que “qualidade é um conceito relativo, baseado em valores e crenças”. 
Isso implica atribuir importância às formas como se estabelecem as relações sociais, em destacar o contexto em 
que ocorrem as situações de ensino-aprendizagem e em possibilitar que os sujeitos assumam um papel ativo no 
seu processo de produção de saberes e no das crianças.  
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Assim, as reformas educativas, aparentemente com perfil nacional, foram 

estruturadas em consequência de articulações entre governos da região e 

organismos internacionais. Projetos, programas, planos de ação, que ocorrem, 

muitas vezes, sobrepostos, paralelos, mesmo visando a objetivos comuns, são, por 

um lado, apoiados por organizações financeiras, como: o Banco Mundial/BM e o 

Fundo Monetário Internacional/FMI; por outro, pelas Nações Unidas, através de 

agências, programas e comissões, como: Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO -, Fundo das Nações Unidas para a 

Infância – UNICEF -, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD -, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL - etc. 

(CAMPOS, 2008).  

No âmbito dessas políticas, a formação docente emerge como aspecto 

importante. Podemos citar, como exemplos, o Projeto Principal de Educação para 

América Latina e o Caribe – PPE- e o Projeto Regional de Educação para América 

Latina e o Caribe – PRELAC - (UNESCO, 2008; RODRIGUEZ; CABRAL NETO, 

2006). Nesse âmbito, os últimos encontros regionais do Comitê Intergovernamental 

do PPE para América Latina e o Caribe reconheceram a questão docente como 

aspecto chave e, em especial, a formação e a profissionalização. Em sua primeira 

reunião em Havana/Cuba, em 2002, o Projeto Regional de Educação para América 

Latina e o Caribe – PRELAC –, que dá continuidade ao PPE/ PROMEDLAC5, indica 

cinco pontos estratégicos para orientar as ações dos países da região. Entre eles, o 

segundo ponto “Os professores e o fortalecimento do seu papel nas mudanças para 

que a educação atenda às necessidades dos alunos”, que trata mais 

especificamente da questão docente, recomenda o apoio às políticas públicas que 

reconheçam a função docente e valorizem sua contribuição na transformação dos 

sistemas educativos (RODRIGUEZ; CABRAL NETO, 2006).  

Essa articulação entre local e global explicita os elos entre as reformas 

políticas educativas e as existentes na economia mundial. Entretanto, essas 

relações não se fazem de modo linear, unidirecional, consensual. Elas são 

resultantes do jogo das forças supranacionais e forças político-econômicas de cada 

país, provenientes de suas tradições de política social e educativa (DALE apud 

CAMPOS, 2008). 

                                                
5 PROMEDLAC – Reuniões do Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de Educação na 
América Latina e Caribe. 
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Nesse panorama, é notório que as ações desenvolvidas vêm provocando, 

em todo o mundo, novos questionamentos acerca da formação dos profissionais da 

educação e também das especificidades do trabalho com crianças e da infância. 

Tomando como base o exposto, pretendemos esclarecer que nossos comentários, 

análises e discussões sobre documentos, leis e ações relacionadas à formação 

docente e à educação física não desconsideram tais articulações. 

Entendemos que é também responsabilidade do Estado, no atual 

contexto das políticas para a educação, mesmo considerando as organizações civis, 

políticas que respeitem os direitos dos/as professores/as e das crianças. Entretanto, 

as políticas não têm efeito automático; dependem de múltiplos fatores entre eles, as 

condições reais em que se desenvolvem as atividades do/a aluno/a e do/a 

professor/a e a formação dos/as professores/as, que, inclusive, são, em grande 

parte determinadas por políticas. 

Assim, com base em especificidades inerentes à formação para 

professores/as da Educação Infantil, bem como, e sobretudo, às condições reais dos 

diversos contextos do território brasileiro, estamos considerando, além da graduação 

em Pedagogia,  também como formação inicial curso em nível médio, na modalidade 

Normal, conforme o texto legal da LDBEN (BRASIL, 1996): 

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação far-se-à em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício de Magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal. 

 

Apesar de reconhecermos a pertinência dessa definição em relação às 

(im)possibilidades de defesa pela formação inicial do/a professor/a de Educação 

Infantil em nível universitário, consideramos que essa deve ser uma das bandeiras 

de luta a favor de um processo de melhoria da qualidade para o início do exercício 

da atividade docente como profissional dessa etapa. 

Nesse processo de construção de uma educação de qualidade, vale a 

pena destacar a elaboração dos documentos “Política Nacional para a Educação 

Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação” (BRASIL, 2006b) e 

“Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (BRASIL, 2009a), elaborados com 

base em discussões e encaminhamentos de diversos seminários nacionais e com a 
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colaboração de entidades representativas de segmentos organizados em educação, 

com a presença de organismos como: UNESCO, UNICEF, MIEIB6 e OMEP7. 

Com o intuito de atender aos objetivos e metas sinalizados desde o Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2001), em termos de uma política para a Educação 

Infantil, é proposto, no documento “Política Nacional para a Educação Infantil: pelo 

direito das crianças de zero a seis anos à educação” (BRASIL, 2006b), o 

estabelecimento de parâmetros de qualidade para o sistema educacional no que se 

refere à organização e ao funcionamento da Educação Infantil, na medida em que 

propõem objetivos, metas, estratégias e recomendações para gestores e 

instituições. 

O referido documento apresenta aspectos positivos e inovadores, 

sobretudo, no que se refere ao financiamento e infraestrutura. Vale ressaltar, em 

relação ao financiamento da Educação Infantil, qualidade e infraestrutura, as 

estratégias correspondentes ao apoio técnico e financeiro da União para programas 

de formação de professores em serviço, como o Proinfantil, e programas de 

formação continuada, via participação da Educação Infantil, no Programa Rede 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, ambos do Ministério da 

Educação.  

Nesse contexto, a publicação dos Parâmetros Nacionais de Qualidade 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2006c, p.3) - documento cuja elaboração 

envolveu a contribuição de secretários de educação, conselheiros, técnicos, 

especialistas, professores e outros profissionais de todo o país - é importante para a 

organização das práticas, à medida que   

 
[...] contém referências de qualidade para a Educação Infantil a serem 
utilizadas pelos sistemas educacionais, por creches, pré-escolas e centros 
de Educação Infantil que promovam a igualdade de oportunidades 
educacionais e que levem em conta diferenças, diversidades e 
desigualdades de nosso imenso território e das muitas culturas nele 
presentes. 
 

Dentre outros elementos evidenciados para a melhoria da qualidade do 

atendimento às crianças, o documento acima citado (BRASIL, 2006c) reforça a 

importância da formação inicial e continuada de professores e de outros 

profissionais, aspecto já explicitamente contemplado no documento Política Nacional 
                                                
6 MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil. 
7 OMEP - Organização Mundial para Educação Pré-Escolar. 
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de Educação Infantil (BRASIL, 2006b) quando se refere às diretrizes, aos objetivos e 

às estratégias dessa etapa educativa. Quanto ao documento “Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil” (BRASIL, 2009), este foi elaborado com vistas a 

“traduzir e detalhar” os parâmetros em indicadores operacionais, com o objetivo de 

auxiliar as equipes das instituições de educação infantil – educadores, famílias e 

outras pessoas da comunidade – a participar de processos de autoavaliação da 

qualidade. 

O referido documento apresenta os aspectos fundamentais para a 

qualidade na instituição de Educação Infantil expressos em sete dimensões que 

podem ser constatadas pelos indicadores. Entre outros aspectos, a formação dos 

professores e demais profissionais é evidenciada como um dos fatores que mais 

influem na construção de instituições de Educação Infantil de qualidade (BRASIL, 

2009). 

 No Brasil, vale realçar, nesse cenário em que se identificam políticas 

voltadas para a expansão e qualidade no atendimento, a luta dos movimentos 

sociais organizados, sobretudo para que cada esfera do governo – município, estado 

e união – cumpra seu papel de corresponsável, na perspectiva de que se deve 

discutir e buscar garantias da qualidade sem perder de vista a preocupação com a 

igualdade de oportunidades no acesso aos programas, ou seja, as dimensões 

quantitativas e equitativas das políticas.  

Mas, em que pese os reconhecidos avanços desse panorama 

especialmente na legislação, ainda nos deparamos com sérios entraves, sobretudo 

em relação às condições concretas de trabalho e aos profissionais, ao seu 

desenvolvimento profissional8. 

A atual conjuntura educacional brasileira aponta para a necessidade de 

se repensar a formação continuada. Entretanto, antes de abordarmos a formação 

continuada, foco deste trabalho, consideramos pertinente salientar a relação 

formação de professores/as de crianças e Educação Física, na formação inicial. 

Deparamo-nos, assim, com a formação no próprio curso, que forma especialistas da 

área, e a formação de professores/as em nível médio na modalidade normal e nos 

                                                
8 O desenvolvimento profissional está sendo entendido como processo que não se limita a cursos de formação 
continuada, mas diz respeito à construção da vida profissional do/a professor/a. Retornaremos à referida 
temática posteriormente, em outro capítulo. 
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cursos de Pedagogia, em cujas propostas curriculares, o lugar da Educação Física 

na escola infantil tem caráter restrito.  

Julgamos importante trazer à tona, o entrave correspondente à polêmica 

relativa à definição do/a professor/a que deve desenvolver com as crianças os 

conteúdos atinentes à área da Educação Física. Sem minimizar essa discussão, 

entendemos que tal consideração se situa no âmbito das decisões políticas em torno 

das competências do/a professor/a que desenvolve o trabalho com crianças.  

No primeiro caso, formação do/a especialista de Educação Física para 

trabalhar com crianças da educação infantil, essa preocupação é recente e esses/as 

novos/as professores/as ainda não atendem à demanda, seja pelo escasso número 

ou ainda por questões políticas referentes ao seu ingresso no mercado de trabalho. 

Quanto aos/as professores/as formados/as para a docência na Educação Infantil, 

apesar de as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia (BRASIL, 2006d) estabelecerem o ensino de educação física, de forma 

interdisciplinar, isso ainda não é uma realidade em todas as universidades. Algumas 

vezes, os conteúdos da área são ofertados em disciplinas 

opcionais/complementares, não integrando o currículo de todos/as. 

Nesse cenário, entendemos a formação continuada como necessária e 

inerente à formação profissional de todos/as os/as professores/as, independente da 

qualidade de sua formação inicial, visto que a função dos/as docentes exige clareza 

de que a formação tem seus limites, mas é inacabada, faz parte da existência 

humana que se encontra em um constante vir a ser (ALARCÃO, 2001; FREIRE, 

1996), mas já sendo. 

Para nós, trata-se de criar condições de transformação permanente da 

prática educativa em que se opere a passagem de uma prática intuitiva e empírica 

para uma prática reflexiva de um/a professor/a que articule diferentes saberes9 para 

fazer a leitura das situações vividas e encontrar soluções pertinentes para os novos 

desafios com que se defronta no cotidiano. A formação continuada, nesses moldes, 

deve possibilitar situações em que o/a professor/a, sujeito do processo, reflita, 

coletivamente, sobre seu percurso formativo, sobre sua prática pedagógica e de 

seus pares, propiciando emergir aspectos relacionados aos diferentes saberes, de 
                                                
9 Em relação a saberes, assumimos o entendimento de Tardif (2000, p. 10-11), para quem o saber é 
compreendido em um sentido amplo, incluindo “[...] conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, isto é, 
aquilo que já foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”. 
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modo que signifique e ressignifique a ação pedagógica, na medida em que, 

simultaneamente, a reconstrói. Para isso, o contexto escolar pode/precisa ser 

compreendido como eixo primordial e não exclusivo para a 

reelaboração/ressignificação dos seus saberes. 

Nesse contexto e no decorrer de suas produções, o/a professor/a deve 

articular, de modo explícito e coerente, as dimensões ética, científica, emocional e 

afetiva, situando-as em um mesmo patamar de importância (FREIRE, 1996). Nesse 

mesmo sentido, Nóvoa (2002), Tardif (2006), Imbernón (2009), entre outros, 

evidenciam a troca de experiências e a partilha de saberes como espaços por 

excelência de formação mútua, nos quais cada professor/a assume o papel de 

formador/a e de formando/a. 

O debate internacional destaca a formação continuada como espaço de 

atualização e de aprofundamento de conhecimentos, em função dos desafios 

provenientes das situações pedagógicas e das novas produções científicas, técnicas 

e culturais (GATTI, 2008). 

Assim, compreendemos que a participação em um curso de formação 

continuada pode propiciar aos/às professores/as constituírem processos em que vão 

se construindo profissionalmente (essa construção se dá indissociável da dimensão 

pessoal).  

Em relação à formação continuada na área da Educação Física escolar, 

inicialmente, constatamos algumas iniciativas isoladas desenvolvidas pelos sistemas 

de ensino do país, tais como: nos municípios de Florianópolis/SC, de Natal/RN, de 

Vitória/ES, de Campo Grande/MS, de Londrina/PR; nos estados de Sergipe, de 

Goiás, dentre outras. Impulsionadas pelos estudos na/pela área e pela busca de 

consolidação pedagógica, decorrente de uma crise de identidade vivenciada desde 

os anos 1980 (MELO, 2005), tais iniciativas não representavam o quadro nacional, 

pois não atendiam à demanda do contexto escolar nacional nem se tinha um 

controle acerca da qualidade da oferta.   

Tendo em vista o panorama nacional e considerando que a formação de 

professores/as está diretamente relacionada às possibilidades e necessidades de 

melhoria da qualidade do ensino, diante da multiplicidade da oferta atual de 

propostas de educação continuada nas diversas áreas, surgem preocupações no 

sentido de que sejam adotadas medidas para garantir certa qualidade quanto à 
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criteriosidade, validade e eficácia dos programas de educação continuada para 

professores ou de outros segmentos escolares (GATTI, 2008). 

Nesse sentido, salientamos que práticas de avaliação vêm sendo 

implantadas, mas, geralmente, as medidas avaliativas visam atender a 

determinações de organismos nacionais e/ou internacionais, vinculadas às 

propostas de reformas educacionais, associadas a financiamento e assessoria.  

Segundo Capistrano, Santiago e Amado (2009), a avaliação de cursos de 

formação continuada na perspectiva dos sujeitos cursistas é uma prática frequente, 

entretanto, tal iniciativa limita-se, geralmente, à aplicação de questionários. Estes 

são constituídos, geralmente, por questões de respostas fechadas, nas quais os 

juízos de valor são expressos por números (1 a 10) ou conceitos (muito/pouco, 

suficiente/insuficiente, frequente/raramente...), abarcando diferentes áreas 

temáticas: conteúdos, métodos, meios e equipamentos, condições de formação e 

qualidades dos formadores. Em alguns dispositivos de formação, observamos, 

também, questionários com uma estrutura inicial mais fechada e, ao final, perguntas 

de respostas descritivas. Contudo, pouco se sabe sobre os usos que, 

posteriormente, se fazem dessas informações e seus desdobramentos, assim como 

“[...] a sua inserção em modelos, mecanismos e dispositivos de avaliação e de 

regulação da formação [...]” (RODRIGUES, 2002, p.18). Desse modo, o que os/as 

professores/as expressam nessas avaliações não serve de base às decisões 

político-pedagógicas. 

Entre outras medidas criadas/adotadas para a melhoria da qualidade da 

formação docente, com destaque para programas de formação continuada, o 

Ministério de Educação/MEC propôs a criação da Rede Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – Rede10, com vistas a institucionalizar a formação 

continuada de profissionais da educação desse nível de ensino. Assim, inúmeros 

projetos foram elaborados com o objetivo de desenvolver programas de formação 

continuada de professores/as e gestores/as e geração de tecnologias, destinados às 

redes públicas de ensino em áreas especificas, de acordo com a Portaria /MEC n° 

1403/2003. 

O nosso engajamento em pesquisas e ações de formação continuada na 

área de Educação Física propiciou nossa participação, junto a outros/as 

                                                
10 Posteriormente, no capítulo quinto, trataremos de forma mais detalhada da Rede e do Paidéia. 
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professores/as da UFRN, em 2003, na elaboração de um projeto para concorrer à 

convocação nas áreas de Arte e Educação Física para constituir a referida Rede. 

A opção do MEC pelo projeto da UFRN propiciou, por sua vez, a criação 

do Paidéia – Núcleo de Formação Continuada para Professores de Arte e Educação 

Física. O Paidéia elege, entre outros objetivos, discutir os pressupostos teóricos e 

metodológicos da Educação Física e Arte, buscando redefinições no fazer 

pedagógico dos professores na educação infantil e no ensino fundamental; qualificar 

profissionais egressos dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas em Educação 

Física e Educação Artística das diferentes regiões do Brasil (MELO; BORBA, 2006).  

Nesse sentido, o Paidéia assume o importante papel que lhe é atribuído 

pelo MEC, junto a outros “centros de excelência”, no contexto das atuais políticas 

públicas do país: contribuir para aprimorar a qualidade do ensino brasileiro. 

Acreditamos, tal como Tardif (2006), que a formação continuada, tendo as 

universidades como parceiras, pode atender, de forma mais consistente, a 

questões/necessidades provenientes dos processos de re-elaboração de saberes e 

de desenvolvimento/produção de subjetividades vivenciados pelo professor. Sendo 

assim, cabe às instâncias de formação atentar para os múltiplos sujeitos – 

professores/as e crianças - e para os múltiplos contextos a fim de alcançar uma 

melhoria na aprendizagem dos alunos. Entretanto, a ausência de investigações não 

nos permitia afirmar com consistência acerca da apropriação pelos/as 

professores/as de saberes que promoveram mudança de discurso e do cotidiano 

com as crianças, posterior às nossas intervenções e interlocuções, nos cursos de 

formação continuada. 

Em virtude da nossa efetiva participação/atuação no Paidéia ora na 

produção de materiais didáticos para alimentar a rede de ensino e na organização 

dos cursos, ora no processo de reflexão/discussão sobre os elementos didáticos da 

Educação Física, os fundamentos científicos do corpo, do movimento e suas 

relações com as práticas pedagógicas, acompanhando e coordenando os 

professores em cursos de formação, temos percebido que, apesar dos avanços 

legais e das produções acadêmicas, sobretudo, nas últimas décadas, de modo 

geral, essa área ainda não está efetivamente consolidada como componente 

curricular na educação escolarizada.  

 Nos cursos de formação continuada para professores/as, de cuja 

organização e desenvolvimento temos participado, percebemos, nas falas dos/as 
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professores/as, que a prática da Educação Física, na escola infantil e nas/os 

séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, se encaminha sem reflexão sobre os 

pressupostos norteadores dessas práticas, bem como sobre os elementos didático-

pedagógicos que a integram, descaracterizando-a como componente curricular. 

Os/as professores/as relatam grande dificuldade de compreensão acerca dos 

conhecimentos específicos da área, limitando-se, pois, a desenvolver no seu 

cotidiano pedagógico, atividades com um fim em si mesmas, sem uma reflexão 

sobre o processo de construção de uma proposta de trabalho que articule as 

vivências dos/as professores/as e os conhecimentos científicos, ou seus saberes 

práticos e seus saberes teóricos (ALTET, 2001).  

Com base em Altet (2001), os Saberes Teóricos são constituídos, 

indissociavelmente, pelos saberes a serem ensinados, que compreendem os 

Saberes Disciplinares, os constituídos pelas ciências e os tornados didáticos; os 

saberes para ensinar envolvem os saberes pedagógicos sobre a gestão interativa 

em sala de aula, os didáticos nas diferentes disciplinas e os saberes próprios da 

cultura, em que estão inseridos. Os Saberes Práticos, Empíricos ou da Experiência 

são provenientes das experiências cotidianas da profissão, sendo, portanto, 

contextualizados e adquiridos em situação de trabalho. Neles, se incluem os saberes 

sobre a prática, relacionados ao “como fazer”, e os saberes da prática, “[...] oriundos 

da experiência, produto da ação que teve êxito, da práxis e, ainda os saberes 

condicionais de Sternberg (1985) (saber quando e onde): os savoirs-faire* e os 

saberes da ação muitas vezes implícitos [...]” (ALTET, 2001, p.30).  

Concordamos com a indissociabilidade dos saberes teóricos e práticos, 

por isso, optamos pelo uso da expressão saber docente nos moldes definidos por 

Tardif (2006, p. 18), referindo-se a saber como sendo “[...] plural, compósito, 

heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um 

saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de 

natureza diferente”.  

Assim, no decorrer deste trabalho, propomo-nos trazer à tona saberes, 

suas fontes e naturezas, ressaltando que o/a profissional que atua com crianças, 

especialista da área ou polivalente, também deva se apropriar de uma formação 

adequada. Ademais, referindo-se ao/à professor/a polivalente, o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998, p.41) ressalta 

que,  
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o trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 
competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe 
trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde 
cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes 
das diversas áreas do conhecimento. 

 

Levamos em conta que possibilitar aos/às aprendentes, professores/as e 

crianças, respeitando a condição de cada sujeito e do coletivo, o acesso aos 

conhecimentos das diversas áreas e a sua apropriação poderá favorecer novas 

leituras do mundo; e a produção de novos produtos culturais, os diferentes contextos 

educativos poderão/deverão propiciar a construção e ressignificação de saberes 

relacionados à polivalência de sua equipe de profissionais que trabalham com 

crianças. 

Assim, nesse conjunto de saberes, a Educação Física está sendo 

contemplada como prática social e pedagógica, constituída por linguagens 

manifestadas diferentemente nas múltiplas realidades espaciais e temporais. Enfim, 

a Educação Física está sendo compreendida como construção cultural, constituindo-

se em sistema de significações, de linguagens, que envolve as manifestações da 

Cultura de Movimento11 (MELO; PONTES; CAPISTRANO, 2005).  

Nessa perspectiva, estamos considerando como objeto das intervenções 

pedagógicas da Educação Física o acervo das inúmeras manifestações de 

movimento produzidas historicamente pela humanidade e exteriorizadas por 

diferentes formas de representação do mundo: jogos/brincadeiras, esportes, lutas, 

ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, dentre outras. Sobre os conteúdos, 

concordamos com Darido (2007, p.17) quando a autora ressalta que é preciso 

extrapolar a dimensão do fazer, devemos “[...] considerar os procedimentos, os 

fatos, os conceitos, as atitudes e os valores como conteúdos, todos no mesmo nível 

de importância”. Uma perspectiva que, para nós, contempla as dimensões do fazer, 

do contextualizar e do apreciar.  

Reconhecemos que, na Educação Infantil, o processo de ensino-

aprendizagem assume dimensões específicas. Sem negar a intencionalidade 

educativa e a necessária sistematização do processo de ensinar/aprender, a 

Educação Infantil tem, como foco, as relações educativas estabelecidas entre 
                                                
11 O temo cultura de movimento tem sido divulgado na Educação Física brasileira a partir dos estudos do 
professor Elenor Kunz (1991). De acordo com os estudos de Mendes e Rocha (2006, p. 172), “o conceito de 
cultura de movimento [...] refere-se às relações existentes entre as formas de se movimentar e a compreensão 
de corpo de uma determinada sociedade, comunidade, de uma cultura”. Sendo assim, a Cultura de Movimento 
contempla uma maior dimensão de práticas corporais do que as tratadas na/pela Educação Física. 



 28

crianças na faixa etária12 até cinco anos de idade, adultos e natureza, marcadas, por 

sua vez, pelas especificidades das crianças pequenas, o que impõe distinções em 

relação à organização da educação em outros níveis (BRASIL, 2006a).  

Sabemos também da tensão existente em relação à estrutura disciplinar 

no que diz respeito à organização curricular ou pedagógica na Educação Infantil. 

Contudo, entendemos que, sem fragmentar a construção dos conhecimentos por 

parte das crianças, a explicitação das especificidades das áreas pode permitir ao/à 

professor/a uma compreensão mais ampla de seu papel junto às crianças em suas 

necessidades e possibilidades e maiores subsídios para atuação/intervenção no 

cotidiano educativo. Para nós, considerar os saberes construídos sócio-

historicamente pelas áreas não significa, necessariamente, conduzir a uma 

escolarização precoce das crianças. As singularidades das crianças devem e 

precisam ser respeitadas pelos/as professores/as e práticas pedagógicas. Nesse 

sentido, consideramos pertinente propor um diálogo, constituir teias de 

possibilidades entre os diferentes componentes curriculares para que cada envolvido 

no processo de ensino-aprendizagem re-construa as muitas realidades em um 

processo que seja, ao mesmo tempo, coletivo e individual.  

Essas especificidades marcam as relações educativas e a sua finalidade: 

o desenvolvimento integral da criança, e a sua função indissociável: educar/cuidar. 

Assim sendo, “para que o cuidar/educar sejam efetivados, é necessário que sejam 

oferecidas às crianças condições de usufruírem plenamente de suas possibilidades 

de apropriação e de produção de significados no Mundo da natureza e da cultura” 

(BRASIL, 2006a, p.19). 

Do mesmo modo que a criança, enquanto sujeito social e histórico, se 

constitui como humano na medida em que se apropria da cultura por meio das 

interações que estabelece com o mundo, mediadas por parceiros mais experientes, 

através de afeto e linguagens – gestos, palavras, sons, ações, reforçamos que os/as 

professores/as (des)continuamente se apropriam de saberes, inclusive, saberes que 

envolvem o cotidiano pedagógico. Nessa perspectiva, o/a professor/a está sendo 

concebido/a como ator social, sujeito ativo, profissional que, no desenvolvimento de 

sua atividade docente, mobiliza, articula, transforma e produz saberes específicos, 

                                                
12 A Lei n° 11.274, de 06 de fevereiro de 2006 estabelece no seu artigo 32 o ensino fundamental obrigatório com 
duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade. O prazo de implementação da lei é até 2010. 
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de acordo com possibilidades e limites relacionados à sua história de vida e ao 

contexto e às situações reais de atuação – a escola concreta.  

Consideramos pertinente recorrer às palavras de Amado e Boavida (2006, 

p.153-154), quando explicitam que, 

 
em educação, a dialéctica indivíduo-sociedade-cultura é um facto 
permanente, o que confere tanta dignidade e relevo ao percurso individual 
como à história colectiva. As pessoas crescem física e afectivamente dentro 
dos contextos de significação, ou seja, nestas realidades complexas em que 
todos os elementos se vão articulando e ganhando sentido. Mas o sentido 
das coisas e das situações não é explícito nem objectivo; é antes algo de 
que nos apropriamos, com níveis de imersão diferentes, conforme a riqueza 
das situações, a capacidade psico-afectiva e a sensibilidade das pessoas. 
Ou seja, a apropriação e a potenciação de significados de uma dada 
realidade cultural depende das pessoas, das capacidades de cada um e, 
antes disso, das condições educativas, favoráveis ou desfavoráveis que 
cada um tem ou teve.  

 

Visto que ninguém aprende sozinho, que o desenvolvimento humano 

acontece mediado por um outro mais experiente e pelos signos (VIGOTSKI, 2007; 

OLIVEIRA, 2000; SIRGADO, 2000; PINO, 2005), como os sujeitos observam, 

analisam essas apropriações? O/A professor/a tem direito de ser ouvido/a no que diz 

respeito à sua própria formação. 

Segundo Estrela (2005), as discussões sobre saberes docentes têm sido 

crescente, entretanto ocorrem em fóruns acadêmicos e sem a participação direta 

dos/as professores/as. Enfim, sabe-se pouco sobre o que pensam os/as 

professores/as sobre seus saberes e sobre sua formação. Levando em conta que o 

sucesso dos dispositivos de formação continuada está relacionado à sua 

repercussão nas práticas escolares, é preciso que conheçamos a perspectiva 

dos(as) professores/as acerca do seu processo de trans-formação. Desse modo, 

poderemos ter novas pistas para repensar os currículos dos cursos de formação. 

Reconhecemos, portanto, como ponto de partida de nossa investigação, 

que considerar as perspectivas de professores/as cursistas é fundamental, visto que 

é com base e através de suas experiências pessoais e profissionais que os sujeitos 

constroem seus saberes. É no contexto dessas concepções que se descortinou 

nosso objeto. 
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1.1 O OBJETO DE ESTUDO 

 

O contexto, exposto anteriormente, nos impulsionou a realizar esta 

pesquisa que tem como objeto de estudo: a perspectiva de professores/as cursistas 

acerca da formação continuada, desenvolvida pelo Paidéia, no que se refere à 

ressignificação de saberes da área de Educação Física na Educação Infantil.  

 

1.2  A QUESTÃO DA PESQUISA 

 

O nosso estudo foi norteado pela seguinte questão: qual a perspectiva13 

dos/as professores/as cursistas acerca da formação continuada, desenvolvida pelo 

Paidéia/UFRN, no que se refere à ressignificação de saberes da área de Educação 

Física na Educação Infantil?  

 

1.3  OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a perspectiva de 

professores(as) cursistas que atuam na educação infantil acerca da formação 

continuada desenvolvida pelo Paidéia/UFRN, através do Curso de Especialização 

em Ensino de Arte e Educação Física na Infância, tendo como foco essencial os 

saberes relacionados à Educação Física. Com base nesse objetivo geral e tendo 

como elemento norteador do estudo, a prática pedagógica de Educação Física na 

educação infantil, pretendemos, especificamente, conhecer: 

 Interesses e expectativas que motivaram os/as professores/as a participar 

da referida formação; 

 a avaliação dos/as professores/as em face da formação continuada 

proposta;  

 fatores impulsionadores de possíveis mudanças da atividade docente 

quanto à prática pedagógica de Educação Física na educação infantil. 

Orientados por esses objetivos, com nossas ações de investigação, 

pretendemos construir um discurso com base nas reflexões e falas dos sujeitos no 

                                                
13 Perspectiva está sendo entendida como proposta por Janesick (apud ZABALZA, 1994, p.39), “[...] uma 
interpretação reflexiva derivada socialmente que serve de base para as ações que o professor ou a professora 
constroem. A perspectiva da pessoa é uma combinação de crenças e comportamentos, continuamente 
modificados pela interacção social.” 
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processo de ressignificação dos saberes na área de Educação Física, identificados 

pelos/as professores/as a partir de seus interesses, anseios, contextos e de suas 

trajetórias de formação. Tal como Fontana (2005, p.50) ao afirmar que, 
 

na trama das relações sociais de seu tempo, os indivíduos que se fazem 
professores vão se apropriando das vivências práticas e intelectuais, de 
valores éticos e das normas que regem o cotidiano educativo e as relações 
no interior e no exterior do corpo docente. Nesse processo, vão constituindo 
seu “ser profissional”, na adesão a um projeto histórico de escolarização. 
Somente o distanciamento da experiência imediata e o confronto com 
outras perspectivas emergentes na prática social tornam possível a esse 
individuo perceber-se no contexto em que foi se constituindo professor(a), 
analisar a emergência, a articulação e a superação de muitas vozes e das 
categorias por elas produzidas [...].   

 

Na produção de discursos, os lugares e os papéis ocupados pelos 

sujeitos interferem nos sentidos produzidos, mas é e será sempre uma construção 

diferentemente para cada ator social, em relações permeadas de direitos e deveres, 

além de conflitos, tensões, gerados, muitas vezes, por dúvidas, dificuldades e 

inseguranças.  

A presente tese (provisória e limitada), resultante de nosso percurso 

investigativo, foi sendo estruturada no movimento de construção/sistematização dos 

dados. Tal movimento que exigia ampliação e aprofundamento dos estudos para 

uma maior compreensão/interpretação do fenômeno estudado. Por esse motivo, os 

capítulos não foram produzidos seguindo uma sequência linear, mas de forma 

espiralada, com idas e vindas, de acordo com as necessidades percebidas por nós. 

Eis, assim, a organização dada, a saber: a Introdução, na qual situamos o/as 

percurso/motivações que nos levaram à pesquisa; o objeto de estudo, a tese, os 

objetivos da pesquisa e a estrutura da tese. 

O segundo capítulo, Itinerância Teórico-Metodológica, procura revelar a 

relação criada entre produção de saberes e os diferentes atores envolvidos em uma 

pesquisa sobre o fenômeno educativo, no caso, pesquisadores e professores/as 

cursistas. Ele explicita as “lentes” escolhidas para as leituras dos fenômenos 

inerentes à pesquisa e às decisões tomadas em relação ao tema, aos objetivos, aos 

sujeitos e às fases do processo de construção/sistematização/análise dos dados.  

No terceiro capítulo, Educação Física e Educação Infantil, tratamos de 

saberes considerados essenciais para a compreensão/discussão da Educação 

Física na Educação Infantil no Brasil. As sistematizações apresentadas serviram de 
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fundamento das análises em relação à ressignificação dos saberes dos/as 

professores/as na área em questão.   

O quarto capítulo, intitulado de Formação Docente: um continuum envolve 

componentes teóricos imprescindíveis à compreensão dos processos envolvidos na 

formação docente. O referido capítulo discute aspectos essenciais para a 

compreensão da formação de professores/as, como uma construção e reelaboração 

de seus saberes, processo que envolve novos significados e produção de sentidos. 

No quinto capítulo, Paidéia e o Curso de Especialização em Ensino de 

Arte e Educação Física na Infância, apresentamos o Curso de Especialização, lócus 

da pesquisa, explicitando princípios, objetivos, intenções, estrutura organizacional, 

dentre outros elementos. Para isso, julgamos necessário, primeiramente, situá-lo 

como parte de um programa de políticas públicas brasileiras de formação continuada 

para professores da Educação Básica, desenvolvido pelo Ministério de Educação.  

Por fim, o capítulo sexto Ressignificando experiências formativas: o curso 

de formação e a prática docente compreende a parte em que expomos nossas 

interpretações referentes aos dados construídos.   

Encerramos o trabalho com as Considerações Finais. Esse capítulo foi 

construído fundamentado nas perspectivas das professoras de Educação Infantil 

acerca da ressignificação dos saberes da Educação Física, tomando, como 

referência, a análise da participação das referidas atoras sociais em um curso de 

formação continuada promovido pelo Paidéia e o processo de formação da 

pesquisadora, no qual mobiliza saberes pessoais e profissionais. 

Acompanhemos, então, a construção do nosso percurso investigativo em 

busca de possíveis respostas e, nesse processo, apresentamos as escolhas 

metodológicas e as “lentes” elencadas por nós na busca de respostas para as 

questões apontadas anteriormente.  
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2 ITINERÂNCIA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

As inquietações e os questionamentos suscitados pelas nossas condições 

reais como professora de Educação Infantil e formadora de professores/as dessa 

etapa da Educação Básica contribuíram para a construção de todo o percurso como 

pesquisadora. Desse modo, apresentamos, neste capitulo, as escolhas 

metodológicas e as “lentes”14 que usamos para focalizar e explorar/aprofundar tais 

escolhas e compreender15 melhor as relações estabelecidas com o objeto de estudo. 

A situação da investigação em questão leva-nos a assumir a condição de 

sujeito implicado, no sentido de estarmos envolvidas, comprometidas com o 

contexto e com os atores também envolvidos na pesquisa.  

Para Barbier (1985, p.120), a implicação, em Ciências Sociais, pode ser 

definida  

 
[...] como o engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua 
práxis científica, em função de sua historia familiar e libidinal, de suas 
posições passada e atual nas relações de produção e de classe, e de seu 
projeto sócio-político em ato, de tal modo que o investimento que resulte 
inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e dinâmica de toda 
atividade do conhecimento. 

 
Em seus estudos, Barbier (1985) explicita três níveis de implicação: 

 Psico-afetiva: diz respeito à dimensão que corresponde à relação entre a 

vivência afetiva do pesquisador e o objeto da pesquisa, com outros participantes. 

Geralmente, está relacionada à historia de vida. 

 Histórico-existencial: esse nível está relacionado com o aqui e o agora, 

com o contexto social no qual o pesquisador está inserido e no qual se insere o seu 

projeto que é, ao mesmo tempo, individual e coletivo; articula-se com o nível de 

implicação Psico-afetiva para fazer um recorte do seu objeto de estudo na 

construção histórica do pesquisador em suas relações cotidianas. 

 Estrutural-profissional: contempla a mediação da família, da religião, da 

política, dentre outras; constitui-se “[...] na procura dos elementos que têm sentido 

                                                
14 As “lentes” são abordadas aqui, mesmo que de modo sucinto, para imprimir no trabalho mais consistência 
teórica.  
15 A compreensão está sendo entendida como inter-relacionada com a interpretação. Como cita Bakhtin (2003, p. 
316), “é sempre dialógica”. 
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com referência ao trabalho social do pesquisador e seu enraizamento 

socioeconômico na sociedade contemporânea” (BARBIER, 1985, p.117). 

A construção de novos saberes, nessa perspectiva, se dá/deu a partir dos 

diferentes níveis de implicação interpenetrados, agindo, simultaneamente, um sobre 

o(s) outro(s). Assim, em nosso estudo, sentimentos, desejos e saberes provenientes 

de vivências de diferentes lugares que assumimos historicamente em relação ao 

contexto educativo - filha de professora, aluna, mãe de alunos, avó de aluna, 

professora de instituições privadas e públicas, coordenadora pedagógica e, 

particularmente, a posição de integrante da equipe de coordenação do Paidéia e 

professora nos cursos de formação de professores/as de crianças.   

Admitimos também que a compreensão da realidade investigada foi 

(de)marcada pelo nosso envolvimento como formadora no curso investigado e pelas 

interações aí ocorridas. O reconhecimento dessa rede complexa de implicações 

exigiu um esforço para, na medida do possível, trazer à tona os seus efeitos, a fim 

de propiciar a credibilidade do estudo, embora cientes de seus riscos. Esforçamo-

nos para levar em conta essas questões.  

 Nesse movimento, o processo da investigação, fruto de um percurso 

pessoal e profissional, vai revelando tanto do objeto de estudo quanto de nós, 

pesquisadoras. Reconhecemos que são, na investigação, múltiplos os lugares para 

onde nos lançamos e/ou diferentes os papéis que exercemos no jogo de influências 

estabelecido, conscientemente e/ou não, entre os/as participantes (pesquisadora e 

sujeitos investigados) e entre estes/as e o objeto de estudo, em diferentes 

momentos da trajetória da pesquisa.  

A esse respeito, consideramos pertinente recorrer às palavras de Smolka 

(2000, p.31), quando explicita que 

 
[...] como sujeitos, os indivíduos são afetados, de diferentes modos, pelas 
muitas formas de produção nas quais eles participam, também de diferentes 
maneiras. Ou seja, os sujeitos são profundamente afetados por signos e 
sentidos produzidos nas (e na historia das) relações com os outros. [...] 
todas as ações adquirem múltiplos significados, múltiplos sentidos, 
dependendo das posições e dos modos de participação dos sujeitos nas 
relações. 

 

Na produção das diferentes formas de diálogos, os lugares e os papéis 

ocupados pelos sujeitos interferem nos sentidos produzidos. Como afirma Bakhtin 
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(1997), para quem todo signo é ideológico e tudo que é ideológico é signo, possui 

valor semiótico. Assim, a atividade mental se constitui e se expressa exteriormente 

através de signos “[...] e para o próprio individuo, ela só existe sob a forma de 

signos” (BAKHTIN, 1997, p.51). O processo de compreensão de um signo/fenômeno 

ideológico (desenho, pintura, peça musical, espetáculo de dança ou comportamento) 

prescinde de outros signos já conhecidos, do discurso interior. Essas diversas 

formas de manifestação estão inter-relacionadas pela sua natureza semiótica. 

Entretanto ele (1997, p.38) ressalta que a palavra não substitui um signo não-verbal, 

mas que “[...] cada um deles se apóia nas palavras”. Estas funcionam como signo 

interior por sua possibilidade de veiculação pelo corpo, além de serem material de 

comunicação da vida cotidiana. Por isso, para Bakhtin (1997, p.36), “a palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência” (grifos do autor); está presente em todos os 

processos de compreensão e de interpretação. 

Segundo Bakhtin (1997), a fala, assim como os diferentes aspectos da 

enunciação, interiores ou exteriores, é de natureza social; está relacionada às 

condições da comunicação, e, por conseguinte, ligada às relações sociais. Cada 

grupo social e cada época têm seu repertório próprio de formas de discurso. A 

enunciação está sempre ligada à interação social, à relação entre locutor e ouvinte, 

pois 

 
a palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou 
não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao 
interlocutor por laços mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não 
pode haver interlocutor abstrato, não teríamos linguagem comum com tal 
interlocutor, nem no sentido próprio nem no sentido figurado (BAKHTIN, 
1997, p.112). 

 

Na situação de enunciação, oral ou escrita, o discurso do sujeito se 

amplia ou se refaz pela expressão verbal, pelos gestos e/ou pelas ações do(s) 

outro(s) participante(s). A expressão vai organizando a atividade mental, 

ininterruptamente, conforme as condições reais da enunciação. A palavra não pode 

ser isolada; ela deve ser considerada tendo em conta o tema, a significação e o 

acento de valor (BAKHTIN, 1997). 

É com essa dimensão que os dados vão sendo, na pesquisa, 

construídos/organizados. Trata-se da busca de significados e de sentidos para os 

sujeitos investigados, sujeitos singulares e concretos; processo que envolve mais do 
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que cognição; envolve também elementos de subjetividade, construídos nas 

relações com o Outro16. De acordo com nossos estudos (VIGOTSKI, 2000; PINO, 

2005), a apropriação da cultura pelo sujeito se dá pela dupla mediação, do signo e 

do Outro. Portanto, a construção de saberes está sendo entendida como a 

conversão em pessoal do que já foi externo ao sujeito. Tal processo, reafirmamos, 

ocorre de acordo com os significados e sentidos que cada um atribui às posições e 

aos papéis a elas associados na relação Eu  Outro. 

Assim, ressaltamos que, apesar do reconhecimento da existência de um 

processo pessoal, a mediação do Outro é requisito imprescindível para a 

apropriação dos saberes, para a transformação da cultura do plano social para o 

pessoal.  E, nesse processo, os sujeitos envolvidos fazem escolhas de acordo com 

os lugares que ocupam e os papéis que desempenham. Vejamos outras escolhas 

feitas e continuemos fazendo a leitura do que elas dizem de nós. 

 

2.1 A ABORDAGEM INVESTIGATIVA: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

A escolha do percurso metodológico se deu a partir da natureza do objeto 

de estudo e dos pressupostos teóricos assumidos, na busca de responder aos 

questionamentos que norteiam as intenções desta investigação, uma vez que, “em 

conjunto, os princípios, entendidos mais amplamente, e o objeto de estudo, com seu 

caráter mais circunstancial, determinam todo um conjunto de escolhas 

subseqüentes, dentre essas a abordagem metodológica” (SILVA, 2006, p. 32).  

Entretanto, fazer escolhas torna esse processo aventureiro. 

Necessariamente, a aventura pode se tornar exitosa quando se alia à autoria, à 

paixão, e, por conseguinte, à dor. Sem trilhar por uma sequência única e linear na 

construção desse percurso e desse discurso, a pesquisa revela/desvela nossa 

condição de sujeito, como pesquisadora, inquieta por constituir conhecimento que, 

por sua natureza, é um processo reconhecidamente vivo, dinâmico e complexo.  

Nesse processo de escolhas, lembramos de um fragmento de uma 

entrevista realizada com Wim Wenders17, quando ele aborda o enquadramento, 

referindo-se ao ato de enquadrar um objeto como fotografia, filme ou quadro. Alerta 

                                                
16 Numa perspectiva vigotskiana, Pino (2005) se refere a “Outro” como um lugar simbólico ocupado pelos 
diversos parceiros das relações sociais dos sujeitos no decorrer da vida. 
17WENDERS, Wim. Entrevista realizada em 2007. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=mFIHnI4rmd0&feature=related. Acesso em: 12 mar. 2009. 
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o cineasta que, ao fazer isto, o sujeito exclui tantas outras coisas, deixa de mostrar 

tantas outras... Então, continuamente, na construção deste trabalho, o leitor entra 

em contato com o que escolhemos, com a parte da história que resolvemos contar e 

revelar... É o nosso olhar, o que podemos ver dos vários lugares que ocupamos, de 

onde construímos as relações com o outro.  

De acordo com a natureza do objeto de estudo e dos pressupostos 

teóricos assumidos, o desenho foi se constituindo no contexto da Abordagem 

Qualitativa que, segundo os estudos de Bogdan e Biklen (1994), assim se 

caracteriza pelos seguintes aspectos: 1) o ambiente natural é a fonte direta dos 

dados e o pesquisador, seu instrumento principal; 2) a descrição dos dados obtidos 

é o principal nível de análise; 3) o processo de construção do trabalho é tão 

relevante quanto os resultados; 4) a indução é concebida como processo de 

interpretação; 5) os significados atribuídos pelos sujeitos às/aos coisas/fenômenos 

são considerados fundamentais. 

Dentre diversas estratégias e metodologias, respaldada no contexto de 

uma Abordagem Qualitativa, buscamos responder às questões postas, por meio da 

estratégia descritivo-interpretativa.  Segundo Amado (2009), os procedimentos de 

descrição e de interpretação se interpenetram e uma investigação através dessa 

estratégia de natureza exploratória se caracteriza por recorrer a um grupo de 

sujeitos que tem em comum determinada particularidade ou experiência de vida.  

Trata-se de um trabalho no qual nós assumimos a atitude de construir 

uma tese, na qual se descreve e interpreta o objeto de estudo, complexo e 

heterogêneo, a partir das informações organizadas, à luz dos inúmeros estudos 

realizados/ampliados durante o percurso da pesquisa. O desenho da investigação 

vai se configurando, a partir da combinação de “[...] flexibilidade com 

sistematicidade, rigor, pertinência e exeqüibilidade (AMADO, 2009, p. 294). Ou seja, 

a metodologia como trajetória para responder à questão, inicialmente colocada, alia 

flexibilidade, rigor, ética e coerência, desde a concepção do design até a elaboração 

do relatório final. 

 

2.2 O LÓCUS E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O Curso de Especialização em Ensino de Arte e Educação Física na 

Infância, promovido pelo Paidéia, foi definido como lócus da pesquisa. Teve carga 
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horária de 360h, desenvolvido em três polos: Natal, Parnamirim e Mossoró, 

municípios do Rio Grande do Norte/Brasil, envolvendo aproximadamente 150 

professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 

pública de ensino do referido estado.  

Essa escolha foi feita considerando a nossa condição de formadora, além 

do referido curso corresponder a critérios como:  

 atender a professores da Educação Infantil;  

 contemplar os conhecimentos da área de Educação Física;  

 ter carga horária relevante;  

 considerar sua localização geográfica – o curso foi realizado no estado 

onde a pesquisadora reside, o que favoreceu o acesso às informações 

necessárias.  

Os sujeitos investigados foram escolhidos com base nos seguintes 

critérios: professores/as que atuavam na Educação Infantil durante o Curso; 

professores/as que concluíram o Curso de Especialização nos pólos de Natal, 

Parnamirim e Mossoró; professores/as que aceitaram participar da pesquisa.  

 

2.3 INSTRUMENTOS DE ORGANIZAÇÃO/SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Definidos a questão e o lócus da investigação, decidimos para a 

organização/construção dos dados utilizar uma variedade de fontes: questionário, 

análise de documentos pessoais e oficiais (internos e externos) e entrevistas. De 

acordo com Cunha (2007, p.91), o uso de várias técnicas pode estabelecer “[...] o 

equilíbrio nas vantagens e desvantagens de cada uma deles e, consequentemente, 

uma maior credibilidade nos resultados”. Assim, a triangulação dos dados possibilita 

conhecer outras verdades, indo além do envolvimento profissional e afetivo da 

pesquisadora, possibilitando avançar cada vez mais. 

Iniciamos o processo de sistematização das informações pelos 

documentos acerca da Rede Nacional de Formação Continuada para Professores 

da Educação Básica (Rede) e documentos elaborados para o Curso de 

Especialização em Ensino de Arte e Educação Física na Infância.  

Tais documentos são considerados por Bogdan e Biklen (1994) como 

oficiais (de comunicação interna e externa) e, além das descrições em si, revelam 

como o objeto de estudo é visto por quem os produziu. Amado (2009) reforça essas 
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palavras ao afirmar que tais documentos possibilitam compreender os fenômenos 

interacionais e interpretativos que envolvem a sua produção. 

O conjunto dos primeiros documentos sobre a Rede constituiu-se de 

materiais de produção para consumo público: folder institucional, catálogos, boletins 

informativos, entre outros, impressos e/ou divulgados pela internet na página do 

MEC. Os documentos elaborados para o curso a que tivemos acesso circulavam 

internamente pelo Paidéia; correspondiam ao projeto do curso e aos programas dos 

módulos. À medida que trabalhávamos com os documentos oficiais, vimos como 

emergente a seleção dos sujeitos da investigação.  

Com o intuito de identificar os/as professores/as que atendessem aos 

critérios acima estabelecidos e caracterizá-los/as, elaboramos um questionário18 

(APÊNDICE 1).  

O questionário apresenta a vantagem de atingir grande número de 

pessoas em pouco tempo, além de ser facilmente quantificável. Segundo 

Richardson et al (1985), esse instrumento pode cumprir duas funções: uma primeira 

relacionada à caracterização e aferição de determinadas variáveis de um grupo 

social (sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade etc.), e uma segunda que diz 

respeito à medição das variáveis. O tipo de perguntas é responsável pela sua 

classificação: questões fechadas, abertas e mistas (combinação de perguntas 

abertas e fechadas).  

Neste trabalho, o questionário aplicado foi do tipo misto, apresentando 

perguntas fechadas em relação ao gênero e à faixa etária e perguntas abertas 

acerca das experiências de formação inicial e continuada, do exercício da docência 

e do vinculo empregatício.  

O instrumento foi distribuído no período final das aulas e no local onde 

ocorreu o curso, em mão, pela pesquisadora, com exceção de um dos polos onde as 

tarefas de distribuir e de recolher aconteceram amavelmente por uma tutora. O 

questionário foi respondido sem a presença da pesquisadora e devolvido alguns dias 

depois, no mesmo local. A taxa de retorno se situou na ordem de 71,33%. 

Dos cento e sete questionários devolvidos pelos/as professores/as 

cursistas, vinte e nove apresentaram respostas, cujo teor se adequava aos critérios 

                                                
18 Questionário construído com base no modelo utilizado por Campelo (2001). 
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acima referidos. Desse modo, os sujeitos do estudo foram selecionados, sendo seis 

no polo de Natal, seis no polo de Parnamirim e quinze no polo de Mossoró.  

Como previsto, em virtude da dificuldade de contato com algumas dessas 

professoras e/ou posterior resistência e desistência, o trabalho de 

construção/organização de dados desenvolveu-se tendo como sujeitos da 

investigação vinte e três docentes. 

Com base ainda na aplicação do questionário, os/as professores/as 

identificados/as foram assim caracterizadas: 
 

Sujeitos Polo Gênero Faixa etária 
 Mossoró Parnamirim Natal F M 21 - 30 31 - 40 41 - 50 
1 X   X    X 
2 X   X   X  
3 X   X  X   
4 X   X  X   
5 X   X  X   
6 X   X   X  
7 X   X   X  
8 X   X   X  
9 X   X    X 
10 X   X   X  
11 X   X   X  
12 X   X   X  
13 X   X   X  
14 X   X   X  
15   X X   X  
16  X  X    X 
17  X  X    X 
18  X  X  X   
19  X  X  X   
20   X X    X 
21  X  X    X 
22   X X   X  
23   X     X 
Quadro 01: Caracterização dos sujeitos: local de atuação docente, gênero e faixa etária.  
Fonte: Questionários. 

