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RESUMO
A presente dissertação está vinculada à linha de Pesquisa Processos Educativos e ao
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade do Oeste de Santa
Catarina (Unoesc). O objetivo geral da pesquisa foi analisar as concepções e práticas sobre
o brincar de professores/as de Educação Física que atuam na educação infantil, na rede
municipal de Chapecó-SC. O referencial teórico busca reflexões e aproximações sobre o
brincar, culturas infantis e práticas pedagógicas na educação infantil, com autores da
Educação Física (KUNZ, 1994; TANI et al., 1988; DAOLIO, 1994; BETTI, 1991), da
sociologia da infância, educação e filosofia (BROUGÈRE, 1998; CORSARO, 2003;
SARMENTO, 2004; KISHIMOTO, 1994; MALUF, 2003; HUIZINGA, 1980;
MATURANA E GERDAZOLLER, 2004). Foi realizada uma pesquisa de campo, de
abordagem qualitativa com um plano aberto e flexível, que procurou focalizar a
problemática central e questões de pesquisa de forma complexa e contextualizada, com
critérios para a seleção dos dados qualitativos, dos métodos e procedimentos de análise.
Para a geração de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 5 (cinco)
professores/as de Educação Física atuantes na educação infantil da cidade de Chapecó,SC.
Para a análise e interpretação dos dados, as entrevistas foram transcritas e utilizou-se a
análise de conteúdo (BARDIN, 1977) para a definição das categorias e sub-categorias.
Pelas análises o brincar se configura em dois âmbitos, sendo que estes não são excludentes,
mas complementares nas falas dos/as professores/as. Primeiro, o brincar como um
componente das culturas das crianças, sendo algo que professores/as não ensinam, mas
podem mediar e problematizar. A outra concepção é a do brincar associado a uma função
pedagógica que potencializa o desenvolvimento e novas aprendizagens das crianças e que
inspira a organização das atividades propostas. Destaca-se ainda, algumas limitações e
dificuldades relatadas pelas/os professoras/es quanto a infraestrutura, com espaços
inadequados, falta de materiais, intensificação do trabalho docente e quanto a necessidade
de formação inicial e continuada acerca do trabalho pedagógico, especialmente nas turmas
de berçário. Finalmente, a pesquisa indica que precisamos ampliar pesquisas sobre o
brincar como um processo de interações entre as crianças e seus pares e como manifestação
das culturas infantis. Professores/as aprendem sobre o brincar quando observam, registram
e analisam as brincadeiras entre crianças, sendo o brincar um eixo fundamental do trabalho
pedagógico na educação infantil e um direito das crianças.
Palavras-chaves: Brincar. Concepções. Práticas. Professores/as. Educação Física.
Educação Infantil.

ABSTRACT
This thesis is linked to the Graduate Course in Education (Programa de Pós-Graduação em
Educação – PPGEd) of the Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) and it is part
of the line of research in Educational Processes. The aim of the research was to analyse
concepts and practices of playing adopted by Physical Education teachers working with
pre-schoolers in municipal schools at Chapecó-SC.Theoretical references contain authors of
Physical Education (KUNZ, 1994; TANI et al., 1988; DAOLIO, 1994; BETTI, 1991),
psychologyof childhood, education and philosophy (BROUGÈRE, 1998; CORSARO,
2003; SARMENTO, 2004; KISHIMOTO. 1994; MALUF, 2003; HUIZINGA, 1980;
MATURANA E GERDAZOLLER, 2004).Reflections and proximities about playing, child
culture e preschool practices were discussed. A qualitative field research was carried out;
the researchers had maintained an open and flexible planning, focusing on the central
problematic and research questions in a complex and contextualized way. Criteria were
established to select qualitative data, methods and review procedures. For data generation
purposes, 5 (five) Physical Education teachers answered to semi-structured interviews. All
teachers worked with preschoolers in Chapecó, SC. For the analysis and interpretation of
data, the interviews were transcribed and Content Analysis (BARDIN, 1977) was used to
define categories and subcategories. According to the analyses, playing is configured in two
complementary areas in the teachers’ speeches. The first one considers playing as an
element of children’s culture, incapable of being taught, but subject to mediation and
questioning. The second associates playing to a pedagogical function, capable of enhancing
development and new learning of children; as well as inspiring the organization of the
proposed activities. It is important to mention some limitations and difficultiesencountered
by the teachers concerning infrastructure, such as inadequate spaces, lack of material and
regarding the intensification of teaching work, basic and continuous training, especially in
nursery classes. This studyhighlights the need of improving the numbers of researches
about playing as an interaction process among children and peers, and as an element of
child culture. Teachers are able to learn about playing while observing, registering and
analysing children while playing, since it is a fundamental pillar of the pedagogical work in
preschool and it is a Right of children.
Keywords: Playing. Concepts. Practices. Teachers. Physical Education. Preschool.
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Introdução
Diante do tema de pesquisa apresentado nessa dissertação ressalto que minhas
escolhas estão relacionadas com meu cotidiano enquanto professor de Educação Física
atuante na Educação Infantil em escola pública, desde o ano de 2015. A busca pelo
conhecimento e por novas descobertas é incessante, me fazendo acreditar que devemos
sempre refinar conceitos e aprimorar práticas e estratégias pedagógicas que venham a
contribuir para o desenvolvimento integral das crianças.
Minha trajetória de vida e profissão se inicia na cidade de Erval Grande- RS, onde
nasci no ano de 1990, em uma cidade pequena localizada na região norte do Rio Grande do
Sul. Sinto orgulho por ter nascido e crescido neste local, sou filho de pedreiros, meu pai
estudou somente até a oitava série, pois precisou abandonar os estudos muito cedo para se
dedicar somente ao trabalho. Minha mãe também enfrentou dificuldades na infância e pode
estudar até a quarta série, logo, ela se dedicou a trabalhar para sustentar a casa e conseguir
mantimentos para a manutenção diária de sua família. Tenho um irmão mais novo e recordo
que durante a infância sempre estávamos juntos, brincando, jogando futebol e realizando
diversas descobertas, tendo momentos marcantes e de relação afetiva entre nós. Venho de
uma família humilde, sem muitos recursos e condições financeiras e todos sempre
trabalharam para trazer o melhor para dentro de casa, prezando sempre pelo estudo, ética e
comprometimento para alcançar seus objetivos.
Tive uma infância alegre e as brincadeiras estavam e continuam presentes em minha
vida. Lembro que fui uma criança que gostava de brincar, interagir e inventar coisas novas
com uma imensa curiosidade. Assim, com meus amigos sempre mantive boas relações,
brincando e construindo/inventando brincadeiras, jogos e brinquedos, pois na época não
tínhamos condições financeiras para adquirirmos brinquedos industrializados. Logo, a
criatividade aflorava e as brincadeiras fluíam, estes se tornaram momentos importantes para
meu crescimento pessoal e profissional, digo isso, pois hoje percebo que esta etapa da
infância ainda percorre a minha caminhada profissional, continuando presente nas opções
de pesquisa e docência que fui delineando ao longo do tempo.
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Foram tempos em que as dificuldades eram constantes, todavia, os sonhos sempre
estavam em meu cotidiano e nos desejos de me tornar professor, mesmo sem saber em qual
área queria atuar e quais os desafios e as limitações exigidos para estudo e dedicação.
Então, comecei meus estudos em 1994, na pré-escola, estudei até a quinta série na mesma
unidade escolar do Município de Erval Grande -RS. Após concluído o primeiro período da
educação básica, fui para outra instituição na rede Estadual de Ensino Médio do mesmo
município iniciando outra trajetória a partir do sexto ano até a conclusão de meus estudos.
Após concluir o Ensino Médio, no ano de 2008, somente em 2010 optei pela
graduação no curso de Educação Física, na Universidade do Oeste de Santa Catarina no
campus de Chapecó – SC. Recordo que na época me deslocava de ônibus todos os dias,
passando aproximadamente uma hora e meia na estrada para chegar até a Instituição. De
imediato não consegui me encontrar no curso, tornando a desistência uma possibilidade.
Porém, após algumas semanas comecei a me adaptar e a entender aos poucos os objetivos e
os conceitos da Educação Física, percebendo a importância dessa profissão para o contexto
social e cultural. Primeiramente cursei licenciatura em Educação Física e tive a
oportunidade de realizar os estágios obrigatórios do curso com observações e intervenções
em todos os níveis da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e
Ensino Médio. Quanto ao estágio de Educação Infantil, este foi realizado na cidade de
Chapecó-SC, pois no Rio Grande do Sul, estado no qual residia nessa época, não era e
ainda continua não sendo ofertada a disciplina de Educação Física com professores/as
específicos nessa fase da educação básica.
No ano de 2015, concluí a graduação e realizei a prova como Agente de Caráter
Temporário (ACT) na rede municipal de Chapecó-SC, iniciando, oficialmente, meu
trabalho como professor licenciado em Educação Física. Logo de imediato comecei o
bacharelado, finalizando-o em 2016 devido ao aproveitamento de componentes curriculares
em comum com a licenciatura e tendo como objetivo a ampliação do leque de
possibilidades de atuação, incluindo treinamento esportivo, academia e recreação.
Posteriormente, cursei duas especializações, uma em Educação Especial e Psicomotricidade
e outra na área da Educação Física Escolar. No mesmo ano fui aprovado no processo
seletivo para atuar como Apoio de Sala I, com intuito de trabalhar no auxílio de aluno com
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diagnóstico de Deficiência Intelectual, Classificação Internacional de Doenças, (CID-F70),
na Universidade do Oeste de Santa Catarina- UNOESC-Chapecó, sendo que até o presente
momento ainda o acompanho nas atividades do curso de Educação Física Bacharelado.
Essa experiência me proporcionou novas práticas e conhecimentos acerca do trabalho
desenvolvido com esse público, além disso, o próprio contato com o curso e com
professores/as da instituição foram e ainda são de grande valia, pelas possibilidades de
trocas e aprendizagens vivenciadas.
Após ingressar como professor de Educação Física na rede municipal de ChapecóSC, sempre mantive meu trabalho com crianças na Educação Infantil, onde permaneço até o
momento. O fato de meu contrato ser de ACT faz com que todos os anos eu dedique meus
estudos e conhecimentos para trabalhar em diferentes escolas, com diferentes ambientes,
professores/as e espaços, e é justamente essa rotatividade que me fez começar a observar,
analisar e questionar a forma com que trabalho e planejo minhas atividades para essa etapa
da educação básica. A busca por conhecimentos me instiga, pois, ao observar outros/as
professores/as e ao escutar falas de familiares, surgem indagações no que se refere à
Educação Física: Quais as especificidades da docência de professores/as de Educação
Física que atuam com bebês e crianças pequenas? Questionamentos sobre ser possível o
trabalho docente de profissionais de Educação Física na Educação Infantil e afirmações de
que o/a professor/a nessa fase da vida apenas cuida fazem com que eu busque e discuta com
mais ênfase a importância da Educação Física no ambiente da Educação Infantil.
Ainda destaco, que minha trajetória enquanto professor até aqui, me possibilitou
ampliar reflexões no âmbitoprofissional e pedagógico. Digo isso, pois como atuante em
todos os níveis da Educação Infantil, percebo que há diferentes abordagens e propostas
pedagógicasque precisamos conhecerpara trabalhar em cada nível. É inquestionável que o
cuidado e educaçãoindissociáveis permeiam o planejamento da Educação Infantil, mas o
brincar é imprescindível no delineamento das propostas que priorizam o desenvolvimento e
aprendizagem dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas1. Desta forma, como