 

Mesmo com algumas desistências, os dados continuaram indicando que a 

maior parte dos sujeitos envolvidos na investigação correspondia à turma do polo de 

Mossoró, catorze pessoas; cinco eram da turma de Parnamirim; e quatro pessoas 

participaram do curso no polo de Natal. 

Relativamente ao gênero, constatamos que todos os sujeitos identificados 

eram mulheres19. Essa situação vai ao encontro a pesquisas que se referem à 

feminização do corpo docente. Mello (2006/2007) atribui à segmentação de gênero - 
                                                
19 Em decorrência de tais dados, os termos referentes passam, a partir de agora, a ser utilizados no feminino. 
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a feminização da docência nos anos iniciais de educação formal - à divisão da 

formação inicial em normal de nível médio e o superior que ocasionou a separação 

entre professor/a polivalente e especialista por disciplinas. 

Em relação à idade, quase a metade do grupo, o equivalente a 11 sujeitos 

(47,8%) se encontrava na faixa de idade entre 31 a 40 anos, seguido por um grupo 

formado por sete pessoas na faixa entre 41 a 50 anos (30,4%) e um grupo menor 

composto por cinco sujeitos na faixa entre 21 a 30 anos (21,7%). 

Lembramos que um dos requisitos exigidos para participar de um curso 

de especialização é ter o curso de graduação e, nesse curso, especificamente, além 

disso, era necessário o atual exercício docente em escola pública. Assim, ficou 

evidente nos questionários que apenas uma professora fez o curso de graduação 

em Educação Física; a grande maioria delas concluiu o curso de graduação em 

Pedagogia (95,7%) e, destas, quatro professoras já tinham outros cursos de Pós-

graduação lato sensu: sendo duas em Gestão Escolar, uma em Psicopedagogia e 

outra em Educação Infantil.  
 

Sujeitos Formação Turno de trabalho 
Indicadores Educação 

Física 
Pedagogia Pedagogia e 

especialização  
Matutino Vespertino Noturno 

1  X  X   
         2  X  X* X  

3  X  X X*  
4 X      
5  X  X   
6  X  X X*  
7  X  X X*  
8  X  X   
9  X  X X*  
10   X X  X* 
11  X  X   
12   X X  X* 
13  X  X X  
14  X  X X*  
15   X X* X  
16   X X X*  
17  X  X   
18  X  X   
19  X  X X  
20  X  X  X* 
21  X  X* X  
22  X  X X  
23  X  X X  

Quadro 02: Caracterização dos sujeitos: formação e experiência docente na Educação Infantil.  
Fonte: Questionários. 
 (*) – Horário no qual desenvolve atividade de docência em outra etapa da educação ou outra 
atividade na escola como: coordenadora pedagógica ou responsável pela sala de leitura. 
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Quanto ao tempo de docência na Educação Infantil, os registros 

apontaram que dez professoras (43,5%) têm até 5 anos e 11 meses; sete (30,4%) 

têm de 6 a 10 anos e seis (26,1%) têm mais de dez anos. Mais adiante, 

detalharemos melhor esse aspecto já que serviu para organização dos sujeitos em 

grupos no decorrer da pesquisa. 

Os dados acima colocam em evidência a amplitude geográfica do curso 

dentro do Rio Grande do Norte. No momento da sistematização das informações, as 

vinte e três professoras atuavam em sete municípios do Rio Grande do Norte, 

distribuídos em três das quatro mesorregiões do estado: Oeste Potiguar, municípios 

de Mossoró e Felipe Guerra; Leste Potiguar, municípios de Natal, Parnamirim, São 

José de Mipibu e Macaíba; Agreste Potiguar, município de Vera Cruz.    

Encontramos, ainda, nos dados expostos uma situação que reflete o 

cotidiano de muitos/as professores/as: a maioria (69,5%) trabalha dois turnos. Outro 

dado relevante, apesar de em menor expressão, foi o exercício da docência em dois 

municípios diferentes - três professoras vivenciam a realidade dessa situação.  

Muito provavelmente devido aos baixos salários, as professoras recorrem 

à dupla jornada de trabalho. De acordo com estudos de Ramalho, Nuñes e Gauthier 

(2004, p. 183), “os baixos salários estimulam o duplo emprego, baixam a qualidade 

do ensino e o prestígio social da atividade”. Essa condição dificulta a reflexão do/a 

professor/a sobre seu desenvolvimento profissional, seu processo de formação. 

De posse dos questionários, iniciamos as entrevistas. No universo da 

base de dados sistematizados pelo Paidéia, foi possível localizar a grande maioria 

que participou da formação. Como dissemos, inicialmente, tentamos o contato, pela 

comunicação telefônica, com as vinte e nove identificadas, mas, devido a algumas 

dificuldades, desde mudança dos contatos até aparente resistência20, conseguimos 

realizá-las com vinte e três professoras cursistas. 

Pela sua organização, a entrevista semiestruturada ou semidiretiva se 

coloca como uma oportunidade ímpar para a investigação, na medida em que, por 

um lado, permite maior liberdade ao/à entrevistado/a de abordar o tema proposto e, 

por outro, possibilita ao/à pesquisador/a esclarecimentos imediatos das respostas, 

suscitados pela atenção aos comportamentos verbais e não-verbais (AMADO, 

2009).  

                                                
20 Deparamo-nos com algumas situações, tais como: remarcar diversas vezes; após ser chamada para atender 
ao telefone, o atendente informar que a pessoa acabou de sair sem avisar, dentre outras. 
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A entrevista semiestruturada foi considerada o procedimento principal e 

desenvolvida com base em um guião21 (APÊNDICE 2). É fundamental explicitar, 

também, que, apesar de não eleger, a priori, um quadro categorial, foram 

destacados alguns pressupostos conceituais, tais como: a Educação Física 

compreendida como componente curricular e construção cultural, constituindo-se em 

sistema de significações, de linguagens, que envolve as manifestações da Cultura 

de Movimento; o/a professor/a como produtor/a contínuo/a de sua prática 

pedagógica; o contexto escolar também como espaço de formação; a 

indissociabilidade teoria-prática. A eleição de tais pressupostos conceituais ainda foi 

importante para eleger os eixos temáticos do guião, organizado em blocos 

temáticos, a saber:   

 Legitimação da entrevista. 

 História das experiências de formação docente na área de Educação 

Física antes do curso de especialização. 

 Prática pedagógica em Educação Física na Educação Infantil anterior 

ao Curso de Especialização em Ensino de Artes e Educação Física na 

Infância.  

 A busca pelo Curso de Especialização em Ensino de Artes e Educação 

Física na Infância.  

 O Curso de Especialização em Ensino de Artes e Educação Física na 

Infância. 

 Recomendações para novos cursos de formação contínua na área de 

Educação Física 

Esses seis temas que compunham cada bloco do guião eram constituídos 

por seus objetivos, por questões orientadoras e, inclusive, por perguntas de recurso 

e de aferição. 

Amado (2009, p.186) nos alertou para os cuidados durante a elaboração 

do guião. Nas palavras do próprio autor,  

                                                
21 Guião elaborado a partir de modelo sugerido por João Amado, durante o Seminário: Investigação qualitativa 
em educação: fundamentos e estratégias (18 e 19 /09/2007, em Natal/RN). Para saber mais ver Amado (2009). 
O referido instrumento teve como base a revisão de literatura e as experiências pessoais e profissionais, 
vivenciadas na área de formação docente e de Educação Física escolar.  
 



 44

[...] ele deve conter a formulação do problema, os objectivos que se 
pretendem alcançar, as questões numa ordem lógica ou prática, e as 
perguntas de recurso a utilizar apenas quando o entrevistado não avançar 
no desenvolvimento do tema proposto ou não atingir o grau de explicitação 
que pretendemos. [...] a construção deste instrumento deve presidir a 
preocupação por não fazer dele um questionário, mas um referencial que 
deve estar em mente para obter o máximo de informação com o mínimo de 
perguntas. 

 

Com a primeira versão em mão, aplicamos um teste-ensaio com duas 

professoras cursistas que não faziam parte do grupo da investigação. Com base 

nesse procedimento, fizemos novos ajustes no que diz respeito ao guião e aos 

encaminhamentos e à versão gerada foi encaminhada para outra apreciação por 

parte dos professores orientadores.  

Após oito meses do término da formação em questão, iniciamos o 

procedimento das entrevistas. As vinte e três professoras foram entrevistadas no 

período de maio a setembro de 2008, pela própria pesquisadora, em espaço 

acordado com os sujeitos, geralmente em seus locais de trabalho, e, outras vezes, 

em suas residências e em local público, como a biblioteca municipal. Essa opção 

ocorreu sobretudo pela necessidade de facilitar o nosso acesso ao local, visto que a 

maior parte das entrevistas (dezesseis, correspondendo a 69,5%) aconteceu fora da 

cidade onde residimos e trabalhamos.  

Após as garantias de confidenciabilidade e anonimato e com a 

autorização das entrevistadas para gravação, o procedimento que durava entre 30 

minutos a 2 horas, foi audiogravado em gravador digital e, depois, transcrito pela 

própria pesquisadora, de maneira fidedigna. Tal condição – entrevistar e transcrever 

–, embora exaustiva, possibilitava fazer as primeiras anotações e propiciava uma 

aproximação cada vez maior com os textos das professoras.  

Apesar de não trabalhar as histórias de vida como metodologia de 

formação, pudemos presenciar, tal como comenta Josso (2002), que os sujeitos, 

pela situação da entrevista, são postos no lugar de (re) viver e (re) dizer o que 

fizeram e viveram, propiciando refletir sobre o vivido. Essa exposição manifesta pela 

entrevista cria uma certa condição de distanciamento ao/à entrevistado/a.  

Nesse processo, as professoras falaram das relações que faziam, das 

comparações entre diferentes dispositivos de formação22 que participaram, entre 

                                                
22 Caetano (2004, p.174) se refere a dispositivos de formação como “[...] formas organizativas dos processos de 
formação, cuja unidade decorre de princípios e regras que as caracterizam [...]”. 
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também instituições educativas públicas e privadas que frequentaram ou 

frequentam... As reflexões, propiciadas pelas interlocuções, foram feitas em função 

do seu contexto, das condições de realização da formação, dos seus percursos 

compartilhados com outro/as colegas e, nesse movimento, se remetiam aos/às 

projetos/expectativas/frustrações também das outras participantes da formação. 

Então, rememoraram situações, pessoas; se emocionaram; se formaram, mesmo 

que não tivesse sido esta a nossa intenção. Ora, se os sujeitos se constituem em 

interação, incluem-se aí, as situações de entrevistas. Como afirma Vigotski (2007), a 

construção do conhecimento se dá na interação do sujeito com o mundo, em uma 

ação socialmente mediada pelo Outro e pelos signos. No caso da entrevista, a 

atividade de reconstituição do contexto das relações vividas possibilitou tomar 

consciência de estratégias e saberes já dominados e não.  

A seleção do que contar fez emergirem experiências significativas que 

foram reveladas pela expressividade oral e corporal, tornando esse o procedimento 

por excelência da pesquisa, na medida em que pudemos participar ativamente do 

processo de ressignificação, de redefinição de conceitos. 

Ressaltamos que, além dos dados provenientes das entrevistas, 

debruçamo-nos também sobre as narrativas das Cartas de intenções, documento 

requisitado como critério para a seleção no Curso. Consideradas como documentos 

pessoais, as Cartas de intenções também se constituíram em um material revelador 

na medida em que traziam à tona dificuldades, concepções, expectativas e 

interesses, enfim, realidades e perspectivas das professoras sobre os seus 

contextos, suas vidas e sobre o curso de especialização investigado.  Os dados 

provenientes dessa fonte foram considerados como complementares para os 

resultados da investigação. 

Bogdan e Biklen (1994), ao tratar de documentos pessoais, destacam o 

seu critério mais específico: narrativa pessoal que descreve ações, experiências e 

crenças do sujeito. Embora, inicialmente, tenhamos pensado em consultar também 

os questionários de avaliação do curso, como esses não possuíam identificação, os 

rejeitamos. 

A sistematização/organização dos dados relaciona-se à própria produção 

de conhecimentos, à medida que se vivencia o processo de descrever, interpretar, 

analisar os dados construídos, com base em teorias. Dito de outro modo, implica 
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buscar a teorização científica para construir e desconstruir os conceitos e os  

fenômenos em questão. 

É sempre bom salientar a importância que o/a investigador/a e o quadro 

teórico de referência assumem no decorrer do percurso. Eles vão se constituindo 

ininterruptamente em todo o processo, em um movimento espiralado, de 

aproximação e de distanciamento. 

Geertz (2001) defende que, na situação de pesquisa para explicar, 

entender modos culturais de agir, pensar, de se relacionar consigo e com os outros, 

cabe ao/à pesquisador/a entender o entendimento do outro, por aproximação. Com 

esse intuito, faz-se necessário perceber a estrutura do contexto em que os sujeitos 

estão inseridos. 

Para desenvolver essa temática, Geertz (2001) recorre aos conceitos de 

“experiência-próxima” e “experiência-distante”. A experiência-próxima se refere às 

ideias e às realidades que o sujeito expressa espontaneamente, sem esforço para 

defini-las e, muitas vezes, sem consciência de que o que foi dito envolve conceitos. 

Já a experiência-distante diz respeito aos conceitos usados por especialistas a fim 

de alcançar seus objetivos científicos, filosóficos ou práticos. 

O trabalho do/a pesquisador/a, assim, é feito de forma artesanal; “é um 

processo de construção própria; se dá por tentativa e erro, mas com rigor” (AMADO, 

2009)23. 

Essas palavras nos lembram do “artesão intelectual” referido por Mills 

(1986) que não estabelece hipóteses a priori, que (re)elabora seus próprios 

caminhos, sem rigidez, sem seguir receitas prontas, mas sim, seguindo princípios 

coerentes, harmoniosos. 

Desse modo, no lugar e papel de uma artesã intelectual, principiamos a 

categorização dos dados obtidos por meio das entrevistas, seguindo os passos 

sugeridos pelo Professor João Amado nos momentos de orientação e nas leituras 

recomendadas para o desenvolvimento da técnica de Análise de Conteúdo24 

(AMADO, 2000, 2008, 2009). 

A Análise de Conteúdo se constitui em uma  

 

                                                
23 AMADO, João. Conversa informal. Coimbra, 2009. 
24 Desde o emprego como método científico aos tempos da 1ª Guerra Mundial, a Análise de Conteúdo tem 
evoluído de um sentido mais descritivo para um sentido mais interpretativo, inferencial, e sido aplicada em muitos 
campos das Ciências Humanas (AMADO, 2009). 
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[...] técnica que aposta claramente na possibilidade de fazer inferências 
interpretativas a partir dos conteúdos expressos, uma vez desmembrados 
em ‘categorias’, para as ‘condições de produção’ (circunstâncias sociais, 
conjunturais e pessoais) desses mesmos conteúdos [...] (AMADO, 2009, 
p.32-33).  

 

De acordo com os estudos de Amado (2009, p. 33), o uso dessa técnica 

permite ao/à pesquisador/a “[...] imaginar e criar sem perda de rigor, frente à 

diversidade de materiais analisáveis, os procedimentos da análise que respondam 

aos seus problemas de investigação [...]”. 

Ainda com base no autor supracitado (2009), o objetivo maior da Análise 

de Conteúdo é organizar os conteúdos em matriz(es), em um sistema de categorias 

que traduzam o conjunto das ideias-chave do material selecionado para tal. A matriz, 

então, vem expressar a forma de organização adotada. Desse modo, partimos das 

narrativas das entrevistas em busca de eleger temas – primeiro, grandes temas -, 

categorias, subcategorias que refletissem, da forma mais fiel possível, pensamentos/ 

ações/sentimentos das professoras acerca da formação de que participaram e, por 

conseguinte, dos saberes que (re)elaboraram. 

Primeiramente, procedemos a uma leitura vertical, documento a 

documento, leitura atenta, minuciosa e ativa. Em seguida, decidimos organizar as 

entrevistas em três grupos, utilizando critério exterior aos polos de origem a fim de 

garantir a confidencialidade dos dados. Assim, optamos pelo critério tempo de 

docência25 na Educação Infantil e constituímos os grupos de acordo com os estudos 

sobre ciclo de vida profissional de Huberman (2000) e de Gonçalves (2000).  

O primeiro grupo que designamos Início, formado pelas professoras com 

até cinco anos na Educação Infantil, é composto por dez professoras, tendo em 

média 3,4 anos de serviço.  Acreditávamos que os dados organizados referentes a 

esse grupo, mais numeroso, poderiam ser bastante significativos, tendo em vista 

que concordamos com Tardif (2006) quando exalta que é, no inicio da carreira, até 

os cinco anos, que os/as professores/as percebem os limites da formação se sentem 

obrigados a se afirmar na profissão; aprendem fazendo para mostrar aos outros e a 

si próprios que são capazes de ensinar. O segundo, Estabilidade, é formado por 

sete professoras, com tempo de seis a dez anos, tendo em média 8,4 anos de 

serviço; e o último, grupo Renovação, formado pelas professoras com mais de dez 

                                                
25 Não pretendemos fazer qualquer relação entre desempenho e tempo de docência, mas buscar, nessa 
classificação, possíveis semelhanças ou diferenças. 
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anos de docência, tendo em média 13,8 anos de serviço. As nomenclaturas tomam 

como base traços característicos do desenvolvimento da carreira dos/as 

professores/as, segundo os estudos já referidos.  

 
Anos de exp \Profes Identificação26 Número  Percentual 

0-5 (Grupo Início) Marilane, Mariza, Marine, M. 
Sara, M. Antonieta, M. do 

Socorro, M. Selina, Marilda, 
M. Alice, M. Gema. 

10 43,48% 

6- 10 (Grupo 
Estabilidade) 

M. Bela, M. Aneide, M. do 
Rosário, M. Diana, Marili, M. 

Tércia, Marizete. 

07 30,43% 

Acima de 10 anos 
(Grupo Renovação) 

Maria João, M. Coelho, M. 
Auxiliadora, M. José, M. 

Régia, Marivanda 

06 26,09% 

Total  23 100% 
Quadro 03: Grupos dos sujeitos de acordo com o tempo de docência na Educação Infantil. 
Fonte: Entrevistas. 

 

Principiamos o processo com o terceiro grupo, o menor, composto por 

seis entrevistas. Começamos “espartilhando”27 o texto, uma cópia do documento 

original. Era preciso criar, mesmo que provisoriamente, uma categoria ou um tema – 

palavra ou expressão que traduzisse o sentido geral de cada recorte -, e, 

cuidadosamente, identificar cada unidade de registro (fragmento do texto) com um 

código; optamos por numerá-las ao final. Tratava-se de uma construção própria, 

artesanal. 

O processo de “batizar” os recortes era feito com base no guião e no 

conhecimento prévio das entrevistas e aperfeiçoado a cada novo recorte, e, ainda, 

nas leituras dos professores orientadores e nas discussões em nossos encontros 

(orientações). Fazia-se necessário “afinar” os recortes e “uniformizar” as expressões 

com base em critérios definidos geralmente pelo objeto e objetivo do estudo, à luz 

do  referencial  teórico,  e  da  apreciação  de  especialistas,  no  caso,  os 

orientadores. 

Ao final do esquartejamento, copiamos todos os documentos 

pertencentes ao grupo, colamos, eliminamos os parágrafos e ordenamos em ordem 

alfabética. Daí, a necessidade de ter identificado as unidades de registro. 

                                                
26 Com a intenção de manter o anonimato dos sujeitos, optamos por usar pseudônimos. 
27 O “espartilhar” ou “esquartejar” se refere à fragmentação em sucessivos cortes de unidades de sentido que dá 
lugar a outros sentidos (AMADO, 2009).   
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Lembramos, também, a importância de manter o diálogo entre entrevistadora e 

entrevistada para não perder o sentido da frase. 

A partir daí, começamos as leituras horizontais para comparação das 

unidades de significação/temas/categorias com sentido semelhante entre os 

diversos documentos. A cada tema, era preciso dar uma nova ordenação, de acordo 

com uma lógica/coerência eleita por nós. Nesse momento, pudemos, 

provisoriamente, proceder ao registro do mapa conceitual, primeiro esboço do 

sistema de categorias, que serviu de guia para reorganizar o trabalho já 

desenvolvido  e  para  dar  continuidade  ao  trabalho  com  a  construção  da  

matriz.  

Lembramos que a busca dos elementos da matriz se dá muito antes da 

categorização propriamente dita. Ela começa na realização das entrevistas, na 

transcrição e já se constituía em uma primeira interpretação dos registros... Para, 

enfim, ir construindo uma matriz com uma base semelhante para os três grupos. 

A matriz se constitui por um quadro com os temas, as categorias, as 

subcategorias, os indicadores (expressões construídas que resumem as unidades 

de registro) e as unidades de registro28.  

Após a construção da primeira matriz, demos início ao processo de 

categorização do segundo grupo, e, posteriormente, do primeiro grupo, 

apresentando uma habilidade notória em relação ao procedimento. É importante 

ressaltar que a cada processo de categorização, a(s) matriz(es) construída(s) 

anteriormente era(m) reestruturada(s), assim como nosso mapa conceitual, numa 

tarefa que parecia infindável. 

De modo simplificado, mas de acordo com os mesmos passos, 

realizamos a Análise de Conteúdo com os documentos pessoais: as cartas de 

intenções. Desses documentos, selecionamos unidades de registro consideradas 

pertinentes para responder à(s) questão(ões) da pesquisa. Recordamos que, nesse 

momento, já tínhamos um mapa conceitual construído, aspecto que contribuiu para 

a leitura vertical do documento individual e a categorização. 

De posse dos dados sistematizados, era o momento de apresentá-los em 

forma de um novo texto. A estrutura do texto, como veremos em capítulo posterior, 

                                                
28 Unidade de registro é, de acordo com Bardin (1977, p.98), “a unidade de significação a codificar e corresponde 
ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem frequencial”. 
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obedece à estrutura das matrizes construídas, ou seja, os temas, as categorias 

subcategorias  organizaram o  capítulo, a sua estruturação.  

A construção deste trabalho se configurou na tessitura de um texto no 

qual compreensão, interpretação, análise e reflexão crítica se entrecruzam para 

olhar, ouvir e sentir o complexo fenômeno da formação docente em suas 

particularidades e diversidades, a partir de leituras plurais.  
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3 EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
 

Educação Física, Recreação, Movimento, Psicomotricidade, Educação 

Corporal... No campo da discussão em Educação e, mais especificamente, na 

Educação Infantil. Que terminologia usar e por quê? O que elas representam? Todas 

as nomenclaturas representam a área ou tendências pedagógicas da área? Quais 

implicações podem se revelar em tal escolha?  

As palavras carregam em si ideologias; são signos que refletem um 

determinado contexto e devem ser compreendidas como tal, tendo-se em conta os 

significados e os sentidos para o grupo na qual elas são não só veiculadas, mas (re) 

produzidas. Conforme Bakhtin (1997, p.15), “o signo é, por natureza, vivo e móvel, 

plurivalente [...]”. E prossegue, “‘o signo e a situação social estão indissoluvelmente 

ligados’” (BAKHTIN, 1997, p.16). As palavras trans-formam e se trans-formam. 

Assim, é impossível falar da Educação Física, na contemporaneidade, com o mesmo 

olhar/sentimento de quando surgiu no final do século XVII e inicio do século XIX, 

denominada Ginástica, embora restos/resquícios dessa origem permaneçam nas 

significações múltiplas que a palavra assume hoje. 

No caso das terminologias acima relacionadas à educação de crianças, 

elas constituem conceitos e trazem consigo concepções de criança, de ensino e de 

sua função, do papel de professor/a e da área; concepções historicamente 

construídas que promoveram/promovem a trajetória de desenvolvimento dessa área 

de conhecimento no contexto educativo, escolar.  

Nesse sentido, desde já, explicitamos que assumimos a terminologia 

Educação Física, uma vez que, para nós, é a que melhor expressa a prática 

pedagógica, além de ser a terminologia legal, ou seja, a forma como a legislação 

brasileira se refere ao componente curricular obrigatório da Educação Básica.  

Assim, ao longo do texto, discutiremos a Educação Física na Educação Infantil no 

Brasil e convocaremos, ao longo de sua construção histórica29, alterações sofridas, 

para dar sustentação à análise. 

 
 

                                                
29 Não é nossa intenção neste trabalho abordar a história da Educação Física escolar no Brasil. Para saber mais 
sobre a temática ver, dentre outras obras, Soares et al (1994), Castellani Filho (1998), Brasil (1997), Capistrano 
(2005a), Souza Junior (2005). 
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3.1 EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA: UMA BREVE 

HISTÓRIA 

 

A Educação Física surge na escola europeia, denominada Ginástica, com 

caráter abrangente, contemplando jogos, corridas, marchas, lançamentos, dança, 

esgrima, natação e equitação. Entretanto a Ginástica não foi pensada para escola, 

mas, com adaptações, chega às instituições educativas, especialmente naquelas de 

caráter assistencialista, voltadas para as classes populares com a intenção de tornar 

os indivíduos saudáveis, ágeis e disciplinados, atendendo aos interesses da classe 

emergente (SOARES, 1996). 

Nesse momento, a Ginástica serviria como meio para cuidar do corpo e 

prevenir doenças; uma educação para a saúde. As discussões sobre a Ginástica, 

sobre sua intervenção pedagógica, se fundamentavam na Biologia (BRACHT, 1999).  

Enquanto isso, convém lembrarmos que o sentimento de infância, com 

preocupações e iniciativas de investimento da sociedade e dos adultos, apenas 

surgiu com a modernidade (SARMENTO, 1997). Como lembram Sarmento e Pinto 

(1997, p.11), “[...] com efeito, crianças sempre existiram, desde o primeiro ser 

humano, e a infância como construção social [...] existe desde o século XVII e XVIII”.  

Os séculos XV, XVI, XVII e XVIII esboçam uma concepção abstrata de 

infância que perdura até hoje; concepção não baseada na condição infantil, mas 

sim, centrada na essência ou natureza infantil – ora ancorada nos pressupostos de 

sentimentos contraditórios de paparicarão dos adultos ora de moralização (ARIÉS, 

1981; KRAMER, 1992).  

 Nesse contexto, foram criados novos modelos educacionais, 

desencadeados pelas mudanças na sociedade, tais como: desenvolvimento 

científico, expansão do comércio e destaque das atividades artísticas. A valorização 

da criança ganha forças especialmente com as contribuições de Erasmo, Montaigne, 

Locke, Rousseau, Pestalozzi e Froebel. Erasmo e Montaigne estimulando a 

atividade da criança e relacionando o jogo à aprendizagem; Locke defendendo a 

ideia de tabula rasa para o desenvolvimento infantil; Rousseau inaugurando uma 

imagem de criança como dotada de uma natureza boa, tendo a infância um valor em 

si mesma; Pestalozzi, seguindo a trilha da educação natural, elabora teorias 

pedagógicas destacando o desenvolvimento afetivo, o valor educativo do trabalho 

manual, o desenvolvimento da destreza prática e de uma educação ordenada para 
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os sentidos, a percepção; e Froebel, seguidor de Rousseau e Pestalozzi, cria o 

primeiro jardim de infância, em 1837, na Alemanha, onde as crianças  aprenderiam 

sobre si e sobre o mundo, de forma espontânea, pelo jogo (CAMBI, 1999; 

OLIVEIRA, 2002).  

Apesar da reconhecida valorização da infância e a despeito das 

contribuições, essas ideias veiculadas tomam como ponto de partida uma 

concepção ideal de criança abstrata, a - histórica, sem levar em conta sua condição 

de vida. A educação infantil se caracterizava por uma visão romântica da criança, do 

desenvolvimento infantil e do jogo. 

Assim, com a teoria froebeliana e o jardim de infância, o jogo é 

introduzido na Educação Infantil, sendo concebido como atividade livre e 

espontânea, responsável pelo desenvolvimento físico, moral e cognitivo. Froebel 

entende a educação como ato intencional, na qual as crianças precisam de 

orientação, defendendo, assim, a presença da jardineira, adulto a quem caberia 

proteger, cuidar para que a criança, em condições favoráveis, usufruísse da 

liberdade de ação, e também facilitar quanto ao uso dos materiais. Os programas 

froebelianos foram/são desenvolvidos por meio de atividades orientadas – as 

ocupações – intercaladas por movimentos e músicas. As ocupações são 

subsidiadas pelos dons ou prendas - bolas, cubos, cilindros, papéis recortados, 

anéis, argila, desenhos, madeira –, ferramentas para ajudá-las a descobrir sua 

essência divina, os próprios dons, presentes de Deus (ARCE, 2004). 

Como afirma Arce (2004, p.12), “alicerçada na experiência, essa 

pedagogia se centra na orientação e no despertar da atividade espontânea da 

criança, disseminado qualidades e aniquilando defeitos, por meio do 

desenvolvimento pleno da harmonia entre Homem, Deus e Natureza”. 

Froebel enfatiza o aprender fazendo, sendo o jogo a principal fonte de 

desenvolvimento na primeira infância e atividade importante para o adulto conhecer 

a criança. Os jogos, envolvendo os dons, começavam com as crianças dispostas em 

círculo, com danças e músicas. 

Entretanto, a apropriação do jogo pelos diversos países vai ser diferente, 

variando de uma orientação enquanto brincar livre a uma atividade com programas 

estruturados, supervisionados, fazendo uso diretivo dos dons froebelianos 

(HADDAD; JOHANSSON, 1995).  
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Todas essas ideias a respeito da infância desencadearam o Movimento 

Escolanovista. Para este, a aprendizagem se daria pela atividade da criança, 

contrapondo-se a métodos rígidos, a uma educação centrada no adulto. 

No movimento escolanovista, originário no pensamento romântico, a 

criança é, sob influência da Biologia e da Psicologia, entendida como sujeito 

individual que se desenvolve espontaneamente. Nesse sentido, caberia ao adulto 

organizar também atividades recreativas para que as crianças pudessem 

brincar/jogar espontaneamente (SAYÃO, 1996). Dessa forma, o ideário 

escolanovista defendia o espaço da Educação Física como importante no 

desenvolvimento integral (BRASIL, 1997b).  

Enquanto isso acontecia em nível mundial, no Brasil, praticamente até 

meados do século XIX não havia atendimento no Brasil para as crianças pequenas; 

atividades isoladas, sobretudo para combater a alta taxa de mortalidade, 

caracterizavam o período anterior (OLIVEIRA, 2002).  

Sem desconsiderar as iniciativas esparsas, é o novo contexto do século 

XX que propicia condições para expandir as instituições de atendimento às crianças, 

sob influência do ideário escolanovista no Brasil, trazido da Europa e dos Estados 

Unidos.  A Escola Nova faz duras criticas à escola tradicional, defendendo a 

valorização dos interesses e necessidades das crianças, o seu desenvolvimento 

natural, e a ênfase no caráter lúdico das atividades infantis.  

É o novo projeto social de nação moderna que vai proporcionar a criação 

de creches e pré-escolas, depois da criação das escolas. Segundo Oliveira (2002, p. 

92), “o jardim-de-infância, um desses ‘produtos’ estrangeiros, foi recebido com 

entusiasmo por alguns setores sociais”. 

O atendimento às crianças pequenas era distinto de acordo com a classe 

social da clientela atendida: à elite, os jardins de infância que penetram nas 

instituições privadas como inovação pedagógica; e às crianças economicamente 

desfavorecidas, as instituições de atendimento como: asilos infantis, creches, 

escolas maternais e parques infantis, destinadas a prestar assistência. 

Temas da Educação Física, como brincar/jogar, chegam à educação de 

crianças pequenas, sob influência de Froebel e do ideário escolanovista, na forma 

de recreação como atividades espontâneas, improvisadas, realizadas pelas crianças 

espontaneamente ou estruturadas, dirigidas pelo/a professor/a, caracterizadas por 

serem desarticuladas e/ou terem fim em si mesmas. 
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Segundo Kishimoto (1998), as escassas discussões, à época, acerca do 

jogo, de sua natureza e função, acarretaram equívocos, como considerar jogo o uso 

de qualquer material concreto que possa dar suporte à atividade pedagógica. 

Berto et al (2008), ao analisarem as representações veiculadas pela 

imprensa da Educação Física, na primeira metade do século XX, já evidenciavam a 

ginástica e os jogos para serem realizadas com crianças pequenas, praticados ao ar 

livre, em uma tendência  recreativa, com ênfase na educação dos sentidos. 

Diante da situação precária de muitas instituições de educação infantil 

e/ou da falta de formação dos profissionais no que toca às necessidades das 

crianças, a liberdade defendida foi traduzida por espontaneísmo e prática 

empobrecida.  

Lembramos que, na Educação Física escolar, a tendência Higienista30 

gradativamente foi propiciando terreno fértil para atuação dos militares que trazem 

para o interior da escola os princípios e as regras do meio militar.  

Julgamos necessário afirmar que não há uma substituição linear das 

diferentes tendências. Elas, de certo modo, favorecem o surgimento de inquietações 

que propiciam espaço para o apogeu de outra, e temos clareza que ela co-existem. 

Nessa trajetória, com base nos estudos de Capistrano (2005a, p.83),  

 
no período Pós-guerra que coincidiu no Brasil com o fim do Estado Novo, 
surgem outras tendências com pouca influência e o rápido crescimento da 
Educação Física voltada para o desporto, que ganhava espaço no interior 
da sociedade desde os anos 20. 

 

Surge, assim, uma nova tendência dentro da escola, uma Educação 

Física voltada para o desporto, uma Educação Física competitivista, coerente com 

princípios da Pedagogia Tecnicista: eficiência, racionalidade e produtividade. A 

preocupação maior passa a ser com o nível de exigência física e técnica, a fim de 

alcançar um grau cada vez maior de rendimento. 

Com isso, para as crianças das/os séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental continuava uma lacuna – mesmo nas escolas onde havia o 

especialista, em virtude de sua formação voltada para o ensino dos esportes nos 

                                                
30 Concepção dominante da Educação Física, no seu início, a perspectiva higienista está associada ao tema dos 
cuidados físicos com o corpo, sendo os exercícios físicos compreendidos como fatores higiênicos, juntamente 
com hábitos como: tomar banho, escovar os dentes, cortar as unhas, lavar as mãos...  Lembramos que na 
primeira metade do século XX “o higienismo, a filantropia e a puericultura dominaram [...] a perspectiva de 
educação das crianças pequenas” (OLIVEIRA, 2002, p.100). 
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moldes competitivos, na maioria das vezes, nada se fazia além de oportunizar às 

crianças o desenvolvimento de atividades livres, despojadas de qualquer tipo de 

exigências. 

Com o avanço, a partir da década de 1970, no Brasil, das discussões 

teóricas nos campos da Sociologia, Filosofia e Psicologia, a Educação Física 

incorpora as novas questões, desencadeando o surgimento de várias propostas 

para o trabalho pedagógico na escola, inclusive para a educação infantil 

(CAPISTRANO, 2005a).  

Primeiramente, ressaltamos as propostas de caráter desenvolvimentista, 

que tem como base teórica, fundamentalmente, a Psicologia do Desenvolvimento. 

Destacamos a proposta de Desenvolvimento Motor que tem como seus principais 

representantes os professores Go Tani e Edson de Jesus Manuel, da USP, e Ruy 

Krebs, da UFSM. Tal proposta é bastante conhecida como Abordagem 

Desenvolvimentista (BRACHT, 1999). 

A referida abordagem visa proporcionar a aquisição das habilidades 

motoras, seguindo o processo hierárquico do desenvolvimento motor, como forma 

de preparar o sujeito para as fases seguintes (TANI et al, 1988).  

Na obra Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem 

desenvolvimentista, os referidos autores (1988) apresentam uma taxionomia para o 

desenvolvimento motor com quatro níveis hierárquicos, com base em Harrow: 

movimentos reflexos e habilidades básicas que seriam desenvolvidos na Educação 

Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, e os terceiro e quarto níveis, 

habilidades especificas e comunicação não-verbal, seriam contemplados nos anos 

posteriores da escolaridade: anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior. Go Tani et al (1998) apresentam também o modelo de 

desenvolvimento em estágios,  relacionando-os a faixas etárias aproximadas, 

proposto por Gallahue: movimentos reflexos (vida intrauterina a quatro meses após 

o nascimento), movimentos rudimentares (1 a 2 anos), movimentos fundamentais (2 

a 7 anos), combinação de movimentos fundamentais (7 a 12 anos) e movimentos 

determinados culturalmente (a partir dos 12 anos). 

Segundo Go Tani et al (1998, p.73), o trabalho com as crianças “[...] 

adquire um papel importantíssimo na medida em que ela pode estruturar o ambiente 

adequado para a criança, oferecendo experiências, resultando numa grande auxiliar 

e promotora do desenvolvimento”. 
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Em publicação recente, Peres, Serrano e Cunha (2009, p.26) defendem 

que  

 
o período entre os dois e os seis anos de idade é fundamental para o 
desenvolvimento infantil em termos de motricidade, sendo reconhecido 
como o período de desenvolvimento motor das habilidades motoras 
básicas31 ou fundamentais. Por isso, acredita-se na necessidade de atenção 
especial, durante a pré-escola deste conteúdo.  

 

Tal abordagem constitui-se em uma proposta de Educação do 

Movimento, das condutas motoras, dentro de padrões sugeridos por níveis 

biologicamente determinados, visando ao desenvolvimento normal da criança.  

Reconhecemos que as situações de movimento contribuem para o 

desenvolvimento infantil, portanto, os conhecimentos sobre desenvolvimento e 

aprendizagem motora são importantes para a formação do/a professor/a de 

Educação Infantil. Entretanto, entendemos que os aspectos biológicos e os 

socioculturais se inter-relacionam, sem que um aspecto se sobreponha ao outro; as 

várias dimensões estão presentes no ser humano e o constituem.   

Outra proposta que merece destaque é a Psicomotricidade. Chamamos 

atenção para o fato de que a Psicomotricidade é impulsionada no Brasil, por meio de 

“[...] cursos de aperfeiçoamento promovidos pelo Ministério de Educação, e se 

impõe como conteúdo da Educação Física escolar, colocando-se, ainda, como 

protagonista do ‘novo’” (SOARES et al, 1999). 

Representada sobretudo pelos estudos de Le Boulch, Vayer, Vitor da 

Fonseca – Psicomotricidade instrumental _ e de Lapierre e Aucouturier – 

Psicomotricidade Relacional, Sayão (1996) afirma que ambas as correntes da 

Psicomotricidade, difundidas no Brasil, resgatam os estudos da Psicologia, ainda 

que por pressupostos diferentes e visando a fins diferentes. A primeira, para evitar o 

fracasso escolar, e a segunda, propondo atividades motoras para construção da 

liberdade e autonomia do grupo. 

Nesse período, segundo Soares (1996), intensificam-se as publicações 

sobre o assunto e o intercâmbio dos conhecimentos, já que muitos professores 

brasileiros vão para o exterior, e professores estrangeiros vêm para o Brasil, 

inclusive o próprio Le Boulch. 

                                                
31 São denominadas habilidades motoras fundamentais ou básicas por servirem de alicerce para os estágios 
posteriores do movimento (PERES; SERRANO; CUNHA, 2009). 
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Vinculada aos princípios da Educação Infantil de uma concepção 

assistencialista32 para compensar carências, a Psicomotricidade instrumental, a mais 

difundida, surge como uma das soluções para resolver os problemas do fracasso 

educacional; propõe o desenvolvimento de atividades que envolvessem a área 

motora, servindo de recurso didático para alcançar as aprendizagens de “caráter 

cognitivo”; caracteriza-se por uma Educação pelo Movimento. 

A Educação Física deveria então contribuir com o desenvolvimento de 

esquemas corporais, com o treino de habilidades, como coordenação motora, ritmo, 

lateralidade, percepção espaço-temporal, equilíbrio etc. A conquista dessas 

habilidades daria suporte às aprendizagens ditas cognitivas. 

Ferraz (2001) aponta para a influência dessa perspectiva teórica nos 

cursos de Educação Física especialmente relacionada à educação de crianças, na 

década de 80 do século XX, e, bem como nos cursos de Magistério e de Pedagogia.  

De novo, com a Psicomotricidade, observamos a intencionalidade 

relacionada ao desenvolvimento infantil, à formação integral da criança. Nesse 

sentido, Soares (1996) e Bracht (1999) alertam para a perspectiva de Educação 

Física como meio e para a perda de sua particularidade.  Nas palavras de Bracht 

(1999, p.79), a Psicomotricidade 

 
[...] não confere à Educação Física uma especificidade, ficando seu papel 
subordinado a outras disciplinas escolares. Nessa perspectiva, o movimento 
é mero instrumento, não sendo as formas culturais do movimentar-se 
humano consideradas um saber a ser transmitido pela escola. 

 

Assim, a Psicomotricidade e a abordagem do desenvolvimento motor, 

fundamentadas na Psicologia principalmente do Desenvolvimento, apesar de 

considerarem objetivos diferentes, assemelham-se na prática com os alunos. Ambas 

têm sobretudo como conteúdos escolares as condutas motoras para propiciar o 

sucesso no chamado “desempenho escolar”.  

Ainda tratando de abordagens de caráter desenvolvimentista, podemos 

mencionar a “Educação de corpo inteiro”, proposta por Freire (1999, p. 24) que 

defende o desenvolvimento das habilidades motoras “[...] num contexto de jogo, de 

                                                
32 Na história da educação infantil no Brasil, as primeiras iniciativas se caracterizam por uma tendência para 
assistir necessidades básicas – alimentação, cuidados de higiene e segurança física.  Assim, chamamos atenção 
de que a perspectiva compensatória expressa, principalmente, a partir de meados da década de 70 do século XX 
mantém “[...] as práticas educativas geradas por uma visão assistencialista da educação e do ensino” 
(OLIVEIRA, 2002, p. 109).  
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brinquedo, no universo da cultura infantil, de acordo com o conhecimento que a 

criança já possui [...]”. 

A proposta de João Batista Freire, fundamentada teoricamente na 

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, ressalta as dimensões cognitiva 

e afetiva do sujeito. Segundo o referido autor (1999), os jogos e os brinquedos, parte 

da cultura infantil, são considerados meios de desenvolvimento, essenciais para 

uma educação pelo movimento. 

É inegável a repercussão dos estudos de Freire para as discussões 

acerca dos conhecimentos da criança e da Educação Física na educação infantil nos 

cursos de formação de professores/as, sobretudo ao sinalizar para aspectos sociais 

e culturais, embora seus argumentos se limitem a produtos e não a processos de 

constituição social e cultural.  

Destacamos que, embora reconheçamos a importância da proposta para 

uma “Educação de corpo inteiro”, entendemos que também não avança no sentido 

de considerar as relações com as quais os sujeitos interagem ao movimentar-se 

pelo espaço situado historicamente, restringindo as possibilidades das crianças de 

refletirem sobre a historicidade dos jogos, dos brinquedos.   

Assim, apesar da critica à concepção dualista, as propostas mencionadas 

apresentam uma visão de conhecimento fragmentada, pautada em uma criança 

abstrata, bio-psicologizada, estabelecendo fronteiras entre os domínios cognitivos, 

sócio-afetivos e motores, marcada por dicotomias como: corpo/mente, 

sensibilidade/razão, pensar/agir, sala de aula/parque. As aprendizagens ainda não 

levam em conta os condicionantes sócio-históricos e a unidade/complexidade do 

sujeito e do conhecimento. 

Movidos pelas discussões em torno de uma dimensão mais política, 

histórica e social da educação, os estudos e as pesquisas da Educação Física a 

partir dos anos 80 também incorporam os referenciais teóricos das Ciências 

Humanas e se fundamentam nas pedagogias chamadas progressistas.  Na 

Educação Física, a Pedagogia Histórico-crítica assumida na obra “Metodologia do 

Ensino de Educação Física”, organizada por um coletivo de autores (SOARES et al, 

1994), representou uma referência para a área, apresentando aspectos teórico-

metodológicos da Educação Física e a cultura corporal como conhecimento a ser 

tratado na escola, em diversos níveis de ensino – pré-escola, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 
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Para Soares et al (1994, p.18), a Educação Física é compreendida “[...] 

como matéria escolar que trata, pedagogicamente, temas da cultura corporal, ou 

seja, os jogos, a ginástica, as lutas, as acrobacias, a mímica, o esporte e outros. 

Esse é o conteúdo que constitui o conteúdo da Educação Física”. Então, são essas 

e outras formas de expressão corporal que consideramos objeto pedagógico da 

Educação Física. 

Como reforça Vago (1995, p.68),  

 
a contribuição da Educação Física, neste caso, será a de colocar os alunos 
diante desse patrimônio da humanidade, que tem sido chamada por alguns 
autores de ‘cultura física (BETTI, 1991), “cultura de movimento (BRACHT, 
1989) ou “cultura corporal” (SOARES et al, 1992).  

 

Acrescentamos, ainda, ao conjunto acima a “Cultura do Movimento”, 

terminologia usada por Kunz (2006a) na sua abordagem Crítico-Emancipatória, e 

ainda ressaltar que a presença da expressão “cultura”33, nas terminologias referidas, 

denota a importância dada a esse aspecto nesse momento e a ressignificação do 

conhecimento pedagógico da Educação Física.  

Apesar dos diferentes sentidos que a cultura pode assumir em cada uma 

dessas terminologias, essa referência proclama extrapolar a dimensão biológica ou 

psicologizante; compreender a dimensão cultural como constituídora do sujeito, em 

uma relação com a realidade biológica, compreendendo como interdependentes o 

corpo e as formas de se movimentar próprias de cada grupo. A Educação Física que 

se pretende passa, assim, a assumir uma nova dimensão.  

Nesse contexto, a cultura corporal é a expressão que se faz presente 

também nos últimos documentos oficiais propostos como referências/parâmetros 

para a construção das propostas político-pedagógicas da Educação Básica brasileira 

(BRASIL, 1997b; BRASIL, 1998). 

Salientamos que, entretanto, os saberes da Educação Física para 

crianças pequenas nos diferentes países têm sido organizados e nomeados 

diferentes: Movimento e desenvolvimento físico, modelo High Scope; o corpo e o 

movimento, na Itália; expressão e comunicação, em Portugal. No Brasil, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) optou pela 

                                                
33 Daolio (2004) se propõe a analisar o uso do termo cultura em vários autores da Educação Física, com o intuito 
de desvelar os diferentes sentidos. 
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expressão “movimento”, como eixo de trabalho do âmbito de experiência e 

conhecimento do mundo. 

Recentemente, as orientações para a inclusão da criança de seis anos de 

idade no Ensino Fundamental (BRASIL, 2006a) propuseram a Educação Física 

contemplada na área das Linguagens, incluindo aí, o trabalho pedagógico como 

possibilidade para o desenvolvimento de sua sensibilidade e expressão, enfatizando 

a educação estética. De acordo com esse documento (BRASIL, 2006a, p.63), 

 
[...] é essencial o respeito às culturas, à ludicidade, à espontaneidade, à 
autonomia, e à organização das crianças, tendo como objetivo o pleno 
desenvolvimento humano. O/a professor(a), ao planejar atividades dessa 
área para as crianças, precisa escolher aquelas que promovam a 
consciência corporal, a troca entre elas, a aceitação das diferenças, o 
respeito, a tolerância a inclusão do outro.  

 

Acreditamos que a escolha pela substituição da expressão Educação 

Física por Movimento seja para enfatizar o entendimento de um trabalho pedagógico 

que extrapola o aspecto físico, de corpo-objeto, ancorada nas Ciências Clássicas.  

Em relação à temática, consideramos pertinente citar Bracht (1992, p.16) para quem 

não se trata de qualquer movimento que confere especificidade à Educação Física, 

mas  

 
[...] o movimento humano com determinado significado/sentido, que por sua 
vez, lhe é conferido pelo contexto histórico-cultural. O movimento que é 
tema da Educação Física é o que se apresenta na forma de jogos, de 
exercícios ginásticos, de esportes, de danças, etc. 

 

Assim, as terminologias, inicialmente citadas, espelham o percurso sócio-

histórico construído pela Educação Física e pela Educação Infantil. Merece afirmar 

que, apesar da ênfase de uma em detrimento de outra, hoje elas (con)vivem no 

âmbito da produção acadêmica e na escola. 

A opção por uma delas traz em si as concepções de mundo, de homem, 

de educação, de corpo, de movimento, e, no caso da Educação Infantil, as 

concepções de crianças e de instituições para/com crianças. Concepções 

assumidas, conscientemente e/ou não, pelo/a professor/a e/ou pelo grupo do qual 

ele/a faz parte. 

Assumimos então a Educação Física como prática social e pedagógica, 

componente curricular, constituída por linguagens. O grande desafio que se coloca 
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ao/à professor/a de Educação Infantil é desenvolver um trabalho junto às crianças, 

levando em conta tais pressupostos. Propomo-nos a aprofundar essas questões na 

seção seguinte. 
 

3.2 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: OUTROS OLHARES, OUTRAS 

INTERAÇÕES 

 

A educação infantil, abordada nesse trabalho, está incluída nas políticas 

educacionais e para a infância, entendida, portanto, como política social. 

A(s) finalidade(s) da Educação Infantil é (são) estabelecida(s) de acordo 

com o momento histórico e o contexto social e cultural e varia(m) conforme as 

concepções de mundo, de homem/criança, de aprendizagem, de desenvolvimento, 

entre outras concepções assumidas pelos atores envolvidos na tarefa educativa. 

Entendemos as crianças como grupo social e cultural, atoras e autoras, 

sujeitos de direitos, contrariando a ideia de negatividade que tem predominado ao 

longo da história: a criança não fala, não pensa, não vota... não participa ativamente. 

As crianças interagem com pares de crianças e, permanentemente, com adultos; 

realizam construções com base em processos próprios, em cenários reais, plurais e 

específicos, a partir de sua condição de criança socialmente construída no cotidiano 

(SARMENTO, 2004; SOARES; TOMÁS, 2004).  

Nesse processo de interações e relações, através do qual as crianças 

com-partilham saberes com o Outro – crianças e adultos -, elas  vão se apropriando 

dos conteúdos e dos conceitos presentes nos grupos sociais – apropriam-se do 

mundo - e, ao mesmo tempo, criam-se sentidos, (re)construindo-o e (co)construindo-

o. Tal contexto de apropriação, transgressão34 e produção criativa propicia às 

crianças internalizarem as construções dos adultos bem como interferirem nas 

construções destes, de forma dinâmica e contínua. Portanto, as crianças se 

“aculturam”, na medida em que participam individual e coletivamente da 

reconstrução social do mundo, são consumidoras e produtoras de cultura 

(VIGOTSKI, 2007; PINO, 2005; SMOLKA, 2000; GÓES, 2000; OLIVEIRA, 2000)  

Orientadas por esses entendimentos, acreditamos que a instituição 

educativa com crianças deve ser pensada como espaço de formação humana, ou 

seja, espaço vivo no qual ela pode, por meio de ações planejadas e/ou não, 
                                                
34 Estamos nos referindo à transgressão no sentido de desconstrução e construção de novas regras. 
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participar, intervir, criar e partilhar saberes culturais, com vistas à humanização de 

cada uma delas. Enfim, espaço de (con)vivências, onde cada criança com sua 

condição singular aprende modos de pensar, sentir, agir, produzir, brincar, desejar... 

(CAPISTRANO, 2003). É direito seu ser educada e cuidada de forma indissociável, 

em complementaridade ao dever relativo à família. Assim, família e escola são 

compreendidas como instituições sociais, construídas e estruturadas historicamente 

por cada grupo concreto, com papéis que lhes são próprios. 