1

A estrutura geral da BNCC, apresenta a Educação Infantil como etapa compreendida por bebês (0-1 ano e 6
meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses) e as crianças pequenas (4 anos até 5
anos e 11 meses) (BRASIL, 2017, p. 24).
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professor de educação física atuante na Educação Infantil, me desafio cada vez mais a
propor práticas e atividades que focalizam o brincar, os jogos e as brincadeiras2.
Reconheço que minha formaçãopor muito tempo foi centrada e direcionada para a
psicomotricidade, o que também influenciou minha trajetória de organização do trabalho na
Educação Infantil e produziu marcas na minha escrita sobre as concepções de educação
física nesta dissertação. Porém, outras abordagens da educação física escolar surgiram e
estas serão discutidas posteriormente. Exponho excertos de um pensador, que inspira
professores/as comprometidoscomuma educação de qualidade e equidade, entre os quais
me incluo. Paulo Freire declara que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender” (1997) pois a aprendizagem é constante e, ao mesmo tempo que
ensinamos nossas crianças, nós aprendemos com elas. São provocações que nos remetem
ao momento enfrentado pelas escolas públicas, com tantos desafios e retrocessos. Todavia,
procuramos estratégias para desempenhar um trabalho pautado nos princípios das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNEI) e Propostas Curriculares para a Educação Infantil, com
ênfase em uma educação que respeite os direitos de cada criança.
No ano de 2019, ingressei no Mestrado em Educação na Universidade do Oeste de
Santa Catarina (Unoesc, Campus Joaçaba), na linha de Processos Educativos. Uma
experiência rica em conhecimentos, aprendizados e de reformulações do modo de ver e de
perceber a educação e a formação de professores/as. Os estudos e debates me permitiram
sair da zona de conforto, ir além do fragmentado e engessado que muitas vezes permeia
nossas vivências na educação. A partir dessa inserção, também comecei a fazer parte do
Grupo de Pesquisa, coordenado pela minha orientadora Ana Cristina Coll Delgado. Tal
participação, de certa forma, tem conexões com a construção do meu projeto de pesquisa e
com as reflexões constantes sobre meu trabalho enquanto docente.

2

Para definir o jogo, exige muito daquele que o conceitua, não sendo uma tarefa fácil, assumindo uma
imagem atribuída a partir de cada sociedade em que pertence, mostrando assim, as significações distintas
apresentadas pelos jogos em determinadas épocas. O brinquedo é uma ferramenta essencial no campo do jogo,
pois estabelece uma estreita relação com a criança e uma indeterminação ao seu uso nas brincadeiras,
permitindo que as crianças coloquem suas representações e os manipulem de acordo com as suas brincadeiras.
A brincadeira por sua vez, é definida como uma atividades livre, não sendo determinado, promovendo prazer
quando está brincando (KISHIMOTO, 2017).
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Estas breves passagens da minha trajetória pessoal e profissional foram
rememoradas, pois acredito que o desenvolvimento desta pesquisa se faz presente há algum
tempo na minha vida. Além disso, também acredito que a Educação Física vem ganhando
espaço e respeito dentro dos ambientes escolares e da sociedade, contribuindo com teorias e
práticas voltadas para a Educação Infantil, especialmente pela relevância do brincar e do
lúdico para o desenvolvimento social, emocional, intelectual e físico da criança nesta etapa
da educação.
A relevância do brincar para as crianças na Educação Infantil é evidenciada tanto na
prática quanto em pesquisas e estudos sobre o tema. Os momentos de descontração e de
novas descobertas perpassam diversas ações pedagógicas, como brincadeiras, jogos e
brinquedos tradicionais inseridos pelos/as professores/as na escola infantil, entendendo
como pressupostos para auxiliar na educação, cuidado e no seu desenvolvimento. Segundo
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), as
brincadeiras e as interações são eixos que norteiam as práticas pedagógicas nesta etapa da
educação básica, sendo que a inserção do brincar é imprescindível para o envolvimento e
para a participação das crianças na construção de conhecimentos e de novas aprendizagens.
O brincar contribui para o desenvolvimento infantil, pois sabemos que entre 0 e 5
anos as brincadeiras são peças-chave para que as crianças desenvolvam de forma integral
sua parte motora, cognitiva, afetiva e emocional. Enquanto professores/as de Educação
Física, precisamos entender que é nosso papel proporcionar essas vivências e construções
na Educação Infantil, pois nesses momentos de descontração, de brincadeiras e de
imaginação que as crianças conseguem desenvolver-se corporalmente, o que podemos
observar nas práticas de Educação Física onde as crianças manifestam suas emoções,
fantasias, alegrias, aprendem e ensinam, bem como desenvolvem seu corpo por meio dos
movimentos. Dentro dessas ações pedagógicas, podemos perceber que o brincar se
apresenta como importante facilitador para inúmeras aprendizagens e interações entre as
crianças.
Enquanto professores/as de Educação Física, precisamos entender que as
brincadeiras, a ludicidade, as interações e a imaginação contribuem para a construção social
e da corporeidade das crianças. Nesta mesma perspectiva, o Art. 8º das DCNEI (2009),
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enfatiza que as instituições de Educação Infantil devem promover e estar comprometidas
com as crianças a fim de garantir conhecimentos, renovações, novas articulações, proteção,
respeito, com direito à brincadeira, interação e socialização entre as crianças. Desta forma,
a finalidade da Educação Infantil é proporcionar o desenvolvimento integral, ou seja, social
psicológico, intelectual e físico da criança de até cinco anos (BRASIL, 1996).
A Educação Infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, requer que os/as
professores/as proporcionem acolhimento, segurança e atenção e que organizem ambientes
estimuladores para novas descobertas e aprendizagens pautados pelo brincar e pelo lúdico.
Nesse sentido, o tema da pesquisa abrange as concepções e práticas sobre o brincar de
professores/as de Educação Física que atuam na Educação Infantil. Com base no tema de
pesquisa, levantamos a seguinte problemática: Quais as concepções e práticas sobre o
brincar de professores/as de Educação Física que atuam na Educação Infantil na rede
municipal de Chapecó-SC?
Diante disso, a dissertação que apresento para a defesa está organizado em quatro
capítulos. No primeiro capítulo, descrevo o percurso metodológico desenvolvido e seguido
durante a realização da pesquisa qualitativa. Nesta parte, apresento a problemática central,
as questões de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa com as
questões norteadoras que embasaram o tema investigado, apontando o tipo de pesquisa,
acordos e princípios éticos, o instrumento metodológico e o método empregado para a
análise e interpretação dos dados, além de uma breve amostra sobre os/as professores/as
que foram entrevistados.
Em seguida, no segundo capítulo, apresento um levantamento das produções
acadêmicas concernentes à minha problemática de pesquisa dentro de três plataformas:
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Dissertações e
Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na
biblioteca virtual da Scientific Electronic Library Online (SCIELO).
No terceiro capítulo, destaco algumas contribuições da Educação Física para o
trabalho pedagógico na Educação Infantil, com abordagens e autores/as que contribuíram
para o desenvolvimento da Educação Física evidenciando conceitos, definições e
movimentos que levaram a outros olhares e percepções da área. Além disso, apresento
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algumas discussões acerca da atuação dos/as professores/as de Educação Física na
Educação Infantil sobre o brincar e sua importância para as crianças de zero a cinco anos,
com apoio de documentos e legislação. Por último, dialogo com Huizinga, Brougère e
Maturana e Verden-Zöller e seus conceitos sobre o brincar, jogo, brinquedo, cultura lúdica
e a perspectiva do emocionar, em uma perspectiva sociológica, antropológica e filosófica.
O quarto capítulo aborda as concepções sobre o brincar entre professoras/es de
Educação Física na organização das propostas pedagógicas para a Educação Infantil, bem
como seus limites e desafios. São abordadas dimensões de análise sobre concepções do
brincar na organização das propostas pedagógicas com as crianças; autores/as e teorias
sobre educação física e o brincar das/os professoras/es; momentos em que incluem, ou não,
o brincar na organização de suas propostas pedagógicas com as crianças. Na sequência,
apresento as análises sobre os principais limites e desafios na organização das propostas
pedagógicas das/os professoras/es de Educação Física, incluindo as diferentes turmas de
Educação infantil. Finalizo com análises sobre o planejamento das práticas pedagógicas nas
diferentes turmas de educação infantil, abrangendo a relação com as regentes das turmas de
educação infantil e as ações de formação continuada. Por último apresento as considerações
finais da dissertação.

Capítulo 1: Percursos Metodológicos da investigação
Quando realizamos uma pesquisa, devemos ter ciência de que precisamos de
conhecimentos teórico-metodológicos para embasar o processo de investigação. De acordo
com Minayo (1994), a metodologia compreende o caminho entre o pensamento e a prática
aplicada em determinada abordagem, incluindo teorias e conjunto de técnicas que auxiliam
na construção da realidade, ou seja, a teoria e a metodologia caminham juntas de forma
inseparável. Segundo Minayo (1994), o trabalho metodológico caminha em três processos:
as concepções teóricas que ancoram a abordagem, o conjunto das técnicas possibilitando
uma melhor construção da realidade e a forma como o investigador se apresenta para
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interpretar os dados. Assim como toda pesquisa, os vários movimentos desenvolvidos,
sejam pela parte prática ou pela busca de conhecimentos, geram, inicialmente, um problema
a ser discutido e analisado, “toda a investigação se inicia por um problema com uma
questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores,
mas que também podem demandar a criação de novos referenciais” (MINAYO, 1994 p.
16). Logo, o problema que move essa proposta de investigação é: quais as concepções e
práticas sobre o brincar entre professores/as de Educação Física que atuam na Educação
Infantil, na rede municipal de Chapecó?
A partir da problemática central, foram elaboradas as seguintes questões de
pesquisa:
•