Na instituição educativa com crianças, supõe-se que a relação político-

pedagógica ocorra, primordialmente, de modo intencional e sistemático, levando em 

conta as características, necessidades e especificidades de cada grupo. Então, 

ensinar, na Educação Infantil, se reveste de significados e sentidos35 próprios; 

significa criar/ propiciar situações que favoreçam às crianças possibilidades de 

participar de práticas sociais do seu grupo cultural, bem como de outros para 

aprender e vivenciar a diversidade.  

Tendo como respaldo uma pesquisa desenvolvida por Pino (2005, p.67), 

reportamo-nos ao nascimento cultural do sujeito. Em seus estudos, “[...] a criança só 

terá acesso à significação dos objetos culturais, ou seja, só poderá tornar-se ser 

cultural, por intermédio da mediação do Outro”. Com base na teoria vigotskiana, 

Pino (2005) destaca a relação EuOutro como fundamento da constituição cultural 

do ser humano, ou seja, o desenvolvimento cultural da criança ocorre pela inserção 

dela na cultura e da cultura nela. 

Assim, a atuação do/a professor/a é imprescindível como mediador/a no 

processo de conhecimentos, pois assume a função “[...] em situações 

compartilhadas com o grupo, dar significado às ações, palavras e aos sentimentos, 

possibilitando elaborações que não aconteceriam espontaneamente” 

(CAPISTRANO, 2003, p.53).  

Nessa perspectiva, a relação social que tem um caráter simbólico, 

possibilita que o sujeito se constitua, na medida em que ele significa e é significado 

pelo outro, sempre de acordo com as possibilidades e os limites que o próprio corpo 

estabelece. A constituição da criança vai acontecer à medida que se insere em 

                                                
35 Em se tratando de significado e sentido, tomamos como referência os estudos de Luria (2001) quando, ao 
tratar da linguagem, com base em Vigostki, conceitua significado como sendo um sistema estável de 
generalizações comum a todas as pessoas, enquanto que sentido assume para cada sujeito um significado 
individual. 
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práticas sociais reais – condições objetivas e subjetivas – na relação dialética do 

individual e coletivo. . 

Para cumprir sua função educativa, as instituições de Educação Infantil 

definem projetos pedagógicos, orientações e modelos curriculares, e desenvolvem 

ações intencionais e sistematizadas, em um ambiente de múltiplas relações. 

Em relação ao currículo, concordamos com Ribeiro (2004, p.13), quando 

afirma que 

  
o currículo é entendido como um instrumento orientador da ação educativa 
em sua totalidade. A sua elaboração, por ser um trabalho partilhado, 
envolve crenças, princípios, valores, convicções, conhecimentos sobre a 
comunidade acadêmica, sobre o contexto científico e social e constitui um 
compromisso político e pedagógico coletivo. Diferente de grade curricular, o 
currículo extrapola a definição burocrática do conteúdo do curso e envolve o 
esforço permanente e complexo do grupo na elaboração de significados 
sociais, culturais e políticos sobre o fenômeno educativo e a ação 
pedagógica de formar cidadãos conscientes da sua participação como 
sujeitos sociais. Demanda constituição de visões de mundo e de 
conhecimentos, de identidades, de subjetividades, que envolvem relações 
de poder, respeito às diferenças sociais, de gênero, de credo e de posturas 
políticas. 

 

Os estudos de Macedo (2008, p.24) reforçam e enriquecem a citação 

acima ao considerá-lo “[...] artefato socioeducacional que se configura nas ações de 

conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, implementar/dinamizar 

saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores visando uma ‘dada’ 

formação [...]”. Este mesmo autor alerta para a lógica do descarte e da substituição 

pelo novo, sem qualquer questionamento, apenas pelo fascínio da novidade. 

Macedo (2008) destaca os atos de currículo36 vinculados aos aspectos históricos, 

éticos, estéticos, políticos e culturais do currículo; construções constituídas por 

intenções, sentidos e relações de poder.  

De acordo com o Artigo 3° das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009),  

 
o currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade. 

                                                
36 Macedo (2008, p. 38) denomina atos de currículo “[...] todas as atividades que se organizam e se envolvem 
visando a uma determinada formação, operacionalizadas via seleção, organização, implementação, 
institucionalização e avaliação de saberes, atividades, valores, competências, mediados pelo processo 
ensinar/aprender ou sua projeção”.  
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Elegendo elementos centrais como as interações, as linguagens e a 

ludicidade, o currículo na Educação Infantil deve, necessariamente, ir além de 

elaborações “aplicáveis”, homogeneizadoras, psicologizantes; deve ser um currículo 

comprometido com a humanização dos sujeitos envolvidos – profissionais e crianças 

- e com a construção de uma cidadania. Para isso, faz-se necessário levar em conta 

a diversidade dos sujeitos, os cenários sociais plurais e a igualdade de 

oportunidades. 

Neste trabalho, apontamos para uma proposta de organização curricular 

em redes – de conhecimento, de conexão e de significação. Ao organizar um 

currículo constituído em redes, evitamos a fragmentação dos conhecimentos como 

um conjunto sequencial fixo e propomos uma aproximação dos saberes, novas 

parcerias. As áreas são mobilizadas para construção-desconstrução-reconstrução 

dos saberes, de modo interdisciplinar (PERNAMBUCO, 2005). 

A interdisciplinaridade não está vinculada a uma metodologia específica, 

ela é concebida como princípio que pode ser exercido na escola na medida em que, 

sob diferentes dimensões, possibilita interpretar e recriar o real, por meio do diálogo, 

da inter-relação entre as diversas áreas de conhecimento e entre visões de mundo 

diversas (RÊGO; PERNAMBUCO, 2001). Assim, é imprescindível ao/à professor/a 

ter acesso às produções das áreas a fim de, diante das situações especificas 

relacionadas ao seu dia a dia e ao seu grupo, propiciar a construção de ações 

pedagógicas sistematizadas e intencionais visando a uma melhor atitude perante o 

processo de ensinar e aprender na educação infantil.  

É nosso entendimento que a Educação Física pode ser contemplada e 

redimensionada no currículo da Educação Infantil, visto que o cotidiano de uma 

instituição com crianças suscita questionamentos e desafios nas relações 

estabelecidas entre natureza e cultura. O trabalho pedagógico pode ser organizado 

com base nos temas sobre os quais os atores sociais articulam/mobilizam saberes 

necessários à construção de novos saberes ou de sua ressignificação. Juntamente 

com as inúmeras linguagens e constituída por tantas delas, nesse contexto, a 

Educação Física passa a ocupar novo espaço. As linguagens não-verbais são 

redimensionadas, dentre elas, a linguagem do se-movimentar.  

Todas as linguagens produzidas pelo corpo se colocam como 

conhecimento e com possibilidades de intervenção pedagógica; são possíveis de ser 

estudadas pelas crianças e professores/as. As linguagens são 
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apropriadas/produzidas/expressas em diferentes situações de interação dos atores 

sociais, em espaços, épocas e culturas determinadas. Conforme Capistrano (2007, 

p.16), 
 

nessas inter-ações, o outro significa o entorno e é também significado. 
Assim, as diferentes formas de representar o mundo vão sendo construídas 
a partir do que é sentido, vivido, experimentado e significado pelos outros, 
adquirindo novos sentidos e significados. 

 

Nesse sentido, destacamos a Educação Física como componente 

curricular; parte de um currículo em constante processo de construção e re-

construção. Ressaltamos que a legislação anterior, diferente da atual, trazia a 

Educação Física como “atividade”, referenciada na aptidão física, expressa através 

da prática de jogos pré-desportivos para as crianças das primeiras séries do Ensino 

Fundamental.  

A Educação Física nas instituições de Educação Infantil, nesse momento 

histórico, pode ser compreendida como componente curricular que contribui “[...] 

com o acesso ao conhecimento do mundo circundante, à medida que favorece à 

criação e recriação da cultura, sobretudo das práticas corporais, além de reconhecer 

a influência desta na constituição do individuo” (CAPISTRANO, 2005a, p.91). 

Entendemos tratar-se de uma prática educativa em que há lugar também para a 

estética, os sentimentos, os valores e a vivência do lúdico.  

Cabe, portanto, aos/às professores/as possibilitar ao/à(s) aprendente(s) 

experiências ricas e diversificadas com elementos da dimensão cultural, “[...] 

propiciar às/aos nossas/os alunas/os a elaboração/reelaboração dos conhecimentos 

que fazem parte do que tem sido identificado, na atualidade, como Cultura do 

Movimento” (CAPISTRANO, 2003, p.16).  

Kunz (2006a, p.62) define Cultura do Movimento como sendo todas 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”37 humano, o que o Homem por seu meio produz ou cria, 
de acordo com a sua conduta, seu comportamento, e mesmo, as 
resistências que se oferecem a estas condutas e ações [...]. 

 

                                                
37 Segundo Kunz (2006), o “se-movimentar” é entendido como linguagem, uma forma de diálogo com o mundo. 
Esta temática será abordada mais adiante. 
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Assumir o processo de ensino-aprendizagem da Educação Física na 

instituição educativa como prática social e pedagógica que tem como referência a 

Cultura de Movimento significa uma tentativa de ampliação da área, levando-se em 

conta aspectos históricos e culturais, superando as reflexões e as discussões 

limitadas a tendências biologizantes e/ou até psicologizantes.  

Nessa perspectiva, conceitos como corpo, movimento são também 

redimensionados, ressignificados. Ainda hoje, constatamos a predominância das 

Ciências Clássicas, das Ciências Naturais, nas quais o corpo, considerado objeto, 

tem seu funcionamento semelhante ao de uma máquina; concepção marcada pela 

dualidade e objetividade. Com base nessa compreensão, o movimento humano 

refere-se a conceitos da Física, das leis da Mecânica, da Biomecânica, sendo 

concebido como deslocamento em tempo e espaço determinados, apoiado na 

relação causa-efeito. Com base nessas concepções de corpo e movimento, a 

relação entre os dois restringe-se a um ato, exclusivamente relacionado ao físico.  

Então, percebamos que o entendimento de corpo humano desencadeia e 

na mesma medida alimenta as discussões sobre processos de produções humanas, 

incluindo-se as linguagens.  

A Fenomenologia e, mais recentemente, a Biologia do Conhecimento, 

representadas, respectivamente, por Merleau-Ponty e Maturana, vão afetar 

diretamente as bases epistemológicas da compreensão de corpo e de movimento, 

redimensionando a relação sujeito e objeto (BRACHT, 2006). 

Temos clareza de que compreender esse corpo na posição de sujeito, 

corpo vivo, situado histórico e culturalmente, produtor e produto de cultura, de 

linguagens, implica pensar no movimento humano, contemplando, sobretudo, o 

sujeito que se movimenta; sujeito que traz em si, impregnado/tatuado em seu corpo 

a sua história individual e coletiva, suas escolhas situadas no tempo e no espaço; 

traz também as marcas do seu entorno; revelando-se, assim, como escritura, texto, 

intertexto, hipertexto, narrativa, autonarrativa, narrativas para um outro corpo que faz 

leitura, dá-lhe sentidos, à medida que se constitui também como signo. Trata-se de 

um corpo que lê, na medida em que é lido, e, em sua totalidade, vai compondo sua 

história e participando efetivamente da história do outro. 

Desse modo, percebe-se que estamos assumindo a concepção de corpo 

que vai além dos aspectos orgânicos, um corpo que se movimenta com 

intencionalidade. O movimentar-se é considerado como um fenômeno sociocultural, 
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antropológico e histórico. Assumimos assim, uma concepção dialógica do 

Movimento Humano, amplamente divulgada no Brasil, no final do século passado, 

por Kunz (2004, 2006a), com base em estudos de Trebels. Este autor discute o “se-

movimentar”, considerando-o como fenômeno que estrutura a relação entre o ser 

humano e o mundo. Essa concepção dialógica do movimento humano, baseada nos 

estudos de Gordijn e de seu aluno, Tamboer, fundamenta-se nos pressupostos da 

Fenomenologia francesa, principalmente a de Merleau-Ponty. Trebels (2006) 

destaca que essa concepção de movimento está relacionada ao conceito de 

movimento próprio, desenvolvido por Weizsäcker, Christian e Buytendijk. 

Ainda, com base nos estudos de Trebels (2006), consideramos relevante 

citar os aspectos destacados em Buytendijk, ressaltados por Kunz (2006b): 

 o ator ou o sujeito do movimento; 

 a questão relacionada à situação referenciada a movimentos; 

 a questão da intencionalidade do ator/sujeito do se-movimentar e o 

significado e o sentido produzidos; 

 a forma ou a modalidade do se-movimentar em relação a uma 

determinada configuração espaço-temporal. 

Brincar, dançar, jogar, lutar, fazer ginástica, entre outras manifestações 

da Cultura de Movimento, assumem, portanto, formas, significados e sentidos 

distintos, de acordo com o ator, a situação e a intencionalidade do movimento.  Ou 

seja, para um atleta, nadar em um rio pode ser diferente de nadar no rio para outras 

crianças, entretanto, para o mesmo atleta, o nadar no rio pode ser trans-formado 

quando esse mesmo sujeito acompanha os colegas nas horas de lazer ou quando 

nada fugindo de um jacaré. O nadar ou qualquer outro movimento é sempre 

indissociável do medo, do prazer, do desprazer, do desejo, da expectativa... da 

subjetividade do sujeito que se movimenta. Como bem Kunz (2006a) ressalta, não 

significa desconsiderar a aprendizagem das habilidades técnicas, mas 

redimensionar o foco do processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, o movimento humano adquire uma dimensão singular, 

própria para cada ator e específica àquele momento e àquela situação, dimensão 

peculiar à sua relação intencional de ações significativas no e com esse mundo. 

Nesse instante, o movimento como linguagem 

manifesta/revela/reflete/oculta/dissimula o ser humano como unidade em uma 

história situada, sem negar a existência da dimensão mecânica.  
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É preciso lembrar que essa unidade de cada ser é construída na 

totalidade de seu grupo, de sua comunidade. Além dessa dimensão individual, há 

também uma outra que é social, coletiva e inseparável, que identifica a nossa cultura 

de movimento. 

Pelo corpo, fazemo-nos presentes no mundo, apropriamo-nos da cultura e 

a produzimos, humanizamo-nos. O corpo vai sendo construído e desconstruído 

tendo, como referência, a relação intrínseca entre natureza e cultura; um corpo que 

é biológico e, ao mesmo tempo, cultural (NÓBREGA, 2005; CYRULNIK, 2004; 

MERLEAU-PONTY, 1994). Daí, reafirmarmos que o ser humano como unidade - 

seus atos, pensamentos e sentimentos - se apresenta também em uma dimensão 

cultural, daí, um corpo na ordem do biocultural; um corpo que é um signo, como 

também são signos, as palavras e os gestos (CAPISTRANO, 2007).  

Nas palavras de Merleau-Ponty (1994, p.257), 

 
É impossível sobrepor, no homem, uma primeira camada de 
comportamento que chamaríamos “naturais” e um mundo cultural ou 
espiritual fabricado. No homem, tudo é natural e tudo é fabricado, como se 
quiser, no sentido em que não há uma só palavra, uma só conduta que não 
deva algo ao ser simplesmente biológico – e que ao mesmo tempo anão se 
furte à simplicidade da vida animal, na desvie as condutas vitais de sua 
direção, por uma espécie de regulagem e por um gênio do equivoco que 
poderiam servir para definir o homem. 

 

É com base nessa compreensão de corpo - ao mesmo tempo biológico e 

cultural - que entendemos a Educação Física como área de intervenção pedagógica, 

constituída por múltiplas linguagens que tem como objeto de ensino-aprendizagem 

as manifestações da cultura de movimento. Os temas desse patrimônio cultural da 

humanidade são considerados saberes escolares e, por isso, precisam ser 

transmitidos, repetidos, vivenciados, apropriados, ampliados, recriados pelas 

crianças. Isso exige ir além da Educação Física como componente curricular 

exclusivamente relacionado à prática. A Educação Física precisa ser vivida e 

contemplada pedagogicamente, estudada por crianças e professores/as. 

Na instituição infantil, a construção de saberes da Educação Física 

também deve ocorrer de modo intencional e sistematizado, pedagógico. Com as 

crianças pequenas que frequentam as instituições de Educação Infantil, a dimensão 

lúdica vai ser o eixo condutor do trabalho educativo. A ludicidade é marcadamente 

manifestada na infância nos momentos da brincadeira. Segundo Leontiev (1988), a 
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brincadeira é a atividade mais importante das crianças da Educação Infantil. De 

acordo com o referido autor (1988), entretanto, tal fato não se deve ao tempo 

dedicado pelas crianças à brincadeira, mas à qualidade da atividade; é onde 

ocorrem as mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico da criança. 

Segundo Capistrano (2005b, p.108), 

 
nas situações de brincadeira, a criança conhece mais de si e do seu 
entorno, à medida que age e interage com o outro, experimenta, emociona-
se, expressa-se, deseja, escolhe, recria os acontecimentos e os ressignifica. 
Brincando, a criança aprende a re-apresentar algo ou representá-lo, 
gesticulando, desenhando, cantando, contando histórias, dançando, 
modelando etc. Enfim, por meio da atividade lúdica, afeto, motricidade, 
imitação, imaginação, percepção, oralidade e outras funções estão 
interrelacionadas e o brincante se envolve por completo. 

 

O universo lúdico vai estar presente no currículo da instituição de 

educação infantil tanto na forma de brincadeira quanto nas atividades 

dirigidas/estruturadas pelo/a professor/a, propiciando um diálogo com os saberes 

das múltiplas áreas, transpondo seus limites. Concebemos o brincar como atividade 

livre, iniciada e mantida pela criança. O papel assumido pela criança é fundamental 

para o desenvolvimento da imaginação e das regras na brincadeira, entretanto é 

responsabilidade também dos contextos educativos propiciar atividades 

dirigidas/estruturadas para que as crianças ampliem suas brincadeiras. 

Nas situações de brincadeira, as crianças vão lançar mão do seu 

repertório lúdico. Precisamos reconhecer, então, que a brincadeira não é uma 

atividade inata; é um fenômeno social; é uma atividade aprendida nas relações que 

estabelece o Outro. É o Outro que, desde cedo, por meio de linguagens, introduz a 

criança na brincadeira. Como ressalta Brougère (1997, p.98), “a brincadeira 

pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar”.  

Na instituição educativa com crianças, cabe à/ao(s) professor/a(s), 

organizar o espaço e o tempo pedagógicos para ampliar cada vez mais esse 

repertório de brincadeiras das crianças. Ou seja, garantir espaço no planejamento 

da rotina para que o brincar aconteça de modo favorável. 

Compreendemos que, por meio de ações, situações, proposições, a 

brincadeira poderá ter garantido seu lugar de destaque na Educação Infantil, 

quando:  
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 criar espaços organizados visual e espacialmente para facilitar o 

desenvolvimento da imaginação; 

 oferecer materiais/brinquedos em quantidade e variedade adequadas; 

 desenvolver atividades dirigidas que tragam novos elementos culturais 

para enriquecer as brincadeiras; 

 organizar um tempo razoável para as atividades livres e as atividades 

dirigidas; 

 reservar um período para conversar sobre as brincadeiras 

(CAPISTRANO, 2008; VIEIRA, 2009)38. 

Ora, partindo dos princípios de que a brincadeira é atividade importante - 

constituída por imitação, imaginação e regras - e aprendida pelas crianças, é papel 

especifico da Educação Física na instituição com crianças, organizar situações nas 

quais elas possam fazer, contextualizar e apreciar a Cultura de Movimento39 para 

que as crianças também transformem os momentos de brincadeira em hora de 

brincar de lutar, de jogar, de dançar etc. Ou seja, o/a professor/a deve promover 

momentos lúdicos nos quais as crianças possam fazer um passeio pela floresta, 

trepando em árvores, saltando de barrancos, correndo de animais ferozes, 

atravessando rios – nadando, equilibrando-se em pedras ou caminhando em pontes 

-; possam também ouvir sobre a história de brinquedos – suas origens e/ou 

transformações -; descobrir características semelhantes entre as danças etc.. 

Ressaltamos que, gradativamente, apesar de sua permanência, a ênfase na 

imaginação vai sendo substituída pelo predomínio das regras explícitas. 

Consideramos importante reservar um tempo para que as crianças e 

adultos expressem considerações sobre o vivido falando sobre ele, desenhando, 

colando, recortando, pintando, dramatizando, entre outras formas de representação 

e reorganização. 

Ao aproximarmos as crianças das manifestações da cultura de 

movimento, pelas intervenções do Outro, estamos possibilitando o acesso a bens 

produzidos pela humanidade que são portadores de significados e sentidos, como 

                                                
38 Texto elaborado a partir da Conferência “O Brincar na Escola Infantil”, apresentada no Proinfantil por 
Capistrano (2008) e Vieira (2009), com base nos estudos de Wajskop (1995), Vigostki (2000), Brougère (1997), 
entre outros estudiosos da temática. 
39 Tomando como referência a nossa compreensão de ensino de Educação Física e de Arte, entendemos que tal 
como Barbosa (1998) propôs ao ensino de Arte, é possível que o ensino da Educação Física seja pautado em 
três momentos inter-relacionados: leitura, contextualização e fazer, sem hierarquia e sem, necessariamente, 
também seguir essa sequência (CAPISTRANO, 2005b). Voltaremos a tratar desse aspecto ainda nesse capítulo. 
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também a re-criação desses. Melhor dizendo, à medida que ensinamos-aprendemos 

mais sobre os temas da cultura de movimento, apropriamo-nos das significações 

atribuídas pelas pessoas às coisas e permitimos, vivenciamos experiências 

relacionadas ao sensível, à criatividade e à ludicidade. E assim, pela sua condição 

de criança, pouco a pouco, vai acontecendo o desenvolvimento infantil; ela vai se 

constituindo como sujeito situado sócio-histórico e culturalmente.  

Sabemos que as crianças se inserem nas práticas culturais em todos os 

tempos e lugares, no entanto na instituição educativa as experiências vividas são 

ampliadas e/ou modificadas e as reflexões pedagógicas compartilhadas pelos/as 

professores/as e pelas crianças, com vistas a alcançar os objetivos propostos.  

Nesse sentido, ao/à professor/a, profissional responsável pela relação dos 

saberes, compete conhecer os elementos didático-pedagógicos que são pertinentes 

a essa área. Falar em elementos didático-pedagógicos significa pensar nos 

elementos que constituem o indissociável processo de ensino-aprendizagem – 

objetivos, conteúdos/temas, metodologias, avaliação (CAPISTRANO, 2005c).  

O planejamento é um momento ímpar de expressão de sua postura 

política pedagógica; ocasião na qual o professor, sozinho ou com seus pares, 

seleciona os objetivos para seu grupo para aquele momento; define os conteúdos a 

serem privilegiados; decide as melhores estratégias metodológicas para alcançar os 

objetivos pretendidos; e considera o processo de avaliação – do processo educativo 

como um todo e das aprendizagens das crianças. É preciso ressaltar que esses 

elementos não se configuram em vertentes estanques, mas em componentes inter-

relacionados, que devem ser organizados coerentemente.  

O momento de planejamento tem um peso significativo quando funciona 

como oportunidade de refletir sobre suas ações, decisões, procurando avaliá-las. 

Essa avaliação deve ser contínua; seguir todo o percurso do processo educativo, 

sendo o ponto de partida para o desenvolvimento das ações, bem como ser 

considerada na análise constante dos critérios de seleção, organização e 

transmissão dos aspectos relacionados aos objetivos e conteúdos, às estratégias 

metodológicas e à própria avaliação. 

No planejamento, os objetivos devem ser postos de forma clara para que 

seja possível verificar se as crianças conseguiram ou não atingi-los, isto é, que seja 

provável averiguar se as crianças aprenderam o que foi ensinado.  
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Considerando a Educação Física como parte integrante do currículo de 

uma escola com crianças, defendemos que o seu papel é, juntamente com as outras 

áreas de conhecimento, contribuir com a apropriação, criação, recriação da cultura, 

com vistas a uma atuação no mundo como cidadãs efetivas, com direito a 

participar/intervir nas questões relativas à saúde, lazer, moradia etc.  

Desse modo, no caso específico da Educação Física, o objetivo é 

possibilitar às crianças o acesso aos saberes de práticas da cultura de movimento, 

favorecendo a apropriação dos significados e sentidos que essas assumiram ou 

assumem em diversos espaços e tempos. Em outras palavras, é objetivo da 

Educação Física aproximar ludicamente as crianças das diversas, distintas 

manifestações - conhecê-las, vivenciá-las - que compõem o acervo dos 

jogos/brincadeiras, da ginástica, das lutas, das atividades rítmicas e expressivas, 

dentre outras, consideradas fenômenos socioculturais, e ampliar suas produções e 

significações. 

A instituição de educação infantil deve organizar/estruturar condições 

visando garantir oportunidades para que todas as crianças40, reconhecidas e 

respeitadas em suas igualdades e diferenças, sejam capazes de participar de 

variadas situações de interações, que propiciem ampliar o conhecimento de si e de 

mundo. Chamamos atenção para o fato de que, independente de qual seja o tema 

que está sendo trabalhado pelo/no grupo, todas as crianças devem ser incluídas nas 

atividades, e aí, estamos nos preocupando com as crianças com deficiências, 

quaisquer que sejam elas. Tal atitude reflete uma postura ética dos/as 

professores/as. Como nos lembra Dias (2006), a inclusão é uma questão ética; está 

ligada ao princípio da solidariedade. 

Grando (2006, p.88), ao refletir sobre inclusão e Educação Física escolar, 

destaca que esta, além de propiciar aos aprendentes  

 

                                                
40 De acordo com o § 2° do Art. 5° das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009) 
“é obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do 
ano em que ocorrer a matrícula”. Neste momento, há um Projeto de Lei do senador Flávio Arns – PLS 412/2008 
PL 06755/2010 - em discussão que propõe o ingresso das crianças de cinco anos no Ensino Fundamental. 
Frente a aprovação deste Projeto, manifestamo-nos contratariamente, defendendo os mesmos argumentos 
destacados pela ANPEd:  desconsidera a Educação Infantil como 1ª etapa da Educação Infantil, desrespeita os 
direitos das crianças de 5 anos e os estudos realizados no campo da educação da infância. 
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[...] a compreensão das dimensões sociais das práticas corporais, deverá 
ampliar a experiência de movimento dos alunos, oferecendo também às 
crianças portadoras de deficiência física, oportunidades de movimentar-se 
para além de seus limites corporais iniciais. 

 

Mais especificamente, a respeito da Educação Física, é importante a 

preocupação com a inclusão dos/as gordinhos/as, dos/as tímidos/as, dos/as 

deficientes, dos/as menos habilidosos... É papel do/a professor/a ocupar/conquistar, 

diante do grupo, o lugar de quem merece confiança, apoia, incentiva, valoriza todas 

e cada uma das crianças. Para isso, ele/a precisa/deve conhecê-las. 

Nessa perspectiva, tendo a inclusão como processo solidário voltado para 

todos como direito à educação institucional e à justiça social e respeitando a 

diversidade e as especificidades de cada tema e de cada ator social, como também 

as possibilidades de diálogo com outras áreas, pensamos em elencar alguns 

objetivos que perpassam o processo de ensino-aprendizagem das crianças na área: 

 conhecer41 – vivenciar, contextualizar, apreciar – temas da  Cultura de 

Movimento como manifestação histórico-cultural; 

 valorizar a pluralidade de temas da Cultura de Movimento, tanto em 

nível local, nacional como mundial; 

 estabelecer nas relações de construção de conhecimento interações 

com base no respeito às regras e aos seus pares e adultos;  

 vivenciar experiências de alegria e de prazer, sem negar a existência 

de momentos de desprazer; 

 conhecer vestimentas e acessórios próprios de cada manifestação da 

cultura de movimento;  

 oportunizar a criação de novas possibilidades para o se-movimentar; 

 conhecer a história dos temas da Cultura de Movimento em estudo – 

sua origem e transformações; 

 familiarizar-se e apropriar-se de regras e fundamentos de alguns temas 

da Cultura de Movimento; 

 reconhecer valores que permeiam as práticas corporais;  

                                                
41 Entendemos que essas dimensões da prática pedagógica vão ser desenvolvidas conforme os interesses e as 
necessidades de cada grupo de crianças. Podemos citar, por exemplo, em relação ao trabalho com as crianças 
de creche, a ênfase vai incidir nas inúmeras vivências a fim de enriquecer o repertório de movimentos das 
crianças.  
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 conhecer algumas modalidades relacionadas a diferentes temas da 

Cultura de Movimento, por exemplo, em relação à ginástica, conhecer 

sobre ginástica artística, rítmica, aeróbica, hidroginástica etc.; apreciar 

situações ou imagens, inclusive do grupo, relacionadas a temas da  

Cultura de Movimento, considerando aspectos técnicos e estéticos; 

 criar, individualmente ou em grupos, estratégias que impliquem 

soluções aos problemas relativos ao se-movimentar; 

 representar, através de diferentes formas (conversas, desenhos, 

fotografias, pintura, colagem, brincadeiras42), manifestações da Cultura 

de Movimento que estão sendo re-significadas pelo grupo.  

Poderia alguém nos perguntar sobre a consciência do corpo e certas 

habilidades que, historicamente, têm sido consideradas tão importantes na 

educação infantil: lateralidade, orientação espacial, coordenação motora... 

Reafirmamos que a consciência de seu corpo não deve se restringir aos momentos 

de educação física, pois, recordando, é esse corpo que aprende, sente, age, pensa, 

na escola e fora dela. Quanto à aprendizagem das referidas habilidades, não se 

trata de desconsiderá-las, mas redimensioná-las. Em outras palavras, na realização 

de uma atividade rítmica e expressiva, por exemplo, as crianças impreterivelmente 

mobilizam seus saberes acerca de tempo/ritmo, espaço/direção etc. e os ampliam. 

Nessa perspectiva, essas habilidades passam a ser desenvolvidas e/ou ampliadas, 

em um contexto lúdico, sem preocupação com padronização e gestos 

prédeterminados, mas com o foco no acesso a uma atividade rítmica e expressiva e 

sua re-criação. Podemos continuar exemplificando: na vivência de uma brincadeira 

cantada, a imitação, exploração e ampliação de possibilidades rítmicas e 

expressivas são imprescindíveis; para isso, as crianças desenvolvem distintas e 

variadas habilidades, utilizando gestos e ritmos. 

Na perspectiva assumida, a proposta curricular que defendemos articula 

diferentes saberes sem hierarquizá-los, ou seja, saberes relacionados às tradições 

culturais, bem como, correspondentes aos saberes produzidos e acumulados sócio-

historicamente na literatura, no cinema, na música, no teatro, nas artes plásticas, 

nas ciências (KRAMER, 2000). Para isso, a instituição educativa deverá 

                                                
42 Apesar de parecer redundante, sentimos necessidade de explicitar o termo brincadeira mesmo admitindo a 
brincadeira de desenhar, de fotografar, de pintar, de colar entre outras. Gostaríamos de incluir aqui as 
possibilidades de representação das aprendizagens no jogo de faz de conta e/ou nos jogos teatrais. 
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proporcionar condições/ situações para que crianças e professores/as re-signifiquem 

os saberes, por meio de sua expressão, inter-relações, análises críticas e constantes 

reconstruções.  

Em relação à Educação Física, os temas/conteúdos da cultura de 

movimento serão inseridos nas práticas escolares, via experiências singulares dos 

vários atores sociais, suas histórias. Portanto, quais os princípios do ensino da 

Educação Física? Quais as estratégias metodológicas que poderão ser 

desenvolvidas no trabalho com as crianças da Educação Infantil? 

O/A professor/a deve levar em conta três dimensões consideradas 

básicas: o contexto sociocultural das crianças, os saberes das áreas de 

conhecimento e os aspectos vinculados à aprendizagem e ao desenvolvimento 

dos/as aprendentes (KRAMER, 1989; RÊGO, 1999). Enfatizar os saberes das áreas 

implica, inclusive, o conhecimento prévio dos conteúdos pelos/as professores/as, 

seu estudo, seu aprofundamento. Lembramos que os conhecimentos são 

transitórios e inacabados; desse modo, incessantemente devem ser re-significados 

por todos que compõem o grupo, inclusive pelos profissionais envolvidos 

(CAPISTRANO, 2005c). 

Como ressaltamos anteriormente, a proposta pedagógica da Educação 

Física não pode assumir um caráter exclusivamente prático. O fazer será 

necessário, considerado entrelaçado às ações de contextualizar e apreciar. Por 

exemplo, não há um ponto previsto para o início do estudo, contudo haverá 

momentos tanto de, por exemplo, jogar peteca quanto de ouvir a história desse 

brinquedo ou ainda da contemplação de um campeonato de peteca realizado. 

Entretanto, os processos deverão ocorrer sempre com uma intenção pedagógica na 

condução do trabalho. Enfim, o trabalho com as crianças deverá ser desenvolvido 

por meio de reflexão, diálogo e vivências. Há que se considerar, também, nesses 

processos questões presentes como a ética e a estética43.  

E aí, focamos uma questão atual da Educação Física: as aulas terão 

tempo determinado? Serão distribuídas em teóricas e práticas? Entendemos que tal 

discussão passa pela fragmentação do conhecimento, pela dicotomia teoria e 

prática, uma vez que a referida classificação não pode ser tratada como constituída 

                                                
43 A ética está sendo entendida como saber que analisa o fenômeno estético e a experiência estética, com uma 
relação estreita estabelecida entre o sujeito/ator social e o objeto sensível (ROCHA, 2005; VÁSQUEZ, 1999). 
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por vertentes estanques; teoria e prática são entendidas como dimensões 

entrelaçadas na ação educativa.   

Assim, o planejamento das atividades deve considerar aspectos como 

ações, tempo, espaço, e recursos, a fim de alcançar os objetivos propostos. Cabe 

ao/à professor/a, como aquele/a que organiza o processo de ensinar e aprender, 

estruturar esses aspectos citados.  

Quanto ao tempo e ao espaço, devem ser pensados, organizados e 

garantidos pela instituição. A Educação Física precisa fazer parte da rotina 

diária/semanal, estabelecida de acordo com a proposta político-pedagógica da 

instituição, incluindo aí, uma infraestrutura física e operacional (CAPISTRANO; 

VIEIRA, 2005). O local e o tempo propostos para o ensino da Educação Física 

variam segundo o trabalho a ser desenvolvido pelo grupo e, de forma mais ampla, 

com as condições concretas do contexto educativo. O espaço e o tempo devem 

revelar nosso projeto educativo, “[...] e não ser determinador deste” (TEIXEIRA, 

2007, p.29). 

A distribuição do tempo e do espaço deve estar relacionada com o projeto 

didático ou o tema de pesquisa44 desenvolvido, mas precisam ser garantidos na 

rotina das crianças. As diferentes linguagens devem estar articuladas às 

experiências significativas e não compartimentadas em horários.   

Referir-se a projeto didático e/ou a tema de pesquisa implica contemplar 

um elemento, um objeto de estudo, uma manifestação da cultura, tecendo redes de 

conhecimento, de significados e de sentidos, mobilizando saberes de diferentes 

áreas, fazendo valer o princípio da interdisciplinaridade, pois nenhuma área dá conta 

da complexidade de um fenômeno cultural.  

A escolha do tema dar-se-á de diferentes formas. Há temas provenientes 

de eventos recorrentes anualmente, comemorados em períodos específicos e que 

representam festas consagradas nacional ou mundialmente, tais como: festas 

juninas e natal. E há também temas surgidos de questionamentos relativos às 

culturas de origem das crianças, da televisão, de um passeio, de um circo que 

chegou à cidade, de uma festa, da leitura de um livro, da observação de fenômenos 

naturais... Faz-se necessário do/a professor/a o olhar sensível, atento e sério para 

                                                
44 Opção metodológica definida pelo NEI para viabilizar uma proposta pedagógica interdisciplinar que articule os 
conhecimentos das áreas de conteúdo, o contexto sóciocultural do grupo e os interesses e as necessidades dos 
aprendentes (aspectos relacionados ao desenvolvimento).  
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satisfazer a curiosidade das crianças e transformá-la ou não em um tema de 

pesquisa. Essa escolha, como todas as outras, vai estar sujeita à sua história 

pessoal e profissional.   

O tema do projeto poderá ser mais específico da Educação Física, como 

por exemplo, um estudo sobre o Futebol ou mais amplo, como podemos citar um 

estudo sobre Culturas Indígenas. Em relação a esse último, podemos elencar 

saberes próprios da Educação Física que se fazem presentes em culturas indígenas 

que podem/devem ser apropriados pelas crianças, tais como, os jogos, as lutas e as 

danças. Portanto, os temas podem ser trazidos pelos diversos segmentos da 

instituição educativa, crianças ou pais. 

O trabalho com as crianças deverá ser marcado, lembramos, pela co-

participação, intervenção, criação e partilha de saberes culturais. Desse modo, 

destacamos a importância de se conversar muito com as crianças; falar sobre o que 

se pretende realizar e o que foi vivenciado, sobre as 

observações/impressões/expectativas, sobre as atitudes que devem ter nas e para 

as vivências e os sentimentos/conflitos das crianças e também dos adultos. As 

narrativas compartilhadas possibilitarão transformar o vivido em experiências 

culturais, já que as interlocuções vão organizando/produzindo/veiculando 

significados e criando sentidos vários para cada uma e para o coletivo. O 

reconhecimento dos diferentes olhares, perspectivas faz emergir a 

multiplicidade/diversidade e pode gerar tensões e conflitos, contudo é impossível ao 

adulto não deixá-los vir à tona, cabendo, então, aproveitar a oportunidade para 

enriquecer a atuação pedagógica, valorizando atitudes não preconceituosas e de 

cooperação. 

Em relação às conversas com as crianças, sobretudo na roda, lembramos 

de muitas cenas ricas, como uma situação de recusa de um menino em não 

participar das atividades relacionadas à dança e da sua explicação de tal atitude: 

dançar causava uma doença chamada “gayzada”. Tal afirmação acarretou um 

envolvente estudo sobre dança45 que contribuiu significativamente para abordar 

também questões relacionadas a gênero e desfazer a crença de que dançar é uma 

atividade exclusiva do público feminino.  

                                                
45 Para saber mais sobre a experiência supracitada, ver VIEIRA e CAPISTRANO (2005).  
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Recordamos, também, de uma situação vivida em uma tarde na qual 

outro menino se recusava a brincar de futebol e, a partir da disponibilidade da 

professora em jogar junto, próxima a ele, e fazerem do jeito que sabiam, ele se 

dispôs a participar. Em seu relato na roda de conversas, no final da brincadeira, ele, 

muito agitado, falava de sua “agonia” antes de jogar e do prazer possibilitado pela 

experiência. Havia um certo orgulho por aceitar o desafio e satisfação por haver 

superado essa dificuldade.  

Tais recordações ilustram a importância e a riqueza das conversas com 

as crianças, na roda no início e ao final das atividades, das muitas possibilidades 

pedagógicas suscitadas no grupo e percebidas com sensibilidade e sagacidade 

pelo/a professor/a. Salientamos, entretanto que, mesmo reconhecendo a riqueza 

das duas cenas, elas, necessariamente, não desencadeiam projetos didáticos ou 

temas de pesquisa.  

Compartilhar essas e outras situações possibilitam aos pares re-organizar 

suas próprias vivências, contribuindo na criação de novos sentidos. Ressaltamos 

que as crianças podem se recusar a participar das atividades propostas. Nesse 

caso, como se trata de uma atividade dirigida, recomendamos que a criança fique 

observando a brincadeira, enquanto o/a professor/a, durante a atividade, deve 

continuar questionando sobre seu interesse em participar. É comum algumas 

crianças se negarem a participar quando se trata de uma brincadeira nova. O novo 

fascina, desafia e, às vezes, amedronta, enquanto que o conhecido proporciona 

segurança. Por isso, a inserção em novas práticas deve acontecer gradativamente.  

Sobre o prazer no fazer de novo, remetemo-nos a Benjamin (1984, p.70), 

quando alerta para a “[...] lei fundamental que, antes de todas as regras e leis 

particulares, rege a totalidade do mundo do brinquedo: a lei da repetição. Sabemos 

que, para a criança, ela é a alma do jogo que a nada alegra mais do que o ‘mais 

uma vez’” 

Assim, uma proposta curricular que abarca a Educação Física que 

queremos, extrapola a dimensão do fazer e vai ir além das atividades no pátio. 

Conforme o planejamento, as crianças poderão estar em uma sala participando de 

exibição de filmes, documentários ou fotografias; lendo/vendo/ouvindo informações 

de revistas ou outros materiais impressos; poderão fazer visitas a escolinhas de 

esportes, academias de ginástica, clubes, teatros ou escolas de dança; poderão 

desenvolver atividades em praças, quadras, pátios ou na beira do rio ou da praia...  
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Segundo Soares (2002, apud TEIXEIRA, 2007, p.24), 

 
o prédio escolar materializa discursos, portanto apresenta-se como uma 
possibilidade alternativa para transmitir mensagens de forma diferente da 
palavra. Essas mensagens estão codificadas em muros, espaços, 
decorações, distribuições e morfologia da arquitetura escolar, acentuando a 
importância da dimensão ideológica desta arquitetura. 

 

Assim é preciso garantir tanto o tempo pedagógico quanto o espaço 

pedagógico, uma vez que, na perspectiva assumida, os temas em questão precisam 

ser apresentados, contextualizados, explicados, discutidos, problematizados. Desse 

modo, apesar de reconhecer a diversidade (precariedade e adequação) também em 

relação à infraestrutura física e operacional dos contextos educativos, consideramos 

que a luta por melhores condições de trabalho acontece paralela ao dia a dia com as 

crianças.   

Daí, a importância e necessidade de uma avaliação constante e séria. A 

avaliação vai se construir na observação e registros sistemáticos dos elementos 

envolvidos em todo o trabalho proposto, contemplando uma análise crítica das 

ações dos/as professores/as e das crianças, como também das condições de 

trabalho. Conforme Darido (2007, p.22), a avaliação “[...] auxilia na compreensão de 

quais aspectos devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados 

para o processo [...]” de ensino-aprendizagem. Para a referida autora (2007, p.22), 

[...] a avaliação deve estar voltada para a aquisição de competências, habilidades, 

conhecimentos e atitudes dos alunos”. 

Para finalizar este capítulo, retomamos uma questão não recente, porém 

que ainda provoca acirradas discussões: quem deve estar na vanguarda do trabalho 

referente à Educação Física nos contextos da Educação Infantil? Ou, como, 

habitualmente, se ouve, quem deve ministrar a aula de Educação Física?  

Argumentos mais diversos têm alimentado tal polêmica em defesa da 

atuação de um/a profissional especialista na área, graduado em Educação Física, e 

em defesa da atuação do mesmo professor que acompanha as crianças nas outras 

áreas, denominado, por vezes, de polivalente, regente...  

Essa questão nos faz lembrar de Freire (1999) quando a aborda  

mencionando os aspectos corporativistas e, por outro lado, o risco da fragmentação 

do conhecimento. Segundo o autor supracitado, a criança precisa ter assegurado o 

direito à Educação Física, por meio de um ensino competente, independente de qual 
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seja o/a profissional responsável, por considerar indispensável a educação motora 

na formação desse sujeito. 

Temos assumido uma posição semelhante à de Freire (1999) no que toca 

à formação inicial desse/a profissional no processo de ensino-aprendizagem da 

Educação Física. Entretanto, nossa defesa refere-se a um trabalho pedagógico 

competente, visto que consideramos um direito das crianças da Educação Infantil 

terem garantido o acesso, a apropriação e a recriação também dos elementos da 

cultura de movimento, com vistas à promoção de sua humanização e de sua 

emancipação46.  

Em função de tal discussão, vale apontar aspectos já ressaltados nas 

produções da área, tais como:  

 nos cursos de Educação Física, em virtude do predomínio de uma 

vertente biológica e de práticas desportivas, ordinariamente, quando 

existe preocupação com as crianças pequenas, ela se reveste de um 

viés recreacionista ou desenvolvimentista, voltada para atividades 

corporais (jogos e brincadeiras), desenvolvidas de acordo com a faixa 

etária (SAYÃO, 1996; AYOUB, 2001); 

 nos cursos de formação de professores, a pouca atenção dada à área 

tem levado a um fazer sem a clareza e a consistência necessárias para 

o desenvolvimento de um trabalho pedagógico comprometido e sério 

(CAPISTRANO, 1999, 2003). 

Assim, prevalece a questão a respeito da formação de professores/as da 

educação infantil: Como vai se constituindo a formação ao longo da docência?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Emancipação como formação para a autonomia; como capacidade de se posicionar no mundo e intervir 
coletivamente (ADORNO, 1995). 
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4 FORMAÇÃO DOCENTE: UM (DES)CONTINUUM 

 
 

Abordar a formação docente implica, necessariamente, tratar de 

sujeitos47, de relações e de saberes, sobretudo, de saberes docentes, estes 

considerados como elemento fundamental do exercício da prática de professores/as 

em quaisquer níveis da educação. 

Ao serem indagados/as sobre sua formação, os/as professores/as 

expressam em seus discursos, os saberes adquiridos ao longo de sua história de 

formação, tanto em sua trajetória anterior ao exercício da profissão, incluindo suas 

experiências como alunos/as, quanto em seu desenvolvimento profissional. Nesse 

percurso, a memória assume papel de destaque, filtrando, julgando as situações e 

os contextos, cenários marcantes em sua constituição como professores/as, no caso 

da nossa pesquisa, como professoras de crianças.   

 

4.1 SOBRE OS SABERES 

 

Segundo informação anterior, estamos assumindo o conceito de saber em 

um sentido amplo, abarcando as habilidades, as competências, as atitudes e os 

conhecimentos relacionados intimamente ao trabalho dos/as professores/as na 

escola e na sala de aula, em particular (TARDIF, 2006).  

Nesse sentido, a produção de conhecimentos constitui uma das 

dimensões dos saberes que pressupõe um processo de formação baseado em 

aprendizagens contínuas. 

Segundo Tardif (2006, p.35),  

 
todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação; e, quanto 
mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber, como acontece 
com as ciências e os saberes contemporâneos, mais longo e complexo se 
torna o processo de aprendizagem, o qual, por sua vez, exige uma 
formalização e uma sistematização adequadas. 

   

Os saberes são construídos, tendo como palco um contexto em que 

emergem relações com/de regras, poderes, conflitos, tensões, dificuldades, 

                                                
47 Lembremos sempre que esse sujeito é um elemento ativo e encarnado em um corpo; ele é seu corpo, 
presença de ser e estar no tempo e no espaço do humano (MERLEAU-PONTY, 1994; NÓBREGA, 2005, 2009). 
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incertezas, conflitos, inseguranças, cooperação, valores, elementos mobilizados 

pelos atores nas interações.  Nas relações estabelecidas, saberes são negados, 

escondidos, revelados, compartilhados, apropriados, produzidos, recriados... 

Estamos nos referindo a, como bem destaca Charlot (2000), relações, interações e 

significações movidas pelo “desejo de”, nas quais são mobilizados diferentes 

recursos. Conforme Charlot (2000), a relação com o saber envolve sempre um 

sujeito48 que é desejo e este só pode existir quando há o objeto do desejo. E, em 

última análise, o objeto é sempre o outro49. Para o referido autor (2000, p. 48), “toda 

a relação consigo mesmo é relação com o outro. Toda a relação com o outro é 

relação consigo mesmo. E essa dupla relação – que é uma só – é relação entre eu e 

o outro em um mundo que partilhamos e que ultrapassa nossa relação”. 

Salientamos aqui a distinção feita por Charlot (2000) entre relações com o 

saber e relações de saber. Estas últimas vinculadas às relações sociais 

estabelecidas entre as diferenças de saber, por exemplo, entre professor/a e 

estudante. Assim, entendemos que as relações com o saber ocorrem imersas em 

relações de saber, já que dependem da posição que o sujeito ocupa e funções que 

ele desempenha.  

A relação com o saber é relação consigo próprio, com os outros e com o 

mundo. Enfim, entendemos que relação com o saber é relação do sujeito com o 

saber, diante de sua necessidade de aprender, construídas em relações sociais de 

saber; sua relação de apropriação do mundo e, simultaneamente, de constituição 

própria. Segundo Charlot (2000, p.78), “é relação com o mundo como conjunto de 

significados, mas, também como espaço de atividades, e se inscreve no tempo”. 

Essa citação reafirma que a relação com o saber exige atividade do sujeito e 

ressalta o aspecto tempo, a história, elemento necessário e marcado por momentos 

significativos e rupturas. Assim sendo, a relação com o saber é marcada por muitas 

histórias pessoais e coletivas que levam à construção da singularidade da história de 

cada sujeito. Sempre envolvendo, nessas relações, saberes mediados por outros e 

pelas linguagens. 

                                                
48 Sujeito, para Charlot (2000), concebido como conjunto organizado de relações. 
49 Da mesma forma que, para Vigotski (2007), o outro, objeto do desejo em questão, não é necessariamente uma 
pessoa, para Charlot (2000), refere-se à também dimensão simbólica, social, entretanto, fundamentada nos 
estudos da Psicanálise.  
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Tomando como referência os estudos de Vigotski, Sirgado (2000) afirma 

que a mediação é uma intervenção constituída por sistemas de signos que vai 

possibilitar a comunicação entre os sujeitos e a criação do universo, do repertório 

sociocultural. 

Por isso, investigar os saberes dos/as professores/as implica ouvi-los/las 

e ouvi-las também em relação ao(s) grupo(s) do(s) qual(is) ele(s)/a(s) faz(em) parte. 

Dessa forma, a capacidade de mobilizar recursos para aprender e saber vai variar 

com a história de cada pessoa, segundo sua atividade pessoal e sua história de 

formação, a partir dos desafios que enfrenta e do confronto com os muitos outros. 

A relação dos/as professores/as com o saber os/as constitui pessoas e 

os/as constitui professores/as.  Ensinar implica aprender a ensinar; apropriar-se de 

saberes específicos à docência. No processo de ensino aprendizagem, em seu dia a 

dia, os/as professores/as mobilizam os mais diversos saberes, de acordo com as 

especificidades do trabalho e das interações concretas, e os ressignificam pelo e 

para a atividade com os/as seus/uas alunos/as.  

As histórias de apropriação e ressignificação de saberes se relacionam 

com aprendizagens em processos de formação inicial e continuada, em um 

processo de articulação das Ciências da Educação, das Ciências Humanas e a 

prática docente. São saberes constituídos na divergência e convergência de 

perspectivas históricas, filosóficas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas... São 

perspectivas diversas que imprimem uma multidimensionalidade ao conceito e 

acarretam o surgimento e a propagação de tipologias50 e suas contestações. Esses 

saberes são provenientes de diferentes fontes, portanto, possuem natureza variada 

e saberes heterogêneos. Essa heterogeneidade é, desse modo, ocasionada pela 

natureza diversa dos saberes e pelas posições distintas conquistadas pelos/as 

professores/as diante dos demais grupos produtores e portadores de saberes e das 

instituições de formação.  

E aí, cabe a seguinte questão: como os saberes são construídos pelos/as 

professores/as? Tal questão nos remete ao entendimento de constituição de ser 

                                                
50 Diversos autores propuseram princípios, diferentes classificações ou tipologias relativas aos saberes 
docentes, tomando como base critérios vários (TARDIF, 2000; FREIRE, 1996; GAUTHIER et al, 1998; ALTET, 
2001). A esse respeito já nos debruçamos anteriormente (CAPISTRANO, 2003).  
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professor ou professora e, ainda, de constituição enquanto sujeito humano, em 

determinados tempo e lugar (meio social) e em determinadas condições sociais.  