Como as/os professoras/es de Educação Física concebem/definem o brincar na

Educação Infantil?
•

Como as/os professoras/es incluem (ou não incluem) o brincar na organização do

trabalho pedagógico?
•

Como as/os professoras/es de Educação Física organizam suas práticas pedagógicas

nas turmas de Educação Infantil?
•

Quais os principais desafios encontrados por professoras/es de Educação Física na

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil?
Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar as concepções e as práticas
sobre o brincar entre professores/as de Educação Física que atuam na Educação Infantil, na
rede municipal de Chapecó. Os objetivos específicos são:
•

Identificar as concepções sobre o brincar entre professores/as de Educação Física.

•

Verificar se as/os professoras/es incluem (ou não incluem) o brincar na organização

do trabalho pedagógico.
•

Examinar como os/as professores/as de Educação Física organizam suas práticas

pedagógicas nas turmas de Educação Infantil.
•

Identificar os principais desafios encontrados por professores/as de Educação Física

na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil.
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo, qualitativa e descritiva
(explicativa), com um plano aberto e flexível, que procura focalizar a problemática central e
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as questões de pesquisa de forma complexa e contextualizada, com critérios para a seleção
dos dados qualitativos, dos métodos e dos procedimentos de análise, tal como argumentam
Bogdan e Biklen (1994) e Minayo (1994).
Para Neves (1996), essa abordagem possui uma maneira diferente de analisar os
dados. Ela busca ir atrás das respostas no ambiente natural e os pesquisadores são os
principais instrumentos para a realização da pesquisa. Segundo Triviños (1987), grande
parte das pesquisas de campo da educação são descritivas, pois exigem do pesquisador
muitas informações sobre o que de fato se busca pesquisar. Segundo o autor é necessário
descrever com ênfase todos os fenômenos e fatos da realidade, além de uma precisa
demarcação sobre as técnicas, metodologia, modelos e embasamentos teóricos para a
coleta, a fim de melhor interpretar os dados encontrados.
Quanto aos instrumentos metodológicos, nesta investigação utilizei entrevistas
semiestruturadas, entrevistando professores/as de Educação Física com experiência na
Educação Infantil que aceitaram participar da pesquisa e cujos roteiros foram elaborados
em consonância com os objetivos da investigação. Conforme argumenta Minayo (2004), a
pesquisa qualitativa leva em consideração todas as questões que aparecem na entrevista,
como gestos, formas de respostas, o tempo que cada entrevistado/a leva para responder,
sendo que ela busca não só a quantidade, mas a compreensão dos sentidos das respostas
obtidas com a entrevista. Conforme já comentado, uma especificidade da abordagem
qualitativa é o processo descritivo de todas as fases da pesquisa, o que compreende relatar e
interpretar situações, combinações, conversas, anotações, imagens, gravações, transcrições,
sentimentos e impressões, expressões verbais e não verbais.
Triviños (1987) destaca as entrevistas semiestruturadas como decorrentes de
questionamentos sustentados em teorias e suposições de interesse para a pesquisa e, desse
modo, seguindo uma linha de pensamento e experiência do pesquisador, que começa a
organizar e elaborar seu estudo. O autor ressalta que as entrevistas semiestruturadas não
nasceram a priori, ou seja, além de ser algo que já vem alimentando o investigador, também
apresentam informações recolhidas pelo pesquisador sobre determinado fenômeno
investigado.
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De acordo com Bogdan e Biklen (1994), durante a fase inicial da entrevista é
necessário e cabível informar previamente o sujeito, apresentando o objetivo a fim de
conduzir o entrevistado. Desta forma, os autores destacam alguns pontos importantes nessa
fase, como a confiabilidade durante e após a pesquisa, além de um bom direcionamento da
entrevista, pois alguns sujeitos se sentem desconfortáveis e inseguros para expor seus
comentários, sendo que o entrevistador precisa conhecer a pesquisa. Segundo Gil (2008), as
entrevistas se apresentam como uma das técnicas para coletar dados que mais são utilizadas
dentro das pesquisas sociais. Bogdan e Biklen (1994) ainda asseveram que durante a
entrevista podemos obter os dados por meio da linguagem que os sujeitos apresentam, o
que permite ao pesquisador interpretar as ações e os aspectos do mundo e do contexto em
que vivem. Gil (2008) destaca vantagens da entrevista quanto ao tipo da técnica para
obtenção de dados, tais como alcance, classificação e qualidade durante as intervenções, o
que possibilita ao pesquisador captar outras informações que poderão auxiliá-lo na análise e
na discussão dos dados.
No que se refere aos acordos e negociações, estes são imprescindíveis por questões
éticas em pesquisas tanto qualitativas, como quantitativas. Primeiramente contatei a
Secretaria de Educação (SEDUC), do município de Chapecó/SC, para apresentação,
apreciação e aprovação da pesquisa. Posteriormente, obtive uma carta de apresentação para
entrar em contato com os Centros de Educação Infantil (CEIM´s) e os/as professores/as
para convidá-los/as a participar da pesquisa. Saliento que o/a articulador/a da Educação
Infantil solicitou uma listagem de 17 CEIM’s citados pela secretaria de educação (SEDUC)
para estar entrando em contato e fazer a busca. Após esse processo e o aceite, entrei em
contato com os referidos Centros de Educação Infantil (CEIM´s) e conversei com os/as
gestores/as de cada CEIM a fim de obter dados sobre os/as professores/as de Educação
Física e os níveis da Educação Infantil em que atuam/atuaram.
A pesquisa foi composta por 5professores/as de Educação Física que atuam na
Educação Infantil na rede Municipal de Chapecó-SC, sendo que esta escolha foi definida
pelas seguintes características: Professores e professoras que atuam/ou atuaram com
crianças há mais de dois anos na Educação Infantil compreendendo Berçário, Maternal e
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Pré-escola (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas 3). Destaco também que a
presente pesquisa, por estar relacionada com seres humanos, foi submetida ao Comitê de
Ética e Pesquisa (CEP) da Unoesc e foi aceita de acordo com o parecer nº 4.430.689que
consta no ANEXO III.
Os sujeitos foram convidados para participar da pesquisa por meio de contato
presencial nos CEIM’s, sendo substituído por ligação ou mensagem virtual caso ainda
estivermos impossibilitados de realizar reuniões presenciais devido à pandemia da Covid19.
Posteriormente ao aceite, foi solicitado aos mesmos que assinassem o termo de
consentimento livre e esclarecido (ANEXO I), o qual esclarece os objetivos da pesquisa e
todas as informações sobre a mesma, juntamente ao termo de uso de imagem, caso
necessário (ANEXO II).
Após o aceite, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas (Apêndice A) com
data e hora marcada, pela plataforma do Google Meet, em tempo aproximado de 50
minutospara cada entrevista, com os/as professores/as que concordaram em participar da
pesquisa.Quanto ao levantamento dos dezessete Centros de Educação Infantil Municipal
(CEIM’s), selecionados pela SEDUC de Chapecó, no quadro (1) podemos observar os/as
15 professores/as de Educação Física bem como suas respectivas atuações nas unidades
escolares.
Quadro 1- Mapeamento dos centros de Educação Infantil Municipal
Unidade
Escolar