 

4.2 SOBRE A APROPRIAÇÃO E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS SABERES  

 

Falar em constituir-se humano implica falar do processo de formação de 

um sujeito humano, falar do desenvolvimento desse sujeito, sendo esse concebido 

como processo inacabado, prolongado, em espiral, constituído de relações, 

interações e significações... de aprendizagens (CHARLOT, 2000; VIGOTSKI, 2007, 

1987; PINO, 2005). Inacabado, pela incompletude que marca a espécie humana; 

prolongado, pois, em decorrência de seu inacabamento, ele se dá por toda a vida; 

em espiral, já que passa por um mesmo ponto a cada nova transformação, cada vez 

que avança para um nível superior. 

Concordamos com a perspectiva histórico-cultural, quando assume que o 

complexo processo de desenvolvimento psíquico do sujeito refere-se ao processo de 

transformação do ser biológico em cultural, em meio às relações sociais. Isso 

significa que as funções biológicas se transformam pela ação das culturais e estas 

precisam daquelas para se constituir. As funções biológicas, naturais, não somem, 

não deixam de existir. Essas realidades – biológicas e culturais – de ordens 

diferentes e interdependentes, fundem-se. Por exemplo, pensemos nos movimentos 

de mexer os braços e pernas que se tornam dança, lutas; na emissão de sons que 

se tornam enunciação, música etc. Pensemos, ainda, nas corridas para fugir de um 

animal feroz que, ao longo da história, se tecnificaram, se transformaram em 

modalidade esportiva. São exemplos, algumas situações explícitas de trans-

formações vividas por um sujeito biocultural.  

Para Vigotski (2007), as funções mentais superiores51 emergem a partir 

das condições reais de existência estabelecidas pelos próprios homens; são 

constituídas gradativamente, fruto da inserção dos sujeitos nas práticas sociais, por 

intermédio da mediação de um Outro52. Em outras palavras, elas são provenientes 

da internalização (conversão ou apropriação) das relações sociais. Segundo o autor, 

                                                
51 Funções mentais ou psíquicas superiores são as que constituem as características específicas do Homem: 
inteligência, fala, memória, consciência etc.   
52 O Outro, como dito anteriormente, não significa uma pessoa, mas sim, um lugar simbólico, interlocutor ou 
interlocutores que se faz(em) presente(s) fisicamente ou não, mas sempre presente(s) no mundo do aprendente. 
A presença do Outro se dá pelas linguagens, em relação ainda com o Outro que trazemos em nós. Mediador 
entre o sujeito e o universo cultural. 
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o processo de internalização consiste numa série de transformações qualitativas. Os 

processos aparecem primeiro, no nível social, nas interações e relações sociais, e 

depois, no nível individual.  Trata-se da “[...] reconstrução interna de uma operação 

externa”53 (VIGOTSKI, 2007, p.56).  

A humanização do sujeito é, portanto, possibilitada pelo movimento da 

história social e individual, implicada com o processo de apropriação e re-criação de 

cultura, em contextos de objetividade e subjetividade, não há dicotomia, e sim um 

fluir recíproco do externo e interno. Vivenciar esse processo de apropriação e re-

criação de cultura é o que nos torna humanos. E como acontece esse processo? De 

forma duplamente mediada. A relação do sujeito com o mundo físico, cultural e 

social ocorre mediada pelos signos e pelo Outro; ocorre pelo processo de 

significação.  

O processo de significação está sendo entendido como os modos de 

produção, de veiculação e re-elaboração de significados54. São signos, a palavra 

escrita, o gesto, a palavra falada... É, nesse sentido, a palavra o signo por 

excelência, por funcionar como material que participa de todas as atividades 

pertinentes aos processos de significação.  

Julgamos pertinente ressaltar que, na atribuição de significados, diversos 

sentidos emergem, conforme a realidade dos interlocutores e a situação dada. Para 

nós, tomando como referência os estudos de Bakhtin (1997), Vigotski (2007) e Luria 

(2001), os significados estão relacionados às generalizações comuns a todas as 

pessoas, enquanto que os sentidos dizem respeito às histórias dos sujeitos. É bom 

esclarecer que os significados e os sentidos são móveis, variam, se alteram, 

evoluem ao longo da história da humanidade e da história de cada sujeito. 

Os princípios constitutivos das interações e relações sociais e seus 

efeitos, dessa forma, assumem papel fundamental no desenvolvimento do sujeito. 

Entretanto, ressaltamos que os sujeitos não são moldados pelos condicionantes 

sociais como não são pelos biológicos, mas se constituem como sujeitos interativos 

nas relações que vivem, internalizando em formas próprias as formas de agir, de 

pensar, de sentir, de representar compartilhadas com seu grupo social.  

                                                
53 Não se concebe considerar interno sem externo e nesse movimento de via dupla aprender as coisas do mundo 
implica também em viver conflitos e transgredir as regras, reinventá-las e produzir o mundo.  
54 Nas palavras de Pino (2005, p. 147), “[...] significar é encontrar para cada coisa o signo que a representa para 
si e para o Outro”. Como explicita Vigotski (2007), o sinal se torna signo quando seu significado passa a ser 
entendido pelo outro da mesma forma como para si. Por isso, a função primeira do signo é a comunicação entre 
as pessoas. 
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Significamos o mundo partilhado com outros sujeitos humanos e somos 

significados por ele em nossas relações. Atentemos que as posições e os papéis 

que assumimos frente aos outros na rede de relações dependem dos significados 

atribuídos pelo grupo e que, nesse processo, eclodem múltiplos sentidos. 

Recordemos que para o mundo – pessoas, ações, sentimentos, gestos, fala, objetos 

etc. - ter significado para nós, teve primeiro significado para alguém. E, à medida 

que se cria e se usa signos, sujeitos e saberes são construídos simultaneamente. 

Nesse sentido, se a internalização dos sistemas simbólicos é condição 

essencial do seu acesso à cultura, é importante assegurar o acesso efetivo aos bens 

culturais – conjunto de bens produzidos pela humanidade e que são portadores de 

significação. Por conseguinte, vai ser na inserção e vivência nas/das práticas sociais 

que os sujeitos, como atores e, em algumas situações, como coautores sociais, 

concretizam as relações sociais e se apropriam e recriam o mundo. 

Ressaltemos, nas relações sociais, o papel do Outro e, para isso, 

tomemos como foco o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP - 

defendido por Vigotski (2007). Para o referido estudioso (2007, p.97), Zona de 

Desenvolvimento Proximal 

 
[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. 

 

Como o desenvolvimento humano é um processo inacabado, mesmo na 

condição de sujeito adulto, a atuação do Outro no desenvolvimento vai possibilitar 

confrontar significados e sentidos aos já elaborados em nossas experiências 

anteriores.  Aprender, assim, envolve sempre pessoas que contribuem para o nosso 

aprendizado. 

Nas interações e relações mantidas no contexto escolar, julgamos 

necessário reconhecer as possibilidades e os limites institucionais e as 

possibilidades e os limites dos/as professores/as e estudantes, e ainda que os 

significados e os sentidos vão afetar todos os sujeitos, entretanto cada um deles de 

modo particular. É no con-viver, pelas diferentes formas de participação, que as 

novas relações consigo, com os outros (professores, estudantes, funcionários, pais), 

com o saber são construídas/estabelecidas.  
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Em relação à construção e ressignificação de saberes docentes, nosso 

interesse atual, trata-se também de aprendizagens tecidas ao longo da vida e da 

carreira profissional, que têm origem social, nas relações sociais. É responsabilidade 

dos/as professores/as, desse modo, na instituição educativa, oportunizar, 

intencionalmente, a inserção e vivências de práticas sociais com o fim de garantir o 

acesso à cultura escolar. Para isso, professores/as de professores/as devem criar 

estratégias diversas e distintas que possibilitem o distanciamento e a aproximação 

com a realidade dos contextos escolares. E aí, estamos falando em formação 

docente... 

 

4.3 SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE55 

 

Formar professores e professoras e, inclusive professores cidadãos e 

professoras cidadãs é um dos tantos desafios colocados nos discursos, oficiais e 

não, para a educação mundial nos últimos trinta anos.  

Neste trabalho, a formação docente está sendo assumida, como direito 

dos/as professores/as, enquanto profissionais, e da população que se beneficia com 

a melhoria da qualidade do processo do ensino aprendizagem. Trata-se de um 

processo complexo e gradativo que envolve relações de um sujeito que pretende ser 

professor/a ou que já assume a docência como exercício. Assumimos, portanto, a 

formação de professores/as como preparação formal desenvolvida em contextos 

institucionais adequados para quem é ou pretende se tornar professor/a.  

Os caminhos para se tornar professor e professora foram sendo 

construídos historicamente e se transformando ao longo dessa história. Apesar da 

existência da figura do professor, o processo de profissionalização apenas teve 

início no século XVII em virtude de transformações ocorridas na educação, devido a 

fatores políticos, econômicos e sociais. 

Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004) identificam, ao longo da história, 

quatro modelos de professor:  

1. Professor Improvisado – modelo exclusivo até o século XVI, no qual 

qualquer pessoa podia ser professor, desde que dominasse o conteúdo a ser 

                                                
55 A formação docente se encontra em todo o corpo deste trabalho, entretanto consideramos pertinente reservar 
essa ação para enfatizá-la.  
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ensinado. Não havia ainda a formalização do ensino. Muitas vezes, este se 

relacionava à questão de ter dom. 

2. Professor Artesão – modelo no qual os professores constroem suas 

próprias regras e suas formas de agir, socializam-nas com outros/as professores/as 

e as transmitem também aos/às futuros/as professores/as. É o reconhecimento de 

que, para ensinar, se faz necessário mais do que dominar conteúdos, é preciso 

conhecer métodos, formas de ensinar, e estratégias para desenvolvê-los. Segundo 

os autores supracitados (2004, p.56), “[...] esse saber tradicional constituído de 

regras repetidas, ritualizadas e não questionadas, adquiridas por imitação, vai 

marcar todo o período educacional que vai do século XVII e se estende até a 

primeira metade do século XX”. Ressaltamos que esse modelo da pedagogia 

tradicional se mantém dominante até esse período, mas ainda está presente até 

hoje. 

3. Professor técnico – tipo de modelo ancorado na Pedagogia Nova que 

surge em oposição à pedagogia tradicional e tem como referência a psicologia. Esse 

modelo mostrou limitações por várias razões, dentre elas: formação docente 

descontextualizada; fragmentada (prática dissociada da teoria); programa planejado 

por estudiosos para ser executado por professores e alunos.  

4. Professor profissional - modelo baseado em uma nova concepção que 

defende a formação de professores/as no sentido de torná-los/as um/a profissional 

da educação.  

A institucionalização da formação trouxe aspectos positivos e negativos. 

Entre esses, destacamos a hegemonia da realização de cursos, seguindo um 

modelo padrão; e nos aspectos positivos, assinalamos a preocupação, no contexto 

universitário, com a formação e o desenvolvimento de modelos formativos 

alternativos, a socialização e a divulgação de estudos e de experiências nos 

dispositivos formativos e em eventos.   

A formação docente, com base em um modelo tradicional, se caracteriza 

por um/a professor/a que assume o papel de consumidor e executor de saberes 

profissionais produzidos por especialistas das áreas científicas. Conforme Alarcão 

(1998), os modelos de formação docente predominantes têm privilegiado uma 

concepção instrumental do trabalho docente, com ênfase na preparação técnica 

dos/as professores/as. Esse modelo, apesar de receber críticas de vários setores, 

ainda se encontra presente e, infelizmente, de forma hegemônica.  
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Parte considerável de pesquisadores/as e professores/as, em nível 

mundial e de modo geral, tomando como ponto de referência o/a professor/a que se 

pretende, tem buscado alternativas para a difícil tarefa de trans-formar as práticas de 

formação docente vigentes, as posturas adotadas, como estratégia para a 

construção de práticas escolares de qualidade56, nas quais o/a professor/a seja 

reconhecido/a como produtor de saberes, capaz de intervir, decidir e sobre a 

construção de sua formação e a transformação da realidade educacional. Nesse 

sentido, o/a professor/a assume, ao mesmo tempo, o lugar de objeto e de sujeito da 

formação. 

No Brasil, podemos dizer que um modelo de superação associado à 

teoria crítica já era indicado desde as ideias de Paulo Freire. Entretanto, movido por 

discursos internacionais, apenas no final do século passado, constatamos, no Brasil, 

o surgimento de novos discursos tendo como tema a formação e a 

profissionalização docente (RODRIGUEZ; CABRAL NETO, 2006; BRZEZINSKI, 

2002; GATTI, 1997; RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2004).  

A presença da profissionalização docente, como foco da formação, pode 

ser observada em discursos de caráter político, ideológico e científico (ESTEVES, 

2002). A referida autora caracteriza como discurso político aquele enunciado pelas 

autoridades educativas nacionais e pelos organismos internacionais 

intergovernamentais, no qual a profissionalização inclui a busca de soluções para a 

crise dos sistemas educativos; o discurso ideológico contempla o discurso dos 

professores/as, de suas organizações representativas, além do discurso político; 

nele, a profissionalização corresponde “[...] a uma aspiração à legitimação da sua 

atividade em novos moldes face à crise de identidade da função docente que são 

concomitantes da luta coletiva pela elevação do estatuto social da profissão e da 

autonomia profissional dos membros” (ESTEVES, 2002, p.71-72); já o discurso 

científico, construído por estudiosos preocupados com a profissionalização docente, 

aponta em suas pesquisas estratégias de “[...] alargamento e aprofundamento dos 

processos de profissionalização” (ESTEVES, 2002, p.72).  

                                                
56 Ressaltamos que, em momento algum, a formação docente está sendo posta como única possibilidade da 
melhoria da qualidade da educação. Para nós, esta decorre de múltiplos condicionantes articulados, tais como, 
possibilidades/oportunidades de participação e decisão, mercado de trabalho, condições de trabalho docente, 
carreira assegurada na legislação trabalhista, programas de titulação, salários dignos, reconhecimento social da 
categoria etc.  
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A formação e a pesquisa sobre formação não são os únicos fatores dessa 

reconstrução da profissão docente, mas são tomados como aspectos fundamentais 

para a descoberta de possibilidades para a profissionalização que se almeja. 

Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004), com a intenção de discutir questões 

que pudessem contribuir para nortear a formação inicial do/a professor/a, tomam 

como pontos-chave, nos processos formativos, os conceitos de profissão docente e 

profissionalização. Para esses estudiosos (2004, p.50),  

 
a profissionalização é entendida como o desenvolvimento sistemático da 
profissão, fundamentada na prática e na mobilização/atualização de 
conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento das competências 
para a atividade profissional. É um processo não apenas de racionalização 
de conhecimentos, e sim de crescimento na perspectiva do 
desenvolvimento profissional.  

 

Os processos de profissionalização têm início na formação inicial – 

primeira fase de um longo processo de desenvolvimento profissional - e contemplam 

dois componentes fundamentais: a profissionalidade e o profissionalismo, também 

denominado profissionismo ou professionalismo. A profissionalidade corresponde 

aos saberes, competências, atitudes, etc. do agir profissional, e o profissionalismo 

diz respeito à busca de reconhecimento social, de um maior status do grupo, etc. 

(RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2004). 

É, portanto, por meio da profissionalidade que o/a professor/a se apropria 

dos saberes necessários ao desempenho de suas atividades docentes. Já o 

profissionalismo refere-se a uma dimensão mais social, está relacionado à 

reivindicação de um status distinto dentro da visão social do trabalho, fruto de 

negociações dentro da esfera pública. Assim, não é qualquer pessoa que pode 

desenvolver a profissão, mas quem tem competência57 para desenvolvê-la em 

situações específicas, no caso da docência, em contextos que envolvem o processo 

de ensinar e de aprender, em contextos educativos institucionalizados.  

Os processos de profissionalização na/da docência são complexos e 

compreendidos tanto na formação inicial quanto na formação continuada, 

envolvendo, assim, o desenvolvimento profissional do/a professor/a. 

                                                
57 Para nós, competência do/a professor/a vai além de apropriar-se de conhecimentos, envolve a mobilização de 
diferentes recursos para tomar decisões e agir diante das circunstâncias previstas e imprevistas na rede de 
relações em um determinado contexto educacional; a competência tem a ver com a relação com o saber.  



 92

Compreendemos o desenvolvimento profissional do/a professor/a como 

processo de aprendizagem articulado em diferentes momentos: formação inicial, 

formação continuada e autoformação58. O desenvolvimento profissional tem uma 

dimensão de evolução e superação, impondo uma dinâmica de mudanças. 

O desenvolvimento profissional acontece no entrelaçamento do 

desenvolvimento do/a professor/a, do coletivo com o desenvolvimento da 

organização institucional na qual ele/a desempenha suas atividades docentes.  

Assim sendo, a nossa compreensão de desenvolvimento profissional se dá ao longo 

da carreira e aponta para um processo amplo, em movimento contínuo, mas não 

linear, marcado por experiências de relação com outros sujeitos e com saberes, em 

situações e contextos de formação pessoal e profissional múltiplos, incertos, plurais 

e, ao mesmo tempo, singulares. Por conseguinte, em seu processo de formação 

como professores/as, à medida que constroem-reconstroem novos significados, os 

sujeitos modificam sua prática, interferem na prática do outro e também se 

transformam, pela atuação na própria escola, entendida como espaço de 

aprendizagem inter-pares, de troca e de partilha (NÓVOA, 2002). 

Esse contexto de formação é, enfatizamos, caracterizado pelas nossas 

formas de agir, de pensar, de sentir e pelas formas do grupo do qual fazemos parte, 

visto que as tomadas de decisão  constantes implicam envolvimento dos sujeitos. 

Reiteramos, se aprender implica desejo, por isso participação ativa de quem 

aprende, o processo ensino-aprendizagem exige envolvimento, professores e 

aprendentes mobilizam afetos, em um contexto carregado de sentimentos 

heterogêneos, contraditórios, instáveis.    

A formação docente, desse modo, ocorre por meio de um trabalho de 

construção-desconstrução-reconstrução permanente. A formação exige ir além da 

formação inicial como necessidade inerente à sua própria natureza. Então, o que 

dizer da formação continuada? 

   

4.4 SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Compreendemos a formação continuada de professores/as como parte da 

história dos sujeitos que dela participam. Portanto, se faz necessário conhecer, 

                                                
58 De acordo com os estudos de Garcia (1999), estamos denominando autoformação a formação na qual o 
sujeito aprendente tem o controle das etapas e dos recursos mobilizados no processo de sua própria formação. 
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também, os processos formativos pelos quais passam esses sujeitos. Tais 

processos correspondem a experiências vividas de construção de saberes 

relacionadas à docência que já foram apropriadas e que são ressignificadas 

incessantemente. Convém percebê-la no contexto das políticas educativas e da 

profissionalização docente. É importante ressaltar que passado e presente se 

fundem nessa reconstrução. 

Assim, por formação continuada estamos considerando uma das 

dimensões do desenvolvimento profissional dos/as docentes; formação que 

acontece para o aprofundamento ou ampliação de conhecimentos após a 

certificação para o exercício da profissão docente, em conformidade com a 

legislação.  

Consideramos válido realçar que, no processo de formação continuada, 

interfere uma formação de sentido mais amplo originada em diversas fontes formais 

e informais. Nesse mesmo sentido, a formação docente não se restringe a cursos, 

mas é compreendida no sentido de uma reflexão diária movida pelo e no cotidiano 

da escola.  

Nessa perspectiva, desde o século XX, assistimos e participamos de uma 

avalanche de dispositivos de formação para professores/as em exercício docente, 

para suprir lacunas na formação inicial, para atualizar, para trazer mudanças na 

prática etc., com uma variada terminologia: reciclagem, treinamento, 

aperfeiçoamento, capacitação, atualização, especialização, educação permanente... 

Esse leque de nomenclaturas reflete significados e sentidos das concepções 

teóricas que lhes originaram. Faremos, pois, breves considerações sobre algumas. 

As nomenclaturas citadas podem, muitas vezes, estar relacionadas a uma 

visão racionalista, dicotomizada e linear da formação docente, remetendo-nos a 

pensar em treinamento de habilidades e em transmissão de conteúdos para 

aplicação posterior em contextos de sala de aula. As maiores críticas se referem à 

relação de exterioridade que os/as professores/as estabelecem com a formação, 

como bem propagam informalmente os/as professores/as: os cursos são geralmente 

organizados de cima para baixo e sem relação com o dia a dia da escola; a estrutura 

curricular é proposta sem considerar os saberes dos/as envolvidos/as e as situações 

vivenciadas nos contextos educativos. Nesses casos, aos/às docentes propõem-se 

o lugar de consumidores/as de saberes e o papel de executores/as dos conteúdos. 
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Tomemos, por exemplos, a reciclagem, o treinamento, a capacitação e o 

aperfeiçoamento. 

A expressão “reciclagem”, originário do campo empresarial, bem recente, 

deriva do sentido de modificação de objetos e materiais, sendo atribuído à 

atualização de conhecimentos teóricos para aplicação posterior na prática. A adoção 

desse termo levou à oferta de cursos rápidos e descontextualizados.  
O treinamento surge nos anos 70, visando tornar o indivíduo apto, 

habilitado para o cumprimento de tarefas. Marin (1995) toma o sentido de 

modelagem de comportamentos, a partir da imitação de modelos preestabelecidos, 

mediante “treino” como sendo por definição, negativa.  

Na perspectiva assumida por nós, consideramos, entretanto, a imitação 

como parte da construção de saberes, sendo reconhecida como estratégia de 

apropriação/internalização/conversão dos elementos da cultura, que envolve a 

dimensão singular e coletiva. Nesse sentido, a imitação diferencia-se da cópia 

proposta nos treinamentos de professores/as, visto que implica a reconstrução 

individual do que observa nos outros, criando algo novo, nunca iguais (VIGOTSKI, 

2007).  

A autora supracitada não rejeita integralmente o termo, pois indica que, 

para alguns/mas profissionais, como os/as de Educação Física, a formação envolve 

muitos desses elementos. Discordamos dessa posição, pois defendemos o ensinar e 

aprender em todas as áreas como construções de sentidos e significados, em 

oposição ao treinamento de habilidades, como forma de condicionamento 

meramente mecânico, como a expressão sugere. 

Quanto a aperfeiçoamento, o termo tem ligação com tornar-se perfeito. 

Concordamos com Marin (1995, p. 16) ao argumentar que “não é possível, hoje, 

pensar no processo educativo como aquele conjunto de ações capaz de completar 

alguém, de torná-lo perfeito, de concluí-lo” [...].  

De acordo com Marin (1995, p.17), o termo capacitação pode ser aceito 

quando se refere a tornar capaz, habilitar, “[...] para obter patamares mais elevados”. 

Segundo a autora (1995), no exercício de suas funções, faz-se necessário que os/as 

educadores/as adquiram condições de desempenhar melhor a profissão. 

Nesse contexto, impossível não concordar com Freire (1996, p.37) 

quando ele argumenta que “[...] transformar a experiência educativa em puro 
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treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 

exercício educativo: o seu caráter formador”.  

Os estudos desenvolvidos nos remetem ao inacabamento humano e ato 

criador do humano e, por conseguinte, da prática pedagógica. Então, diante da 

transformação do mundo e da humanidade é inconcebível uma formação que se 

baste, que seja completa. A formação continuada não deve ser proposta com o 

argumento de suprir lacunas de uma formação inicial precária, mas parte do 

desenvolvimento profissional, cabendo ao/à professor/a formador/a, o papel de 

intervir, intencional e sistematicamente,  no processo de formação de 

professores/as. Nessa perspectiva, a formação continuada contribui para a 

redefinição da profissão docente e a mudança no contexto59 educativo. 

Desse modo, ao invés da oferta esporádica de cursos, palestras, oficinas 

pedagógicas, entre outros dispositivos formativos pontuais, exige-se da formação 

continuada na perspectiva do desenvolvimento profissional considerar o professor 

ou a professora como produtor/a de saberes, construídos nas relações e nas 

práticas sociais, suscitados pelas situações desafiadoras que esse/a profissional se 

depara no cotidiano da escola. Uma formação que contribui para a mudança 

educacional, para a constituição da profissão docente e para a melhoria da 

qualidade da educação.  

Então, de acordo com os dados organizados/sistematizados com as 

professoras envolvidas na pesquisa e os estudos realizados, há 

aspectos/condutas/posturas recorrentes assumidos na formação continuada, 

imprescindíveis para contribuir com a ressignificação de saberes: a relação 

indissociável entre teoria e prática a criação de momentos oportunos para o/a 

professor/a refletir criticamente e a valorização da prática educativa na instituição 

como objeto central da reflexão. 

A concepção de formação docente atual implica oportunizar práticas de 

formação contínua que tomem, como referência, as dimensões individuais e 

coletivas, tendo como eixos a superação da dicotomia teoria-prática como princípio 

que deriva de uma prática de reflexão. 

 

 

                                                
59 Para nós, contexto assume o sentido mais amplo que vai além do ambiente físico.  
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4.5 SOBRE TEORIA E PRÁTICA  

 

Teoria, prática e/ou relação teoria e prática são expressões presentes nos 

discursos de professores/as acerca de sua formação. Julgamos pertinente explicitar 

como concebemos esses conceitos que são destacados pelos/as docentes na 

atualidade e, por conseguinte, neste trabalho.  

Consideramos que teoria e prática são duas dimensões distintas que no 

fenômeno educativo não estão isoladas, visto que não compreendemos a prática 

educativa como a aplicação direta de teorias educacionais, como uma transposição 

imediata, na qual o/a professor/a assume o lugar de executor/a.  

Entendemos que tanto a teoria quanto a prática desempenham papéis 

essenciais, mantendo uma relação caracterizada pela unidade. A prática de todo 

professor/a desvela teorias, reconhecidamente ou não. Entretanto, é preciso 

ressaltar que teoria e prática “[...] sem fundir nem se opor uma a outra, mantenham 

sua distinção específica” (VÁZQUEZ, 2007, p.57). 

Impossível tratar de teoria e prática sem pensar no contexto educativo e 

no campo da sistematização teórica e, nesse campo, impossível não recordar 

Vázquez (2007), revelando-o ou omitindo-o. O autor na obra Filosofia da Práxis 

assinala a práxis, de forma consistente, situando-a no âmbito da interpretação do 

marxismo. 

Ao tratar de práxis, Vázquez (2007, p.27) remonta a conceituação grega 

que se referia à “[...] ação propriamente dita” e explicita o uso indistinto para práxis e 

prática até defini-la como “[...] atividade consciente objetiva, sem que, por outro lado, 

seja concebida com o caráter estritamente utilitário que se infere do significado do 

‘prático’ na linguagem comum”. Vázquez aponta o sentido de práxis como atividade 

real, objetiva. 

O senso comum designa o prático reduzido a uma única dimensão, a do 

prático-utilitário; “prático é o ato ou objeto que produz uma utilidade material, uma 

vantagem, um benefício [...]” (VÁZQUEZ, 2007, p.33). Nesse mesmo sentido, do 

ponto de vista da produção capitalista, o prático é o que produz um novo valor. 

Nessa perspectiva de que a concepção de práxis não extrapola o caráter 

utilitário, individual, as atividades teóricas, artísticas ou da Cultura de Movimento, 

entre outras, são desprezadas, por não corresponderem a esse fim, não 

satisfazerem, nessa perspectiva, a necessidades imediatas da vida. Desse modo, 
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diante dos problemas, mesmo reconhecendo a intervenção da consciência, o prático 

dispensa a teoria, e busca as soluções na própria prática. Há uma distinção entre 

teoria e prática, sem que se reconheça que a prática necessita da teoria (VÁZQUEZ, 

2007). 

Ao longo do tempo, diferentes posições foram assumidas reforçando a 

dicotomia teoria e prática, atitude hegemônica, ou buscando a unidade teoria e 

prática. Com o marxismo, sem desconsiderar o importante passo dado por Hegel e 

por Feuerbach, a práxis é concebida como atividade humana transformadora da 

realidade natural e social. 

Em seu percurso histórico, a humanidade foi rejeitando a dimensão 

prática, acarretando a dissociação entre pensamento e ação, trabalho intelectual e 

físico/manual, teoria e prática. Mesmo com o Renascimento, quando atividades 

como a pintura aparece com status elevado, proclamava-se uma relação direta com 

a ciência, exaltando o artista em relação ao artesão, situado num plano inferior.  

Em nosso trabalho, tal como Vázquez, concebemos uma relação na 

própria prática de “autonomia e dependência mútuas” entre teoria e prática. 

Ressaltamos que a autonomia é relativa pelo estabelecimento dessa dependência 

que implica uma relação de vinculação, de unidade, não de identidade. Essa 

separação da teoria com a prática só se dá de modo artificial, por um processo de 

abstração. Da mesma maneira que a atividade teórica, subjetiva não é práxis, 

também não o é a atividade material sem a dimensão subjetiva, representado pelo 

lado consciente da atividade. A atividade prática é, ao mesmo tempo, “[...] subjetiva 

e objetiva, dependente e independente de sua consciência, ideal e material” 

(VÁZQUEZ, 2007, p.262). 

É preciso esclarecer que, para Vázquez (2007, p.219), “toda práxis é 

atividade, mas nem toda atividade é práxis”. A atividade é entendida como “[...] o ato 

ou conjunto de atos em virtude dos quais um sujeito ativo (agente) modifica uma 

matéria-prima dada”. Atividade é considerada em um sentido amplo que não se 

restringe ao especificamente humano. 

A intervenção da consciência é o que vai caracterizar a atividade como 

especificamente humana – a transformação pelo sujeito humano é um ato 

consciente, com fim. O resultado existe primeiro idealmente, como mero produto da 

consciência de um sujeito social; depois, como um resultado ou produto efetivo.  
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Conhecer está, portanto, relacionado a um fim. A atividade da consciência 

corresponde a “[...] elaboração de fins e produção de conhecimento em íntima 

unidade” (VÁZQUEZ, 2007, p.224). 

A atividade da consciência tem um caráter teórico, uma vez que, por si só, 

não transforma a realidade social ou natural. A sua prática – elaboração de fins ou 

produção de conhecimentos - não se materializa ou se objetiva.  São consideradas 

atividades, não são práxis. A atividade prática é uma atividade real, objetiva ou 

material que tem como objeto a natureza ou a sociedade. O fim dessa atividade é a 

transformação real e o resultado é uma nova realidade (VÁZQUEZ, 2007). 

Logo, a atividade subjetiva, psíquica, que não se objetiva materialmente 

não pode ser considerada práxis. É preciso que o sujeito social, sob determinadas 

condições subjetivas e objetivas, exerça uma ação real sobre um mundo real: 

objetos naturais, produtos de uma práxis anterior ou o(s) próprio(s) homem(ns). 

Nesse processo, ele “[...] age conhecendo, da mesma maneira que [...] se conhece 

agindo” (VÁZQUEZ, 2007, p.224). Concordamos com o referido autor (2007), ao 

afirmar que a práxis não se reduz a necessidades prático-utilitárias, pode atender a 

uma necessidade mais geral da ordem da política, da expressão e comunicação ou 

da própria investigação teórica. Em uma perspectiva histórico-social, a prática é 

produção/transformação da realidade, como fundamento da constituição e 

desenvolvimento da realidade humana. Assim, mesmo que tenha, como fim, uma 

atividade teórica, ainda, nesse caso, a intenção posterior é a de servir a uma 

determinada atividade prática. 

Entendamos melhor, portanto, a atividade teórica. Como dissemos 

anteriormente, para Vázquez (2007), a atividade teórica corresponde tanto a 

produção de fins como a de conhecimentos. Segundo Vázquez (2007, p.232), “ainda 

que a ‘prática’ teórica transforme percepções, representações ou conceitos, e crie o 

tipo peculiar de produtos que são as hipóteses, teorias, leis, etc., em nenhum desses 

casos se transforma a realidade”. O objeto da atividade teórica são percepções ou 

sensações ou conceitos, teorias, representações ou hipóteses. O fim é elaborar ou 

transformar esse objeto, por meio de atividades, tais como: compreender, 

interpretar, analisar, abstrair, sintetizar, entre outras, visando como produtos novas 

teorias.  
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Então, refletir sobre a prática pedagógica, discutir com os pares, 

estabelecer objetivos, definir estratégias metodológicas, avaliar, são atividades 

diretamente relacionadas à prática, mas não imprimem o caráter de prática. 

Concordamos com Vázquez (2007) que, mesmo considerando a unidade 

da teoria e prática e que tais atividades sejam efetivadas por um corpo não 

fragmentado, que são condicionadas pelas práticas do sujeito, elas são da ordem da 

subjetividade, não se identificando com o que estamos defendendo que é a 

prática/práxis. Lembremos que a práxis envolve a atividade prática transformadora 

da realidade social ou natural, adequada a fins. 

Nesse sentido, a teoria contribui para a transformação do mundo, para a 

atividade prática transformadora, mas, por si só, efetivamente não é possível fazê-la. 

A teoria pode explicar a ação, guiá-la, confrontá-la, fundamentá-la, ampliá-la, 

enriquecê-la, relacionar-se com a prática e é revelada, nas tomadas de decisão, nas 

atitudes, nos materiais, ou seja, a atividade teórica se revela objetivada no dia a dia. 

Nas palavras de Vázquez (2007, p.249), “[...] a teoria e a prática se unem e se 

fundem mutuamente”. 

Se estamos abordando a relação entre teoria e prática, tendo como foco o 

fenômeno educativo, compreendido como um processo histórico e social que tem 

aspectos teóricos e aspectos práticos, entendemos que a teoria depende da prática 

na medida em que esta a respalda, em um diálogo da prática à teoria e também 

desta para a prática. A relação teoria e prática se dá na articulação das discussões e 

das ações, contribuindo para a formação continuada de professores/as. Nessa 

articulação, continuamente, são tecidas pelos sujeitos encarnados redes de saberes, 

construídas por cada um e pelo coletivo.  

Esse trânsito se efetiva em nossas reflexões e discussões em sala de 

aula, envolvendo as apreciações de um vídeo, de uma fotografia, de um espetáculo; 

os relatos da prática pedagógica; as leituras e vivências corporais; entre outras 

atividades frequentes em nosso cotidiano nos dispositivos de formação. São cenas 

de momentos que refletem a unidade teoria e prática e podem provocar possíveis 

mudanças, de forma não-linear.  

Desse modo, em nosso caso, o valor da prática pedagógica é assim 

enfatizado na teoria e esta se desenvolve em nome da prática, em busca de 

respostas para satisfazê-la e, outras vezes, influenciando-a na criação e no 
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encaminhamento de uma nova prática. Essa atitude consciente ocorre pela atitude 

reflexiva do sujeito, na qual teoria e prática se entrecruzam, se entrelaçam.  

  

4.6 SOBRE A REFLEXÃO COMO PRÁTICA E PROCESSO DE FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

A defesa da reflexão como condição básica para o desenvolvimento 

profissional pode ser vista como oposição ao modelo hegemônico, no qual os/as 

professores/as são vistos/as como meros executores, agentes passivos, que 

desempenham o papel de cumprir orientações das quais não foram partícipes do 

processo de construção. 

Nos últimos anos, no Brasil e em outros países, quando se aborda a 

formação de professores/as, é comum o emprego da expressão “reflexão” - 

professor reflexivo e ensino reflexivo -, tanto nos discursos políticos como nos 

acadêmicos. Nóvoa (2002) chega a afirmar a impossibilidade de se construir um 

conhecimento que não seja a partir da reflexão sobre a prática. Entretanto, muitas 

vezes, não se explicita sobre o quê se reflete ou o para quê da reflexão, chegando 

ao ponto da banalização do termo, ou, nas palavras de Nóvoa (2002), a uma retórica 

inconsequente. 

Em Zeichner (1993), encontramos quatro tradições históricas da prática 

reflexiva: 

 Tradição acadêmica: reflexão sobre as disciplinas e a representação e 

tradução do saber das disciplinas para o desenvolvimento da 

compreensão dos/as alunos/as. Schulman e seus colegas são 

representantes dessa tradição; 

  Tradição de eficiência social: destaca os saberes pedagógicos e o uso 

dos instrumentos e determinadas estratégias de ensino, sugeridas pela 

investigação; 

 Tradição desenvolvimentista: o/a professor/a reflete sobre seus/uas 

alunos/as. A prioridade do ensino está voltada para os interesses, o 

pensamento e os padrões de desenvolvimento e crescimento dos/as 

alunos/as; 

 Tradição de reconstrução social: ressalta a reflexão sobre o contexto 

social e político da escolaridade e a avaliação das ações na sala de 
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aula, como também, sua contribuição para a construção de uma 

sociedade mais justa. 

 

Nossa pesquisa reitera os estudos de Esteves (2002) quando afirma que 

o/a “professor/a reflexivo/a” não se constitui em um modelo ou paradigma de 

formação. Trata-se de uma disposição profissional genérica que pode ser 

proclamada através de diversos modelos de formação de professores/as, assumindo 

formas divergentes de atuação; posição já defendida por numerosos autores, entre 

eles, Calderhead, Feiman-Nemser e Adler; Alarcão e Moreira; Tabachnick; Zeichner 

(apud ESTEVES, 2002). 

A discussão acerca da reflexão na formação docente tem origem nas 

proposições de Dewey, Montessori, Froebel, Pestalozzi e, ainda, em Rousseau. 

Segundo Garcia (1997, p.60), Dewey já defendia um ensino reflexivo ancorado em 

um “[...] exame activo, persistente e cuidadoso de todas as crenças ou supostas 

formas de conhecimento, à luz dos fundamentos que as sustentam e das conclusões 

para que tendem”. Percebemos, nessa afirmação, a relevância da reflexão do/a 

professor/a sobre sua própria prática pedagógica respaldada em conhecimentos 

teóricos. 

É indiscutível que foi com a difusão das teses de Schön (2000) que a 

discussão sobre a reflexão na ação docente ganhou novas proporções, divulgação, 

na medida em que influenciaram fortemente, na atualidade, as investigações e 

ações relacionadas à formação docente. Schön (2000) propôs os conceitos de 

reflexão na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação, definindo-os como 

processos nos quais os profissionais constroem seus saberes no próprio fazer, com 

base na análise e na interpretação de sua própria prática. Ao defender os 

profissionais como práticos reflexivos, seu conceito de reflexividade e sua respectiva 

operacionalização têm, desde então, recebido críticas.  

Entre as críticas feitas a Schön (2000), apontamos a feita por Fiorentini et 

al (1998) no que se refere ao fato de sugerir a prática reflexiva como instância 

autossuficiente e, sobretudo, autoconstruída, da produção de saberes. Assinalamos 

ainda, entre as razões das críticas, duas destacadas por Esteves (2002):  

 a reflexão como meta e meio de formação não é uma novidade tão 

grande como pretendia fazer crer; 
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 seus seguidores têm contribuído para criar uma confusão em torno da 

problemática. Confusão sancionada pelo próprio Schön. 

Zeichner (1993) também aponta algumas críticas ao conceito de professor 

reflexivo: 

 desconsideram saberes implantados por professores/as e procuram 

ajudá-los/as a imitarem melhor as práticas sugeridas nas 

investigações; 

 restringem o processo reflexivo à consideração das capacidades e 

estratégias de ensino; sem demonstrarem preocupações sobre o quê, 

a quem e o porquê do ensino; 

 negligenciam as condições sociais do ensino; 

 falam pouco da reflexão como prática coletiva, mediante a qual os/as 

professores/as podem contribuir no crescimento do grupo. 

No Brasil, com muita maestria, os estudos de Freire (1996), na obra 

Pedagogia da Autonomia, analisam os “saberes necessários à prática educativa”, 

apresentando elementos imprescindíveis para a compreensão da prática docente 

como dimensão social da formação humana, ressaltando a reflexão crítica sobre a 

prática como uma das exigências da relação teoria e prática, do processo de 

ensinar-aprender. 

Segundo Freire (1996, p.22), “a reflexão crítica sobre a prática se torna 

uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática, ativismo”.  

Freire (1996) ressalta a dimensão crítica da reflexão, distinguindo-a da 

curiosidade ingênua, caracterizada pelo senso comum. A curiosidade ingênua 

refere-se a um saber que deve ser respeitado, mas superado. Tal superação se dá 

na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, 

considerada como indispensável a professores/as e alunos/as, vai se tornando 

crítica.  A prática docente crítica envolve, assim, o movimento entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer, com rigorosidade, diluídos um no outro. Desse modo, Freire 

(1996) acrescenta o elemento crítico à reflexão da prática, como ponto chave para 

produção de saberes. 

A reflexão concernente ao contexto educativo é sempre pensada em um 

movimento desencadeado por e em direção ao Outro. Lembremos de Charlot 
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(2000), quando afirma que a relação com o outro é uma relação consigo mesmo. Ou 

de Vigotski (2007) quando afirma que toda função psicológica superior é 

internalizada – de interpsicológica para intrapsicológica. O caminho de que 

elaboração e funcionamento passam, necessariamente, pelo(s) Outro(s) da cultura, 

do meio social onde o sujeito interage.  Então, o que move a reflexão é o Outro, a 

reflexão do Outro, para o Outro e com o Outro; a reflexão tem sempre como fim o 

Outro. 

Ainda julgamos oportuno afirmar que a proclamação da reflexão relativa 

ao processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, à formação docente – 

individual ou coletiva - seja feita de forma cuidadosa e rigorosa. Ela é uma atitude, 

uma prática cultural, humana, um modo de funcionar psicologicamente, um  modo 

de agir, pensar, sentir, frente ao real. A prática reflexiva deve ocorrer antes, durante 

e após as intervenções no contexto pedagógico. Assim, a reflexão como processo 

necessário à prática educativa se insere nas relações e práticas sociais; por isso, 

entendemos que é condicionada pela diversidade de valores, de posições, de 

interesses, de conflitos e tensões, enfim, é marcada pelas histórias dos sujeitos que 

dela participam e das histórias do coletivo. Histórias nas quais revelamos as 

transformações de vivências do dia a dia em saberes. 

Portanto, uma atitude reflexiva diante da prática diz respeito à 

interpretação do processo ensino-aprendizagem dentro das condições sociais que 

se realiza e se estabelece incessantemente, enfim, à construção de saberes 

permanente que ancoram a reflexão. A ressignificação dos saberes com base na 

reflexão crítica deve se valer dos recursos teórico-metodológicos disponíveis, em um 

movimento reconhecido pelos sujeitos como indissociável. 

A formação que tem, como ponto de partida, a incerteza, o desconhecido, 

se define, na atualidade, como possibilidade de construir saberes e como cada um 

de nós nos apropriamos desses saberes e os ressignificamos, constituindo nosso 

processo de desenvolvimento profissional, entendido como compromisso social e 

ético60. Retomemos que o/a professor/a se constitui por entre saberes mediados; 

saberes relacionados tanto aos fundamentos que possibilitam compreender o objeto 

                                                
60 Freire (1996, p. 59) aponta para a formação contínua e alerta-nos, “[...] o inacabamento de que nos tornamos 
conscientes nos faz seres éticos”. Pensar em formação docente e ética nos conduz ao entendimento da 
dimensão ética da prática educativa, enquanto seres humanos inacabados, em constante formação, que 
assumem lugares distintos e tomam decisões. Isso inclui os papéis que assumimos ora como professores/as, 
formadores ora como alunos/as, e formandos.  
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de reflexão quanto aos próprios processos de refletir, analisar, abstrair, comparar, 

generalizar, sintetizar, criticar... 

Conscientes desses pressupostos assumidos, prossigamos com a leitura 

acerca do Paidéia, Núcleo de Formação Continuada para Professores de Artes e 

Educação Física, e do Curso de Especialização em Ensino de Arte e Educação 

Física na Infância.  
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5 O PAIDÉIA E O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE ARTE E 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA INFÂNCIA  
 
 

Organizamos este capítulo com o objetivo de, com base em diferentes 

documentos, apresentar o Curso de Especialização em Ensino de Arte e Educação 

Física na Infância, lócus da pesquisa, explicitando princípios, objetivos, intenções, 

estrutura organizacional, dentre outros elementos. Para isso, sentimos a 

necessidade de, primeiramente, situá-lo como parte de um programa de políticas 

públicas brasileiras de formação continuada para professores da Educação Básica.   

 

5.1 A REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

No conjunto das atuais políticas públicas brasileiras, atendendo ao que 

dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN - (BRASIL, 

1996a) e o Plano Nacional de Educação - PNE - (BRASIL, 2001), o governo federal 

propôs a criação de programas para a formação inicial e continuada, articulados 

entre as instituições públicas de ensino superior e os sistemas estaduais e 

municipais de ensino, visando elevar o “padrão mínimo de qualidade de ensino”. 

Desse modo, entre outras iniciativas, propôs a criação da Rede Nacional de 

Formação Continuada para Professores da Educação Básica – Rede.  

A LDBEN (BRASIL, 1996a) estabelece no seu inciso III, do art. 63, que as 

instituições responsáveis pela formação deverão manter “[...] programas de 

formação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. Mais 

adiante no inciso II do art. 67, estabelece que os sistemas de ensino deverão 

promover “[...] aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim”.  

No PNE (BRASIL, 2001), a formação continuada ocupa lugar de 

destaque. De acordo com Saviani (2007), o PNE foi formulado, principalmente, em 

função de atender a condições internacionais de obtenção de financiamento para a 

educação, especialmente junto ao Banco Mundial.  Ao se referir às suas diretrizes, o 

referido documento afirma que “a formação continuada do magistério é parte 
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essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação, e visará 

à abertura de novos horizontes na atuação profissional”.  

Nesse movimento, a Lei n° 9424/96 que instituiu o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

FUNDEF61 - (BRASIL, 1996b) estabelecia que 60% dos recursos desse Fundo 

fossem destinados à remuneração dos profissionais do magistério e a parcela 

restante em outras despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental publico, dentre as quais, a formação (inicial e continuada) e a 

capacitação de pessoal técnico-administrativo. O FUNDEF deu importante passo em 

relação ao “[...] financiamento sistemático de cursos de formação de professores em 

serviço, prevendo recursos financeiros para a habilitação de professores não 

titulados que exerçam funções nas redes públicas (GATTI, 2008, p.14)”. 

Nessa mesma direção, a Resolução n° 03/97 (BRASIL, 1997a), do 

Conselho Nacional de Educação – CNE -, definiu no artigo 5° que os sistemas de 

ensino “[...] envidarão esforços para implementar programas de desenvolvimento 

profissional dos docentes em exercício, incluída a formação em nível superior em 

instituições credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento em 

serviço”.     

Assim, nesse contexto das políticas educacionais, a Rede foi criada, por 

meio do Edital nº 01/2003 – SEIF – MEC, com a intenção de 

 
[...] contribuir com a qualidade do ensino e com a melhoria do aprendizado 
dos estudantes por meio de um amplo processo de articulação dos órgãos 
gestores, dos sistemas de ensino e das instituições de formação, sobretudo, 
as universidades públicas e comunitárias (BRASIL, 2005, p.7). 

 

Nessa perspectiva, a Rede busca contribuir com os sistemas de ensino e, 

especificamente, com a formação dos professores, considerados junto aos alunos, 

como sujeitos do processo educativo (BRASIL, 2005). 

De acordo com o MEC (BRASIL, 2005, p.20-21),  

 

                                                
61 Em 20 de junho de 2007, foi sancionada a Lei n° 11.494/07 que regulamenta o FUNDEB – Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -, em 
substituição ao FUNDEF. O FUNDEB pretende atender a partir do 3° ano, 100% dos alunos da Educação 
Básica, contemplando, portanto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos. 
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são objetivos da Rede Nacional de Formação Continuada:  
- Institucionalizar o atendimento da demanda de formação continuada. 
- Desenvolver uma concepção de sistema de formação em que a autonomia 
se construa pela colaboração, e a flexibilidade encontre seus contornos na 
articulação e na interação.  
- Contribuir com a qualificação da ação docente no sentido de garantir uma 
aprendizagem efetiva e uma escola de qualidade para todos.  
- Contribuir com o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional 
dos docentes. 
- Desencadear uma dinâmica de interação entre os saberes pedagógicos 
produzidos pelos Centros, no desenvolvimento da formação docente, e 
pelos professores dos sistemas de ensino, em sua prática docente.  
- Subsidiar a reflexão permanente na e sobre a prática docente, com o 
exercício da crítica do sentido e da gênese da sociedade, da cultura, da 
educação e do conhecimento, e o aprofundamento da articulação entre os 
componentes curriculares e a realidade sociohistórica. 
- Institucionalizar e fortalecer o trabalho coletivo como meio de reflexão 
teórica e construção da prática pedagógica.  

 

Nesse sentido, para implementar a Rede, o MEC (BRASIL, 2005) 

estabeleceu princípios e definiu algumas diretrizes norteadoras do processo: 

 
a) A formação continuada é exigência da atividade profissional no mundo 

atual – os conhecimentos adquiridos na formação inicial se 
ampliam/complementam com saberes construídos na reflexão do atual 
contexto. 

b) A formação continuada deve ter como referência a prática docente e o 
conhecimento teórico – a produção do conhecimento se dá 
fundamentalmente na articulação teoria e prática. 

c) A formação continuada vai além da oferta de cursos de atualização e 
treinamento – a formação continuada envolve cursos, palestras, 
seminários, mas não se limita a isso. Ela exige uma atividade 
investigativa e reflexiva sobre a prática escolar, incluindo as dimensões 
pessoais e profissionais, intimamente relacionadas.  

d) A formação para ser continuada deve integrar-se no cotidiano da escola 
– esse processo requer reuniões da equipe escolar para reflexão dos 
problemas e das dificuldades encontradas e as prováveis soluções. Para 
isso, faz-se necessária a busca de condições concretas de trabalho e 
uma relação entre escola -sistema de ensino - instituições formadoras 
favorável à formação pedagógica.  

e) A formação é componente essencial da profissionalização docente – a 
articulação entre formação e profissionalização deve considerar que “[...] 
uma política de formação implica no encaminhamento de ações efetivas 
no sentido de melhorar as condições de trabalho, bem como a 
estruturação do trabalho pedagógico na escola” (BRASIL, 2005, p.25). 

 

A Rede é formada por Universidades em que se constituem Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Cada Centro deve se articular e 

estabelecer parcerias com outras Universidades, a fim de constituir a capilaridade 

pretendida pelo MEC/SEB. Portanto, a fim de alcançar os objetivos propostos, os 

Centros mantêm “[...] uma equipe que coordena a elaboração de programas 



 108

voltados para a formação continuada dos professores da Educação Básica, em 

exercício nos sistemas estaduais e municipais de educação” (BRASIL, 2005, p.25).  

Nessa perspectiva, cabe aos centros, o desenvolvimento de programas e 

cursos de formação continuada para profissionais das cinco áreas, nas modalidades 

a distância e semipresenciais, variando em níveis de escolaridade a serem 

atendidos, conteúdos a serem trabalhados e duração dos cursos, em função da 

especialidade e proposta de cada centro; a elaboração de materiais impressos e 

eletrônicos para a formação permanente e o aprimoramento de práticas educativas 

(livros, softwares, vídeos etc.); a associação com instituições de ensino superior, 

escolas e sistemas de ensino (Secretarias de Educação) para oferta de programas. 

Assim, de acordo com o convênio, a execução das ações deve ser 

gerenciada, coordenada e apoiada técnico-financeiramente pelo MEC.  

Vale ressaltar que as ações da Rede têm como público-alvo prioritário: 

os/as professores/as da Educação Infantil e Ensino Fundamental, em exercício, 

diretores/as de escolas, equipe gestora e dirigentes dos sistemas públicos de 

educação. 

Levando-se em consideração o Edital anteriormente citado, 

aproximadamente cento e oitenta projetos de setenta e seis instituições brasileiras 

de Ensino Superior concorreram. Dos projetos avaliados, constituiu-se a Rede, 

composta atualmente de dezenove centros, organizados em cinco áreas de 

formação, a saber: 05 de Alfabetização e Letramento, 05 de Educação Matemática e 

Científica, 03 de Ensino de Ciências Humanas e Sociais, 03 de Gestão e Avaliação 

da Educação e 03 de Artes e de Educação Física.  

Desse modo, organizados por áreas distintas e distribuídos em diferentes 

regiões do país, o Ministério da Educação/a Secretaria de Educação Básica - 

MEC/SEB – espera que os centros atendam às demandas de suas áreas e 

desenvolvam as suas ações, estabelecendo articulações entre si e entre outras 

instituições de Ensino Superior que possibilitem a construção de uma capilaridade 

que venha a caracterizar a Rede. 
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5.2 PAIDÉIA - NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 

DE ARTES E EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

A existência de bases de pesquisas fortalecidas nas áreas de Arte e 

Educação Física, o envolvimento dos/as professores/as dessas áreas em 

Programas de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado), a significativa 

produção de trabalhos acadêmicos e a participação dos/as profissionais em ações 

de formação continuada impulsionaram a participação da UFRN na seleção para um 

dos centros nas áreas de Artes e Educação Física (MELO; BORBA, 2006). 

A escolha do projeto da UFRN pelo MEC – “[...] deflagrou a criação do 

Núcleo de Formação Continuada Para Professores de Artes e Educação Física, 

denominado ‘Paidéia’62, [...]” (MELO; BORBA, 2006, p.15). Nesse contexto, as 

atividades programadas e desenvolvidas pelo Paidéia vão ser planejadas com o 

intuito de constituir um 
 

[...] espaço de ruptura na medida que visam contribuir para a formação 
continuada de professores com vistas a uma mudança educacional, tendo 
como eixo norteador a articulação entre o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos professores e o projeto coletivo da/na escola, por meio de 
um trabalho investigativo e reflexivo sobre as intenções pedagógicas da 
Educação Física e Arte na escola, tomando como referência o cotidiano 
pedagógico, a realidade local, os conhecimentos produzidos e o uso de 
materiais didáticos nas diversas tecnologias de comunicação e informação 
(UFRN, 2004, p.5). 

 

  A proposta de trabalho do Núcleo de Formação Continuada para 

Professores de Artes e Educação Física – Paidéia/ UFRN assume como 

pressuposto central a perspectiva de 

 
[...] formação contínua alicerçada na experiência profissional que tenha 
como eixo central apresentar elementos para uma possível (re)construção 
do projeto político pedagógico da escola na qual o professor está inserido. 
Isso implica na atuação dos professores na significação e ressignificação do 
processo de produção do conhecimento, incluindo a construção de 
alternativas e materiais para o fazer pedagógico em Educação Física e 
ensino da Arte (UFRN, 2004, p.5). 

 

                                                
62 Paidéia – Palavra grega cujo significado refere-se à prática educativa e à formação cultural do Cidadão. 
Remete à ideia de educação ligada aos conteúdos da cultura, das práticas corporais e artísticas, entre outros 
aspectos que configuram a formação contemporânea dos professores de Artes e Educação Física (MELO, 
2004).   
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O Paidéia tem assumido, visivelmente, pressupostos, a saber: a formação 

continuada é entendida como um processo interativo e dinâmico, individual e 

coletivo, processo que se dá, sobretudo, em seu contexto real de trabalho; o/a 

professor/a é concebido/a como sujeito produtor/a de saberes, protagonista do seu 

processo de formação continuada; favorecer o acesso dos indivíduos aos objetos 

culturalmente construídos é função educativa; por fim, que as linguagens 

constituídoras das áreas de Arte e de Educação Física podem ser vivenciadas, 

ensinadas e aprendidas na escola (UFRN, 2003). 

Trata-se de uma perspectiva de formação, ao mesmo tempo individual e 

coletiva, cujo foco é a reflexão sobre a prática do/a professor/a junto aos seus pares 

na escola, construindo significados e alternativas para o ensino das áreas de Arte e 

de Educação Física.  

A equipe de professores/as do Paidéia assume o entendimento de Arte e 

de Educação Física como componentes curriculares constituídos de 

linguagens/manifestações da Cultura de Movimento, e, como tal, infere-se que as 

linguagens artísticas e as práticas corporais “encarnam-se” e são significadas 

culturalmente. 

Nessa perspectiva, tais áreas têm como objetos pedagógicos as 

linguagens artísticas e as práticas corporais de movimento, respectivamente, em 

seus diversos significados e usos. Assim, as representações culturais da Arte e da 

Educação Física são abordadas como representações da cultura de movimento. 

Nesse contexto, com a intenção de esclarecer aos/às dirigentes 

educacionais e aos/às professores/as sobre a importância da Arte e da Educação 

Física como componentes curriculares na Educação Básica e sobre seus objetos 

pedagógicos, como também alertar para a necessidade de investimento na 

formação continuada de professores/as nessas duas áreas. Periodicamente, têm 

sido promovidas, através de uma parceria com a UNDIME63, oficinas pedagógicas, 

entre outras ações, além da divulgação por meio de materiais impressos em 

diferentes situações. 
Além dessas oficinas, o Paidéia tem realizado cursos de formação de 

tutores e outros quatro cursos: o Curso de Ensino de Arte e Educação Física na 

Infância, o Curso de Ensino de Arte e Educação Física na Educação Escolar 

                                                
63 UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. 
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Indígena, o Curso de Ensino de Educação Física e o Curso de Ensino de Artes. 

Estes últimos de formação continuada acontecem em formato modular, 

semipresenciais, estruturados em fases vivenciais e presenciais, com três 

modalidades de formação: atualização (extensão), de 40 a 80 horas; de 

aperfeiçoamento, de 180 a 220 horas, e cursos de especialização (Pós-graduação 

lato-senso), de 360 a 480 horas (UFRN, 2003).  

O curso de formação de tutores é destinado a professores/as da rede 

pública, preferencialmente, com experiência em formação docente, com o objetivo 

de constituir uma equipe para acompanhar professores/as cursistas no 

desenvolvimento das ações programadas para acontecerem na escola. 

Os cursos de Atualização e de Aperfeiçoamento são ofertados para 

professores/as que estão em pleno exercício docente na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental. Quanto ao Curso de Especialização, exige-se, além do 

exercício docente, a formação inicial – curso de graduação (UFRN, 2003). 

A fase presencial inclui as aulas ministradas por professores formadores 

nos pólos criados para a oferta do curso (50% da carga horária), considerando-se a 

demanda e a localização geográfica das cidades. Tal fase contempla, ainda, 

encontros pedagógicos para reorientações da prática e relatos de experiências 

advindas do cotidiano escolar (25% da carga horária), sob a orientação do professor 

formador. A fase vivencial contempla as atividades a distância (25% da carga 

horária), configurando-se em horas vivenciais na escola, sob a orientação ou não de 

um tutor, nas quais os professores cursistas têm a oportunidade de refletir sobre os 

saberes construídos e em construção, na perspectiva de ampliação (UFRN, 2003).  

Ao final de cada módulo e/ou curso, os participantes devem elaborar 

produtos – materiais didáticos, planejamento de aula, projeto pedagógico, relatório 

de um projeto didático etc. – para avaliação individual, respeitando a especificidade 

do conteúdo de cada módulo e as orientações de cada docente responsável pela 

condução do processo ensino-aprendizagem. 

Os cursos foram organizados tendo como pressuposto preliminar que as 

áreas de Arte e de Educação Física são componentes curriculares obrigatórios nos 

diversos níveis de ensino. Isso nos remete à necessidade de construção de 

alternativas didático-pedagógicas que viabilizem o ensino dos conteúdos dessas 

áreas. A construção de tais alternativas busca, sobretudo, a formação do/a 

educador/a para o reconhecimento das especificidades de cada área bem como 
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para reconhecer os pontos de aproximação entre essas especificidades no trabalho 

com crianças. 

Além dos cursos e para eles, o Paidéia já produziu uma série de materiais 

de apoio: livros, cadernos didáticos, revista, vídeos, folders institucionais, Boletins 

Informativos, CD-ROM, entre outros. 

Na elaboração dos materiais didáticos - livros e cadernos -, a equipe 

optou por uma mesma orientação didática que serve para dar suporte aos cursos de 

formação.   

 Atividade desencadeadora – tem a intenção de fazer a conexão 

teoria/prática, à medida que provoca reflexões/discussões iniciais 

acerca da temática a ser abordada. Propõe uma atividade com todas 

as etapas do seu planejamento: nome, intencionalidade, tempo 

aproximado, material, espaço físico e procedimentos. Além da 

atividade sugerida, são também apresentadas outras possibilidades de 

atividades em uma sessão denominada sugestão de atividades. 

 Em seguida, há um texto para fundamentação teórica do conteúdo 

proposto que subsidia as discussões. 

 Ao final do texto, o capítulo traz questões alusivas à temática a fim de 

permitir uma reflexão posterior.  

 Por fim, há indicação de leituras para complementar o aporte teórico 

sobre as temáticas discutidas.  

Dentre as ações do Paidéia, destacamos, também, desde 2004, o 

Encontro Nacional de Ensino de Arte e Educação Física - ENAEF -, evento que se 

apresenta como mais um espaço de troca de experiências e reflexões sobre a Arte e 

a Educação Física como componentes curriculares e sobre os saberes que ambas 

devem sistematizar e organizar didaticamente no contexto da escola (MELO, 2004; 

MELO, 2005; MELO, 2006; MELO, 2008). As atividades programadas do ENAEF 

contemplam, dentre outras, palestras, minicursos, pôsteres, mesas temáticas, 

lançamento de livros e momentos culturais. 

Na execução do seu Programa, o Paidéia tem estabelecido articulações 

com outras instituições e/ou grupos de formadores visando à descentralização das 

interlocuções entre o Centro e as redes de ensino em todo país; à integração ao 

Centro de professores/as pesquisadores/as nas áreas de Arte e de Educação Física; 

ao enriquecimento da produção de materiais didáticos; o intercâmbio institucional 
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para a formação continuada de professores/as da instituições parceiras, como 

também ao apoio logístico para a realização de cursos na sua região e 

acompanhamento dos tutores (UFRN, 2003).  

Tomando como referência o exposto, esse Programa que, inicialmente, 

desenvolvia suas ações, prioritariamente, no estado do Rio Grande do Norte, 

chegando a atingir todas as microrregiões do estado, nos anos de 2007 e 2008, 

ampliou sua atuação quanto à área de abrangência para estados das diferentes 

regiões do Brasil, com exceção da região Sul. Assim, em contextos diversificados – 

formação de tutores e de professores/as e outros eventos relacionados à formação 

docente nas áreas de Educação Física e Arte -, o Paidéia tem marcado presença de 

forma significativa nas reflexões/discussões pedagógicas, tendo em vista a 

consolidação desses dois componentes curriculares no contexto escolar.  

Nesse sentido, o MEC tem exercido papel fundamental, ao garantir a 

presença da Educação Física e da Arte em editais referentes à chamada pública da 

Rede Nacional de Formação Continuada da Educação Básica para seleção de 

projetos de instituições de ensino superior, visando ao atendimento das demandas 

de formação continuada de profissionais da educação e ao desenvolvimento de 

materiais didáticos, tanto na forma presencial quanto a distância. Essas demandas 

se expressam através do Plano de Ações Articuladas – PAR – e da Plataforma 

Paulo Freire. 
 

5.3 O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA INFÂNCIA 

 

Diferentes estudos comprovam as necessidades dos/as professores/as 

quanto ao processo de formação continuada (NÓVOA, 2002; FREIRE, 1996; 

PERRENOUD, 2000; SCHON, 2000). O Curso de Especialização em Ensino de Arte 

e Educação Física na Infância foi organizado como uma possibilidade institucional, 

na qual os sujeitos pudessem atribuir novos significados aos saberes construídos 

nas referidas áreas no cotidiano da escola, em um processo incessante de 

construção, desconstrução e reconstrução. 

Nessa perspectiva, o referido curso foi pensado como formação em 

serviço, com conteúdos que pudessem articular os saberes da Arte e da Educação 

Física, produzidos por pesquisadores/as com os saberes advindos/validados pela 
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experiência profissional no cotidiano escolar. Além disso, ressaltamos que a relação 

dialógica entre as duas áreas em questão dar-se-ia pelo entendimento de que essas 

áreas são constituídas por linguagens, construídas por um corpo que é, também, 

produto cultural (PONTES; CAPISTRANO, 2005; CAPISTRANO, 2007).  

Assim, na busca de redimensionar e consolidar o ensino de Arte e 

Educação Física no ambiente escolar, o Paidéia ofertou o Curso de Especialização 

em Ensino de Artes e Educação Física na Infância tendo como objetivos: 

 
a) Possibilitar um aprofundamento de conhecimentos nas áreas de Arte e 
de Educação Física na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental, visando à construção de uma prática coletiva que ultrapasse 
o senso comum e promova um atendimento de qualidade para a infância. 
b) Construir competências profissionais e pessoais referentes às áreas de 
Arte e de Educação Física na infância que propiciem fazeres pedagógicos 
em que se articulem os processos de aprendizagem, o conhecimento do 
universo dos alunos e da localidade de onde vivem e os conteúdos 
específicos das áreas em destaque para a formação do cidadão. 
c) Favorecer o processo de ação-reflexão-ação, a partir do desafio de 
pensar as novas dimensões do ensino de Arte e de Educação Física que 
contemplem o papel que as práticas corporais e as manifestações artísticas 
têm na contemporaneidade. 
d) Inserir alunos de graduação e pós-graduação no âmbito da formação 
continuada, desenvolvendo pesquisas sobre o ensino de Arte e de 
Educação Física na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental, bem como participar das atividades teórico-metodológicas do 
curso (UFRN, 2006, p.3). 

 

Nesse sentido, o Curso teve a intenção de oportunizar uma formação 

continuada que considerasse a experiência do/a professor/a e o contexto da escola 

no qual ele estava inserido, na expectativa de contribuir, consequentemente, com 

possíveis mudanças na prática pedagógica.  

A forma de seleção foi uma Carta de Intenções e exigia-se dos candidatos 

o Diploma de curso superior em Pedagogia, Educação Física ou Educação Artística 

(Licenciatura), além do comprovante de exercício de docência em escola de 

Educação Infantil ou séries/anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública 

estadual e/ou municipal.   

Com base nos requisitos citados, mais de quinhentos professores foram 

inscritos para uma oferta de cento e cinquenta vagas.   

O Curso se desenvolveu no período de outubro/2006 a setembro/2007. 

Os cento e cinquenta professores foram distribuídos em três turmas que 

funcionaram em três polos: Natal, Parnamirim e Mossoró, no estado do Rio Grande 

do Norte.  Cada turma foi composta por cinquenta alunos. O curso não acarretava 



 115

custos de mensalidades ou de materiais nem para os estudantes, tampouco para os 

sistemas de ensino nos quais estavam vinculados. A responsabilidade de cada 

município polo era garantir a estrutura de apoio para a realização das aulas. 

O Curso seguiu a estrutura organizacional proposta pelo Paidéia, 

explicitada anteriormente. Desse modo, foram desenvolvidos nove módulos, 

incluindo as fases presenciais e vivenciais, ministradas por oito profissionais, sendo 

sete destes pertencentes ao quadro permanente da universidade que oferecia o 

curso (UFRN, 2006). Foi importante a atuação/orientação de tutores/as nas fases 

presenciais em dois polos; no outro polo, as orientações foram feitas pelos/as 

professores/as formadores/as dos módulos correspondentes.  

Tomando como base os programas das disciplinas e a proposta para a 

criação do curso, eis a estrutura com as respectivas cargas horárias e ementas: 

 
 MÓDULOS C. H. EMENTAS 

Pesquisa em Linguagem 

Corporal na Escola I 

40 Conhecimentos básicos sobre Metodologia cientifica e sobre o 

ensino de Arte e Educação Física na escola e na localidade 

onde a escola está situada; estudos e pesquisas sobre 

linguagem corporal na escola. 

Linguagem Corporal na 

Infância 

40 Estudos sobre as formas de representação e os estudos da 

criança; a expressão corporal como linguagem na Arte e na 

Educação Física na infância. 

Ensino de Arte na 

Infância 

40 Aspectos históricos e políticos do ensino de Arte na educação 

brasileira; reflexões sobre propostas pedagógicas para o ensino 

de Arte na Educação Infantil e séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental; análise e reorientação do fazer pedagógico à luz 

das produções teórico-metodológicas da área. 

Ensino de Educação 

Física na Infância 

40 Aspectos históricos e políticos do ensino de Educação Física na 

educação brasileira; reflexões sobre propostas pedagógicas 

para o ensino de Educação Física na Educação Infantil e 

séries/anos iniciais do Ensino Fundamental; análise e 

reorientação do fazer pedagógico à luz das produções teórico-

metodológicas da área. 

Prática Pedagógica 

sobre Linguagem 

Corporal.  

40 Concepção de Arte e Educação Física como componentes 

curriculares da Educação Infantil e séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental; interdisciplinaridade no ensino de Arte e na 

Educação Física na infância, análise e reorientação do fazer 

pedagógico à luz das produções teórico-metodológicas da área. 
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Educação Inclusiva e 

Linguagem Corporal 

40 Estudos sobre os aspectos preponderantes do ensinar e do 

aprender; reflexões sobre as expressões do corpo na educação 

inclusiva; reorientações curriculares para a linguagem corporal: 

ensino de Arte e na Educação Física na educação inclusiva. 

Pedagogia da Animação 40 Reflexões sobre o jogo como fenômeno da cultura; concepções 

acerca da relação entre jogo, criança, brinquedo e educação, a 

pedagogia da animação. 

Projeto Pedagógico 40 Reflexões sobre a função social da escola; orientação para a 

elaboração de projeto pedagógico para o ensino de Arte e de 

Educação Física na Infância. 

Pesquisa em Linguagem 

Corporal na Escola II 

40 Estudos de temáticas relevantes para o ensino de Arte e na 

Educação Física na Educação Física na Educação Infantil e 

séries/anos iniciais do Ensino Fundamental; orientação para 

elaboração do memorial descritivo. 

Quadro 04: Módulos do Curso de Ensino de Arte e Educação Física na Infância, carga horária e 
ementas.  
Fonte: Projeto na área especializada de Artes e Educação Física (UFRN, 2003). 

 

As estratégias de ensino adotadas no curso obedeciam à orientação do 

material didático produzido pelo Paidéia.  

Em cada módulo a avaliação dos/as professores/as cursistas foi efetivada 

através de trabalhos, tais como: seminários, pesquisas e relatos de experiências, de 

acordo com critérios estabelecidos por cada professor/a formador/a. 

Recomendamos aos/às professores/as formadores/as que a avaliação de cada 

módulo, além de tratar da temática específica, fosse um exercício de produção 

textual, pautado na reflexão e na relação teoria-prática. Ademais, os trabalhos, 

depois de avaliados, deveriam ser devolvidos aos/às autores/as com uma 

apreciação, contendo recomendações/orientações/sugestões. 

Percebemos um valor destacado para os relatórios das experiências 

correspondentes às fases vivenciais. Acreditamos que tenha sido pelo fato de que a 

prática pedagógica e a construção do registro propiciam reflexões sobre os saberes 

teóricos que podem emergir nas situações reais de sala de aula. 

Para a aprovação no módulo, exigiram-se do/a professor/a cursista 

frequência mínima de 75% e conceito mínimo “C”. Todavia para aprovação no curso, 

o/a professor/a cursista deveria alcançar conceito final mínimo “B”, obtido pelo 

indicativo do maior número de conceitos iguais atribuídos nos diversos módulos do 

curso. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - foi expresso na forma de um 

Memorial Descritivo, construído com o acompanhamento de um/a professor/a 

orientador/a. Em tal documento, recomendava-se o registro de experiências vividas 

em relação às áreas de Arte e Educação Física, à luz das reflexões/discussões 

realizadas durante o curso. Os referidos trabalhos foram avaliados por uma 

comissão constituída por três professores/as, sendo presidida pelo/a professor/a 

orientador/a do trabalho. 

Após a aprovação, concedeu-se ao/à professor/a cursista o titulo de 

Especialista em Ensino de Arte e Educação Física na Infância, emitido pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Assim, do lugar onde nos posicionamos, apresentamos, no capitulo 

seguinte, as possíveis relações das perspectivas dos/as professores/as cursistas 

referentes à sua participação no curso de formação continuada e a ressignificação 

dos saberes na área de Educação Física. 
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6 RESSIGNIFICANDO EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS: O CURSO DE 

FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE 
 
 

Após um exame profundo e exaustivo dos discursos das professoras, 

emergiram duas grandes temáticas imbricadas, inter-relacionadas, visto que se 

complementam, se alimentam mutuamente, no sentido de que contemplam os 

elementos para uma reflexão/compreensão mais ampla sobre a/da formação 

continuada de professores/as. Nesse processo, aspectos da formação inicial 

também se sobressaem.  

Desse modo, para efeito de apresentação, essas temáticas e seus temas 

e/ou suas categorias estão destacadas separadamente, expostas de uma forma 

sistemática, acompanhando, na sequência das suas alíneas, a estrutura da matriz 

conceitual (APÊNDICE 3), elaborada mediante o processo de Análise de Conteúdo. 

Desse modo, as alíneas a serem desenvolvidas apresentar-se-ão na seguinte ordem 

e estrutura: 

 

 O curso de especialização em ensino de arte e educação física na 
infância: repensando o vivido 

-  Interesses e expectativas face ao curso 

-  Avaliação e caracterização do curso 

-  Recomendações para um novo curso 

 

 O curso de especialização em ensino de arte e educação física na 

infância: ressignificando saberes na área de educação física 

-  Concepções Docentes e Práticas Pedagógicas anteriores ao curso  

-  Concepções Docentes e Práticas Pedagógicas posteriores ao curso  

As duas temáticas e suas subdivisões (correspondentes às categorias da 

referida matriz) abarcam, nesta apresentação, as subcategorias, e os indicadores 

expõem o visto, o ouvido, o lido, o vivido pelas e com as professoras, que foram 

evidenciados durante o processo incessante de construção/organização dos dados e 

que, igualmente, oferecem à matriz a sua estrutura própria.  O texto a seguir 

representa uma forma de ressignificar as falas das professoras, em um trabalho que 



 119

busca trazer à tona a condição conflituosa e contínua de construção de ser 

professora, de sua relação com o saber, como dimensão de ser e estar no mundo. 

 

6.1 O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA INFÂNCIA: REPENSANDO O VIVIDO 

 

6.1.1 Interesses e Expectativas face ao Curso  

 

Conhecer “Interesses e Expectativas face ao Curso” diz respeito às 

necessidades da formação. Como dizem Rodrigues e Esteves (1993, p.24), “as 

necessidades não se exprimem a partir do nada. A expressão de uma necessidade 

ocorre numa situação que a gera ou determina, mas também numa situação que 

viabilize a sua consciencialização e expressão verbal ou não”.  

Essa etapa foi considerada como passo importante para a construção de 

um campo descritivo que nos possibilitasse melhores interpretações acerca da 

relação professoras cursistas e curso de formação. 

Levando em conta os três grupos organizados no próprio desenho da 

investigação, quais os motivos que teriam levado as professoras a participarem do 

curso? O que esperavam de um curso de especialização e, especificamente, o que 

as professoras esperavam que aquele curso lhes propiciasse?   

O quadro abaixo, uma síntese do que é dado observar na matriz de 

análise das entrevistas, é bastante revelador dos dados encontrados:  

 
Categoria Subcategorias Grupo 

Início  
Grupo 

Renovação  
Grupo 

Estabilidade  
Total de 
sujeitos 

Interesses e 
Expectativas 

Obter respostas às 
necessidades  
 

09 06 04 19 

Apoiar na transformação 
da prática 
 

05 06 05 16 

Obter a certificação de 
especialista 

02 _ 01 03 

Acompanhar a decisão das 
colegas do trabalho 

_ 02 _ 02 

Desenvolver 
competências/habilidades 
artísticas 

02 _ _ 02 

Quadro 05: Tema/categoria: Interesses e Expectativas, suas subcategorias e número de 
registros obtidos.  
Fonte: entrevistas 
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De inicio, já podemos perceber que optar pelo curso como possibilidade 

de obter respostas às necessidades e de obter apoio na transformação da prática, 

colocam-no em um lugar em estreita vinculação com o contexto educativo e, muito 

especialmente, com a docência. Esse aspecto torna-se ainda mais significativo 

quando constatamos a alta incidência de comentários, ao longo das entrevistas. 

Vinte e três professoras entrevistadas, o que corresponde a 100 % do total, 

justificam o ingresso no curso por essa via.  

Verificamos que as professoras entrevistadas apontam para o sentimento 

de despreparo e de dificuldades em Arte e Educação Física, o interesse pelo ensino 

das áreas em questão, a necessidade de aprofundamento e de uma nova 

concepção de Educação Física. Por conseguinte, as expectativas eram de que o 

curso proporcionasse a transformação da prática pedagógica, na medida em que 

suprisse a ausência de saberes da área; fosse organizado com ênfase em situações 

práticas; proporcionasse segurança e, ainda, fornecesse subsídio para a melhoria 

das ações junto aos alunos. Vejamos alguns fragmentos das falas das professoras: 

 
Era mais a questão da prática em si mesma; vou lá e vou aprender mais 
como trabalhar a parte do corpo. Pensava mais na prática do que na própria 
teoria. Você pensa muito na prática: como é o fazer? Como é que eu vou 
fazer essa atividade numa quadra? Porque diz Arte e Educação Física na 
infância, então você pensa que alguém vai lhe dá a famosa fórmula que a 
gente espera que alguém dê; alguém vai me dar esse caminho e essa 
fórmula, mas, na verdade, você tem que estar pensando também em 
teóricos que você compreenda como vai fazer aquela atividade, aquele 
exercício. Essa era a expectativa; de que eu ia aprender algo novo. Alguém 
vai me dar uma fórmula pra eu saber como conduzir. (Maria Selina, 2008) 
 
[...] Então, o curso, quando eu vi o nome, eu imaginava que ia aprender 
muitas brincadeiras [...] eu achava que eu ia poder melhorar a minha prática 
em relação à arte e à educação física. Eu ia aprender mais porque até 
então meu conhecimento era pouco. (Maria João, 2008) 
 
 [...] quando surgiu, eu, de imediato, disse assim: “eu acho que eu não vou 
fazer não porque eu nem gosto muito dessa área de Artes e de Educação 
Física”. Aí, depois, eu voltei a pergunta, por eu não saber mesmo por eu ter 
dificuldade e geralmente eu tinha muita dificuldade quando a gente ia 
colocar no diário, porque ,no diário de classe, no fina l de cada semestre, a 
gente tem que fazer um relatório de Arte, de Educação Física, o que foi que 
a gente desenvolveu. E eu tinha muita dificuldade de fazer aquele relatório, 
então é por isso mesmo que eu tenho que fazer, é uma área tão restrita, 
assim a gente não tem formação, nunca ninguém se interessa por essa 
área, ela é tratada assim em último lugar. Então é por isso mesmo que eu 
vou fazer. Só que se passou uma semana e ninguém que trabalhava 
comigo ia fazer. Aí quando foi no último dia, disseram que iam fazer e eu 
disse que ia fazer também. [...] (Marili, 2008) 
 
Eu sentia que era uma área que eu precisava me aprofundar que eu tinha 
pouco conhecimento; que durante o curso de graduação não ficou bem 
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trabalhada essa questão. Então eu tinha necessidade de algo mais, de me 
especializar realmente nessa área. (Maria do Rosário, 2008) 

 

Nas unidades de registro, vemos, claramente, a ênfase no entendimento 

sobre educação continuada impulsionada pela necessidade de suprir carências na 

formação inicial; formação continuada como compensatória, ou seja, para suprir 

lacunas na formação inicial, considerada insatisfatória. 

 Retomando os estudos de Gatti (2008), as discussões internacionais têm 

posto, como propósito central para a formação continuada, a atualização e o 

aprofundamento em avanços do conhecimento, em função dos desafios diários 

provenientes das novas produções cientificas, técnicas e culturais. 

Com base nas cartas de intenções, fonte de dados da análise 

documental, a necessidade de suprir lacunas também se encontra presente, posta 

de forma explícita em três documentos, sendo em duas de professoras do Grupo 

Renovação e uma do Grupo Estabilidade. Eis o que diz a professora Maria do 

Socorro (2008): 

 
[...] o Curso de especialização em ensino de arte e educação física na 
infância nos dará fundamento para saber argumentar sobre o conjunto de 
inquietações que nos aflige e desenvolver múltiplas práticas de ensino 
planejadas e compartilhadas que denotem a construção de um projeto 
educativo “inacabado, provisório, e historicamente contextualizado”, mas 
comprometido com a construção da criança cidadã.  

 

Esse indicador junto a outros como: necessidade de formação 

continuada, ampliação de conhecimentos, oportunidade de refletir sobre a prática e 

de trocar experiências, vai se revelar na fala de dezenove professoras e evidenciar a 

categoria obter respostas às necessidades como a mais significativa para a 

submissão à seleção.  

 
[...] a aprendizagem continuada contribuirá sempre para redimensionar e 
legitimar o processo ensino aprendizagem de arte e educação física na 
infância, [...] o aprender contínuo é indispensável, [...] Ao mesmo (professor) 
cabe esse desejo de saber e mostrar que pode sempre ser melhor, à 
medida que adquire mais conhecimentos. Portanto, estou convicta que é 
preciso continuar estudando, refletindo, buscando uma formação contínua, 
compreendendo que o conhecimento está em constante evolução e tenho 
certeza que sobre o trabalho de educar, um princípio é indiscutível: a 
capacitação do educador; nunca é adquirida por completo e necessita 
sempre estar em aperfeiçoamento. Agindo assim o professor educa e se 
educa. (Maria Sara, 2008). 
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Temos que ter compromisso e sempre estar aptos a participar de cursos 
para inovar a prática. [...] necessitamos nos aprimorar através de cursos 
como este [...] (Maria Antonieta, 2008). 

 

Consideramos importante destacar que, além dessa subcategoria, obter 

apoio na transformação da prática foi referida nas cartas de intenções por catorze 

professoras, apresentando indicadores como: inovar, enriquecer e/ou aprimorar a 

prática; adquirir conhecimentos para compensar carências das crianças; possibilitar 

o desenvolvimento de práticas saudáveis e dos aspectos cognitivos, sócio-afetivos, 

morais e motores; articular teoria e prática; conhecer, refletir e refazer a prática. 

Vejamos alguns fragmentos: 

 
[...] pela necessidade de trazer benefícios às crianças [...], sente-se o desejo 
de conhecer melhor e colocar em prática novas experiências ligadas ao 
Ensino de Arte e Educação Física na Infância (Marine, 2008). 
 
[...] nós, educadores de Educação Infantil, precisamos nos atualizar para 
que possamos desenvolver nas crianças sua criatividade, seu lado 
psicomotor, artístico e cognitivo dentro do ensino-aprendizagem. (Maria 
Antonieta, 2008) 
 
[...] o Curso de especialização em ensino de arte e educação física na 
infância nos dará fundamento para saber argumentar sobre o conjunto de 
inquietações que nos aflige e desenvolver múltiplas práticas de ensino 
planejadas e compartilhadas que denotem a construção de um projeto 
educativo “inacabado, provisório, e historicamente contextualizado”, mas 
comprometido com a construção da criança cidadã (Maria do Socorro, 
2008). 

 

Desse modo, a análise das cartas de intenções reforça a leitura de que os 

interesses e as expectativas em face do curso estavam voltados para a aquisição de 

conhecimentos visando à mudança e à melhoria da prática junto aos/às alunos/as. 

Tais constatações nos lembram de Freire (1996) ao abordar a reflexão 

crítica sobre a prática. Para o autor, a melhoria da prática tem como aspecto 

fundamental a reflexão crítica da prática atual mediante o conhecimento teórico, em 

uma relação tão estreita que quase se confunde. Freire (1996) realça que quanto 

mais o/a professor/a conhece de si, de sua atuação e se percebe como sujeito com 

possibilidades e disponibilidades, maiores as oportunidades para as mudanças. 

Surpreendentemente, apenas três entrevistadas expressam interesse 

pelo curso se referindo à oportunidade/possibilidade real de ter de uma 

especialização -- Obter a certificação de especialista --, sendo duas do Grupo Inicio 

e uma do grupo Renovação. Vejamos suas falas para maiores esclarecimentos:  
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De principio a minha expectativa era de estar ingressando em um curso de 
especialização, porque era a minha vontade e devido às questões 
financeiras não dava para fazer particular [...] (Marilane, 2008). 
 
O meu interesse quando apareceu (o curso) [..].  Eu me preocupei logo 
porque eu não tinha experiência como trabalhar. [...] E o objetivo, quando eu 
entrei nessa especialização, foi também pra ter uma especialização, mas foi 
também pra adquirir conhecimentos pra eu trabalhar com as minhas 
crianças (Maria do Socorro, 2008). 
 
A oportunidade (de uma especialização) e também [...] o meu interesse era 
aperfeiçoar o meu papel enquanto professora (Maria José, 2008). 

 

Nossa surpresa é explicada, por um lado, pelo atual contexto político-

econômico e cultural, de exigências cada vez maiores em relação à formação e, por 

outro, pela significativa conquista de um título no estatuto da carreira docente. 

Reconhecemos que o curso representou uma oportunidade singular, pois foi 

ofertado gratuitamente e em horário diferente do turno de trabalho. Além disso, sem 

discutir o mérito sobre as aprendizagens, o curso traria benefícios em suas carreiras, 

uma vez que as concluintes ganhariam pontos para promoção funcional, inclusive, 

com incentivo financeiro. Este último aspecto foi testemunhado por nós, quando, ao 

término do curso, acompanhamos a pressa das professoras pela obtenção do 

certificado do curso. 

Quanto às outras duas subcategorias, Acompanhar a decisão das colegas 

do trabalho e Desenvolver competências/habilidades artísticas, foram apontadas em 

quatro entrevistas, respectivamente, duas do Grupo Estabilidade e duas do Grupo 

Inicio, em narrativas associadas a outras subcategorias já citadas. 

Ressaltamos, também, que apenas uma professora do grupo Estabilidade 

explicitou durante as entrevistas a necessidade de 

aprofundamento/aperfeiçoamento. Entretanto, nas cartas de intenções, o 

aperfeiçoamento é evidenciado em seis documentos, distribuídos nos três grupos, 

por três professoras do grupo Início, uma do grupo Renovação e duas do grupo 

Estabilidade. Apesar dos propósitos apontados internacionalmente na atualidade 

para a formação continuada (GATTI, 2008), há de se considerar, em relação à 

Educação Física, o espaço historicamente ocupado nos currículos da formação 

inicial, mesmo que esse panorama esteja sendo modificado nas Instituições de 

Ensino Superior. 

Assim, diante dos interesses e expectativas acima expostos, como as 

professoras cursistas caracterizam e avaliam o curso vivido? 
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6.1.2 Avaliação e caracterização do curso  

 

Da organização e categorização deste tema, destacamos duas 

categorias: a avaliação e caracterização da estrutura do curso e os fatores 

impulsionadores das mudanças. Entendendo que os fatores impulsionadores das 

mudanças apontadas pelas professoras emergem das reflexões relacionadas à 

avaliação e caracterização do curso, apresentamos, primeiramente, a 

sistematização/organização e discussão dessa categoria.  

 

6.1.2.1 Avaliação e caracterização da estrutura do curso  

 
Categoria Subcategorias Grupo 

Início 
Grupo 

Estabilidade   
Grupo 

Renovação  
Total de 
sujeitos 

Avaliação e 
caracterização  
da estrutura  
do curso  
 

Avaliação positiva de 
aspectos gerais 

10 07 
 

05 22 

Avaliação negativa de 
aspectos gerais 

05 
 

02 02 
 

09 

Caracterização da  
fase presencial 

04 02 02 08 

Caracterização da  
fase vivencial 

02 02 01 05 

Caracterização e 
avaliação do memorial 

04 _ 01 05 

Quadro 06: Categoria Avaliação e caracterização da estrutura do curso, suas subcategorias e 
número de registros obtidos.  
Fonte: entrevistas 
 

 Avaliação de aspectos gerais  

A maioria expressiva das professoras cursistas (22 entrevistadas, 95,6%) 

referiu-se ao curso evidenciando aspectos positivos. Constatamos, apenas, um 

relato que apresenta discurso contraditório. Inicialmente, a professora Marivanda 

(2008), do Grupo Renovação, declarava que não tinha aprendido coisas novas e, na 

sequência, relatava uma nova forma de se posicionar na escola em função do curso 

de formação. Vejamos em suas próprias palavras: 

 
Na verdade, eu não aprendi coisas novas, comecei só a retomar aquilo que 
já fazia na sala de aula e comecei a fazer um elo isso e educação física, só 
isso, não foi nada de novo. 
[...] Isso (organização do tempo) foi uma coisa que, depois da 
especialização, eu vi a importância de botar na rotina, esse horário 
específico, que no planejamento você tem espaço para isso. Isso foi uma 
das coisas que mudou. 
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Nesse sentido, a oportunidade da entrevista possibilitou-lhe a reflexão 

sobre o vivido, levando-a a reconsiderações, como vemos, ao final, quando, dentre 

outros comentários, diz que 

 
E aí, mesmo vendo a limitação do curso, que eu ia ser uma especialista, 
tudo aquilo para mim era novo e era bom e proveitoso na minha prática 
(destaque da professora entrevistada na entonação).  

 

A respeito das suas avaliações, algumas professoras se remeteram a 

comentários mais amplos, a saber: Foi gratificante; Foi muito bom; Gostei muito; 

Superou as expectativas; Proporcionou crescimento; Abriu janelas..., e outras, 

apontando aspectos mais específicos, tais como:  

- a riqueza das trocas de experiências;  

- a estrutura que oportunizou uma articulação entre teoria e prática;  

- a estrutura que proporcionou a ampliação dos conhecimentos. 

Nesse sentido, observamos o destaque para a troca de experiências, 

possibilitada, segundo as professoras cursistas, sobretudo, nas situações dos 

trabalhos em grupos na própria sala de aula e do desenvolvimento dos projetos 

relacionados à fase vivencial. Consideramos que a partilha de saberes funcionou 

como elemento formativo importante na medida em que propiciava, entre outros 

aspectos, a articulação entre teoria e prática, e, ao mesmo tempo, ocorriam, a 

ampliação e o aprofundamento das temáticas em questão, e ainda a reflexão sobre 

esses aspectos. Tal processo pressupõe a indissociabilidade desses fatores, sem a 

possibilidade de identificar cada um isoladamente.  

Duas professoras avaliaram positivamente o desempenho e o 

compromisso da coordenação e dos/as professores/as: 

 
[...] eu achei tudo muito interessante. Não ficou nenhuma janela vaga. Os 
professores foram muito dinâmicos, em relação às atividades, aos 
conteúdos, até mesmo como conduzir o grupo. Não teve nenhum professor 
que dissesse assim… esse não deu conta, ficou a desejar, não (Marizete, 
2008). 
 
[...] Uma coisa fantástica foi nunca ter havido um adiamento de uma aula; 
quando houve havia uma justificativa. Eu achei muito interessante a 
responsabilidade de cada um ministrante, assumindo o seu compromisso, 
porque a gente estava deixando coisas para trás e eles assumiam também 
esse compromisso, a pontualidade e a assiduidade; a forma de interação 
que estabeleceram conosco; a humildade porque nós completamente 
leigos, com poucos conhecimentos nas áreas e a forma como foi colocada, 
a mediação, a orientação foi muito interessante; respeitava os diferentes 
saberes [...] (Maria Tércia, 2008).  
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Em suas falas, as professoras elegem alguns aspectos relacionados 

aos/às professores/as e à equipe de coordenação do curso como fundamentais para 

o êxito do curso: dinamismo nas atividades, relevância de conteúdos, assiduidade, 

compromisso, boa relação entre professor/a-aluno/a, respeito, humildade, 

mediação… 

Continuando a análise dos discursos das professoras, destacamos, ainda, 

os comentários acerca da atuação dos tutores. Das vinte e três entrevistadas, 

apenas nove vivenciaram a experiência da tutoria. Dessas, três professoras 

apontaram aspectos positivos da atuação do(a) tutor(a), a saber: ajudava, orientava 

e tirava as dúvidas. Entretanto, verificamos duas falas de docentes do Grupo 

Renovação a respeito de um feedback pouco significativo da ação do/a tutor/a e no 

sentido de que este/a deveria ter sido mais exigente:  

 
No nosso caso, não deu muito certo, não.  Pelo menos com a gente. Porque 
tudo que a gente fazia estava bom. E a gente via que, às vezes, não estava 
bom, que faltavam coisas. Acho que em relação ao nosso grupo deixou 
muito a desejar. Ela podia ter orientado mais: “melhorem aqui”. Tudo que a 
gente fazia estava ótimo. Quando a gente ia pensar a respeito a gente 
percebia que não era; que poderia melhorar [...] (Maria José, 2008). 
 
A tutora do nosso grupo era muito acessível, mas ela poderia ter cobrado 
mais, dado mais sugestões de atividades, de fontes... Ela sempre achava 
tudo ótimo (Maria Régia, 2008). 

 

Notamos que a tutoria era entendida como elemento pertinente, no 

entanto, nem sempre atendeu às expectativas, pelas escassas intervenções e/ou 

por falta de organização e gestão do tempo, como explicitam as professoras Maria 

Alice e Marilda: 

 
O tutor também é muito bom; muito interessante. Porque a gente tem muita 
dúvida, principalmente, no princípio. Depois, a gente vai se acostumando. 
No início, a gente tinha dúvida sobre o como fazer. A gente fazia os 
trabalhos e o tutor dizia: falta isso; faça assim; faça de novo. Muitas vezes... 
Poderia ter sido melhor, a gente terminava lá pra meio-dia, cansada, ele 
olhava o trabalho assim correndo e eram dois grupos para ele atender e não 
dava para ele olhar direitinho e dizer (Maria Alice, 2008). 
 
O tutor, eu acho que ele pode ser importante. Ele pode fazer um bom 
trabalho. No nosso caso, não foi bom, acho que devido a gente morar no 
interior. A gente não tinha muito como se reunir com ele, só lá na sala que 
era depois da aula que a gente podia falar com ele. Todo mundo com sono, 
com vontade de voltar para casa, embora, todo mundo deixa marido em 
casa, deixa os filhos, aí, ficava muito difícil para gente a parte do tutor. Mas, 
eu acho que o tutor, para quem mora lá, por exemplo, eu acredito que deve 
ter sido de muita importância. De um modo geral, eu acho que o tutor é 
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muito bom [...] O curso para mim, só essa parte do tutor é que para nós... 
Mas, todas as outras partes, a presencial, a parte vivencial, todos os 
projetos que a gente teve que fazer por causa do curso [...] Foi tudo muito 
bom (Marilda, 2008). 

 

Lembramos que as evidências de aspectos positivos não excluem os 

comentários negativos. Estes também foram sublinhados por cinco professoras, 

sendo três do Grupo Início, uma do Grupo Estabilidade e uma do Grupo Renovação, 

associados ou não a comentários positivos do curso. Atentemos para eles:  

- pouca prática e pouca reflexão sobre a prática – esses comentários 

foram encontrados em duas entrevistas, uma do Grupo Início e outra do Grupo 

Estabilidade, e traz implícito o caráter eminentemente prático que tem permeado, 

historicamente, as áreas de Arte e de Educação Física e ainda um entendimento de 

prática que corresponde à realização de vivências.  

Vejamos os dois excertos: 

 
Para mim, a estrutura que ele funcionou foi ótima; a questão dos dias, dos 
horários. [...] A estrutura do curso, eu gostei. Agora, às vezes, a dinâmica 
que um professor usou não tinha como ser de outro jeito e muita gente não 
gostou, porque não tinha a questão da prática, mas a aula foi riquíssima. 
Para alguns, não foi o que gostaria que tivesse sido porque como é 
educação física pensavam que em todo momento ia ter uma prática para 
poder estar usando (Maria Selina, 2008). 
 
Teve prática, mas foi pouco. Faltou muita prática, não sei se foi por causa 
do tempo que foi pouco. Como era arte e educação física ficou muito a 
desejar. [...] teve (espaço para pensar a prática), mas pouco. Para o curso 
ter mais frutos mesmo, teria que ser mais [...] (Maria Aneide, 2008). 

  

- pouco tempo de curso – aspecto evidenciado por duas professoras, uma 

do Grupo Início e outra do Grupo Estabilidade, sob diferentes olhares. A primeira 

referiu-se à necessidade de mais tempo de estudo na própria sala de aula. Ela 

esclareceu que, devido ao regime de trabalho em dois turnos e à demanda do curso 

em relação às leituras e atividades afins, os seus momentos de leitura/estudo 

ficavam restritos, em muitos casos, à sala de aula. Daí, a necessidade de mais 

tempo. Já a professora do Grupo Estabilidade se referiu ao tempo necessário para a 

realização de mais práticas (vivências corporais) na fase presencial. 

Consideramos que a dupla jornada de trabalho, ocasionada, muitas 

vezes, pelos ínfimos salários, compromete a qualidade da formação do/a professor/a 

e do ensino junto a crianças. 
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- estrutura insatisfatória da fase vivencial - vivência ao final da disciplina; 

estrutura que necessitava de um acompanhamento maior do professor durante a 

fase vivencial; possíveis dificuldades no desenvolvimento das atividades 

relacionadas à fase vivencial – apontadas por duas professoras, sendo uma do 

Grupo Início, e outra do Grupo Estabilidade; os três aspectos dizem respeito à 

operacionalização da fase vivencial. 

Diante do exposto, já ousamos afirmar que, de modo geral, as falas das 

professoras investigadas nos levam a crer que eixos norteadores do curso em 

questão, tais como: diálogo entre teoria e prática, interdependência entre ensino e 

aprendizagem e práxis pedagógica concebida como práxis social, propiciaram 

alcançar os objetivos propostos para ele. As poucas queixas recaem principalmente 

sobre questões de estruturação. Então, conheçamos melhor a estrutura do curso, 

segundo as professoras. 

 

 Caracterização/apreciação das Fases Presencial e Vivencial 

Após o término do curso, como as professoras caracterizam a estrutura 

vivida organizada em fases presenciais e vivenciais?  

Recordemos que o curso de formação investigado possuía uma estrutura 

modular, organizada em fases presencial e vivencial. A fase presencial foi 

caracterizada como espaço: 

- de estudos com estratégias diversificadas e encadeadas;  

- de estudos teóricos, “mais chatos”, e de reflexão, de apresentação de 

projetos, que facilitou o entendimento;  

- de realização de vivências corporais;  

- de trocas de experiências e fase voltada para o aprofundamento das 

temáticas estudadas. 

Em relação à fase vivencial, a maioria das falas das entrevistadas a 

descreve como espaço de articulação entre teoria e prática. Além dessa 

característica, a fase vivencial foi apontada, também, como espaço de 

desenvolvimento de projetos didáticos e, por isso, outra professora ressalta a 

importância dessa fase:  

 
[...] os projetos – eu acho que essa foi a chave do curso, a base do curso. 
[...] (Maria Diana, 2008). 
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Assim, mesmo que, em uma primeira leitura, a articulação teoria e prática 

pareça, segundo as professoras, restrita à fase vivencial, ela emerge, ao longo das 

entrevistas, em afirmações relacionadas à fase presencial, como por exemplo, 

quando assinalam a realidade social e sobretudo as situações nos contextos 

educativos como referências para os estudos teóricos.  

Apesar de algumas críticas relacionadas à operacionalização da fase 

vivencial, nenhum testemunho protesta a opção quanto à estrutura adotada. Pelo 

contrário, a estrutura organizacional foi destacada como aspecto positivo. 

 

 Caracterização e avaliação do memorial 

A construção do Memorial Descritivo como TCC foi considerado por uma 

professora como um trabalho penoso, mas, como complementam as professoras 

Marilane e Maria Alice, era uma atividade pessoal de articulação das vivências 

anteriores e dos estudos efetivados, ou seja, era o momento de individualização do 

que tinha sido com-partilhado no coletivo, em tempo recente ou remoto: 

 
Foi recordar muitas coisas que a gente não se lembrava mais. Buscar na 
memória quem foram os professores (Maria Alice, 2008). 
 
 [...] na construção do memorial que a gente vai resgatar um pouco da 
nossa própria vivência. Foi quando eu comecei a observar minhas práticas 
anteriores e fui relatando o trabalho com arte e educação física, como eu 
tinha arte e educação física no meu período escolar [...] (Marilane, 2008). 

 

As palavras de Mariza (2008) seguem na mesma direção das anteriores, 

mas as enriquecem quando se referem à produção do relatório da fase vivencial e o 

compara à escrita do memorial:  

 
[...] Como aconteceu com o relatório final, a monografia. A gente sentou, 
conversou, leu [...]. 

 

De modo geral, a produção do Memorial foi considerada positiva por se 

constituir numa possibilidade de refletir coletivamente sobre as experiências vividas 

e compartilhá-las.  

Consideramos importante ressaltar, nesse trabalho de escrita do 

memorial, as considerações relativas às intervenções dos professores-orientadores. 

Todos os comentários feitos a esse respeito realçam o papel fundamental dos/as 
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professores/as no processo de fazer e refazer o texto, sugerindo leituras e fazendo 

outras intervenções. 

Então o que, na perspectiva das professoras, contribuiu nesse processo 

de re-elaboração dos saberes? Quais ações/experiências propiciaram mudanças? 

 

6.1.2.2 Fatores impulsionadores de mudança  

 

Reconhecermos que as mudanças não acontecem de imediato; fazem 

parte de um processo gradual e complexo. Mesmo assim, constatamos em todos os 

discursos referências a alguma mudança: muitos e diferentes modos de 

compreender a Educação Física, a criança, e, por conseguinte, muitos e diferentes 

modos de atuar na escola.  

Vejamos, no quadro abaixo, sob o olhar das professoras cursistas, quais 

fatores impulsionaram as mudanças. 
Categorias Subcategorias Registros 

do Grupo 

Início (10) 

Registros do 

Grupo 

Estabilidade 

(07) 

Registros do 

Grupo 

Renovação 

(06) 

Total de 

sujeitos 

(23) 

Fatores 

impulsionadores 

de mudanças 

Motivação pessoal _ 02 01 
 

03 

Relação com os 
pares 

02 01 02 04 

Conteúdos e 
procedimentos 
metodológicos da 
fase presencial 

05 07 02 
 

14 

Atuação/intervenção 
dos/as 
professores/as 

05 05 05 15 

Os projetos 
desenvolvidos na 
fase vivencial 

05 04 01 10 

A excelente 
qualidade do 
material didático 
utilizado 

06 
 

04 
 

03 13 

A construção do 
Memorial Descritivo 

01 _ _ 01 

Quadro 07: Categoria Fatores impulsionadores de mudanças, suas subcategorias e número de 
registros obtidos.  
Fonte: entrevistas 
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Entendendo que as especificidades e singularidades dos sujeitos 

constroem a pluralidade, ou seja, a riqueza das experiências do grupo, compete ao/à 

professor/a reconhecer a importância de cada ator na rede de relações/organização 

do trabalho pedagógico e pensar as práticas pedagógicas para a apropriação e 

recriação da cultura. 