CEIM
Pedro

CEIM
Brincar
Aprender

3

Professores/as

Turmas

Efetivo/ACT

Coordenador
Maternal

Carga
Horária
40 horas
10 horas

- Cléder
- Paula

Berçário/Pré.
Maternal
Berçário/Maternal/Pré

40 horas
10 horas
30 horas

ACT
ACT
Efetiva

Maternal/ Berçário
Maternal/Berçário

40 horas
10 horas

ACT
Efetiva

Efetivo
ACT

São

- Franciele
-Ieda
-Ana Cláudia
-Adriana
e- Viviane

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), os bebês têm até 1 ano e 6 meses de
idade, as crianças bem pequenas entre 1 ano e 7 meses a três anos e onze meses de idade. As crianças
pequenas quatro anos até cinco anos e onze meses.
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CEIM
Leãozinho

EBM
Realeza

- Fernanda
- Iago
- Sandy
- Cristiano

Maternal/Pré-escola
Berçário/Maternal/Préescola
Pré-escola
Cedido/Almoxarifado

40 horas
20 horas
20 horas

ACT
ACT
ACT
Efetivo

-Ericléia

Berçário/Maternal/Préescola
Berçário

40 horas

Efetiva (1 ano)

20 horas

ACT

- Dionatan

CEIM
Eldorado

CEIM
Esplanda
CEIM
Adelina
Carlesso
CEIM
Carmem
Pelizza
CEIM
Proteção

- Patrícia
- Fernanda
- Rodrigo

Maternal
Maternal
Berçário/Maternal/Préescola

40 horas
40 horas
30 horas

Efetiva (3 anos)
Efetiva (3 anos)
Efetivo (3 anos)

- Daiane
- Maria
- Paula

Maternal/Pré-escola
Maternal/Pré-escola
Berçário/Maternal

30 horas
40 horas
10 horas

ACT
ACT
ACT

Cedido para o Esporte

40 horas

Efetivo

- Miriam

Berçário/Maternal/Préescola

40 horas

Efetiva (2 anos)

- Emerson

Berçário/Maternal/Préescola
Berçário/Maternal/Préescola

30 horas/20
horas/10
horas

ACT’S

Berçário/Maternal/Préescola
Berçário/Maternal/Préescola
Berçário/Maternal/Préescola
Berçário/Maternal/Préescola

30 horas/ 40
horas

ACT’S

Pré-escola
Berçário/Maternal
Berçário/Maternal/Préescola

20 horas
10 horas

ACT
ACT
ACT

- Márcio

- Jéssica
CEIM
Paraíso

- Ademir
- Gabriela
- Ketlin
- Daia
do

CEIM
Comércio

- Daiane
- Ana Maria
- Franciele
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CEIM Maria - Maria Candida
Helena Alvez - Patrícia
Chagas
- Alessandra

Pré-escola
Maternal
Berçário/Maternal

40 horas
20 horas
10 horas

Efetiva
(1/9
meses)
Efetiva
(1/9
meses)
ACT
Efetiva (27 anos)
ACT
ACT
ACT
Efetiva (28 anos)
ACT
Efetiva (30 anos)
ACT
ACT