Sendo assim, todos os fatores mencionados pelas professoras cursistas 

como impulsionadores de mudança estão sendo considerados fundamentais para 

compreensão da formação no âmbito do sujeito aprendente. Tal fato, apesar de não 

enfatizar um aspecto em detrimento de outro, não exclui análises de dados relativas 

a uma frequência mais elevada de registros dos fatores nas falas das entrevistadas 

e possíveis relações com o tempo de docência na instituição infantil. 

Merece destaque a coerência dos discursos das professoras concernente 

à relação entre a avaliação feita do curso e os fatores impulsionadores de mudança. 

Os aspectos na avaliação apontados como positivos - riqueza das trocas de 

experiências, relação teoria e prática e situações que oportunizaram a ampliação 

dos conhecimentos – permeiam os discursos no decorrer das entrevistas, indicados 

como propiciadores de mudança.  

São múltiplos os fatores apontados pelas professoras que contribuem 

para a transformação do trabalho educativo, organizados nas diversas 

subcategorias. Entretanto, de modo geral, tinham, como foco, as dimensões teoria e 

prática, de forma indissociável, articulada, muitas vezes, sem vinculá-las a uma fase 

ou situação exclusiva. Como bem ilustra a fala da professora Marili (2008):  

 
Eu acho assim [...] Foi assim [...] As trocas de experiências, principalmente 
[...] O material que a gente recebeu que tem toda aquela reflexão sobre 
como a gente aprendeu, como era na época da gente a educação física, [...] 
Os debates, as sugestões de atividades que foram sugeridas, o material 
muito bom, os professores também muito nos orientaram. Assim, a gente 
tinha aquelas conversas, os estudos dos livros, daquelas coletâneas que 
vinham... Tudo isso contribuiu e cada um contando suas experiências, a 
partir daquelas apresentações dos trabalhos que a gente fez, também o 
trabalho que eu desenvolvi na minha sala de aula, também contou muito 
porque eu tive que ler, né? Procurar outras fontes, ler mais o material que a 
gente recebeu, então isso mudou muito a minha visão [...] A visão que eu 
tinha antes.  

 

Essas considerações da professora confirmam, sob seu ponto de vista, o 

entrelaçamento teoria e prática, durante o curso. 
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Além desse posicionamento, a professora Maria Tércia (2008) chama 

atenção também para a prática pedagógica na escola sendo tomada como ponto de 

partida do processo de ensino-aprendizagem, das discussões e reflexões:  

 
Um dos fatores principais era que a gente partia de experiências que a 
gente vivia, buscava dentre o repertório que nós já conhecíamos [...]. 

 

Lembremos de que o curso se beneficiou pelo fato de todos/as os/as 

cursistas estarem atuando na Educação Infantil e/ou séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Assim, tomar a reflexão sobre a prática pedagógica como ponto de 

partida foi uma oportunidade para socializar e ressignificar no curso dificuldades e 

estratégias para solucioná-las, à medida que iam estabelecendo a troca de saberes 

e construindo parcerias entre si e entre cursistas e professores/as formadores/as. 

Retomamos que o processo reflexivo relacionado ao processo ensino aprendizagem 

tem a ver essencialmente com o movimento que é desencadeado por um outro e 

que segue em direção ao outro.  

Tomar, portanto, a reflexão sobre a prática pedagógica como ponto de 

partida propiciou ao grupo perceber a heterogeneidade e a diversidade que marcam 

os contextos educativos, enriquecendo o processo de ensino/aprendizagem pela 

prática reflexiva apoiada pelos outros e pelos estudos. 

Na subcategoria “Conteúdos e procedimentos metodológicos da fase 

presencial”, as professoras ressaltam ainda as pesquisas, leituras e discussões 

como desencadeadoras de reflexão sobre a prática, os conteúdos abordados, o 

conhecimento teórico estimulante, a troca de saberes entre os/as colegas e 

professores/as e as atividades práticas vivenciadas.  

Os indicadores acima, também, nos remetem aos dizeres de Nóvoa 

(1997) e Freire (1996), quando realçam a troca de experiências e a partilha de 

saberes como espaços de formação mútua, na medida em que o diálogo entre os/as 

professores/as contribui para que a formação se torne um processo interativo e 

dinâmico. Os estudos de Zeichner (1993) sobre reflexão destacam, também, a 

importância das discussões e reflexões em conjunto como forma de ampliação da 

capacidade de aprender uns com os outros. 

Atentemos que uma análise panorâmica do quadro favorece a leitura de 

que a fase presencial não se restringe, na ótica das professoras, ao momento da 

teoria e a fase vivencial, ao momento da aplicação. Voltamos a evidenciar a 
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indissociabilidade teoria e prática e a postura reflexiva e crítica como aspectos que 

permeiam as mais diversas ações propostas no e pelo curso.  

Nesse sentido, claramente, vemos, também na subcategoria “Projetos 

desenvolvidos na fase vivencial”, a prática como foco central ligada às discussões e 

às leituras. Tomemos, como exemplo, a seguinte fala para ilustrar essa questão:  

 
A reflexão que a gente fez sobre a nossa prática, os materiais, os livros que 
são ótimos, a troca de experiência com os outros professores, a motivação 
da gente buscar novas metodologias, de ler diversos autores [...] Tudo isso 
fez a gente enriquecer porque a gente estava trabalhando de um jeito [...] A 
gente até tinha vontade, mas não conhecia a teoria, mas essas reflexões, 
investigações, pesquisas, leituras [...] Tudo isso viabilizou um novo olhar 
para essa área. A gente refletia sobre nossa atuação na sala de aula; dali a 
gente confrontava com o que dizia a teoria e a gente sabia se estava agindo 
certo ou não. Se caso não estivesse, era um espaço para almejar novos 
caminhos, buscar uma nova prática [...] (Maria Bela, 2008). 

 

Percebemos que a professora Maria Bela vem ampliar nossas afirmações 

quanto ao entrelaçamento teoria e prática quando se refere a momentos dedicados 

no curso à prática, sem se restringir às vivências, mas inclui, também, os instantes 

nos quais se discutia a prática da escola. Ela, também, sublinha na fase vivencial a 

necessidade de buscar novas leituras.  

A fala da professora traz a atitude reflexiva mobilizando uma nova postura 

diante da prática pedagógica com as crianças, ancorada em diversos recursos 

teórico-metodológicos disponíveis, na voz de autores/as da área, de colegas, 

possibilitando a re-criação no/do processo ensino-aprendizagem, na/da re-

construção de saberes. De acordo com os dados sistematizados, essa forma de 

pensar ainda não é compartilhada por todas, mas percebemos que já se apresenta 

nos recentes discursos das professoras sobre a formação continuada. Trata-se de 

um percurso de idas e vindas, de caminhos individuais construídos no coletivo e não 

de um discurso consensual.  

Nos excertos abaixo, continuamos a observar diversas construções das 

professoras ao contemplarem o desenvolvimento de projetos como fator 

impulsionador de mudança. Podemos observar diferentes vozes no conjunto das 

professoras explicando a indicação feita. Vejamos que a professora Maria Régia 

(2008) aponta a fase vivencial como espaço de aplicação da teoria, refletindo uma 

relação mais linear:  
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As vivências que a gente teve. A gente via lá no curso a teoria e depois a 
gente ia colocar ela em prática.  

 

Enquanto isso, a professora Maria Bela explica a ênfase na fase vivencial 

como fator impulsionador de mudanças pelo entendimento de ser o espaço de 

aprimoramento da teoria e de melhoria da prática: 

 
A realização dos projetos. A gente estudava um módulo e aí deveria fazer 
um projeto na sala de aula. Eu sempre gostei de desenvolver projetos, 
então, essa estratégia foi maravilhosa. Eu não tive dificuldade. Houve o 
aprimoramento da teoria, melhorou cada vez mais os projetos que eu 
desenvolvia na minha sala e valorizando a educação física, que geralmente 
ficava à parte (Maria Bela, 2008). 

 

Dando continuidade, encontramos as intervenções dos/as formadores/as, 

com exemplos, orientações, teorias e incentivos, suscitando reflexões e relações, 

também sendo destacadas pela maioria das professoras. Consideradas por quinze 

professoras (65,2%) como fator fundamental propiciador de mudanças, sob o olhar 

das professoras, o/a professor/a assumiu lugar imprescindível pela sua atuação 

empenhada e comprometida. 

É notória a atuação dos/as professores/as na bibliografia sobre a 

temática, como podemos verificar em Stadnik, Cunha e Pereira (2009, p.18) quando 

já na introdução mencionam que  

 
O professor é peça fundamental e influenciadora do currículo e da 
pedagogia em sala de aula, com fortes reflexos na educação e na formação 
de crianças, jovens e adultos e consideramos que os professores 
universitários podem auxiliar na construção de uma melhor realidade 
educativa em variados níveis, principalmente por serem professores 
formadores – professores de professores, influenciando, certamente, grande 
parte da rede ensino-aprendizagem. Portanto, o que os professores pensam 
e a forma como agem tem importância fundamental para as melhorias, 
mudanças e inovações dos processos educativos e formativos. 

 

Ainda sobre a temática, Freire (1996) afirma que os/as alunos/as estão 

sempre fazendo juízos dos/as professores/as, deixando marcas, formadoras ou 

deformadoras. As atitudes dos/as professores/as formadores - um silêncio, um 

gesto, um sorriso, uma alteração na voz etc. – eram lidas pelas professoras cursistas 

como devem ser lidas também as linguagens dos alunos/as em todos os níveis de 

escolaridade.  
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Por isso, julgamos pertinente reconhecer também que, inseridos na 

relação de ensino-aprendizagem, os/as professores/as cursistas no decorrer da 

formação ao mesmo tempo influenciam os modos de atuação dos/as professores/as 

formadores/as. E, dessa forma, os atores sociais vão se modificando. 

Nesse contexto de re-significação de saberes, a construção do Memorial 

Descritivo também foi apontada por uma das professoras como outro fator 

importante. A professora Marilane (2008), ao se referir a esse processo, detalha 

 
 [...] e fui questionando, tomando como base os textos, que tinha para 
estudo e o que vinha acontecendo. Então eu fui percebendo que não era 
mais a mesma coisa, não dava mais para trabalhar do mesmo jeito, pois já 
estava compreendendo que era uma nova perspectiva e eu já fui 
modificando as minhas atividades.  

 

Nesse percurso, notamos, ainda, a ênfase na indicação da excelente 

qualidade dos materiais por professoras de todos os grupos, citada como espaço de 

troca de experiências e de referência para novas práticas:  

 
[...] o material é muito bom além de que ele era [...] Ele tinha muitos relatos 
de prática. Então, ajuda a gente a refletir sobre a nossa. À medida que você 
vai lendo o relato de uma turma [...] E a gente vai assim, pensando que é 
desse jeito que acontece na nossa [...] No dia a dia, na nossa sala de aula. 
E além de ter teoria nos livros, tinham as vivências, relato de vivências. E aí, 
é claro que os professores ajudaram: toda disciplina pedia um projeto. Aí, a 
gente ia ter que parar, estudar um pouco, ler os livros, buscar conteúdos [...]  
E o que mais?!  Eu tinha que planejar e tinha que estar mostrando, tinha 
que estar fazendo, dando conta daquilo feito, não era só apresentar o 
projeto, porque depois a gente tinha que fazer, contando como é que tinha 
sido (Maria Alice, 2008). 

 

A professora Maria Selina (2008) fala com muita propriedade: 

 
[...] através das discussões, das leituras de outros textos, fizemos 
relações... Acho que é estar pensando nisso, em coisas significativas que 
eu possa... Não é a fórmula. Talvez alguns queiram a fórmula, não é a 
fórmula, mas: “que caminho me ajudaria?” Sem a leitura, a discussão, eu 
não posso ver, eu não sei a intenção que tem que ter. [...] A prática é 
importante, essas coisas novas, mas as discussões e leituras elas têm que 
existir. 

 

Observamos que as professoras estão desejosas por uma melhor 

formação e pela melhoria do trabalho educativo, contrariando comentários sobre 

falta de interesse pelo trabalho que desenvolvem. 
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As considerações são corroboradas pela motivação pessoal mencionada 

por professoras dos Grupos Estabilidade e Renovação, quando se referem ao amor 

à profissão, gosto pela área, motivação para pesquisa, interesse pessoal. 

De igual modo, a relação com os pares, quando estabelecida com base 

na solidariedade e no apoio entre si, sobretudo, nos pequenos grupos, também foi 

levada em conta como fator impulsionador de mudanças. Evidenciamos, entretanto, 

que a troca estabelecida em um contexto marcado pela 

heterogeneidade/diversidade imprime a possibilidade de identificação ou/e 

diferenciação do/com o outro, podendo desencadear confronto, ajuda mútua e, como 

afirmam as entrevistadas, ampliação das capacidades de cada um e do grupo.  

Apoiados nos autores e, sobremaneira, nas falas das professoras, 

podemos afirmar que a criação de bons vínculos afetivos também entre pares 

favorece a superação de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. O fazer 

junto, o fazer com o outro, propiciou discussões e reflexões de novas concepções, 

de outras perspectivas de trabalho pedagógico, apresentando-se como uma 

estratégia para entendimento e/ou fazer o que era considerado difícil. Tais 

comentários reiteram os estudos de Vigotski (2007) acerca de ZDP. As professoras 

reafirmam que, no contexto de solucionar problemas, no movimento das relações 

interpessoais, as interações e relações estabelecidas constituíram processos de re-

significação para as coisas, possibilitando internalização, desenvolvimento. 

A motivação pessoal, o “desejo de” surge das experiências 

compartilhadas que favorecem o envolvimento e, por conseguinte, a partilha de 

novas experiências e saberes como fundamental para mobilizar recursos para 

aprender mais, para novas relações com o saber. 

As últimas subcategorias descritas nos lembram de um estudo 

desenvolvido pela pesquisadora Marguerite Altet (2000) sobre análises das práticas 

dos professores e das situações pedagógicas quando evidencia vários níveis de 

funcionamento de modos de ajustamento ou de não-ajustamento entre o professor e 

os alunos, destacando entre eles, os do plano afetivo.  O referido estudo destaca o 

valor do clima motivacional e afetivo na relação professor-aluno. Altet (2000) traz à 

análise pesquisadores como Leroy, Wallon e Bruner para realçar a presença de 

sinais de afetividade positiva como condição de sucesso de aprendizagem. Por outro 

lado, a expressão de afetividade negativa pode estabelecer comportamentos de 

dependência, submissão, passividade, receio, desatenção e até de barulho.  
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Recordemos, também, Charlot (2000) quando destaca que a relação com 

o saber envolve sempre um sujeito que é desejo. Desejo que emerge de relações 

consigo que, impreterivelmente, é também relação com o Outro. E na relação com o 

Outro é essencial considerar os aspectos afetivos - o que nos afeta.  

Reafirmamos que a apropriação do conhecimento ocorre na interação do 

sujeito com o objeto a ser aprendido, em uma ação mediada pelos socialmente, uma 

ação partilhada. Assim, é papel do/a professor/a promover interações sociais.  

 

6.1.3 Recomendações para um novo curso  

 

Considerando os aspectos positivos e negativos explicitados pelas 

professoras durante a avaliação do curso, das vinte e três entrevistadas, todas as 

professoras entrevistadas se expressaram em relação às recomendações para um 

novo curso.  

As recomendações foram apresentadas pelas professoras, de acordo 

com os posicionamentos anteriores, organizadas em duas subcategorias, de acordo 

com duas vertentes: uma primeira que releva a manutenção de aspectos da 

organização/estrutura do curso e outra que indica novas sugestões visando ao 

aprimoramento.  

 
Categoria Subcategoria Registros 

do Grupo 
Início 

Registros do 
Grupo 
Estabilidade  

Registros do 
Grupo 
Renovação  

Total de 
sujeitos 

Recomendações 
para um novo 
curso 

Manutenção  
de aspectos da 
organização/ 
estrutura do curso 

04 06 02 12 

Novas sugestões 08 02 04 14 
Quadro 08: Categoria Recomendações para um novo curso, suas subcategorias e número de 
registros obtidos.  
Fonte: entrevistas. 

 

Em relação à manutenção de aspectos da organização/estrutura do 

curso, doze professoras colocaram-se favoráveis a aspectos, tais como:  

- manutenção de tudo (cinco registros distribuídos nos três grupos);  

- manutenção do trabalho com projetos (dois, no Grupo Início; e um, no 

Grupo Estabilidade);  

- manutenção das vivências (um registro no Grupo Início);  
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- manutenção da estrutura em módulos (um registro no Grupo 

Estabilidade);  

- manutenção da orientação didática de haver uma atividade 

desencadeadora (um registro no Grupo Estabilidade); 

- manutenção da relação teoria e prática (um registro no Grupo 

Estabilidade).  

Verificamos que, no Grupo Estabilidade, encontramos o maior número de 

indicadores da manutenção da organização/estrutura do curso, seis das sete 

professoras que integram o grupo, correspondendo a 85,7%. Constatamos, também, 

que, por outro lado, nos Grupos Início e Renovação, respectivamente, 80% e 66,7% 

das falas sugerem mudanças, mesmo que sutis.  

Das doze professoras que recomendam a manutenção da 

organização/estrutura do curso, três delas propõem também algumas sugestões. 

As sugestões apontadas, assim, por catorze professoras, de modo geral, 

recaem sobre: 

- carga horária e gestão/distribuição desse tempo (seis registros); 

- necessidade de mais vivências/práticas (três registros); 

- aspectos relacionados à fase vivencial (cinco registros); 

- aprofundamento dos conhecimentos (quatro registros).  

Dentre os aspectos, são apontados os seguintes indicadores: distribuição 

da carga horária em duas semanas por mês; restrição das aulas ao horário noturno; 

ampliação da carga horária do curso ou de alguns módulos; redução da carga 

horária de alguns módulos; atenção/orientação/apoio/acompanhamento do tutor ou 

do professor na fase vivencial; discussão da fase vivencial no coletivo; realização da 

fase vivencial no decorrer do módulo; intensificação das práticas/vivências; redução 

das informações e maior aprofundamento nos conteúdos selecionados.  

 

Notas reflexivas sobre O curso de especialização [...]: repensando o vivido 
 

A formação continuada, como prática social, está indissociavelmente 

relacionada às experiências de vida. A Formação permanente é citada como 

necessária à formação docente para aperfeiçoamento e consequente melhoria do 

desempenho e da prática. Mesmo sem explicitarem a expressão profissionalização, 

suas falas revelam o entendimento da formação continuada como parte do processo 
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de desenvolvimento profissional, seja na intenção de suprir lacunas na formação 

inicial, seja para aprofundar e ampliar seus saberes, ou ainda, com o intuito de 

ampliar saberes e superar lacunas anteriores. Atentemos para a rede de construção 

e ressignificação permanente de saberes docentes que está diretamente relacionada 

às aprendizagens tecidas ao longo da vida e à carreira profissional, que tem origem 

social, nas relações sociais.  

Movidas em e por tal contexto, todas as professoras buscaram o curso 

primordialmente com a intenção de adquirir ou ampliar conhecimentos, visando à 

melhoria da prática pedagógica. É interessante registrar que o estudo efetivado por 

Esteves (RODRIGUES; ESTEVES, 1993), em Portugal, acerca das necessidades na 

formação de professores, apresenta semelhanças quanto a esses resultados. 

Levadas à formação continuada por essas necessidades – expectativas, 

interesses -, a grande maioria das considerações acerca do curso se volta para as 

questões do contexto educativo relacionadas aos saberes e à relação teoria prática. 

A defesa pela teoria no contexto da formação docente tem como forte 

argumento a fundamentação, ampliação e reorientação da prática. Esta, às vezes, 

relacionada às vivências de quaisquer ordens e, outras vezes correspondente ao 

trabalho pedagógico transformador da realidade, prática adequada a fins propostos 

inicialmente. 

Como uma consideração praticamente unânime das entrevistadas, o 

curso é referido com comentários positivos, com exceção de uma professora do 

grupo Renovação que se limitou a evidenciar fatores considerados negativos, como 

o feedback pouco significativo do tutor e a  operacionalização insatisfatória da fase 

vivencial. Esse último aspecto foi referido, também, por uma das professoras do 

grupo início, além de outros indicadores, como: pouco tempo e pouca prática, 

mencionados associados às considerações positivas, por professores dos grupos 

Início e Estabilidade. Apesar dos comentários acerca da fase vivencial, a estrutura 

do curso em módulos compostos por fases foi considerada satisfatória.  

Assim, as professoras apontam, no curso, alguns fatores que contribuíram 

para o que consideram uma efetiva transformação da prática. A atuação/intervenção 

dos/das formadores/as obteve o maior número de registros, sendo assinalada por 

quinze professoras entrevistadas, distribuídas igualmente nos três grupos.  Além 

desse fator, foram bastante citados como relevantes a qualidade dos materiais e os 

conteúdos e procedimentos metodológicos da fase presencial – vivências, leituras, 
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pesquisas, discussões, reflexões e troca de saberes entre os colegas e professores. 

Observamos que a relação com o saber surge, sobretudo, relacionada a aspectos 

mobilizados na fase presencial, entretanto é, na fase vivencial, que se explicita a 

relação teoria e prática, principalmente, no desenvolvimento dos Projetos didáticos, 

fator também destacado pelas professoras. Ademais, foram citados ainda a 

construção do memorial descritivo, a motivação pessoal e a relação com os pares.  

Com base na experiência de formação vivenciada, professoras dos três 

grupos dão sugestões para um novo curso, entretanto merece atenção que, das sete 

entrevistadas do grupo Estabilidade, seis centram suas falas na manutenção de 

aspectos da organização/estrutura do curso. Tal situação se inverte nos grupos 

Inicio e Renovação; a maioria propõe sugestões, mesmo que sutis. 

Diante das considerações das professoras cursistas sobre a formação, 

vejamos como percebem as re-elaborações dos saberes relacionados à Educação 

Física. 

 

6.2 O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA INFÂNCIA: RESSIGNIFICANDO SABERES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Considerando a temática em questão, pretendemos enfatizar a 

ressignificação dos saberes das professoras, com base nos seus discursos/reflexões 

sobre a área da Educação Física. 

Tomaremos como referência suas concepções e práticas pedagógicas 

anteriores e posteriores ao curso, sem, entretanto, nos situarmos numa investigação 

processo-produto. Ressaltamos que essas expressões - anteriores e posteriores - 

não têm um entendimento de percurso linear e mágico, ou seja, que o anterior 

implica uma concepção equivocada, uma prática retrógrada, e que a intervenção do 

curso - posterior - está relacionada ao surgimento de uma prática de qualidade. O 

antes e o depois são postos como referências, pois as mudanças, mesmo sutis, são 

compreendidas na confluência do contexto real, dos estudos, das discussões. 
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6.2.1 Concepções Docentes e Práticas Pedagógicas anteriores ao curso. 

 
Nesta seção, com base nos discursos das professoras, o tema 

“Concepções Docentes e Práticas Pedagógicas” é considerado tendo como foco o 

contexto anterior à participação no curso de formação continuada.  

 
6.2.1.1 Concepções docentes anteriores ao curso 

 
Em Concepções Docentes, a análise ocorre em torno das respostas às 

questões que dizem respeito à formação e aos conceitos relacionados à área da 

Educação Física: como percebiam a formação inicial? Como compreendiam a 

Educação Física e seus fundamentos? 

Indagadas sobre o percurso formativo e os saberes construídos na área, 

as professoras foram solicitadas a rememorar suas trajetórias de formação em 

Educação Física.  

Vejamos, então, o que expomos no quadro seguinte:  

 
Subcategorias Indicadores Registros 

do Grupo 
Início 

Registros do 
Grupo 
Estabilidade 

Registros 
do Grupo 
Renovação 

Total 
de 
sujeitos 

Formação na 
área da 
Educação 
Física 

-Saberes construídos com base 
em reminiscências da infância; 
 
- Saberes construídos com base 
em experiências como docente 
 
 -Saberes construídos com base 
em cursos de formação inicial: 
ausência de saberes 
específicos; formação 
insuficiente; aprendizagens 
significativas. 
 
-Saberes construídos com base 
em cursos de formação 
continuada 

02 
 
 
 
 06 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
01 

 05 
 
 
 
 03 
 
 
 
 
 
 07 
 
 
 
04 

_ 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 02 

07 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
07 

Concepção de 
Educação 
Física 

-Concepção de Educação 
Física: como disciplina distante 
e complicada; desvalorizada; 
que está relacionada ao corpo; 
como apoio das outras 
disciplinas.  
 
Educação Física como 
recreação; atividades para 
passar o tempo; prática 
desvinculada da teoria. 

 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Concepção de 
corpo 

-Concepção de corpo: corpo 
ausente na escola e corpo que 
dá respostas. 

01 _ 01 02 

Quadro 09: Concepções Docentes: subcategorias, indicadores e número de registros obtidos. 
Fonte: entrevistas. 
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Em relação às concepções relacionadas à formação na área da Educação 

Física, verificamos que o quadro evidencia que todas as professoras entrevistadas 

fizeram menção à formação inicial. Entretanto, os comentários abordam, desde a 

ausência de saberes específicos, a formação insuficiente até aprendizagens 

significativas. 

Apenas duas professoras (8,7%), egressas do Curso de Pedagogia, 

pertencentes aos grupos Estabilidade e Renovação, comentaram sobre 

aprendizagens consideradas significativas no curso de formação inicial: 

 
Nada [...] Que eu lembre não. Dentro do curso de Pedagogia [...]. Porque 
não tem nenhuma disciplina assim: Educação Física, [...]. Mas eu me 
lembro que eu paguei uma disciplina complementar dentro do... Da área de 
educação física que me motivou um pouco mais foi (incerta)... A dança... A 
dança na infância... Alguma coisa assim relacionada à dança. Aí eu percebi 
como era importante. Aí, eu descobri a importância e me ajudou bastante na 
prática (Marizete, 2008). 
 
Aprendi muito no Kennedy, porque o meu curso de formação foi no 
Kennedy, teve muito de lá e teve muito da prática, da intuição, da 
experiência que influencia também e tiveram as leituras que eu fiz e estudos 
dos Referenciais Infantis. Minha prática era baseada nisso ai (Marivanda, 
2008). 

 

Notemos que a professora do grupo Estabilidade comentou sobre uma 

disciplina complementar que havia participado como aluna no Curso de Educação 

Física. Entretanto, apesar de enfatizar a importância da disciplina e suas 

contribuições para a prática, percebemos que seus comentários são vagos, 

imprecisos.  

Quanto à professora do grupo Renovação, esta recordou, em um tom 

bastante entusiasmado, a experiência vivenciada no seu curso de formação inicial. 

Em conformidade com pesquisa realizada anteriormente, constatamos que, no curso 

de formação referido pela professora Marivanda, o ensino de Educação Física tinha 

como respaldo teórico a abordagem desenvolvimentista e ocorria “[...] de modo 

sistemático, organizado e intencional [...]”, com a orientação para a prática 

pedagógica voltada para o desenvolvimento das habilidades motoras. 

(CAPISTRANO, 2001, p.50).   

Além dessas duas professoras, dez docentes (43,5%), distribuídas 

equilibradamente nos três grupos declararam a ausência de saberes específicos em 
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Educação Física. A fala da professora Marilane (2008), do grupo Início, manifesta, 

igualmente, as impressões das outras professoras dos três grupos: 

 
Eu não tinha nenhuma formação especifica nem na área de arte nem na de 
educação física. A especialização foi a minha primeira formação nessa área 
[...].  

 

Tal situação torna-se ainda mais preocupante quando outras doze 

professoras (52,2%) afirmaram que a formação foi inadequada ou insuficiente. Na 

maioria das vezes, as professoras - egressas do Curso de Pedagogia bem como do 

Curso de Magistério na modalidade Normal - referiram-se à disciplina Jogos e 

Recreação. Já a professora egressa do Curso de Educação Física relacionou a 

formação para atuar com crianças aos saberes oriundos da disciplina de 

Desenvolvimento Motor e também de outras que contemplavam os aspectos 

psicológicos. Vejamos duas falas que retratam bem essa questão: 

 
Antes desse curso, o meu saber era sempre alguma coisa que eu procurava 
ler, buscar em livros, porque, durante o curso de graduação na Faculdade, 
não tínhamos muito [...] Eu lembro que a disciplina que teve era Jogos e 
Recreação; trabalhava muita brincadeira, mas era uma coisa solta. A gente 
não sabia muito para que era, para que servia e nem a importância de se 
trabalhar a educação física na infância. Eu acho que o curso de graduação 
deixou muito a desejar. [...] (Maria do Rosário, 2008). 
 
Eu que fiz o curso de educação física, tinha umas disciplinas que levava o 
pessoal de desenvolvimento motor e outras (contemplavam), a questão 
psicológica, e durante eventos, congressos, alguns cursos, mas sempre a 
maioria dos cursos está voltada para o esporte, a dança, pouco para a 
educação infantil. Minha experiência com educação infantil foi quando eu fui 
pra APAE como voluntária. Eu passei um tempo na APAE trabalhando com 
crianças da educação infantil (Marine, 2008). 

 

Diante, ainda64, desse contexto da formação acadêmica, tanto no curso 

de Pedagogia quanto no de Educação Física, percebemos a convergência de 

opiniões das professoras investigadas, uma vez que a maior parte das professoras 

enfatiza a necessidade de buscar saberes em diferentes instâncias para atuação 

pedagógica junto aos/às alunos/as da Educação Infantil.  

Tal constatação nos recorda e reforça a afirmação de Sayão (1999) 

quando explicita que, tradicionalmente, os cursos de licenciatura em Educação 

Física não se preocupavam com a formação de professores para atuarem na 

                                                
64 Faz-se necessário salientar que 65,2% das professoras investigadas (quinze professoras) 
concluíram o curso de graduação na década de 2000, em universidades do Rio Grande do Norte. 
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Educação Infantil. Por outro lado, nos cursos de formação de professores de 

Educação Infantil, com exceção de algumas iniciativas, a Educação Física, também, 

não era contemplada de forma organizada como área de conhecimento com 

especificidades que precisam ser apropriadas pelo/a professor/a que trabalha com 

crianças (CAPISTRANO, 2001). Consideramos importante destacar que tal realidade 

vem se modificando, gradativamente, mas foi, nesse contexto, que muitos dos/as 

professores/as, hoje, em exercício foram formados inicialmente. 

Desse modo, sete professoras (30,4%), inclusas nos grupos Início e 

Estabilização, fizeram referência aos saberes construídos com base em situações 

vividas na infância, no ambiente escolar ou fora dele, agradáveis ou traumáticas. 

 
Antes da especialização, eu não entendia [...] Eu achava que a Educação 
Física era assim... Aquele negócio que eu fazia quando estudava, quando 
eu era aluna; era aquele negócio de levantar, abaixar [...]. Essas coisas. Aí, 
eu não fazia isso aí, só que eu não entendia. Eu vim entender a parte da 
Educação Física com a especialização. Aquelas músicas que a gente 
trabalha: Eu ponho a minha mão pra dentro, eu ponho a minha mão pra 
fora... Então, eu brincava, mas eu não entendia que isso aí já incluía 
Educação Física. [...] Antes do curso, a Educação Física não funcionava na 
Educação Infantil. Era assim, até no curso de Pedagogia, a gente teve a 
disciplina de Artes, mas a Educação Física, específica assim, a gente não 
teve. [...] Eu já fazia aleatório, sem um planejamento; sem entender o 
significado daquilo ali. As crianças gostavam. Eu gostava quando era 
criança, de brincar, de pular corda. Eu gostava de brincar de amarelinha. Eu 
gostava de brincar de n coisas. Então as coisas que eu gostava eu levava 
para sala e eu via que eles gostavam também. Aí, eu fazia (Marilda, 2008).  
 
[...] Eu não tinha nenhuma noção; fazia o que eu vivido tinha como 
estudante. Não era nada de diferente [...] (Maria Aneide, 2008). 
 
Bom, antes do curso, em minhas aulas, eu trabalhava a partir do que eu 
tinha aprendido no decorrer da minha formação. Eu costumo dizer, eu até 
relatei no Memorial, que minha formação (como aluna) na área de educação 
física foi traumática, porque o que eu recordo do ensino fundamental era 
que a gente chegava para assistir aula e o professor mandava dar 10, 15 
voltas na quadra. Quando não iríamos brincar com as modalidades. Então, 
como eu não tinha muita habilidade e era sempre excluída, nenhuma equipe 
me queria. Então eu me sentia muito mal; às vezes, não tinha nem vontade 
de ir; eu ia mesmo pela freqüência, e, praticamente, eu ia obrigada, mas eu 
não sentia prazer. Então, em conseqüência disso, minha vida profissional 
também, antes do curso, foi baseada nisso. No magistério, muito pouco 
também foi acrescentado com relação a isso (Maria Diana, 2008). 

 

Vemos como situações da infância vivenciadas pelas professoras trazem 

ao presente as lembranças e provocam desdobramentos na prática com os alunos. 

Moita (1992, p.138) afirma que  
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numa perspectiva diacrônica pode notar-se uma influência muito forte de um 
tempo “passado” na vida profissional – o tempo da infância. As experiências 
feitas durante a infância projetam-se na relação com as crianças. É 
significativo ouvir educadoras explicitar as marcas das suas experiências de 
crianças na suas relações educativas. 

 

A respeito desse processo intertemporal, Alarcão e Roldão (2008, p.33) 

mais recentemente confirmam tais constatações com os resultados de suas 

pesquisas, declarando que o passado escolar “[...] exerce uma força muito grande 

sobre as práticas pessoais dos formandos”.  

Ainda houve aquelas, em todos os grupos, que relataram saberes 

construídos com base em experiências já como docentes, inclusive experiências de 

auto-formação: a pesquisa em livros e outros materiais (quatro docentes, 17,4%), a 

observação da prática e as conversas com outros professores (nove docentes, 

39,1%), o papel formativo da coordenação escolar (uma docente, 4,3%), e também, 

simultaneamente e não, em experiências apoiadas na tradição pedagógica (uma 

docente, 4,3%) e em uma prática intuitiva (quatro docentes, 17,4%). 

Outras sete entrevistadas (30,4%) que faziam parte dos três grupos, 

sendo uma do grupo Início, quatro do Estabilidade e duas do grupo Renovação, 

ainda declararam a participação em cursos e oficinas pedagógicas. Nos cursos 

mencionados, percebemos, também, a atuação/influência dos organismos 

internacionais, através de programas próprios ou federais, como o PETI65, a Rede, o 

PIDEPE66: 

 
Antes desse curso, eu só tinha praticamente duas experiências. A primeira, 
quando eu trabalhava como monitora do Programa PETI – Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil -, do Governo Federal. Eu participei de uma 
Semana Pedagógica que incluía Arte e Educação Física, mas eram mais 
oficinas, mas serviu de alicerce para educar na minha sala que era 
heterogênea, eram crianças de 7 a 14 anos, crianças e adolescentes. 
Nesse período eu ainda não trabalhava na educação infantil. Em 2004, eu 
comecei a trabalhar na educação infantil. Depois que eu comecei a 
trabalhar na educação infantil, eu participei de uma Oficina Pedagógica de 
Ensino de Arte e Educação Física na Infância, promovida pelo Paidéia. [...] 
(Maria Sara, 2008). 
 
[...]. Não é uma disciplina que seja bem trabalhada realmente nas escolas, 
pelo menos aqui, e eu sempre procurava, nesses cursos que a gente faz de 

                                                
65 PETI – Programa do Governo Federal brasileiro que tem como objetivo contribuir para a erradicação de todas 
as formas de trabalho infantil no país, atendendo a famílias cujas crianças e adolescentes, com idade inferior a 
dezesseis anos se encontrem em situações de trabalho.  
66 PIDEPE- Programa Para o Desenvolvimento da Educação Infantil, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com as Prefeituras Municipais do Estado, no 
período de 1993 a 2002. 
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formação continuada... Às vezes, os professores têm algumas coisas 
relacionadas, tem também, às vezes, algum curso que dava coisas na área 
(Maria do Rosário, 2008). 
 
[...] Mais tarde (depois da Graduação), [...] eu me vinculei a um grupo de 
formação da UFRN, [...] e, a partir daí teve todo um alargamento de 
conhecimentos (da Educação Infantil), algo mais... Melhor fundamentado 
[...] aí, voltando para o nosso município, nós repassávamos aos professores 
e, ao mesmo tempo, a gente ia aprimorando essas práticas da Educação 
Física e da Arte, conforme as orientações recebidas [...] (Maria Tércia, 
2008). 
 
[...] Quando eu fui trabalhar com a Educação Infantil novamente, aí, teve um 
curso pela UNICEF, um curso muito bom, que nos deu um material muito 
bom e aí eu passei a ter uma visão diferente já. [...] (Marili, 2008). 

 

Motivadas sobretudo pelas necessidades da prática, percebemos nas 

falas que as professoras já buscavam dispositivos de formação para atendê-las. E 

deparamo-nos com os mais diversos modelos. 

Diante desse panorama, como as professoras investigadas se referem às 

concepções sobre a própria área e sobre alguns dos fundamentos da Educação 

Física anteriores do Curso de Especialização em estudo?  

Ainda tendo em conta a categoria “Concepções docentes”, consideremos, 

portanto, as “Concepções da Educação Física e de corpo”.   

Em relação à concepção de Educação Física, encontramos nos três 

grupos diversas concepções que se sobrepõem, e outras que se contrapõem. 

Inicialmente, torna-se necessário destacar os comentários que decorrem do 

(des)entendimento da Educação Física como disciplina/componente curricular.  

Segundo sete professoras investigadas (30,4%), sendo duas do grupo 

Início, uma do Estabilidade e quatro do grupo Renovação, a Educação Física foi 

explicitamente concebida como recreação, na perspectiva de atividades livres. Tal 

concepção está posta claramente na entrevista da professora Maria Régia quando 

afirma:  

 
Bem, eu enquanto professora trabalhando nessa perspectiva da educação 
física, eu trabalhava mais uma questão de recrear, de brincar (Maria Régia, 
2008). 

 

A afirmação acima e de outras seis professoras seguem no mesmo 

sentido da perspectiva apontada pela professora Maria Sara, quando denunciava 

que a Educação Física era considerada como conjunto de atividades para passar o 

tempo. 
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Eles sempre gostam muito de brincadeira de roda e antes do curso eu já 
fazia brincadeiras de roda. Ai vai chegar o que eu quero: eu brincava, eu 
cantava, eu fazia as brincadeiras de roda com eles, só que eu não sabia 
que aquela brincadeira de roda... Eu não tinha conhecimentos que elas 
faziam parte da arte e da educação física que era conteúdo. É isso que eu 
quero dizer: eu pensava que aquela atividade era só pra passar o tempo [...] 
(Maria Sara, 2008). 

 

De fato, a Educação Física, de modo geral, não era reconhecida como 

componente curricular, como enfatiza a professora Maria do Rosário (2008): 

  
A gente brincava; eram mais brincadeiras. Não era Educação Física como 
disciplina.  

 

De novo, percebemos um entendimento da Educação Física como um 

saber eminentemente prático, destituída de pensar (CASTELLANI FILHO, 1988). 

Essa visão está explicitada na fala de três professoras do grupo Estabilidade: 

 
[...] Eu lembro que a disciplina que teve era Jogos e Recreação; trabalhava 
muita brincadeira, mas era uma coisa solta. A gente não sabia muito para 
que era, para que servia e nem a importância de se trabalhar a educação 
física na infância. [...] (Maria do Rosário, 2008).  
 
[...] Eu não conhecia os fundamentos da educação física. Era uma prática, 
desvinculada da teoria (Maria Bela, 2008). 
 
 [...] Era uma coisa muito solta (Maria Aneide, 2008). 

 

Ainda em relação à concepção de Educação Física, houve seis 

professoras (26,1%), nos dois primeiros grupos, que a apontaram como disciplina, 

como podemos ver a seguir. 

Durante a entrevista, a professora Marilane (2008) se refere à Educação 

Física anterior ao curso, em dois momentos; primeiramente, tratando-a como 

disciplina, em uma perspectiva de sistematização de atividades lúdicas para 

aprendizagem de conteúdos de outros componentes curriculares. Em outro 

momento, refere-se à recreação. Tal forma de se expressar permite-nos inferir 

acerca do entendimento de que recrear exprime uma concepção espontaneísta, com 

fim em si mesma ou como atividades desarticuladas, que, de igual modo, não exige 

planejamento do professor, entretanto, ao sistematizar as atividades lúdicas como 

apoio pedagógico na aprendizagem de outros campos do conhecimento, o momento 

de Educação Física ganha o status de disciplina. Vejamos as suas duas falas:   
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[...] e de acordo com a minha prática eu tinha muito mais essa disciplina 
como apoio das outras disciplinas. Se eu realizava algum tipo de jogo era 
sempre apenas com o objetivo de apoiar as disciplinas de matemática, de 
língua portuguesa; não trabalhava com os próprios conhecimentos da área. 
[Pesquisadora - Cite um exemplo.] Se eu estava dando multiplicação, por 
exemplo, eu realizaria um bingo, uma disputa, mas apenas com o objetivo 
de trabalhar a multiplicação. Hoje, depois dos estudos realizados durante o 
curso, eu já trabalho na área de educação física outras questões.  
 
As crianças tinham o momento que a gente chama de recreação. Nesses 
momentos a gente costumava deixar as crianças muito livres, sem 
planejamento, livres para que eles brincassem à vontade.  

 

Outras duas professoras do grupo Estabilidade lembraram-se da 

Educação Física como disciplina, entretanto, ocupando posição hierarquicamente 

desvalorizada em relação às outras: 

 
[...] a gente não dava muita importância à Educação Física; a Educação 
Física ficava em último plano; a gente se preocupava mesmo era com as 
disciplinas Matemática, Português, [...] (Marili, 2008). 

 

Igualmente, outra professora do grupo Estabilidade concebia a Educação 

Física como disciplina complicada e distante:  

 
[...] Mas o que mais mudou a minha forma de pensar, o objetivo maior foi 
exatamente esse ponto que eu via a arte e a educação física como uma 
coisa tão distante, uma coisa tão complicada. O curso me mostrou que não 
é complicado; basta eu me empenhar, seguir aquele caminho [...] (Maria 
Aneide, 2008). 

 

Por fim, duas professoras do grupo Início se referiram à Educação Física 

relacionando seus conteúdos e/ou as suas atividades ao corpo: métodos ginásticos 

e percepção. Essa, como veremos no recorte da professora Marine, limitada ao 

próprio corpo.  

 
Antes da especialização, eu não entendia [...] Eu achava que a Educação 
Física era assim [...] Aquele negócio que eu fazia quando estudava, quando 
eu era aluna; era aquele negócio de levantar, abaixar... Essas coisas. Aí, eu 
não fazia isso aí, só que eu não entendia. [...] (Marilda, 2008). 
 
[...] Lá a gente tinha aula de educação física. Eu pensava em ensinar a 
percepção, a percepção do corpo, do braço, do pé [...] Deles estarem 
conhecendo o próprio corpo, porque muitas vezes, percebia que ia trabalhar 
com a bola e eles não sabiam [...] Eu dizia coloque na mão e ela não sabia 
direito; até os maiores, então, a necessidade que eu via era realmente fazer 
com que eles percebessem o corpo [...] (Marine, 2008). 
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Tal como a relação é proposta acima entre Educação Física e corpo, a 

dicotomia corpo/mente é reforçada, como se isso fosse possível. Essa dicotomia 

corpo e mente/inteligência significou o privilégio da razão em detrimento da 

subjetividade. Superar as dicotomias (corpo e alma, corpo e mente) “[...] pode ser 

um passo inicial para o conhecimento do corpo” (SANCHES NETO; LORENZETTO, 

2008, p.138). De acordo com os referidos autores (2008, p.140), com base na 

fenomenologia, conhecer o corpo implica extrapolar o conhecimento do seu corpo, 

mas se refere a conhecer-se, conhecer os outros e a cultura, visto que o corpo está 

relacionado ao mundo no qual o sujeito está inserido. 

Convergindo com essas posições em relação às concepções de 

Educação Física, as cartas de intenções são apresentadas por quatro professoras 

dos três grupos como área de conhecimento; outras quatro a apontam como espaço 

de desenvolvimento, opinião concentrada nos grupos Início e Estabilidade. Ainda 

são evidenciadas duas concepções da Educação Física como espaço de 

conhecimento das manifestações culturais e como conjunto de atividades com 

objetivos específicos, respectivamente, por uma professora do grupo Início e do 

grupo Estabilidade. 

As concepções acima são descritas de modo vago, geralmente, imbuídas 

de chavões, de saberes perpetuados pela tradição, tais como: disciplina com 

saberes, significados e com função importante – sem explicitar melhor -; ligada a 

festas escolares e brincadeiras; recurso pedagógico ou espaço de atividades para 

passar o tempo; importante para o desenvolvimento cognitivo, social e moral e de 

práticas saudáveis. Mesmo a referência feita à Educação Física ligada ao 

conhecimento das manifestações culturais tinha como fim o lazer e a afetividade.  

Além das concepções de Educação Física, a análise dos dados 

identificou ainda em relação às concepções anteriores ao curso, a compreensão de 

corpo. Em duas entrevistas, uma no grupo Início e outra no grupo Renovação, 

encontramos, respectivamente, testemunhos que evidenciaram o reconhecimento de 

um corpo ausente na escola, corpo que precisa(va) ficar imóvel, e um corpo que dá 

respostas.  

 
 Antes do Curso, da especialização, de curso mesmo de formação, sempre 
que tinha oficinas de jogos e recreação, eu participava pra buscar porque 
sempre eu achei que era uma lacuna, o corpo era muito distante da sala de 
aula. Na sala de aula a gente não conseguia mexer, mesmo porque a gente 
trabalha em escola publica, eu minha experiência anterior era com escola 
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particular e escola particular tem muito do aluno centrado, sentado, 
enfileirado e isso me incomodava muito, me inquietava muito. Então as 
experiências de minha formação de magistério eram insuficientes pra essa 
prática hoje, então, por isso eu buscava os cursos de aperfeiçoamento, e aí 
eu digo que a minha prática se tornou significativa a partir do curso de 
especialização (Maria Auxiliadora, 2008). 
 
[...] A minha visão de que o corpo pode dar respostas e que é um 
aprendizado para a criança, isso eu já sabia muito bem [...] (Mariza, 2008). 

 

Em seus estudos, Nóbrega (2005a, p.17), entre outros/as estudiosos/as, 

explica como o corpo é progressivamente deixado de fora da prática pedagógica ou, 

“[...] quando muito, o corpo é considerado como instrumento para desenvolvimento 

do intelecto”. A referida autora (2005a) nos alerta que o corpo, também, cria um 

mundo simbólico, de significações, de linguagens.    

Diante desse panorama, em termos de formação profissional, 

constatamos que a maioria das professoras ingressou no mercado de trabalho sem 

muita clareza das concepções que subjazem aos saberes necessários a uma 

Educação Física que contribua, realmente, para uma maior compreensão de si, 

enquanto sujeito social, produtor de cultura. Então, vejamos, segundo as 

professoras entrevistadas, como se configuravam as práticas pedagógicas na 

instituição educativa.  

 

6.2.1.2 Práticas Pedagógicas anteriores ao curso 

 

Quando indagadas sobre a prática pedagógica em Educação Física 

anterior do curso, destacamos elementos que possibilitam uma visão de conjunto 

das intervenções das professoras junto às crianças ou das ausências delas. 
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Subcategorias Indicadores Grupo 
Início 

Grupo 
Estabilidade  

Grupo 
Renovação 

Total de 
sujeitos 

Planejamento 
das atividades 

Ausência de planejamento;  
 
dificuldade de planejar;  
 
planejamento individual;  
 
prioridade para as outras 
disciplinas;  
 
integração do movimento e da 
ludicidade no planejamento 
de outras disciplinas 
 
sugestão de atividades  pela 
coordenação 
 
planejamento ineficaz 

02 
 
_ 
 

02 
 
_ 
 
 
_ 
 
 
_ 
 
_ 

_ 
 
_ 
 

01 
 

02 
 
 
 

01 
 

01 
 

02 

03 
 

01 
 
_ 
_ 
 
 
 
_ 
 
_ 
 
 
_ 

05 
 

01 
 

03 
 

02 
 
 

01 
 

01 
 
 

02 
Objetivos/ 
intencionalidade  
das práticas 

Presença de objetivos  
 
 
Ausência de objetivos 

01 
 
 

02 

_ 
 
 

01 

_ 
 
 

03 

01 
 
 

06 
Orientações  
metodológicas 

Uso de faz de conta e de 
recursos materiais 
 
Prática assistemática 
 

01 
 
 

01 

_ 
 
 
_ 

_ 
 
 
_ 

01 
 
 

01 

Atividades Brincadeiras/jogos 
 
Expressão corporal 
 
Reconhecimento do corpo 
 
 Orientação espacial 

06 
 

01 
 
_ 

 
01 

06 
 
_ 
 
_ 
 
_ 

04 
 
_ 
 

01 
 
_ 

14 
 

01 
 

01 
 

01 
Espaço físico 
destinado às 
atividades 

No pátio _ 02 02 04 

Tempo destinado 
 às atividades 

Tempo previamente definido 
 
Tempo indefinido 

02 
 
_ 

01 
 

01 

_ 
 

03 

03 
 

04 
Quadro 10: Categoria Práticas pedagógicas anteriores ao curso: subcategorias, indicadores e 
número de registros obtidos.  
Fonte: entrevistas. 

 

Das vinte e três professoras entrevistadas, a grande maioria, dezesseis 

professoras (69,5%) distribuídas nos três grupos, enfatizou que a prática 

correspondia à realização de jogos e brincadeiras, a práticas recreativas. Outras três 

citaram ainda atividades relacionadas à expressão corporal, com a presença ou não 

de música (grupo Início), à orientação espacial (grupo Início) e ao reconhecimento 

do corpo (grupo Renovação).     

Verificamos, também, que apenas uma professora (grupo Início) fez 

menção ao caráter intencional das atividades, destacando a presença de objetivos. 

E, para isso, recorreu a chavões:  
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A orientação era para diferentes tipos de brincadeiras que tinha alguns 
objetivos como trabalhar a lateralidade; desenvolver o corpo da criança; era 
mais nessa área (Mariza, 2008). 

 

Outras seis professoras (26,1%), sendo duas do primeiro grupo, uma do 

segundo e três do terceiro, mencionaram claramente a ausência de objetivos. 

Conforme as falas, essas atividades ocorriam sem um planejamento 

prévio, de acordo com os registros de cinco professoras (21,7%), sendo duas do 

primeiro grupo e três do segundo.  

Observemos, no quadro acima, os indicadores relativos ao planejamento 

envolvendo a Educação Física, pois demonstram bem a não sistematização da área 

anterior ao curso.  

Assim, nesse contexto, a ausência do planejamento institucional, coletivo, 

aliada à prioridade dada às outras disciplinas, à dificuldade de planejar e/ou ao 

planejamento feito com base nas conversas com outros/as profissionais da escola 

contribuía para caracterizar a prática pedagógica na área da Educação Física como 

assistemática, sem uma organização intencional dos conhecimentos. Tal afirmação 

é reforçada pelas palavras da professora Marilda (2008): 

 
[...] Só depois [...] Antes do curso, a Educação Física não funcionava na 
Educação Infantil. Era assim, até no curso de Pedagogia, a gente teve a 
disciplina de Artes, mas a Educação Física, específica assim, a gente não 
teve. Aí, eu não tinha uma base sobre isso. Foi só lá que eu aprendi um 
bocado de coisa sobre isso. Que a Educação Física com as crianças 
pequenininhas a gente trabalha também fazendo jogos, num pular corda, 
que eu já fazia, mas só não fazia um projetozinho, organizando o 
conhecimento deles, a brincadeira, os tipos que eles conheciam. Eu só 
brincava sem... Eu brincava com a corda, não o pular corda assim 
(gesticula, girando a mão, imitando o movimento de bombear a corda). Eu 
fazia como o chicotinho (novamente, gesticula reproduzindo o movimento 
de balançar a corda no chão), que ele passa de um lado para o outro, mas 
eu não entendia. [...] Eu já fazia aleatório, sem um planejamento; sem 
entender o significado daquilo ali. [...]  