CEIM
Saberes
Infância
CEIM
Ciranda
Saber

- Viviane
da - Nadia

Maternal/ Pré-escola
Coordenadora

30 horas
20 horas

Efetiva (1/2)
Efetiva (20 anos)

- Kelis
do - Rosani
- Daniela

Cedida para SEDUC
Berçário/Maternal
Cedida

16 horas
20 horas
20 horas

Efetiva
Efetiva (2 anos)
Efetiva

Berçário/Maternal
Berçário/Maternal/Préescola
Pré-escola

40 horas
40 horas

ACT
ACT

30 horas

Efetiva

20 horas
10 horas
40 horas
40 horas

Efetiva (2 anos)
Efetiva (3 anos)
ACT
ACT

10 horas

ACT

- Keli Cristina
- Rosana
- Ieda
- Maria Janete
- Karine
- Liziane
- Luciane
- Regiane
- Sideli

CEIM
Pequeno
Príncipe

CEIM Peteca

CEIM
Criança

- Eliane
- Tais

- Fabiane
Bebê - Maria Isabel
- Sabrina
- Andréia
- Camila

Coordenadora
Berçário
Pré-escola
Pré-escola
Pré-escola
Maternal
Berçário/Maternal
Maternal
Pré-escola

Pré-escola
Berçário
Maternal
Berçário/Maternal/Préescola
Pré-escola

- Danieli

40 horas
40 horas
10 horas
40 horas
40 horas
40 horas
30 horas
40 horas
10 horas

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para a análise e interpretação dos dados, as entrevistas foram gravadas, transcritas e
utilizei para a análise de conteúdo para a definição das categorias e sub-categorias
(BARDIN, 1977). Esse método consiste em três etapas: (I) a pré-análise, (II) a exploração
do material e (III) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise,
que corresponde à parte de organização propriamente dita, trata de uma operação e
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sistematização das ideias iniciais. Nesta primeira fase, ocorre a leitura flutuante, a escolha
dos documentos, a formulação das hipóteses e dos objetivos, a referenciação dos índices, a
elaboração de indicadores e a preparação do material.
Além desses conteúdos, nesta fase podemos destacar critérios como exaustividade,
que se refere a não deixar nada de fora dos elementos apresentados na pesquisa; a
representatividade, que pode contemplar todo o universo da amostra; a homogeneidade,
com conteúdos precisos e iguais para os sujeitos; a pertinência nos documentos de acordo
com os objetivos (BARDIN, 1977). A segunda etapa de exploração do material é uma fase
longa e cansativa, pois segundo a autora, nesta etapa existe a codificação dos dados obtidos,
sendo transformados e agregados em unidades sejam elas por frases, temas ou palavras.
Nestas unidades, existe um recorte na pesquisa, a enumeração de critérios antes
estabelecidos, levando em consideração presença ou ausência, frequência, frequência
ponderada, intensidade, direção, ordem e a co-ocorrência. A categorização utiliza critérios
semânticos, sintáticos, léxicos ou expressivos.
Quanto a terceira fase, a do tratamento dos dados, estes devem ser significativos e
válidos permitindo o estabelecimento dos resultados obtidos. O tratamento pela inferência
se destaca pela presença de três polos: o emissor, o receptor, a mensagem e o medium
(canal), sendo que nessa interpretação pela inferência se busca entender o que está por trás
das mensagens ou palavras ditas pelos emissores. Então, é necessário voltar para o seu
referencial teórico para analisar e embasar os dados obtidos e interpretá-los, promovendo
uma maior e melhor interpretação da sua pesquisa (BARDIN, 1977). Os dados das
entrevistas foram interpretados e organizados em categorias. Para esta categorização, é
necessária uma atenção especial às questões específicas desta proposta de investigação,
sendo que a análise dará ênfase aos significados das respostas das/dos professoras/es
entrevistadas/os.
Vale destacar que, inicialmente a proposta era constituída por 10 professore/as e um
grupo foi montado com os respectivos aceites dos sujeitos. Após isso, entrei novamente em
contato com cada um/a deles/as e, infelizmente, neste segundo contato, 5 professores/as
desistiram de fazer parte da pesquisa, duas professoras por motivos de doenças pessoais e
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na família, um professoralegou excesso de trabalho e pouco tempo para participar e mais
dois professores/as não retornaram o contato para o pesquisador.
Portanto, eu prossegui com 5 participantes e que aceitaram participar das
entrevistas, sendo que, utilizei nomes fictícios para não expor diretamente os sujeitos. Desta
forma, participaram três professoras e dois professores, cuja experiência de todos
perpassam desde o berçário até as turmas da pré-escola, predominando contrato de trabalho
temporário (ACT), e somente uma professora efetiva. Quanto ao tempo de atuação
podemos observar a predominância de cinco anos ou mais dos profissionais. Diante disso,
destaco a formação dos/as professores, atuação com crianças da educação infantil, tempo de
trabalho e tipo de contrato são detalhados no quadro que segue:

Quadro 2- Professores/as entrevistados na pesquisa
Nome

Formação

Formação Pós-

Atuação

Tempo de

Graduação

Graduação

com crianças da

Serviço

Contrato

Educação Infantil

Emília

Stela

Educação com

Bebês, crianças bem

Educação

enfoque na

pequenas e crianças

Física

Educação Física

pequenas

Educação Física no

Bebês, crianças bem

Ensino Fundamental

pequenas e crianças

Educação

Educação

Educação Física

Bebês, crianças bem

escolar

pequenas e crianças

Educação

Pós-Graduação em

Bebês, crianças bem

Dança

pequenas e crianças

Joceli

Física

ACT

2 anos e meio

ACT

Mais de 5 anos

ACT

pequenas

Física

Educação

Mais de 5 anos

pequenas

Física

Elton

Efetiva

pequenas

Física

Arthur

Mais de 5 anos

Educação com
ênfase em Educação
Infantil e
Fundamental.
AEE- Deficiência
intelectual.