 

Por outro lado, o planejamento foi evidenciado nas falas das professoras 

Maria do Rosário (2008) e Marine (2008), do grupo Início, quando a primeira 

ressaltou o caráter lúdico como recurso didático, e a segunda se remeteu ao 

planejamento individual, salientando o jogo de faz de conta como elemento 

importante em suas aulas. 
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Eram planejadas. Pelo menos, eu planejava, porque eu já sabia que era 
importante para as crianças aquela parte de movimento, o lúdico. Então eu 
procurava planejar alguma coisa que integrasse às outras disciplinas; não 
fosse uma coisa solta; brincar por brincar. Eu procurava trabalhar, por 
exemplo, uma aula de português que é linguagem oral e escrita, eu sempre 
procurava uma brincadeira que relacionasse que desse pra trabalhar 
matemática, ciências - natureza e sociedade (Maria do Rosário). 
 
[...] Eu pensava em ensinar a percepção, a percepção do corpo, do braço, 
do pé [...] Deles estarem conhecendo o próprio corpo, porque muitas vezes, 
percebia que ia trabalhar com a bola e eles não sabiam... Eu dizia coloque 
na mão e ela não sabia direito; até os maiores, então, a necessidade que eu 
via era realmente, fazer com que eles percebessem o corpo. Os objetos, a 
gente usava com essa intenção de intermediar para levar a essa percepção, 
de usar corda, pular corda, dentro e fora. Eu colocava uma corda pra que 
eles percebessem melhor o que era dentro e o que era fora. Botava objetos 
para que eles imaginassem que eram peixes, que eram plantas e eles 
faziam movimentos com o corpo, como o peixe nadava; como a planta 
dentro do mar podia fazer e eu tentava sempre levar para a questão do 
corpo, usando objetos ou não, músicas [...] (Marine). 

 

Todo esse panorama conduz, em relação ao tempo destinado às 

atividades, a uma prática que se desdobrava em duas vertentes: uma primeira, 

destacada por professoras dos grupos Início e Estabilidade, no qual as atividades 

eram desenvolvidas em um tempo previamente definido para a recreação, na rotina 

diária ou semanal. As palavras da professora Maria Antonieta demonstram como o 

tempo era definido: 

 
[...] Tinha a aula, quando a criança chegava tinha a acolhida, aquele 
processo todo, ia para a sala, a merenda; aí, depois tinha meia hora de 
recreação, antes de começar as tarefas (Maria Antonieta, 2008). 

 

Na outra vertente, quatro professoras (17,4%), uma do grupo Estabilidade 

e três do grupo Renovação, ressaltaram que as atividades apenas ocorriam quando 

dava ou sobrava um tempinho. Tal encaminhamento é influenciado, certamente, por 

uma concepção de Educação Física como atividades com fim em si mesmas, como 

já dissemos anteriormente, com caráter predominantemente prático. Nesse mesmo 

sentido, é justificável que cinco professoras se referiram ao espaço físico de 

realização das atividades se limitando ao pátio. 

Percebemos que esses encaminhamentos do fazer pedagógico são 

decorrentes das concepções e fundamentos de Educação Física, conscientes e não, 

em uma relação articulada, de tal modo que a prática pedagógica se constitui tendo 

em conta os saberes docentes, e, ao mesmo tempo, serve de subsídio para a 

construção de novos saberes.  
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Assim, o curso proporcionou alguma mudança nos saberes docentes, 

sobretudo, nos relacionados à Educação Física, e nos fazeres escolares das 

professoras investigadas?   

 

6.2.2 Concepções Docentes e Práticas Pedagógicas na área de Educação 

Física posteriores ao curso 

 

De forma semelhante ao tema anterior, abordaremos, neste item, as 

categorias, subcategorias e os indicadores relacionados aos discursos acerca das 

reflexões sobre saberes (durante e) posteriores às intervenções do curso de 

especialização em estudo.  

Já antecipamos que, neste tema, as entrevistas revelam novos/as 

elementos/subcategorias/indicadores para nossa análise. Na primeira seção, sobre a 

categoria “Concepções docentes”, atentamos para a (re)significação dos saberes e, 

em seguida, os dados sistematizados sobre a categoria “Práticas pedagógicas” 

buscam respostas para como se dava ou não a implicação desses novos 

significados e sentidos, no cotidiano da Educação Física na Educação Infantil.  

Julgamos oportuno ressaltar sempre o reconhecimento de que tal 

movimento não se faz em uma direção única. Esse processo ocorre, 

necessariamente, no diálogo, na interação, em “mão dupla”, permanentemente e em 

diferentes instâncias, como afirma a professora Maria João: 

 
[...] Não que não tenha mais o que aprender, até na sala de aula com a 
criança, quando você dá o caminho, você ensina a criança a brincar com 
determinado brinquedo e ela dá outras possibilidades.  Não é só aquilo que 
você aprendeu, não é só aquilo do jeito que você ensinou ao aluno, ele 
mostra outros jeitos de brincar com aquilo ali. [...] (Maria João, 2008). 
 

6.2.2.1 Concepções docentes posteriores ao curso 

 

É nossa intenção trazer, à tona, as perspectivas das professoras sobre a 

formação docente, mais propriamente na área da Educação Física, como também 

suas concepções sobre a própria área e sobre alguns de seus fundamentos. Desse 

modo, poderemos satisfazer a intenção de elucidar possíveis mudanças ou não em 

seus discursos na trajetória de professora de Educação Física na instituição de 

Educação Infantil.  
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Inicialmente, atentemos que os indicadores já apontam para novas 

atitudes das professoras frente à construção/socialização de saberes. Vejamos o 

quadro abaixo relacionado às concepções docentes: 

 
Subcategorias Indicadores Registros 

do grupo 
Início 

Registros do 
grupo 
Estabilidade 

Registros do 
grupo 
Renovação 

Total de 
sujeitos 

Formação na  
área da 
Educação 
 Física  

Prática respaldada em 
novos conhecimentos, em 
novas referências. 
 
Busca permanente de novos 
conhecimentos/aprendizage
m em diferentes fontes e 
tempos. 
 
Organização de um tempo 
de estudo em relação à 
Educação Física. 
 
Seminários para professores 
e/ou organização de material 
de estudo 
 
Organização de projetos 
coletivos   
 
Apresentação e publicação/ 
divulgação de trabalhos 
 
Dificuldade em relação ao 
desinteresse das outras 
professoras da escola 

 
01 
 
 

02 
 
 
 
 
 
- 
 
 
_ 
 
 
 
_ 
 
 
_ 
 
 
 
_ 

 
04 
 
 

01 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 

01 
 
 
 

01 
 
 
_ 
 
 
_ 

 
04 
 
 

03 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 

01 
 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

01 
 

 
09 

 
 

06 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 

03 
 
 

01 

Concepção de   
Educação 
Física  

 
Área de conhecimento;  
 
Espaço importante de 
desenvolvimento da 
expressão da linguagem 
corporal;  
 
Espaço importante para o 
desenvolvimento infantil.  
 
Educação Física trabalha a 
cultura de movimento/cultura 
corporal;  
 
Área que ensina/trabalha o 
corpo, seus limites, a 
consciência corporal, o 
domínio do corpo, a 
coordenação motora ampla, 
fina, equilíbrio...   
 
O trabalho da Educação 
Física é feito usando jogos 
recreativos. 

 
06 
 
 

01 
 
 
 
 

01 
 
 
_ 
 
 
 
 

05 
 
 
 
 
 

03 

 
02 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
_ 

_ 
 
 
 

02 
 
 
 
 

05 
 
 

05 
 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 
_ 
 

 
08 

 
 

05 
 
 
 
 

09 
 
 

07 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

03 

Concepção de 
movimento 

 
O professor de Educação 

Física deve ensinar/trabalhar 
o movimento... e avaliar os 
movimentos aprendidos.  

 
Hora do movimento e da 
expressividade. 

 
Movimento como forma de 
interagir com as coisas e 
com as pessoas. 

 
02 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
_ 

 
02 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 

01 

 
02 
 
 
 
 
 

01 
 
 
_ 
 

 
09 

 
 
 
 
 

01 
 
 

01 
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O trabalho da Educação 
Física envolve o 
movimentar-se de forma 
intencional. 
 
Nas aulas de Educação 
Física, o professor trabalha 
a (re) criação dos 
movimentos, na medida em 
que trabalha a dança, a 
brincadeira, o correr, o 
pular... 

 
 
 
_ 
 
 
 
 
 
_ 

 
 
 
_ 
 
 
 
 
 
_ 
 

 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 

02 

Nova 
concepção de 
corpo/criança 

Somos o próprio corpo 
 
 Criança como pessoa que 
precisa se locomover, atuar, 
interagir com pessoas e 
objetos. Criança como 
sujeito em movimento 
 
Aprendizagem de que o 
corpo foi feito para ter prazer 
 
Compreensão do aluno 
como um todo 

_ 
 
 

01 
 
 
 
_ 
 
 
 
_ 

01 
 
 

02 
 
 
 

01 
 
 
 

03 

_ 
 
 
_ 
 
 
 
 
_ 
 
 
_ 

01 
 
 
 

03 
 
 
 

01 
 
 

03 

Novo papel de 
professor/a 

É papel do professor 
ensinar, trazer 
conhecimentos, observar, 
realizar atividades, fazer 
junto, motivar, Intervir, 
planejar, observar. 

 
É papel do professor anotar, 
registrar a prática 
pedagógica 

05 
 
 
 
 
 
 
_ 

06 
 
 
 
 
 
 
 

02 

03 
 
 
 
 
 
 
 

01 

14 
 
 
 
 
 
 
 

03 

Quadro 11: Categoria Concepções docentes posteriores ao curso, subcategorias, indicadores 
e registros.  
Fonte: entrevistas 

 

Nas falas das professoras, a fundamentação teórica passa a assumir 

posição destacada no fazer com as crianças na área de Educação Física. Das vinte 

e três professoras entrevistadas, nove delas (39,1%), concentradas principalmente 

nos grupos Estabilidade e Renovação, salientam a articulação teoria e prática, na 

qual esta passa a ser respaldada em novos conhecimentos, em novas referências. 

Vejamos algumas falas das professoras, comentando sobre a articulação teoria e a 

prática:  

 
Elas se complementam, a teoria e a prática. A prática sem a teoria se torna, 
muitas vezes, uma atividade descoordenada que era como a gente fazia 
antigamente; também só a teoria e não aprimorar a prática também não 
adianta; as duas têm que caminhar juntas, elas se complementam. Você 
tem que estar sempre buscando, ler alguma informação sobre educação 
física para ter uma prática bem consistente para ter os resultados que você 
deseja e planejar as suas atividades; também não é aleatoriamente (Maria 
Bela, 2008).  
 
[...] Os projetos que a gente desenvolvia na escola, a gente desenvolve 
muito sem levar em conta a bibliografia, autores... No que é que aqueles 
autores podem contribuir para desenvolver aquele trabalho? E o curso 
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exatamente proporcionou essa prática, de você vincular a teoria à prática 
(Maria José, 2008). 
 
Principalmente, (mudanças) em relação à fundamentação. Eu fazia sem ter 
muita fundamentação naquilo. É tanto que durante o curso a gente foi 
percebendo por onde é que a gente estava seguindo, se estava indo pelo 
caminho certo e assim, principalmente em relação à fundamentação e como 
trabalhar (Marine, 2008). 
 
[...] Então, eu já tenho conhecimentos e a prática de sala de aula vai 
fazendo você buscar mais. E você tem que brincar, porque a criança 
aprende brincando, então você vai buscando, vai pesquisando. [...] Então, 
tudo isso que eu vi lá no curso, eu trago para a sala de aula. Ou seja, a 
teoria me ajudou muito na prática. Inclusive o que eu fazia que não sabia da 
teoria... Mas eu já fazia alguma coisa, entendeu? (Marizete, 2008). 
 
Porque em cada disciplina a gente realizava um trabalho prático que levava 
para a sala de aula. Isso ajudou a relacionar a teoria com a prática. A gente 
estudava uma coisa e levava para a sala de aula (Maria do Rosário, 2008).  
 
Eu pelo menos passei a perceber que a teoria não estava tão distanciada 
da prática, como na maioria das vezes a gente em certas formações mesmo 
diz: “é tanta teoria!”. O bom mesmo é ver a prática, mas, na verdade, essa 
formação que a gente vivenciou, o tempo todo a gente estava tentando 
quebrar esse distanciamento da teoria e da prática, [...] (Maria Tércia, 
2008). 
 
Eu gostei muito do curso a questão da prática. Quando a gente ia para 
prática e fazia o trabalho. A gente pensava num projeto na sala de aula e 
tudo aquilo que foi falado teoricamente nas aulas, quando a gente ia colocar 
em prática dava certo; dava resultados. Nas aulas de Maria Concebida 
(professora formadora), quando ela falava em respostas, que as crianças 
com necessidades educativas especiais têm uma capacidade de falar, de se 
expressar, de aprender e quando a gente fez o trabalho de educação física 
em outra disciplina, que a gente ligou uma coisa com a outra, a resposta 
que ele deu (nos fez entender), era disso que Maria Concebida estava 
falando. A gente não esta endoidando, isso tem coerência (Mariza, 2008). 

 

Esse aspecto torna-se mais significativo ainda quando outras seis 

professoras declaram a realização de estudos individuais e a participação em 

estudos coletivos e/ou em outros dispositivos/eventos formativos, na busca 

permanente de novos saberes, em diferentes fontes.  

 
[...] E sempre eu estou comprando revista; na “Nova Escola” está sempre 
saindo com material sobre a educação infantil e tem a questão da gente 
desenvolver muito a brincadeira, do faz de conta, da imaginação [...] (Marili, 
2008). 

 

Com relação às atividades coletivas, as professoras salientam a 

organização de material para orientar os estudos em grupo e, em alguns casos, a 

organização dos projetos coletivos, desenvolvidos pela equipe docente 
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(respectivamente, declarações feitas pelas professoras Marili e Maria Aneide, 

pertencentes ao grupo Estabilidade). 

 
Chamei-as e conversei, dizendo a elas que não era daquela forma que eu 
tinha passado por esse curso e não era correto porque eles estavam na 
recreação e a recreação era no recreio – um momento que eles estavam 
livres pra brincar do que eles quisessem, como eles bem entendessem. Aí, 
fiquei de preparar um material dentro daquele material que a gente recebeu 
para levar para orientar [...] (Marili, 2008). 
  
A menina do 1°ano já se interessou e nós estamos combinando para depois 
do recesso fazermos um trabalho coletivo. No mesmo estilo de projeto (fase 
vivencial)que envolva tudo, mas que tenha as suas particularidades. De 
educação física, a gente está convidando um professor da UERN de 
Educação Física, mas a gente ainda está só no pensar, na preparação. Mas 
isso tudo foi graças à especialização. Eu não tinha... Era uma coisa muito 
solta (Maria Aneide, 2008). 

 

No que diz respeito a projetos coletivos, os comentários de professoras 

do grupo Renovação sobre as ações em diferentes escolas (Maria Auxiliadora), a 

organização de seminário para professores (Marivanda), a realização de oficina para 

pais e crianças (Marivanda, Maria Régia e Maria Auxiliadora) e a 

publicação/divulgação dos trabalhos, são manifestadas com muito entusiasmo pelas 

professoras (Maria Auxiliadora e Maria José). Verifiquemos, pois, algumas dessas 

falas: 

 
O trabalho que a gente fez de Cantigas de roda, eu estou tentando ampliá-
lo e vou aplicar agora na escola privada onde eu também trabalho no outro 
horário. A coordenadora olhou pra mim e disse que alguém tinha dado a 
dica para a gente trabalhar juntas e eu disse que a gente já tinha trabalhado 
na especialização e tinha muita vontade de aplicar. Então eu sentei com ela, 
recortei, arrumei todinho e assim, coisas que eu acredito [...] Eu estou 
fazendo e alguém chega junto e diz que é legal (que) isso é importante, 
(que) eu também quero fazer. Muitas colegas chegam e dizem: “como você 
faz esse projeto?”. Aí, a gente chega e já pode contribuir melhor. Eu tenho 
conseguido tanto na escola pública quanto na privada (Maria Auxiliadora, 
2008). 
 
Eu comecei a me interessar pelos estudos de Educação física e ai eu 
propus um trabalho, uns estudos sobre o movimento. A gente fez um 
seminário e a gente estudou sobre a importância do movimento e a gente 
fez oficinas com as crianças, com os pais [...] (Marivanda, 2008). 
 
[...] E aí eu desenvolvi um projeto que não apresentei em disciplina 
nenhuma, porque, a priori, eu pensava será que isso vai dar certo e ficava 
meio com medo de fazer um relatório com ele e se não desse certo. Então 
foi uma coisa minha, eu me envolvi sem apresentar em nenhuma disciplina 
do curso e, graças a Deus, deu super certo. Eu publiquei no livro da 
Secretaria. Eu apresentei no final do ano passado. [...] (Maria José, 2008). 
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Enfatizamos que tais relatos aconteceram de forma empolgada por todas 

as entrevistadas citadas acima. O prazer da experiência vivida pôde ser percebido 

pela expressão facial, pela nova posição de sentar (com o corpo inclinado para 

frente)... O corpo inteiro comunicava emocionado o envolvimento no trabalho 

descrito ora pela ex-posição ora pela ousadia. 

Tais observações nos remetem aos estudos de Nóbrega (2005b, p.1), 

quando afirma que o “[...] nosso corpo é um nó de significações vivas. [...] Pelo 

sotaque, pelo tom, pelos gestos, as palavras adquirem um suplemento de sentido e 

essa modulação existencial torna a narrativa significativa.” A autora citada (2005b, 

p.1) aborda a afetividade “[...] como uma estesia que comunica sentidos profundos 

para a existência”. Nessa perspectiva, concordamos com Nóbrega (2005b, p. 3), ao 

contemplar a afetividade “[...] como mobilizadora de nossa vida pessoal e operação 

primordial de significação e de comunicação”. 

Acrescidos, também, a esses dados correspondentes às ações coletivas, 

verificamos um total de 100% (seis professoras) das integrantes do grupo 

Renovação, destacando a necessidade permanente de estudos inclusive nessa 

área, e seis professoras (85,71%) do grupo Estabilidade.   

Conforme os estudos de Nóvoa (2002, p.63), “a troca de experiências e a 

partilha de saberes consolidam redes de formação mútua, nas quais cada professor 

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

Em relação às mudanças relacionadas à própria formação, constatamos o 

reconhecimento da indissociabilidade do ambiente profissional e da 

produção/ressignificação de saberes. As escolas e os/as professores/as precisam 

mudar, assumindo-se como sujeitos e objeto de sua formação e se perceberem em 

formação durante as mudanças. Por isso, pensamos em redes de formação como 

espaço coletivo de formação, envolvendo os/as profissionais da escola.  

Convém assinalarmos o reduzido número de registros de novas 

experiências de formação relacionado à participação de professoras do grupo Início. 

Das dez professoras integrantes do grupo, apenas três as mencionaram, limitando-

se a estudos individuais.  

Por outro lado, diferente dos enunciados animadores, a professora Maria 

Coelho assinalou, com ressentimento, a dificuldade enfrentada em relação ao 

desinteresse das outras professoras da escola. Inferimos que, caso não haja um 

investimento da própria escola, na criação de espaços coletivos de formação 
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continuada, redes de formação mútua, as experiências exitosas que estão sendo 

desenvolvidas podem suscitar, por outro lado, fenômenos de resistência e gerar a 

passividade de outros/as professores/as.  

Em relação às concepções de Educação Física, uma observação 

cuidadosa do quadro acima já permite vislumbrar o seu entendimento, explícito ou 

implícito, como área de conhecimento e componente curricular. Oito professoras 

entrevistadas especificam essa compreensão em suas falas e outras dão indícios 

para a entendermos dessa forma. A análise dos dados acima revela que tal 

entendimento é espaço para desenvolvimento da prática marcada por diferentes 

tendências, inclusive para a manutenção da Recreação anunciada antes da 

participação no curso. Com efeito, estamos diante de um leque de concepções que 

refletem as principais tendências integrantes da história Educação Física na 

Educação Infantil brasileira.  

A análise dos dados revela que três professoras investigadas (grupo 

Início) mencionaram a Educação Física como área de conhecimentos. De modo 

semelhante, duas entrevistadas do grupo Estabilidade registraram que a Educação 

Física possui particularidades. Constatamos, ainda, que a Educação Física foi 

considerada como importante espaço de formação da pessoa, da criança, por duas 

professoras do primeiro grupo, com base em uma visão mais ampla de formação e 

da área, supostamente propiciada pelo curso.   

Nesse sentido, de acordo com as entrevistadas, a Educação Física passa 

a ocupar o espaço de área de conhecimentos e, sobretudo, componente da proposta 

pedagógica da instituição educativa, com especificidades, integrante de uma rede de 

conhecimentos, com importância destacada na formação, nas aprendizagens e no 

desenvolvimento infantil.  

Gostaríamos, também, de ressaltar a palavra “aula” expressa em uma das 

entrevistas, quando, para nós, reflete, por parte da professora, uma sistematização 

da área.  

 
[...] Nessa proposta da recreação, todos estão envolvidos, todos colaboram, 
a gente divide, que turma vai ficar cada semana, porque antes aconteciam 
alguns problemas. [Pesquisadora: É recreação ou aula de educação física?] 
Não, hoje, eles têm a aula. A gente define; uma semana a gente trabalha 
algumas práticas de corrida, corrida de distância, de atletismo ou então a 
gente vai fazer uma partida de futebol, forma os times [...] (Marilane, 2008). 
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Temos clareza de que se trata de um processo e como já dissemos não 

se faz de imediato; é construído através de um percurso não linear, como bem 

demonstra o fragmento da entrevista da professora Marilane.  

Chamamos atenção para o mesmo vocábulo “aula” que se apresenta em 

outro registro e merece uma outra leitura. É extremamente necessário, no processo 

de análise, fazer uma leitura de conjunto e observar, nesse caso, que a mesma 

expressão aparece agora tendo como fundamento a tendência de recreação 

caracterizada por atividades propostas pela professora como apoio às outras 

disciplinas:  

 
Eles aprendem as partes do corpo, que a gente trabalha não só nas aulas 
de ciências. Mas, na aula de Educação Física, a gente pergunta das partes 
do corpo. E se a gente trabalhar isso lá na recreação, a gente trabalha uma 
tarefa na sala relacionada para eles fixarem mais. [...] (Maria Antonieta, 
2008).  

 

Nesse instante, as atividades lúdicas ficam reduzidas a práticas 

didatizadas, tendo como argumento uma prática desenvolvida de forma 

interdisciplinar. Entendemos ser imprescindível o cuidado para não confundir 

interdisciplinaridade com integração67 ou até mesmo com apoio didático/recurso 

metodológico. 

Como já nos referimos em capítulo anterior, a tendência recreacionista se 

revela na escola por meio das atividades lúdicas livres, para gasto de energia, 

socialização, ou na forma de atividades propostas como fixar/reforçar as 

aprendizagens de outras áreas. 

Assim, três professoras do grupo Início ainda destacaram a manutenção 

da Educação Física nessa perspectiva de recreação. Tal inferência é feita tanto pela 

verbalização da expressão “recreação” quanto pelos comentários relacionados à 

presença da Educação Física nas atividades da prática cotidiana: 

 
Usando os jogos. Principalmente, os jogos coletivos. De certa forma, a 
minha classe é bastante unida. Mesmo que haja competição entre eles, eles 
depois se unem, porque é claro que tem briga. Eles perguntam muito se não 
vai chegar a sexta-feira. Porque trabalha o corpo, trabalha a liberdade deles 
que não estão em uma sala de aula. Eles não gostam quando é jogo de 
mesa. Eu faço também jogos de mesa: pega varetas, memória... Eles 
preferem os jogos de corpo, de ficar correndo, de... Eles gostam disso, da 
recreação (Maria Gema, 2008). 

                                                
67 Sobre essa questão ver Rêgo (1999). 
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Além da tendência da Recreação, encontramos ainda no grupo Início e, 

igualmente, no grupo Renovação a concepção de Educação Física como área que 

serve de base e ajuda às aprendizagens de outras áreas. Apesar de uma leve 

semelhança, atentemos para a diferença na fala da professora Maria Selina sobre a 

Educação Física quando é solicitada a falar acerca do papel do professor de 

Educação Infantil no que tange à referida área: 

 
[...]. É, a Educação Física, ela também é uma área de conhecimento e se a 
gente for perceber as outras áreas só podem acontecer se antes eu 
também pensar na parte da Educação Física, porque tem a questão da 
famosa linguagem do corpo, para eu representar, para eu me expressar, 
para eu segurar no lápis, para eu ter uma coordenação motora melhor, para 
ter atenção. Ela precisa estar sempre lado a lado com as outras áreas. 
Então, eu percebo que ela tem que estar presente no seu planejamento, na 
sua diária, porque isso vai ajudar as outras áreas. É importante que o 
professor tenha o conhecimento disso, da Educação Física em si, a famosa 
especificidade que ela tem, essa é mais uma: a linguagem do corpo [...] 
(Maria Selina, 2008). 

 

Esse recorte é riquíssimo! A Educação Física é apontada como área de 

conhecimento e, segundo a professora, ela deve ser pensada para as outras áreas 

acontecerem; ela é base para as aprendizagens. Entretanto, na continuação, seus 

argumentos vão evidenciar o papel do movimento, da linguagem corporal, como 

suporte das aprendizagens de outras áreas. É uma “Educação pelo Movimento”. 

As palavras de Mariza (2008) complementam: 

 
[...] ajuda na aprendizagem, desenvolve a mente, vejo em outros aspectos e 
não apenas a modalidade, a recreação, além disso. É isso e mais além.  

 
As falas seguintes são trazidas para melhor esclarecimento dessa 

questão: 
 

[...] Eu fazia atividades, eu pulava com eles, eu brincava e eles gostavam, 
mas faltava alguma coisa, aquele elo entre as disciplinas, eu pensava: vou 
parar para ensinar português, para matemática, para ciências, para 
educação física? Nem imaginava na minha vida que podia dar matemática 
brincando, português brincando, envolvendo educação física, envolvendo 
artes [...] (Maria João, 2008). 
 
[...]. Assim, por exemplo, quando você coloca um obstáculo que ele 
reconheça onde ele pode passar e onde não consegue passar; ele veja 
outras possibilidades de usar o corpo para passar, outras alternativas, 
passar por outras, passar por cima, passar por baixo e tudo isso ele vai usar 
em outras atividades, por exemplo, quando ele lendo, escrevendo,vê outras 
possibilidades de fazer de outras maneiras [...] E a própria coordenação 
motora [...] (Marivanda, 2008). 
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A fala da professora Maria Selina e as outras declarações acima apontam 

para a forte influência da tendência Psicomotricista na Educação Física. Essa 

perspectiva esteve fortemente vinculada aos princípios da Educação Infantil de 

cunho compensatório, que visa instrumentalizar o aspecto psicomotor das crianças, 

através de atividades corporais que deem subsídio às aprendizagens “cognitivas”. 

Segundo Darido e Sanches Neto (2008, p.8), a perspectiva renovadora da 

psicomotricidade propõe 

 
[...] um modelo pedagógico fundamentado na interdependência do 
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dos indivíduos, bem como na 
tentativa de justificá-la como um componente curricular imprescindível à 
formação das estruturas de base para as tarefas educacionais da escola. 

 

De acordo com Bracht (1999), a Psicomotricidade, nessa perspectiva, não 

confere à Educação Física uma especificidade, subordinando seu papel a outras 

disciplinas escolares. Assim, as atividades relacionadas supostamente favoreceriam 

as aprendizagens de caráter cognitivo. 

Provavelmente, por ter sido amplamente divulgada na década de 80, 

reconhecemos que respostas relacionadas à Psicomotricidade são encontradas 

como chavões nas falas de professores, fazendo parte quase de um “senso comum” 

inclusive são mantidos mesmo ao término do curso. Vejamos o excerto da 

professora Maria Selina (2008):  

 
[...] Quando eu planejo os conteúdos, eu tenho que estar pensando nisso, 
na lateralidade, dentro, fora, em cima, embaixo, agachar, levantar, direita, 
esquerda [...] Onde está o nariz? Onde está a boca? As partes do corpo. 
Estes conteúdos que, às vezes, estão em outra área, mas que na verdade 
pertencem mais à área de Educação Física.  

 

Tal concepção segue no mesmo sentido das falas de outras seis 

professoras, sendo três do grupo Estabilidade e três do grupo Renovação, quando 

também remeteram suas falas à função de proporcionar o conhecimento de si, do 

seu corpo: seus limites, suas possibilidades, em uma perspectiva de trabalhar o 

corpo a fim de conquistar uma consciência corporal, um domínio do corpo, no 

sentido de esquema corporal, reduzido à concepção da Neurologia Clássica, das 

partes do corpo.  

Ressaltamos a fala da professora Marine (2008) também do grupo Início 

quando apontou o papel da Educação Física relacionado ao “[...] conhecimento de 
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si, depois do outro e daquilo que a rodeia”. Podemos pensar em uma compreensão 

fenomenológica de corpo... 

Façamos, então, uma ressalva sobre a linguagem corporal. A linguagem 

corporal foi evidenciada durante todo o curso como produção do corpo, de sentidos 

e de significados, em uma perspectiva de produção e apropriação histórica, cultural, 

que ocorre nas relações entre sujeitos singulares em um contexto também de 

diversidades. Desse modo, nada extraordinário que a linguagem corporal seja citada 

de forma clara ou ainda como conceito em construção. 

Apesar de não ser propriedade da Educação Física, lembramos Ayoub 

(2001) quando comenta que a expressão corporal como linguagem não é 

especificidade dessa área de conhecimento. A linguagem, ou linguagens corporais, 

está presente em diferentes momentos/instâncias da prática educativa, e, como cita 

a professora Maria Régia, deve ser trabalhada na escola junto com outras 

linguagens. “Junto com outras linguagens” significa entender que as linguagens do 

corpo, as linguagens que constituem objeto de estudo da Educação Física, merecem 

lugar na instituição educativa.  

Diante da diversidade de concepções, evidenciamos ainda as falas de 

nove professoras (39,1%) marcadas por um viés desenvolvimentista, concebendo a 

Educação Física como espaço de desenvolvimento infantil, nos aspectos motor, 

social, afetivo e/ou cognitivo. Os indicadores apontavam a aprendizagem de 

habilidades motoras, tais como: andar, correr, subir, descer etc.; a melhoria do 

trabalho cognitivo das crianças, da autoestima; do respeito pelo outro; indicavam 

também para as possibilidades de oportunidades para conhecer como a criança 

brinca, como se relaciona com seus pares e como representa os papéis sociais.  

Sem excluir essa possibilidade, defendemos que as aprendizagens 

relacionadas às práticas corporais podem ser apropriadas pelas crianças em uma 

perspectiva de ressignificação/recriação dos elementos da cultura, favorecendo 

assim, aprendizagens, a apropriação do mundo e, por conseguinte, o 

desenvolvimento do individuo como um todo, com vistas ao exercício da cidadania. 

Dessa forma, é importante destacar a concepção defendida por sete 

professoras (30, 4%), concentradas nos grupos Estabilidade e Renovação, de que a 

Educação Física trabalha as manifestações da Cultura de Movimento/Cultura 

Corporal, em um processo de re-criação das regras e de repertório de movimentos, 

nos dizeres das professoras, uma perspectiva que considera inclusive os fatores 
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sócio-históricos e culturais; espaço de ensino-aprendizagem das regras das/dos 

brincadeiras/jogos tradicionais e de danças; de re-construção de regras e de 

repertorio de movimentos. 

Em suas falas, as professoras se referiram ao trabalho com práticas 

corporais, considerando-as como parte do patrimônio cultural, objeto de 

conhecimento escolar, que deve ser apropriado e recriado pelos alunos. Prestemos 

atenção a esses registros, respectivamente, das professoras Maria Régia e Maria 

Tércia, respectivamente do Renovação e do Estabilidade: 

 
[...] hoje, eu trago esses jogos e brincadeiras (tradicionais) com outra visão. 
Se eu brinco de coelhinho sai da toca, a gente brinca; depois, cria outras 
regras. A gente constrói outras regras; a gente vai construindo com eles 
(Maria Régia, 2008). 
 
[...] Na Educação Física, a gente desenvolvia mais atividades voltadas para 
a questão do corpo, através de expressões do movimento, a linguagem 
corporal e, de repente agora, a gente adquiriu uma nova concepção com o 
curso de especialização. A gente trabalhou a Educação Física numa 
perspectiva que a gente tem que considerar desde fatores históricos, 
resgatando a questão das brincadeiras que estão meio perdidas no 
momento e que a escola precisa retomar pra que o aluno signifique o que já 
existe, o que ele já conhece e ressignifique a partir da interação desses 
conhecimentos trazidos pelo professor ou o aluno vai pesquisar junto com o 
professor e aprendendo na experiência com o outro, no sentido de 
considerar que o brincar é algo que trabalha o sujeito, enquanto pessoa 
enquanto corpo, mas também transcende experiências sociais vividas 
anteriormente que poderão ser melhoradas hoje, voltadas para a questão 
da qualidade de vida, de aproveitar os saberes que os alunos têm, no 
sentido de dinamizar – a brincadeira enquanto objeto de conhecimento 
social também, cultural, e por aí vai (Maria Tércia, 2008). 

 

A fala da professora Maria Tércia nos chama a atenção para a mudança 

do enfoque, da perspectiva. Atividades desenvolvidas, anteriormente, permaneciam. 

Mas a perspectiva da professora mudou. Então, tais atividades foram/estão sendo 

ampliadas e/ou ressignificadas.  

Nessa concepção, a Educação Física é considerada um espaço de 

apropriação e recriação da cultura, uma vez que leva em conta também os fatores 

sócio-históricos, a origem e o processo de transformação das manifestações 

culturais. Nessa perspectiva, assumida igualmente pela equipe docente do curso, as 

formas culturais do movimentar-se humano são entendidas como patrimônio da 

humanidade e um saber escolar. 

Os dados referentes às concepções de Educação Física posteriores ao 

curso expressam as repercussões do curso na re-elaboração dos saberes das 
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professoras. Lembremos que, anteriormente, as entrevistas registravam a Educação 

Física ora como disciplina desvalorizada ora como recreação, na dimensão de 

atividades livres e/ou para passar o tempo.  

Assim, observar as novas concepções de Educação Física, pelo número 

e variedade de unidades de registro, permite afirmar que as reflexões e as 

interlocuções propiciadas durante/no curso ou em outros contextos, contribuíram 

para desencadear novos diálogos e ampliar as ideias iniciais. 

Diante dos dados apresentados, vejamos o que as entrevistas revelam 

sobre os conceitos de corpo e de movimento, uma vez que o trabalho, nessa área, é 

constituído por linguagens que têm esses conceitos como fundamentos. A afirmação 

da professora Maria Régia (2008) ao se referir ao papel do professor de Educação 

Infantil em relação à Educação Física expressa bem essa compreensão: 

 
[...] a dança me cativou quando eu vi o entusiasmo das crianças e, na 
Educação Física, a gente também vê muito a questão do corpo, do 
movimento, da expressão [...]. 

 

No que diz respeito ao conceito de corpo, encontramos em quatro 

professoras do grupo Estabilidade comentários que não negam os dois indicadores 

evidenciados no tema relacionado às concepções anteriores ao curso “corpo que dá 

resposta e corpo ausente na escola”, mas as ampliam.  A professora Maria Diana 

(2008) reconhece que: 

 
Somos o próprio corpo. 

 

De igual modo, a criança é entendida  

 
[...] como pessoa que precisa se locomover, atuar, interagir com pessoas e 
objetos (Maria do Rosário, 2008).  

 

Ainda ressaltam que se faz necessária a 

 
[...] aprendizagem de que o corpo foi feito para ter prazer (Maria Diana, 
2008). 
 
[...] o corpo da criança não está separado da mente; mente e corpos se 
complementam [...] (Maria Bela, 2008). 
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Essas afirmações revelam concepções de um corpo como referência do 

sujeito no mundo, um corpo em movimento, um corpo complexo e ainda uma 

concepção de corpo relacionado a prazer. Nesse mesmo sentido, as professoras 

Maria do Rosário (2008) e Maria Tércia (2008), do grupo Estabilidade, compartilham 

com a professora Maria Sara (2008), do grupo início, a concepção de criança como 

sujeito em movimento, revelando, assim, uma criança possuidora de 

especificidades. 

Quanto à concepção de movimento, verificamos, nas falas das 

professoras, diversas considerações. Primeiramente, gostaríamos de salientar a 

expressão movimento mencionada pela professora Maria Coelho do grupo 

Renovação quando se referia à atuação do/a professor/a de educação infantil, 

destacando que compete a esse profissional, em sua rotina diária, o trabalho com 

conteúdos de várias áreas, inclusive da Educação Física:  

 
[...] A gente tem uma agenda semanal – você tem hora... Não é bem a hora, 
mas, durante o dia, você é para expressão oral, expressão escrita, o fazer 
artístico, a hora do conto; é mais ou menos assim e tem a hora do 
movimento e expressividade que a criança tem que estar se mexendo, 
brincando, tem o brincar também, então eu procuro levar alguma coisa 
dentro do que eu estou trabalhando; é mais direcionado, mais dirigido, não 
é dar pra eles uma bola e deixar eles jogarem.(Maria Coelho, 2008). 

 

Verifiquemos que a expressão “Movimento e Expressividade” é usada 

como nomenclatura, para indicar o horário dedicado a temas/conteúdos 

relacionados à Educação Física.  

Evidenciamos em seis entrevistas (26,1%), distribuídas, igualitariamente, 

nos três grupos, o movimento sendo apontado como objeto de estudo, o próprio 

conteúdo da área a ser apropriado pelas crianças, citado em comentários a respeito 

da avaliação, das atividades ou dos conteúdos da Educação Física. 

Outros indicadores presentes nas falas trazem concepções que revelam 

uma compreensão de movimento que considera os aspectos sociais e culturais, em 

uma perspectiva que ultrapassa os aspectos biológicos.  

Na fala da professora Maria Tércia (2008), do grupo Estabilidade, vemos 

o destaque para o movimento como forma de interação com o mundo: 
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Isso é importante ela tem que ser trabalhada principalmente enquanto 
corpo, enquanto pessoa que deve estar na maior parte do tempo que estiver 
na escola, sendo trabalhada quanto à questão do movimento, do corpo em 
si, é nisso que a educação física contribui, no sentido de que considera 
esse ser enquanto pessoa que precisa estar no mundo, se movimentando 
de uma forma dinâmica e não só interagindo no sentido de desenvolvimento 
de percepções cognitivas. Isso é importante, mas é interessante ver essa 
pessoa enquanto pessoa que precisa se locomover e atuar, interagir com 
coisas, com objetos, com pessoas a partir do movimento.  

 

Nessa perspectiva, o registro da professora Marivanda (2008), do grupo 

Renovação, destaca que o trabalho da Educação Física envolve o movimentar-se de 

forma intencional: 

 
[...] É o pular, é o atirar, é jogar... é assim, é movimentar-se de forma 
intencional. Não é porque as crianças se movimentam; elas se movimentam 
o tempo todo; e quando você faz um trabalho dirigido de educação física é 
um movimento intencional. É para as crianças perceberem aqueles 
movimentos que elas fazem.  
 
A gente viu a importância daquela dança e que as crianças criassem o seu 
próprio movimento, que a música proporcionasse às crianças inventarem 
seu próprio movimento. Todo o trabalho que a gente fazia antes com 
música era a gente direcionando o movimento. E ai eu vi que a gente tolhia 
da criança a capacidade de criar o movimento com a música. Ai, eu pedi 
que refizessem esse trabalho com música com essa visão de permitir que 
as crianças fizessem seu próprio movimento. E isso aconteceu.  

 

A fala de Maria Régia (2008) também reforça nossa constatação 

 
[...] na Educação Física a gente também vê muito a questão do corpo, do 
movimento, da expressão [...] Nas aulas de Educação Física a gente vê 
também a questão das brincadeiras, que trabalha a lateralidade, a 
motricidade ampla, do correr, do pular, do saltar, a gente trabalha também e 
a dança envolve esses movimentos.  

  

As falas acima nos remetem para o trabalho com as diversas 

manifestações culturais que têm como fundamento o movimento, devendo ser 

trabalhadas pelo/a professor/a de Educação Infantil, na área de Educação Física 

com as crianças. Como esclarecem as professoras Maria Régia e Marivanda, à 

medida que as crianças aprendem danças e brincadeiras, elas re-criam movimentos 

e aprendem sobre corpo, movimento e expressão.  Nesse sentido, cabe ao/à 

professor/a, despertar as crianças para a intencionalidade do movimento e ampliar 

as possibilidades para o lúdico e a expressividade (NÓBREGA, 2005).  

Diante desse novo contexto, o/a professor ressurge como responsável 

pela organização intencional da ação pedagógica, inclusive na área de Educação 
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Física. Conforme catorze professoras entrevistadas (60,8%), sendo cinco do grupo 

Início, seis do Estabilidade e três do grupo Renovação, é papel do/a professor/a 

ensinar, trazer conhecimentos, observar, realizar atividades, fazer junto, motivar, 

Intervir, planejar, observar. Além dessas atribuições, três professoras, duas do grupo 

Início e uma do grupo Renovação, salientam também que é papel do/a professor/a 

anotar, registrar a prática pedagógica.  

Vejamos a fala de satisfação da professora Maria Régia ao compartilhar 

suas reflexões acerca das mudanças percebidas em virtude da participação no 

curso: 

 
O que eu acho que mais mudou foi a questão do registro, porque eu fazia 
muito por imitação. [...] ficou mais clara a importância de registrar essas 
aulas, registrar os resultados. Hoje depois da especialização, eu vejo que 
meus registros eram muito superficiais. Hoje eu já consigo fazer anotando 
as expressões das crianças, as falas das crianças [...] Então, hoje essa 
questão de fazer sabendo o que estou fazendo – os objetivos – e os 
registros que mudou muito da minha pratica de antes e de agora (Maria 
Régia, 2008). 

 

Diante dessas novas elaborações, segundo as professoras, houve 

alguma mudança na prática com as crianças? Qual(is) o(s) impacto(s) do curso 

percebido pelas professoras no trabalho com as crianças da Educação infantil nas 

escolas públicas? 

 

6.2.2.2 Práticas pedagógicas posteriores ao curso 
  

Em relação à nova prática pedagógica, reafirmamos, também, que implica 

uma construção conceitual, um processo complexo, não linear, pressupondo 

diálogos, confrontos, interações... e tempo. Vejamos, então, os testemunhos das 

professoras sobre os elementos didático-pedagógicos, quando solicitadas a falar 

sobre a nova prática. 

Segundo as entrevistas ocorridas, constatamos, nos dizeres da maioria 

das professoras, que houve mudança de uma prática assistemática para uma ação 

sistematizada e intencional. Sendo assim, percebemos, de acordo com os discursos, 

diferentes tendências concretizadas nos fazeres docentes pertinentes à Educação 

Física na Educação Infantil. 
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Subcategorias Indicadores Registros 
do grupo 
Início 

Registros do 
grupo 
Estabilidade 

Registros do 
grupo 
Renovação 

Total de 
registros 

Planejamento 
 da prática 

 
Prática sistemática: 
individual ou em pequenos 
grupos 
 
Planejamento coletivo 
insatisfatório 
 
Educação Física 
contemplada no 
planejamento coletivo da 
escola 
 
Planejamento como 
momento de listar 
atividades 

 
06 
 
 
 
 

02 
 
 
 
_ 
 
 
 
 
_ 

 
03 
 
 
 
 
_ 
 
 
 

01 
 
 
 
 

01 

 
03 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
_ 
 
 
 
 
_ 

 
12 
 
 
 
 

01 
 
 
 

01 
 
 
 
 

01 
Prática com 
objetivos 
explícitos 

Prática orientada por 
objetivos 

03 02 02 07 

Metodologias 
de trabalho 

Opção pela Metodologia 
de Projetos Didáticos 
 

Projetos construídos 
considerando os aspectos 

sócio-históricos do 
conhecimento/Abordagem 

Triangular 
 

Interdisciplinaridade 

04 
 
 
 
 

01 
 
 
 

01 

02 
 
 
 
 

01 
 
 
 
_ 
 

04 
 
 
 
 

01 
 
 
 

01 

10 
 
 
 
 

03 
 
 
 

02 

Temas/ 
conteúdos/ 
atividades 
 

Falta de clareza em 
relação aos conteúdos  
 
Expressividade 
 
Corporeidade 
 
Cultura Corporal 
 
Brincadeiras/jogos 
 
 
 
Cantigas de roda 
 
 
 
Luta (Capoeira) 
 
 
Futebol, atletismo 
 
 
Ginástica 
 
 
Dança 
 
 
Mímica/teatro 
 
 
Domínio do corpo 
 
 
Coordenação Motora, 
ritmo, lateralidade, 
concentração, esquema 
corporal 
 

_ 
 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 

06 
 
 
 

03 
 
 
 

01 
 
 

02, 17(02) 
 
 
- 
 
 

04 
 
 

01 
 
 

01 
 
 
 

04 
 
 
 

01 
 
 

02 
 

01 
 

01 
 

07 
 
 
 

02 
 
 
 

01 
 
 
_ 
 
 
- 
 
 

03 
 
 

03 
 
 

02 
 
 
 

01 
 
 
 

_ 
 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 

06 
 
 
 
_ 
 
 
 
_ 
 
 
_ 
 
 

23 (01) 
 
 

03 
 
 
_ 
 
 
_ 
 
 
 
_ 
 
 
 

01 
 
 

02 
 

01 
 

01 
 

17 
 
 
 

05 
 
 
 
 

02 
 

02 
 
 

01 
 
 

10 
 
 

04 
 
 

03 
 
 
 

05 
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Conhecimento do corpo 
 
Conhecimento de si e do 
mundo/percepções 

_ 
 
 

02 

_ 
 
 
_ 

01 
 
 
_ 

01 
 
 

02 
 

Procedimentos 
de avaliação 

Insegurança em relação à 
avaliação 
 
Ausência da avaliação 
 
Avaliação continua 
 
Avaliação oral 
 
Avaliação com base em 
observação 
 
Registro das observações 

 
01 
 
_ 
 

01 
 

01 
 

02 
 
 

02 

 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 

02 
 
 

01 

 
01 
 

01 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
 

01 
 

 
02 
 

02 
 

01 
 

01 
 

04 
 
 

04 

Organização e 
gestão da 
estrutura física 
(espaço e 
materiais) 

Uso de áreas externas da 
escola: pátio, quadro. 

 
Realização das atividades 

na sala de aula 
 

Importância dada aos 
recursos disponibilizados: 

materiais e um espaço 
amplo e adequado 

 
Dificuldade devido à 
estrutura física inadequada 
da escola. 
 
 
Utilização da área do 
entorno da escola 
 
Falta de recursos 

04 
 
 
 

01 
 
 

01 
 
 
 
_ 
 
 
 
 
_ 
 
 

01 

_ 
 
 
 

01 
 
 

01 
 
 

01 
 
 
 
 
 

01 
 
 
_ 

03 
 
 
 

02 
 
 
_ 
 
 

01 
 
 
 
 
 

02 
 
 
_ 

07 
 
 
 

04 
 
 

02 
 
 

02 
 
 
 
 
 

03 
 
 

01 
Organização e 
gestão do 
tempo 

Tempo previamente 
definido 

04 03 04 11 

Quadro 12: Categoria Práticas pedagógicas posteriores ao curso, subcategorias, indicadores e 
registros.  
Fonte: entrevistas 

 

A prática de planejar não corresponde diretamente à garantia da 

qualidade do trabalho pedagógico, porém entendemos que implica nova postura 

frente à Educação Física. 

Durante as entrevistas, treze professoras se referiram ao planejamento, 

comparando a prática anterior ao curso e/ou enfatizando as novas condutas.  

Consideramos importante explicitar que, conforme depoimento de 

algumas professoras, em sua realidade, há um planejamento coletivo mensal, 

elaborado pela secretaria de ensino para atender aos/às professores/as da rede. 

Atentemos para a fala da professora Maria Antonieta (2008):  
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Uma vez por mês tem uma orientação geral, eu não gosto desse 
planejamento porque não bate muito com o que a gente vivencia dentro da 
escola, por exemplo: às vezes, ela vem falar de uma coisa dos Estados 
Unidos, de não sei de onde que não tem haver com o que se passa com a 
gente. Por exemplo, no projeto da semana da criança, não tinha nada haver 
o que ela trouxe com o que a gente ia trabalhar. Pra mim é perder tempo. O 
meu é feito com outra colega. Eu escolho todos os assuntos que vou dar no 
ano e boto no caderno.  

 

Em virtude da situação posta, o planejamento coletivo é considerado, 

para esse grupo, uma atividade imposta e insatisfatória, provocando na equipe 

docente a criação de outras alternativas para o planejamento.  

Verificamos que, por razões distintas, o planejamento sistemático 

individual ou em pequenos grupos é, de modo geral, a prática mais frequente para a 

maioria das professoras investigadas. Doze professoras (52,2%), sendo seis do 

grupo Início e seis distribuídas igualmente nos dois outros grupos, afirmaram utilizar 

essa forma de planejar.  

Comparado ao planejamento coletivo, no grande grupo e/ou em pequenos 

grupos, o planejamento individual, apesar de estabelecer igualmente condições do/a 

professor/a voltar-se para sua prática em sala de aula, não se apresenta como a 

melhor opção, pois invalida a troca de saberes imediata com o(s) par(es). 

Tomemos como exemplo a fala da professora Maria Diana (2008) ao 

comentar sobre a elaboração de seu planejamento: 

 
[...] Então, eu procuro listar várias atividades, várias brincadeiras que eu 
possa trabalhar o desenvolvimento da lateralidade e ai eu faço um círculo e 
explico a brincadeira e a partir daí eu começo a desenvolver junto com eles 
que antigamente eu dava a bola, os materiais, mas não participava antes. 
Hoje eu fico junto com eles. Antes eu não tinha intenção e hoje eu procuro 
participar e observar se os meus objetivos estão sendo atingidos.  

 

Apesar da fala da professora se remeter à listagem de atividades, na 

continuação, observamos a presença de objetivos/intenção, orientação metodológica 

e avaliação. Provavelmente, o diálogo reflexivo com o outro presente re-organizaria 

melhor as construções relativas, no caso, ao trabalho educativo.  

Em uma das entrevistas, encontramos referência a uma prática de 

planejamento coletivo na escola, na qual a Educação Física é contemplada como 

componente curricular, tendo espaço reservado para reflexão das ações. 

Defendemos o planejamento como atividade que deve acontecer, 

preferencialmente, junto a seus pares, tornando-se oportunidade de refletir sobre a 
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prática pedagógica e com-partilhar inquietações, conquistas, contentamento, 

conflitos..., aumentando as possibilidades de trocas significativas em relação aos 

elementos didático-pedagógicos. Sendo assim, planejar a prática educativa significa 

ter objetivos para as ações. 

Com relação aos objetivos, encontramos depoimentos de sete 

professoras, sendo três do grupo Início, duas do grupo Estabilidade e duas do grupo 

Renovação, que relatam a passagem de uma ação baseada, muitas vezes, na 

tradição, na imitação, para uma prática com objetivos explícitos, como vemos nos 

recortes abaixo:  

 
[...] eu fazia muito por imitação. Eu via e fazia. Hoje eu faço sabendo o 
porquê e porque eu quero fazer [...]. Então, hoje essa questão de fazer 
sabendo o que estou fazendo – os objetivos – [...] (Maria Régia, 2008). 
 
[...]. Devido perceber a importância que a educação física tem para o 
desenvolvimento da criança, hoje, realmente, eu procuro seguir esse 
calendariozinho e, no horário de movimento, eu procuro realizar muitas 
atividades que eu vi no curso. Com intenção, o que eu quero com isso, eu 
quero ver isso, eu quero trabalhar isso (Maria Diana, 2008). 

 

Entendemos que os objetivos expostos nos remetem a contemplar, 

igualmente, em relação aos temas/conteúdos/atividades, uma diversidade de 

indicadores que demonstram diversas acepções.  

O quadro anterior revela com intensidade um leque de indicadores quanto 

a temas/conteúdos/atividades. Nele, se encontram conteúdos relacionados às 

principais tendências da Educação Física na Educação Infantil: Psicomotricidade, 

recreação, aprendizagem e desenvolvimento motor, cultura corporal/ de movimento.  

Sob esse prisma, confirmamos mais uma vez a relação indissociável entre 

a concepção teórica e a prática educativa com as crianças, assumida de modo 

explícito ou não. Compreendemos que os temas/conteúdos/atividades estudados, 

junto aos/às alunos/as, apresentam uma íntima relação com as concepções de 

Educação Física e de seus fundamentos, assumidas por cada uma dessas 

professoras.  

Com base nesse entendimento, é admissível, diante das diferentes 

concepções assumidas de Educação Física e dos objetivos propostos, que o 

jogo/brincadeira tenha sido apontado por dezenove professoras entrevistadas. 

Pudemos encontrar o desenvolvimento de um trabalho com jogos/brincadeiras entre 
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as professoras, desde a concepção de atividades livres até o desenvolvimento de 

um trabalho que considera o fazer, a apreciação e a contextualização.   

Convém ressaltarmos que um/a mesmo/a tema/conteúdo/atividade pode 

ser desenvolvido/a na escola, com base em perspectivas diversas. O olhar do 

professor para o mesmo objeto de estudo pode ser diferente, por conseguinte, a 

conduta vai ser diferente.  

Embora entendamos que a Cultura Corporal, citada pela professora Maria 

Bela (2008), envolva as práticas corporais construídas pela humanidade, decidimos 

mantê-la separada, em virtude de que, ao se referirem às manifestações, tais como: 

jogos, brincadeiras, futebol etc., reconhecemos, com base na íntegra do discurso, 

diferentes tendências subjacentes ao trabalho. Nesse sentido, por exemplo, 

encontramos atividades rítmicas e expressivas para aprendizagem das partes do 

corpo, sendo desenvolvidas com foco nas especificidades da dança: vestuário, 

música, passos, inclusive os condicionantes sócio-históricos.  

Assim, com base nos discursos sobre a Educação Física, organizamos os 

temas que foram identificados ao longo das entrevistas. Usamos a expressão 

“identificamos” porque constatamos que, muitas vezes, os objetos de estudo da área 

– temas - apresentavam-se com clareza, outras vezes, não. A entrevista da 

professora Maria Diana (2008) retrata bem essa situação, como podemos ver nos 

recortes abaixo, quando foi solicitada a falar sobre os conteúdos ou temas 

trabalhados na área: 

 
Eu sinceramente não lembro não. [...] Hoje quando eu vejo movimento, eu 
relaciono à educação física. [Pesquisadora: Escovar os dentes é 
movimentar-se. quais são então os movimentos estudados na educação 
física? Por incrível que pareça eu não consigo lembrar.  

 

Entretanto, durante a entrevista, a professora mencionou as cantigas de 

roda, as/os brincadeiras/jogos, o esquema corporal, a expressividade e a 

corporeidade, possibilitando que nós os identificássemos como possíveis temas 

contemplados. 

Outro aspecto que queremos ressaltar é o argumento utilizado pela 

professora Maria do Rosário (2008) para indicar o teatro como tema dessa área: 

quando envolve movimento faz parte da Educação Física. Vejamos o excerto: 
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[Pesquisadora: Então, esses são os conteúdos?] Como assim? 
[Pesquisadora: Quando eu pergunto: quais os conteúdos da matemática? 
você pensa em quais os conteúdos que o professor deve ensinar na área de 
matemática: quantificação, medidas, geometria [...] E em relação à 
educação física?] Quando se fala em conteúdo eu separo assim, por 
exemplo, é musica, dança, teatro, o que mais? [Pesquisadora: Vamos 
pensar na música. quando a gente pensa em timbre, instrumentos, silêncio 
[...] Este estudo da música está mais relacionado à área de arte, não é?] 
Então é [...] Mímica, no caso vai entrar. Teatro também porque ele está se 
movimentando; dança, jogos, brincadeiras.  

 

Lembramos que a vivência de jogos tradicionais – interação, cooperação 

e respeito às regras - pode ser uma estratégia para a inserção das crianças nas 

práticas teatrais (FONSECA, 2006). Entretanto, isso não faz dos jogos tradicionais 

jogos teatrais68. É importante, entretanto, esclarecermos que esses temas são 

conteúdos historicamente construídos pela humanidade e que sua organização em 

diferentes áreas de conhecimento é uma classificação imperfeita como qualquer 

outra. Entretanto, cabe às crianças, apropriarem-se e re-criarem elementos da 

cultura. Ao/À professor/a, cabe reconhecê-los como relacionados às diversas áreas 

a fim de uma compreensão/apropriação/ressignificação de suas especificidades. 

Então, o que pensavam as professoras em relação às estratégias para o 

desenvolvimento da ação pedagógica?  

Quanto às metodologias do trabalho, dez professoras (43,5%), sendo 

quatro do grupo Início (40%), duas do grupo Estabilidade (28,5%) e quatro do grupo 

Renovação (66,6%), se referiram ao trabalho na área de Educação Física, envolvido 

no desenvolvimento de projetos didáticos. Entretanto, para algumas professoras, é 

uma forma de organização que se principia e, provavelmente, por isso, percebemos 

certa imprecisão e alguns equívocos: 

 
A gente faz tudo dentro de um contexto. Antes você faz tudo [...] Faz, mas 
não tem consciência do que está sendo feito. A partir do momento que você 
faz um curso, por exemplo, na área de Educação Física, você começa a 
perceber [...] Então faz tudo dentro de um contexto, assim, digamos, 
trabalhar um projeto na área de Educação Física, então tudo você vai 
direcionando para aquele lado. Uma coisa mais voltada, como eu poderia 
dizer, era solto, trabalhar por trabalhar. [...] Nós trabalhamos o Projeto Pular 
corda. Aí, fizemos diversas variações de pular corda: passar por debaixo da 
corda, passar por cima da corda, andar em cima da corda [...] Depois, pular 
a corda parada (pausa) porque os meninos são pequenininhos, pular a 
corda em movimento no chão. Depois é que foi pular a corda no concreto. 
Eram crianças de três anos e seis meses a quatro anos. Geralmente, a 

                                                
68 Segundo Fonseca (2006), tomando como base os estudos de Spolin, os jogos teatrais visam propiciar às 
crianças se comunicarem com a plateia, por meio da solução de um determinado problema, ancorando-se nas  
ações teatrais. 
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gente juntava as turmas porque Maria Helena (outra professora da escola) 
trabalhava com crianças de idade quase igual a nossa, aí como a gente ia 
fazer o mesmo projeto, a gente juntava as duas turmas (Maria Alice, 2008). 

 

Apesar da ênfase na Metodologia de Projetos Didáticos, tanto em 

publicações para Educação Infantil, documentos oficiais e acadêmicos, quanto em 

cursos de formação, nas entrevistas, constatamos que a Metodologia de Projetos é 

uma prática usual em algumas escolas e em outras, não. Como bem expõe as 

professoras:  

 
Lá na escola, não se trabalhava com projetos. Não só eu, mas lá na escola, 
não tinha essa história de trabalhar projeto (M. Antonieta, 2008). 
 
Na Pós-graduação, o que eu aprendi muito foi o trabalho com projetos. 
Você não trabalha uma coisa isolada.  Por exemplo, eu já trabalhei com o 
projeto “Brincando também se aprende”, mesmo depois do curso, a gente 
continua elaborando projetos; [...] (M. Coelho, 2008). 

 

Ademais, duas professoras, integrantes dos grupos Estabilidade e 

Renovação, relataram também a opção pela Abordagem Triangular no 

desenvolvimento dos projetos, conforme depoimentos a seguir: 

 
[...] Agora, por exemplo, a gente está trabalhando o Boi de Reis ou Boi 
Calemba. [...] As crianças conhecem a história [...] A gente pode trabalhar 
em cima da Abordagem Triangular (Maria Régia, 2008). 
 
[...] na área da educação física, nós realizamos projetos voltados, por 
exemplo, para capoeira, que a gente aproximou isso dos nossos alunos e, 
em pouquinho tempo, eles compreenderam esses exercícios, essas 
atividades de luta ou de jogo e eles mesmos passaram a participar com o 
grupo que estava lá falando das experiências deles e possibilitando que 
eles participassem ativamente desse processo, ou seja, os capoeiristas 
contaram a sua história, dançaram e, ao mesmo tempo, os nossos alunos, 
passaram a compreender melhor essa atividade e já participaram, já se 
integraram ao o grupo como se fosse algo que eles conhecessem há muito 
tempo, de uma forma efetiva. Conhecer eles conheciam, mas eles nunca 
haviam dançado, mas, de repente, foi de uma forma tão dinâmica, tão rica 
que eles participaram de forma desinibida como nós registramos e 
enviamos como relato (Maria Tércia, 2008). 

 

Igualmente, a professora Marilda (2008), do grupo Início, destacou que, 

em seus projetos, são considerados aspectos históricos dos objetos de estudo: 

 
Agora, eu já... Pronto! Agora vai chegar o Folclore; aí a parte de quadrilha, 
por exemplo, dança. Era só aquilo ali. Sem eu explicar para eles. Eu não 
pesquisava. Por exemplo, a capoeira; eu não tinha aquela vivência. Agora 
eu já faço uma pesquisazinha, de onde veio [...] O jogo de futebol, por 
exemplo, que os meninos gostam muito, e tem meninas que gostam 
também de brincar. Agora já faço uma pesquisazinha, já explico sobre 
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aquilo ali. Não é mais como era antigamente que eu dava a bola para eles 
brincarem e pronto. Agora eu já tenho mais [...]. 

 

Um fator que merece nossa atenção é a referência à interdisciplinaridade, 

feita por duas professoras, uma do grupo Início, e outra do Renovação. Apesar de 

ter sido citada, apenas, em duas entrevistas, trata-se de um conceito fundamental 

para as re-elaborações teóricas e práticas assumidas pelo curso. Vejamos a fala da 

professora Maria João (2008): 

 
Não dá sempre para você interdisciplinar, mesmo numa perspectiva 
interdisciplinar, tem momentos que é só de arte, tem momentos que é só de 
educação física. [...] Eu vi que você pode fazer uma interdisciplinaridade, os 
conteúdos e as crianças brincando, a criança se divertindo e aprendendo 
com aulas mais prazerosas, mas tem que ter no planejamento o 
conhecimento em cima do que você deseja alcançar com o aluno, o seu 
objetivo.  

 

Tomando como base o discurso dessa professora, observamos que a 

atividade lúdica está sendo tomada como recurso de ensino-aprendizagem, como 

meio para aprendizagem/fixação de conteúdos de outras disciplinas ou áreas de 

conhecimento. Tal posicionamento vai de encontro, coerentemente, com a 

concepção de Educação Física defendida por ela, como auxiliar/suporte de outras 

aprendizagens escolares.  

A afirmação da professora Maria do Socorro (2008), do grupo Início, não 

deixa muito claro o seu entendimento acerca da interdisciplinaridade:  

 
[...] Mas, depois da especialização, eu fui despertando para o quê trabalhar, 
como trabalhar e por que trabalhar determinado conteúdo e também vendo 
aquela questão da interdisciplinaridade. Eu pego uma determinada 
brincadeira ou conto uma história que eu posso dramatizar ou o que é que 
eu posso transformar em algo coreografado ou trabalhar a parte dentro da 
própria brincadeira, interdisciplinar com as diversas áreas do conhecimento. 
Essa parte o curso me ajudou bastante e agora eu gosto de fazer, pego um 
monte de crianças e boto no pátio.  

 

Entretanto, ao comentar sobre sua prática atual, esclarece bem a 

questão:  

 
Eu ainda preservo muito os resgates das brincadeiras porque eu acho que o 
resgatar é muito importante. Vamos supor a brincadeira de amarelinha, se 
eu for trabalhar ela agora, como eu trabalho e já trabalhei, e eles gostam de 
brincar, eu já sistematizo, vamos supor eu vou trabalhar a aula de educação 
física com a amarelinha. A criança vai brincar e eu vou trabalhar a 
matemática, vamos fazer a contagem; a divisão silábica, por exemplo, 
vamos contar. 
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Desse modo, observamos que se trata de um conceito que ainda é 

impreciso para algumas professoras, visto que pode ser confundido com integração 

de conteúdos das áreas.  

Reafirmamos que as aprendizagens não ocorrem igualmente para todos 

os sujeitos, tendo em vista que envolve múltiplos fatores. Da mesma maneira, 

observamos ainda a dificuldade das professoras no que corresponde à avaliação. 

Evidenciamos dez falas sobre a avaliação. Reconhecemos que esse é um 

elemento didático-pedagógico muito peculiar e ainda, podemos considerar precário, 

sobretudo, quando se trata de educação infantil e da Educação Física nessa etapa 

da Educação Básica.  

Precisamos lembrar que, anterior ao curso, de modo geral, as professoras 

apontavam a existência de uma prática assistemática, muitas vezes, não intencional. 

Desse modo, a construção de um novo fazer em Educação Física é parte de um 

processo que envolve todas as inquietações, dificuldades e aprendizagens sobre 

educação de e com crianças.  

Como podemos perceber, as falas das professoras ora retratam 

dificuldades em relação à própria avaliação ora refletem orientações para avaliação 

na Educação Infantil, expressas e recomendadas no RCNEI (BRASIL, 1998) – 

avaliação contínua, observação e registro.  

Vejamos o que nos dizem as professoras. A professora Maria Coelho 

(2008) relata que 

 
Para falar a verdade, a avaliação mesmo, eu não faço não.  

 

Logo em seguida, retoma a fala e afirma:  

 
No final de cada bimestre, faz uma avaliação no geral; faz um relatório e ai, 
por exemplo, diz que em Português, ela alcançou isso, isso, isso; em Arte, 
ela alcançou isso; em Educação Física, a gente vai ver quais foram as 
habilidades.  

 

A retomada da fala, apesar de expressar certa insegurança em relação à 

avaliação, demonstra reconhecimento da necessidade de avaliar. 

A insegurança se faz presente, inclusive, na fala da professora Maria 

Antonieta (2008) quando aponta a avaliação oral e, logo em seguida, complementa 

que não sabe se está certa. 
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Outra situação foi exposta pela professora Maria José (2008) quando 

explicou que a avaliação dessa área era responsabilidade do/a professor/a 

especialista e, embora tenha afirmado trabalhar com Metodologia de Projetos 

Didáticos, não há uma avaliação dessa prática:  

 
Existe uma avaliação do desenvolvimento como um todo. Não é relacionada 
especificamente aos projetos, por exemplo, uma avaliação especifica do 
projeto, a gente não faz. É o trabalho todo.  

 

Os outros indicadores, incluídos nos grupos Início, Estabilidade e 

Renovação, referem-se à avaliação, feita através de observações, com registro ou 

não, e apontam aspectos, tais como: participação, interesse e desenvolvimento de 

habilidades. Este último evidenciado por expressões, como: observam-se 

“dificuldades”, “o que consegue e o que não consegue”, “o que ficou e o que não 

ficou”.  

Em relação à subcategoria “Organização e gestão da infra-estrutura 

física”, a despeito dos diversos contextos escolares, as unidades de registro 

retratam a importância de espaço físico e recursos materiais adequados.  

Entretanto tais condições de trabalho não dizem respeito à realidade de 

todas as entrevistadas. Enquanto algumas professoras fazem opção em diversificar 

os espaços e utilizar áreas externas da escola: pátio e quadra; outras, devido à 

estrutura física inadequada da escola, sem escolhas, limitam-se ao entorno da 

escola ou à sala de aula. 

Outro aspecto que requer atenção é o uso do espaço relacionado à 

concepção de Educação Física e suas especificidades. Referindo-se ao Projeto 

desenvolvido sobre Brincadeiras, a fala da professora Maria José (2008) foi  

bastante esclarecedora:  

 
Algumas coisas aconteceram na sala, porque depois com a questão das 
brincadeiras, nós passamos também a fazer os brinquedos. Eu planejava os 
momentos que a gente fazia em sala e tinha momentos que a gente usava 
outros espaços da escola. Lá tem quadra. Às vezes, a gente usava a 
quadra, usava os espaços livres, mesmo. Como na história da pipa, foi no 
entorno da escola. Então, é assim.  

 

Desse modo, percebemos que a utilização do entorno não foi devido à 

precariedade da escola, mas a uma estratégia planejada para atender a uma 

atividade.  
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Quanto à organização do tempo, todas as unidades de registro que 

contemplam essa subcategoria explicitam uma nova prática com tempo previsto no 

planejamento, como observamos na fala da professora Marivanda (2008):  

 
Eu agora tenho um tempo reservado na rotina. [...] Isso foi uma coisa que 
depois da especialização eu vi a importância de botar na rotina esse horário 
especifico que no planejamento você tem espaço para isso. Isso foi uma 
das coisas que mudou. 

 

Reafirmamos que as mudanças na prática educativa se constituem em 

processos que não ocorrem como transposição linear da formação continuada 

institucional. As re-elaborações envolvem múltiplos aspectos, de caráter individual e 

social. Portanto, são re-construídas por cada sujeito de modo único. 

Ao final, constatamos que as palavras da professora Marilane (2008) 

estão em perfeita sintonia com as análises feitas, na medida em que afirma que  

 
[...] tomando como base os textos, que tinha pra estudo e o que vinha 
acontecendo, então eu fui percebendo que não era mais a mesma coisa, 
não dava mais para trabalhar do mesmo jeito, pois já estava 
compreendendo que era uma nova perspectiva e eu já fui modificando as 
minhas atividades. 

 

Notas reflexivas sobre O curso de especialização [...]: ressignificando saberes 
na área de educação física 

  

Ao final, nossa síntese se refere à ressignificação dos saberes das 

professoras em relação à área da Educação Física. Para isso, primeiramente, 

retomamos os discursos sobre a formação na área, investigando as concepções e 

práticas pedagógicas anteriores ao curso.  

Em todos os grupos, os discursos assinalam saberes insuficientes 

provenientes de sua formação inicial, tanto nos inúmeros cursos de Pedagogia 

frequentados quanto no curso de Educação Física. Das vinte e três professoras 

cursistas investigadas, duas, apenas, anunciaram aprendizagens significativas. Uma 

das professoras declara a lembrança de uma disciplina complementar sobre dança, 

buscada no curso de Educação Física, e a outra se refere ao ensino de Educação 

Física no próprio curso de Pedagogia. Em relação à análise dos comentários da 

primeira professora, consideramos que a formação com a participação isolada em 
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uma referida disciplina, e, em particular, a disciplina cursada, não atende às 

necessidades exigidas para o trabalho com crianças da Educação Infantil. 

Em suas falas, confirmamos que as professoras investigadas constroem 

seus saberes com base em fontes diversas, em diferentes interações que 

acontecem em seus contextos reais e singulares: saberes construídos em 

reminiscências da infância, em experiências de autoformação e em participação em 

cursos de formação continuada. Tais fontes não são excludentes, os saberes 

emergem de múltiplas fontes e são validados, na prática, junto às crianças.  

Em relação aos três grupos, podemos dizer que os dados revelam que,  

no grupo Início e no Renovação, as experiências de autoformação foram as mais 

citadas, enquanto que o grupo Estabilidade indicava as reminiscências da infância.  

Com base nas diferentes fontes de organização dos dados, constatamos 

que a Educação Física, anterior à participação no curso, era ora concebida como 

Recreação, na perspectiva de atividades livres, eminentemente práticas, ora como 

disciplina, quando envolvia sistematização, relacionada a atividades ligadas ao 

corpo, para o desenvolvimento de habilidades corporais ou como apoio para o 

sucesso em aprendizagens em outras áreas. 

Enquanto isso, o corpo é mencionado, explicitamente, por duas 

professoras. Uma dela aponta o corpo como ausente da escola. Essa referência 

novamente nos remete a dicotomia corpo/mente: uma mente para aprender e um 

corpo para ficar quieto (FREIRE, 1999). As atenções voltadas para o corpo são 

dirigidas para seu controle, sua disciplina (GONÇALVES, 1994; FOUCAULT, 1987). 

Outra professora indica o corpo como meio de expressão, um corpo que 

fala:  

 
[...] A minha visão de que o corpo pode dar respostas e que é um 
aprendizado para a criança... Isso eu já sabia muito bem. [...] (Mariza, 
2008). 

 

A análise dos dados evidencia que a afirmação acima foi construída por 

Mariza com base em diferentes fontes, sobretudo em uma prática intuitiva, 

desenvolvida com crianças portadoras de deficiência intelectual. 

 
Era mais pela intuição. Não tinha nenhuma orientação, não. A gente estava 
direto com eles e de acordo com as respostas que era para eles darem, a 
gente ia fazendo: com esse é melhor assim; com esse é melhor assim.  
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Constatamos, também, que a concepção de corpo que perpassa a 

maioria dos discursos, expressa no decorrer das entrevistas, é de um corpo a 

serviço das aprendizagens ditas escolares, em momentos de lazer com o intuito de 

descarregar energias e aliviar as tensões ou, com menos frequência, em propostas 

de atividades para educar o corpo para desenvolver destrezas motoras. 

Assim, a prática pedagógica se caracterizava pela não sistematicidade, 

com ênfase na tendência da Recreação. Quando à área de Educação Física, era 

contemplada no planejamento que se limitava, na maioria das vezes, a uma lista de 

atividades. Essas se constituíam, predominantemente, por jogos/brincadeiras, que 

aconteciam no pátio, em tempo indefinido – quando dava ou sobrava um tempinho - 

ou em tempo previamente definido, variando entre as professoras. 

Quanto aos discursos sobre as concepções docentes e práticas 

pedagógicas posteriores ao curso, as professoras investigadas destacam o 

reconhecimento da necessidade de estudos permanentes. Um número considerável 

de entrevistadas atentam para questões consideradas primordiais nas atuais 

discussões sobre formação de professores, como: teoria-prática e dispositivos de 

formação diversificados. 

Salientamos que os dados construídos revelam uma notável diferença do 

grupo Renovação em comparação aos demais no que concerne aos eventos 

coletivos. Tal fato pode ser atribuído à segurança e/ou ao status conquistada(o)/s no 

ambiente profissional pelo tempo de serviço. Todas as professoras que compõem o 

grupo afirmaram haver participado ou, até mesmo, promovido situações de formação 

com vistas a divulgar/discutir aspectos do trabalho na área de Educação Física.  

Reconhecemos que essas intervenções de partilha e diálogo, à medida 

que demonstram crescimento pessoal e profissional, podem favorecer um 

redimensionamento dos saberes da área e um aprofundamento dos saberes para 

todos os envolvidos. 

Nesse novo contexto, globalmente, a Educação Física passa a ser 

considerada como área de conhecimento e componente curricular, com 

especificidades. Tal constatação ocorreu por leitura do todo dos discursos ou por 

anunciação clara, explícita. As especificidades referidas implicam uma nova postura 

do/a professor/a, tal como planejar sua ação e até registrar. A grande tendência das 

entrevistadas foi considerar a sistematização e a intencionalidade do trabalho 

também nessa área.  
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Apenas três professoras do grupo com menos experiências na Educação 

Infantil continuaram a falar em Recreação, sendo que duas delas ressaltam também 

o entendimento como área de conhecimento. Nessa conjuntura, constatamos que 

apesar do uso da nomenclatura “recreação”, as perspectivas são diferentes: 

atividades livres, visando à socialização; hora que contempla os temas da Educação 

Física: jogos, danças, atividades rítmicas e expressivas; e recreação como uso de 

jogos para reforçar ou auxiliar na aprendizagem de conteúdos de outras áreas. 

A análise espelha muitas contribuições do curso, verificadas pelas 

afirmações relacionadas às diferentes tendências. Observamos falas que se referem 

a essas tendências diversas e que citam terminologias como linguagens corporais e 

cultura de movimento. Entretanto, as análises demonstram que o nível de 

aprofundamento de cada entrevistada é diferente, e isso vai desencadear ações e 

olhares diversos. 

Verificamos que ocorreram diferenças altamente significativas entre as 

práticas anunciadas anteriores ao curso em relação às declaradas durante e 

posteriores à especialização, em todos os grupos. As professoras tendem a 

considerar o planejamento como dimensão importante e os objetivos como 

elementos didático-pedagógicos necessários.  

Podemos apurar que a participação no curso - leituras, debates, vivências 

corporais e outras estratégias de ensino – enriqueceu, substancialmente, o trabalho 

educativo com as crianças. O número relativamente restrito de indicadores quanto a 

temas/atividades/conteúdos é substituído por um novo panorama diversificado. 

Gostaríamos de chamar a atenção para a abundância de 

temas/conteúdos/atividades. Podemos inferir que a participação no curso propiciou 

novas possibilidades para o trabalho na área da Educação Física com as crianças. 

É de notar também a indicação da Metodologia de Projetos Didáticos 

como opção metodológica citada por professoras de todos os grupos. Apesar das 

publicações e das iniciativas dos dispositivos de formação, com base nos dados 

organizados/sistematizados, através das entrevistas, há de se percorrer ainda um 

caminho considerável para que os conhecimentos na escola sejam construídos 

tendo-se a compreensão de rede. Entretanto, percebemos que o processo já foi 

iniciado. 

Os dados indicam alguma predisposição para que se valorizem, além do 

fazer, os condicionantes sócio-históricos. Uma professora em cada grupo nas 
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entrevistas, totalizando três, fez menção a esse aspecto, seja ao se referir aos 

aspectos sociais e culturais ou à Abordagem Triangular (BARBOSA, 1998; PONTES, 

2005; CAPISTRANO, 2005c). 

Admitimos, contudo, que a avaliação, ainda, se situa como ponto 

nevrálgico no processo de ensinar e aprender com crianças, principalmente, quando 

se trata da Educação Física. A maioria das professoras se omite da questão 

geralmente por insegurança, delegando a outros ou desconsiderando-a. Vale 

destacar os dados organizados relacionados aos registros da prática de modo geral 

ou das atitudes/sentimentos das crianças. 

Diante da nova conjuntura anunciada, passa-se a considerar como 

necessária a gestão/organização/adequação do tempo e da estrutura física e dos 

recursos materiais, entendida como aspecto relevante para o desenvolvimento de 

um trabalho educativo de qualidade, revelador da pedagogia. Nesse sentido, espaço 

e tempo podem ser vistos como incluídos nas bandeiras de luta pela melhoria do 

ensino e não como argumentos para um trabalho sem qualidade. 

Tentando sintetizar o construto, pelos depoimentos das professoras, 

podemos dizer que a participação no curso por si só, não garante mudanças, mas 

possibilitou imprimir novos sentidos ao que aconteceu com o grupo, provocando 

novos posicionamentos e novas reflexões diante de si, dos pares, das crianças, da 

Educação Física, do mundo em que vivem. Mesmo mudanças sutis, em níveis 

diferenciados para as participantes, não podem ser desconsideradas. A prática 

pedagógica não é mais a mesma. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Somos conscientes de que é impossível abarcar todos os aspectos da 

realidade em questão. Quaisquer considerações representam parte de um fenômeno 

complexo construída por um procedimento de pesquisa por nós, pesquisadores/as.  

Um desafio se fez presente e foi levado em conta ao longo da trajetória: o 

trabalho educativo se refere a fenômenos que deve ser revistos permanentemente – 

os saberes são transitórios, múltiplos, e os/as professores/as são diversos/as. 

Pensando nisso, os caminhos escolhidos buscaram articular o maior número de 

dimensões possíveis para compreensão/interpretação do estudo, lembrando que 

somos parte do que estamos analisando. 

Na elaboração deste trabalho, entendendo que, na produção de 

discursos, os lugares e os papéis ocupados pelos sujeitos interferem nos sentidos 

produzidos, tivemos como intenção realçar o papel assumido por nós, 

pesquisadores, e pelas professoras investigadas. Pretendemos, desse modo, trazer 

à tona o que as professoras dizem, bem como desvendar como se apropriam dos 

saberes que possibilitaram, segundo elas, uma mudança efetiva nas situações 

sociais e nos modos de discurso, posterior às intervenções e interlocuções em um 

curso de formação continuada. 

Primeiramente, julgamos importante lembrar que todo movimento tem via 

dupla. Mesmo reconhecendo a formação docente como bandeira de luta para 

melhoria da qualidade da Educação Básica, no atual contexto político, provocada 

por orientações/determinações indicadas por organismos internacionais, não 

podemos deixar de ver que, apesar de não se constituir no único fator, é um dos 

mais importantes e, por isso, convém aproveitar todas as oportunidades surgidas. 

A formação continuada é vista também pelas próprias professoras, 

predominantemente, em função dos discursos atuais, como alternativa para elevar a 

qualidade da Educação Básica. É fundamental descobrir as possibilidades de 

ocupação de espaços de forma plural e singular, melhor dizendo, devemos 

aproveitar as oportunidades postas e transformar certas condições existentes na 

vida pessoal e profissional.  

Constatamos que, apesar das expectativas e dos interesses 

diversificados, em torno da procura do curso investigado, as professoras estão 



 186

desejosas por uma melhor formação e pela melhoria do trabalho educativo, 

contrariando comentários sobre comodismo de professores/as e busca por receitas 

prontas. As falas das professoras, inclusive das do grupo 3, denominado Grupo 

Renovação e constituído por seis professoras com mais de dez anos de experiência 

na Educação Infantil, refletem fortemente a necessidade e a busca pela melhoria da 

formação docente, visando à melhoria da prática educativa. 

O trabalho aponta contribuições para a formação docente no sentido de 

que traz comentários, sugestões e protestos das professoras cursistas, 

consideradas por nós, nessa situação, como sujeitos protagonistas do processo de 

ensinar-aprender. Tínhamos sempre o cuidado de vê-las como professoras que 

estavam, em alguns momentos, ocupando o lugar de estudante e assumindo as 

funções a ele relacionadas, e, em outros, atentar quando também ressoava a fala de 

alguém que exercia o papel de professora.  

Nesse sentido, a formação continuada se constitui por professores/as em 

movimento; em ação plena de docentes e, ao mesmo tempo, ação plena de 

aprendentes. Ressaltamos a importância dada, no percurso do desenvolvimento 

profissional, ao aspecto aprender e à compreensão da necessidade contínua de 

aprender para a profissão de professor/a. 

As/os reflexões/comentários das professoras acerca de sua formação 

docente espelham e revelam as relações estabelecidas entre as suas experiências 

ao longo da vida, as situações da atividade docente na escola e os estudos 

desenvolvidos. Até mesmo a própria participação na pesquisa, de forma interessada 

e envolvida, foi fruto dessas histórias. Melhor dizendo, as professoras avaliam suas 

experiências formativas, estabelecendo uma relação entre o vivido e a 

utilização/mobilização/articulação/produção de saberes nas situações reais do 

processo ensino/aprendizagem. Enfim, as avaliações/recomendações 

correspondentes ao curso realizado se referem às suas inter-relações teoria e 

prática, movidas por um contexto escolar de insatisfação, condicionante de 

ajustamento e/ou transformação. 

As reflexões/análises dos resultados obtidos mostram uma tendência de 

avaliação das professoras em face da formação continuada proposta como exitosa, 

devido ao caráter reflexivo, da relação entre teoria e prática e da formação centrada 

em uma prática próxima à realidade de todos/as e de cada sujeito envolvido, 

professores/as formadores/as e professores/as cursistas.  
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Teceremos, assim, algumas considerações, com base nas 

reflexões/análises desencadeadas por meio da pesquisa realizada: 

 

Considerando a itinerância formativa 
 

 A formação docente se dá no processo de apropriação de saberes, em 

contextos de objetividade e subjetividade, fruto da sua inserção e 

vivência em práticas sociais, sempre mediado por outros e por signos.  

 Na organização dos saberes docentes, as professoras mobilizam, 

simultaneamente, saberes provenientes de suas experiências pessoais 

e de suas experiências profissionais.  

 As professoras investigadas assumem frente aos saberes, na maioria 

das situações, a posição de portadoras e não de produtoras. 

 As necessidades de formação continuada e os saberes construídos 

estão, indissociavelmente, relacionados às situações de vida pessoal e 

profissional, às concepções acerca de formação, de ensino-

aprendizagem, do papel de professor/a.  

 As motivações para a formação estão, muitas vezes, relacionadas com 

possíveis mudanças na prática com as crianças, com possíveis 

aprendizagens das crianças. 

 As opções pedagógicas dos/as professores/as não decorrem 

linearmente de suas concepções teóricas, mas estão intimamente 

imbricadas; não podem ser consideradas separadamente.  

 Ao refletir sobre a formação continuada na área da Educação Física, 

os/as professores/as são provocados/as a pensar sobre outros cursos 

de formação e evocar diferentes representações, tais como, a de 

escola, de escola de e com crianças, de ser professor/a, de estudante, 

de situações de ensino/aprendizagem...  

 Mesmo sem encontrarmos a expressão profissionalização explicitada 

no Projeto Político-pedagógico do curso, podemos dizer que a 

formação proposta pautada no diálogo teoria e prática, na 

interdependência ensino e aprendizagem, na relação ensino e 

pesquisa e escola e sociedade, na concepção da prática pedagógica 
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como prática social, favorece o desenvolvimento profissional dos 

sujeitos.  

 

Considerando os dizeres sobre o curso investigado 
 

 As experiências vividas no curso investigado atendem à formação de 

professores/as reflexivos, ou seja, correspondem à estratégia de 

formação reflexiva, na medida em que se considera primordialmente a 

pessoa do/a professor/a, toma como ponto de partida suas práticas e 

sua profissão intricadas reflexivamente com a ação na escola, em 

diálogo com os pares. 

 Verificamos que, segundo as professoras, a universidade não é o único 

centro de formação, mas ocupa lugar de destaque no processo 

formativo. 

 O currículo estruturado em módulos é considerado pelas cursistas uma 

proposta adequada diante da demanda e do cotidiano do trabalho 

docente. 

 As situações de interlocuções (em interações com os pares, com os 

professores/as formadores/as, outros/as profissionais da área ou/e 

áreas afins, entre outras) foram indicadas pelas professoras cursistas 

como momentos69 mais relevantes para a ressignificação dos saberes. 

Nas falas das professoras, percebemos que os saberes do Outro eram 

confrontados com as histórias profissionais de cada uma e tomados 

como referência para construção de novos saberes. 

 As novas significações decorreram, impreterivelmente, em virtude do 

lugar que a prática docente passou a ter para as professoras: espaço 

de ação-reflexão-ação. 

 Mesmo considerando importante a relação teoria/prática, a maioria das 

professoras destaca os aspectos considerados práticos como 

relacionados às aprendizagens mais eficazes, possibilitadoras de 

mudanças com as crianças.   
                                                
69 Esses momentos correspondem tanto aos momentos relativos à fase presencial e à fase vivencial quanto nos 
desdobramentos possibilitados pelas reflexões e construções suscitadas no curso de formação: promoção de 
eventos de formação, publicações de trabalhos realizados etc.  
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 A participação das professoras, nas atividades durante o curso, era 

atribuída à relação feita por elas entre os conteúdos/temas em estudo e 

as estratégias metodológicas/atividades propostas e suas 

necessidades e aspirações. 

 

Considerando a apropriação de saberes da Educação Física  
 

 Foi possível constatar na construção/organização de saberes pelas 

professoras respostas para questionamentos postos na atualidade 

para o dia a dia na realidade da instituição educativa. Verificamos a 

importância dada na formação continuada aos saberes organizados 

sócio-historicamente. 

 As falas das professoras denunciam na Formação Inicial mais uma vez 

a ausência de saberes específicos sistematizados na área da 

Educação Física. Para a maioria, o curso de especialização 

caracterizou-se como formação inicial na área de Educação Física na 

Educação Infantil. Por essa razão, os objetivos pretendidos para uma 

especialização como aprofundamento se concretizam como imbricados 

em um processo espiralado, de rupturas e avanços.  

 No processo de aprofundar antigas questões, houve o surgimento de 

muitos outros questionamentos pelas professoras e, nesse percurso, 

houve avanços e rupturas no fazer com as crianças. 

 As professoras de Educação Infantil precisam rever/reestruturar suas 

concepções/imagens de infância, de formação docente, de construção 

de conhecimentos, de professor/a, bem como de Educação Física, 

repensando o trabalho educativo em seus contextos escolares. 

 A Educação Física passou a existir nas reflexões, nos diálogos e nas 

ações do grupo tanto no curso de formação quanto na escola, na 

medida em que se constituía um espaço igualmente para se falar sobre 

práticas já vividas ou vistas, textos lidos, filmes assistidos, histórias 

contadas ou ouvidas, informações que já dispunham, e, assim, 

relacionar os temas discutidos nas aulas a outras referências, e 

vincular o grupo aos conteúdos/temas da formação. Desse modo, as 
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aulas consistiram em uma série de condições constitutivas das 

possibilidades de apreciar, refletir, articular, mobilizar saberes e, assim, 

construir novos saberes, ressignificando os outros. As aprendizagens 

de cada um/a – professor/a formador/a e professora cursista - eram 

compartilhadas, narradas e ouvidas de outros jeitos, considerando as 

singularidades de cada sujeito e os limites do curso. E a partir daí, 

contadas, recontadas, tornando-se, possivelmente, referências de 

novas práticas. São palavras que se constituem de muitos significados 

e produzem muitos sentidos. 

 A intencionalidade do trabalho acerca da Educação Física no curso 

proporcionou o reconhecimento dessa área como componente 

curricular e a importância da inclusão das suas especificidades no 

planejamento pedagógico, especialmente a necessidade de elencar 

objetivos/intenções.  

 Os depoimentos revelam novos/as posicionamentos/reflexões/atitudes 

diante de si, dos pares, das crianças, da Educação Física e do mundo 

em que vivem. Apesar de apreciadas como mudanças sutis, essas não 

podem ser desconsideradas. Como diz Imbernón (2005, p. 16), 

“ninguém muda de um dia para outro”. Trata-se de um processo 

complexo e gradativo. 

Diante do exposto, os dizeres das professoras exaltam os seguintes 

princípios e eixos organizadores de uma formação continuada: 

 A experiência de formação docente é vivida por um sujeito adulto, na 

condição de aprendente, em uma perspectiva de quem deve assumir a 

prática educativa mediante a reflexão de suas diversas experiências.  

 A postura reflexiva da prática pedagógica deve ser construída no 

processo permanente, inacabado de reelaboração de saberes.  

 O/A professor/a, cursista e/ou formador/a, é aprendente, um ser 

complexo e não apenas cognição, além de emoção, motricidade.  De 

acordo com suas condições de trabalho, de formação, ele/a se forma e 

é formador/a nesse contexto, não se constitui sozinho/a.  
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 A figura do/a professor/a é fundamental no processo de 

ensino/aprendizagem, pois sua postura é sempre modelo/referência a 

ser seguido/a ou rejeitado/a. 

 A partilha de saberes com os pares se faz necessária para a ampliação 

e aprofundamento das inquietações. 

 A formação continuada deve oportunizar a cada um a seu modo, 

considerando a pluralidade do grupo, estabelecer relação com os 

saberes no sentido de produção de fins e de novos saberes que 

contribuam com a transformação do fenômeno educativo, que é uma 

das maiores preocupações dos cursistas para a docência. 

 Os/as professores/as precisam reconhecer que uma proposta político-

pedagógica é relação com os saberes e, portanto, ao mesmo tempo, 

teoria e prática.  

 Os cursos de formação continuada demandam a inclusão das culturas 

da infância como referência na formação de professores/as de 

Educação Infantil – valorização e produção das culturas infantis; 

crianças como sujeito de direitos ativos e participantes e adultos 

responsáveis pela construção de um espaço onde as crianças se 

desenvolvam nessa perspectiva. 

Enfim, compreendemos tal como as professoras cursistas: o curso de 

especialização proposto corresponde, de fato, a mais uma experiência bem 

sucedida70.  

Tenhamos em vista que a elaboração de Planos de Ações Articuladas 

(PAR)71 por estados, municípios e pelo distrito federal, a partir de 2007, vem 

impulsionando cada vez mais a oferta de dispositivos de formação continuada. 

Nesse mesmo sentido, destacamos, também, os cursos oferecidos na Plataforma 

freire72. Nesse contexto, conhecer as perspectivas dos/as professores/as sobre 

formação continuada poderá contribuir para o debate teórico-metodológico no 

campo da formação docente e para a implementação de novas ações, 

                                                
70 Lembramos sobre a temática que, das vinte e três professoras, apenas uma não ressalta aspectos positivos 
em sua avaliação.   
71 PAR - Novo instrumento de planejamento da política educacional brasileira que contempla um diagnóstico da 
realidade educacional local e um conjunto de ações para um período de quatro anos – de 2008 a 2011 -, visando 
à melhoria dos indicadores educacionais.  
72 Plataforma Freire – “[...] sistema desenvolvido pelo MEC por meio do qual o professor se inscreve em cursos 
oferecidos pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica [...]” (http://portal.mec.gov.br). 



 192

possibilitando, com a construção de caminhos, cada vez mais exitosos, uma 

formação docente de mais qualidade. Uma formação que contribui com novas 

formas de atuação educativa pode ser considerada adequada e, se essas 

intervenções se incorporam à prática, tornam-se um habitus73. 

Esperamos que os novos saberes produzidos pela investigação 

possibilitem a organização de  dispositivos formativos considerando  os sujeitos 

participantes e seus processos históricos, sociais e culturais como imprescindíveis 

para outros desdobramentos em ambientes educativos diversos. 

Reafirmamos que a participação em cursos de formação não garante as 

mudanças, mas explicita a vontade por mudanças, sobretudo da/na prática 

pedagógica. Por fim, defendemos a tese de que cursos de formação continuada, 

com base nos princípios destacados no curso investigado, podem oferecer 

elementos imprescindíveis para a ressignificação dos saberes do/a professor/a de 

educação infantil, contribuindo com o desenvolvimento profissional do/a professor/a. 

Estamos, contudo, inquietos, por reconhecer que o leque dos 

questionamentos aumentou, cabendo a nós, pesquisadores/as, a responsabilidade 

de prosseguir no caminho de buscas, aprofundando, entre outras, questões mais 

específicas da Educação Física, relacionadas às crianças de zero a três anos. O 

desafio continua! 

 

                                                
73 Tomado como “[...] certas disposições adquiridas na e pela prática real” (TARDIF, 2006, p.181). 
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APÊNDICE 1 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS74 
 
1. Nome: __________________________________________________________________  
2. Naturalidade: ____________________________________   3. Sexo   (   )M     (   ) F  
3. Faixa etária:    (    ) 15 a 20 anos                              (    ) 21 a 30 anos  
                            (    ) 31 a 40 anos                              (    ) 41 a 50 anos  
                            (    ) 51 a 60 anos                              (    ) mais de 60 anos  
4. Escolaridade:  
     Graduação           Qual(is)? ________________________________  
      Pós-graduação:     (     ) Não      (     ) Sim. Qual(is)? _____________________________  
5. Tempo de serviço como Professor:  
    Na Educação Infantil: ____________ Período:___________________________________  
    Nas séries iniciais do Ens. Fundamental:_________ Período:_______________________  
6. Vínculo empregatício:  
     Rede Estadual (    )efetivo  (    )  contrato provisório  (    ) outro.   Qual?_______________ 
     Rede Municipal de ________________________________________________________ 
     (    )efetivo  (    )  contrato provisório  (    ) outro. Qual?____________________________ 
7. Jornada de trabalho, por escola em que trabalha:  
    ________________________________________________________________________ 
8. Turno(s) e turma(s) em que leciona:  
   ________________________________________________________________________ 
9. Atividades de capacitação mais relevantes que participou nos últimos 5 anos. Cite os 
temas trabalhados: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  
10. Observações: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

OBRIGADA! 

                                                
74 Questionário construído a partir de modelo utilizado por Campelo (2001). 
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APÊNDICE 2  
GUIÃO DA ENTREVISTA75 

Entrevistador _____________________________________________________________  
Entrevistado  _____________________________________________________________  
Data ____/____/____ (___________)  Local ____________________________________  
Recursos ________________________________________________________________  

 BLOCOS  Objetivo do bloco  Questões orientadoras  Perguntas de recurso e de aferição  
BLOCO – 1  
Legitimação de entrevista  

 Agradecer a disponibilidade; informar 
sobre o uso do gravador; explicitar o 
problema, o objetivo e os benefícios 
do estudo; colocar o entrevistado na 
situação de colaborador; garantir 
confidencialidade dos dados; explicar 
o procedimento.  

 

BLOCO 2  
 História das experiências 
de formação docente na 
área de Educação Física 
antes do curso de 
especialização.  

Obter dados sobre a formação 
docente na área de Educação 
Física na Educação Infantil 
antes do curso de 
especialização que compõe o 
objeto de estudo da pesquisa.  

Fale sobre suas experiências de 
formação na área de Educação 
Física na Educação Infantil antes do 
curso.  

 Como foram as suas experiências na área de 
Educação Física para trabalhar numa escola 
infantil?  

 Quais as limitações? Quais as contribuições?  
Citar exemplos  

BLOCO 3  
 Prática pedagógica em 
Educação Física na 
Educação Infantil antes 
do Curso de 
Especialização em Ensino 
de Artes e Educação 
Física na Infância.  
 

Obter dados sobre a prática 
pedagógica na área de 
Educação Física na Educação 
Infantil antes do curso de 
especialização que compõe o 
objeto de estudo da pesquisa.  

Conte como era a sua prática 
relacionada às atividades 
relacionadas à temática da Educação 
Física antes do curso.  
 

 Como eram desenvolvidas em sala de aula às 
atividades relacionadas à temática da 
Educação Física antes do curso (tempo, 
espaço, atividades)?  

 Como as atividades aconteciam? Havia um 
planejamento e discussão sobre os elementos 
didático-pedagógicos da área (objetivo, 
conteúdo, atividades, avaliação)?  

Citar exemplos  
                                                
75 Guião elaborado a partir de modelo sugerido por Amado (2007), com base em diferentes fontes: revisão de literatura e experiências pessoais e profissionais, vivenciadas na área de formação 
docente e de Educação Física escolar. 
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BLOCO 4  
A busca pelo Curso 
de Especialização em 
Ensino de Artes e 
Educação Física na 
Infância.  

Obter dados sobre os objetivos 
e as expectativas em relação 
ao curso de especialização que 
compõe o objeto de estudo da 
pesquisa.  

Comente sobre a busca pelo Curso 
de Especialização em Ensino de 
Artes e Educação Física na Infância.  

 O que levou você a fazer o Curso de 
Especialização em Ensino de Artes e Educação 
Física na Infância?  

 Quais as suas expectativas?  
 Quais os seus objetivos?  

BLOCO 5  
 Curso de 
Especialização em 
Ensino de Artes e 
Educação Física na 
Infância.  

Obter dados sobre a formação 
docente na área de Educação 
Física na Educação Infantil a 
partir do curso de 
especialização que compõe o 
objeto de estudo da pesquisa.  

Fale sobre as contribuições do curso 
em relação à reconstrução dos 
conhecimentos na área de Educação 
Física.  

 Quais os fatos que você considera importante 
para a sua prática na escola (ações - 
materiais)?  

 O que você considera que mudou em relação à 
forma de compreender a EF e à pratica em sala 
de aula?  

 Que aspectos você ressaltaria que contribuíram 
para redimensionar a sua forma de pensar? 
Como surgiram as novas elaborações? Em 
quais situações?  

 Como você considera a relação teoria e 
prática?  

 E quanto à organização do curso (a atuação 
dos tutores, a organização em módulos, fases 
presencial e vivencial, estrutura  metodológica – 
atividade desencadeadora, estudos...)?  

Citar exemplos  
BLOCO 6  
Recomendações para 
novos cursos de 
formação contínua na 
área de Educação 
Física  

Obter dados sobre a ação do 
Paidéia no âmbito da formação 
docente que subsidiem o seu 
repensar.  

Sobre alguma recomendação para 
um novo curso...  

 Você teria alguma recomendação para um 
novo curso?  
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APÊNDICE 3  
MAPA CONCEITUAL 

 

TEMÁTICA TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIA 
O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 
EM ENSINO DE 
ARTE E EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA 
INFÂNCIA: 
REPENSANDO O 
VIVIDO. 

 

Interesses e 
expectativas face 

ao curso 

Interesses e 
expectativas face ao 

curso 

- Obter respostas às necessidades;  

- apoiar na transformação da prática;  

- obter a certificação de especialista;  

- acompanhar a decisão das colegas do trabalho; 

- desenvolver competências/habilidades artísticas. 

Avaliação e 
caracterização do 
curso 

 

Avaliação e 
caracterização do 

curso   

- Avaliação positiva de aspectos gerais;  

- avaliação negativa de aspectos gerais;  

- caracterização da fase presencial;  

- caracterização da fase vivencial;  

- caracterização e avaliação do memorial. 

  Fatores 
Impulsionadores de 

Mudanças 

Motivação pessoal;  

a relação com os pares; 

os conteúdos e procedimentos metodológicos da fase presencial; 

a atuação/intervenção dos/as professores/as; 

os projetos desenvolvidos na fase vivencial; 

a excelente qualidade do material didático utilizado; 

a construção do Memorial Descritivo. 

Recomendações 
para um novo 

curso 

Recomendações para 
um novo curso 

- Manutenção de aspectos da organização/estrutura do curso;  

- Novas sugestões 
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 O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 
EM ENSINO DE 
ARTE E EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA 
INFÂNCIA: 
RESSIGNIFICANDO 
SABERES NA ÁREA 
DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Concepções 

Docentes e 

Práticas 

Pedagógicas 

anteriores ao curso 

Concepções Docentes 

anteriores ao curso 

- Formação na área da Educação Física;  

- concepção de Educação Física;  

- concepção de corpo; 

- práticas pedagógicas anteriores ao curso 

Práticas Pedagógicas 

anteriores ao curso 
- Planejamento das atividades;  

- objetivos/intencionalidade das práticas;  

- orientações metodológicas;  

- atividades;  

- espaço físico destinado às atividades;  

- tempo destinado às atividades. 

Concepções 

Docentes e 

Práticas 

Pedagógicas 

posteriores ao 

curso 

Concepções Docentes 

posteriores ao curso 
- Formação na área da Educação  Física;  

- concepção de  Educação Física;  

- concepção de movimento;  

- nova concepção de corpo/criança; 

- novo papel de professor/a. 

Práticas Pedagógicas 

posteriores ao curso 
- Planejamento da prática; 

- prática com objetivos explícitos; 

- metodologias de trabalho; 

- temas/conteúdos/atividades; 

- procedimentos de avaliação; 

- organização e gestão da estrutura física (espaço e materiais); 

- organização e gestão do tempo. 
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