Bebês, crianças bem
pequenas e crianças
pequenas

ACT
5 anos
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AEE- Deficiência
Mental.

Fonte: Elaborado pelo autor

Capítulo 2. Um balanço das produções acadêmicas sobre o brincar entre
professores/as de Educação Física que atuam na Educação Infantil
A revisão bibliográfica ou revisão de literatura é relevante em uma pesquisa, uma
vez que constitui a fundamentação teórica do tema investigado. Nesse sentido, o balanço
das produções acadêmicas dá continuidade ao quadro teórico referente ao brincar e o lúdico
e às contribuições da Educação Física para a Educação Infantil. Na sequência, descrevo o
processo de busca das pesquisas já realizadas, em consonância com meu tema de pesquisa e
tendo como enfoque as concepções e práticas sobre o brincar e o lúdico de professores/as
de Educação Física atuantes na Educação Infantil.
A busca foi realizada em três momentos, sendo o primeiro na Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd); o segundo nas dissertações e teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o terceiro na
biblioteca virtual da Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Nesse processo de
busca, alguns trabalhos e publicações foram descartados por não se encaixarem com a
temática ou não se relacionarem com o tema de pesquisa, de modo a garantir a coerência e a
objetividade entre a questão central da pesquisa e o balanço das produções acadêmicas.
Como critérios de inclusão, foram excluídos trabalhos que não focavam o brincar e o
lúdico, sendo utilizado publicações dos últimos dez anos. Como critérios de exclusão, os
trabalhos que não focam o brincar e o lúdico, bem como publicações abaixo de 2009 foram
excluídas da pesquisa.
Na ANPEd, a busca compreendeu as Reuniões Nacionais, entre a 23ª Reunião do
ano 2000 e a 39ª Reunião do ano 2019, com ênfase nos trabalhos publicados nos grupos
GT-7 Educação da criança de 0 a 6 anos e GT-8 Formação de professores. Inicialmente,
foram analisados os títulos, resumos e descritores, sendo que, após a primeira leitura dentro
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dos grupos de trabalho e para estabelecer maiores relações com a pesquisa, foi realizada
uma leitura flutuante de alguns textos. Por meio do levantamento por Grupos de Trabalho,
teve-se como objetivo compreender com mais precisão a relação entre estas produções e o
tema de pesquisa. Diante dos trabalhos que mais se aproximavam do objeto de
investigação, foi organizado o Quadro 3 – Trabalhos sobre o brincar e o lúdico entre
professoras/es de Educação Física que atuam na Educação Infantil – Anais da ANPEd
(2000 -2019). O referido quadro contempla edição; GT; ano; título do trabalho; autor e
instituição, conforme apresentarei posteriormente.
Para o levantamento das dissertações e teses publicadas na CAPES nos últimos dez
anos (2009 a 2019), houve uma reorganização de alguns itens no Quadro 3, que inclui
autor; título; tipo de pesquisa; o ano de publicação e palavras-chave. Para aproximar a
busca aos interesses e tema dessa pesquisa, o rastreamento no banco de dados contou com
os seguintes descritores: “Educação Física e Brincar”, sendo encontrado um total de 59
dissertações e teses; em um segundo momento, utilizei as palavras-chave “Educação Física
e Lúdico” e encontrei um total de 21 dissertações e teses. Posteriormente, realizei uma
terceira busca com a utilização das palavras-chave “Brincar e Lúdico” e encontrei 243
dissertações e teses. Após a leitura dos títulos, selecionei para análise um total de 63
dissertações e teses e, pela leitura dos seus resumos, apenas cinco (5) pesquisas foram
selecionadas.
Prosseguindo, no processo de seleção das dissertações e teses visualizei,
inicialmente, os títulos dos trabalhos, sendo que os aloquei em uma pasta para,
posteriormente, realizar uma leitura dos resumos e palavras-chave e para caso o
desenvolvimento da pesquisa ainda não estivesse devidamente delineado. Procurei fazer
uma leitura flutuante de algumas partes das dissertações e teses e, finalmente, excluí as que
não apresentaram relação com o tema de pesquisa. Cabe destacar que utilizei dois itens,
aspas e AND: “Brincar” AND “Lúdico”, “Educação Física” AND “Lúdico”, “Educação
Física” AND “Brincar” para filtrar com maior precisão as dissertações e teses. Esta busca,
conforme já exposto, compreendeu dissertações e teses dos últimos 10 anos (2009 a 2019),
sendo que alguns trabalhos agora estão vinculados à Plataforma Sucupira e ainda não se
encontravam disponíveis em virtude do ano de publicação. Portanto, a busca foi centrada
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nas Universidades e locais em que cada pesquisador (a) realizou e publicou suas teses e
dissertações. Por último, foram selecionadas três (3) dissertações e duas (2) teses, pelo
critério de maior aproximação com a problemática de pesquisa.
A plataforma Scientific Electronic Library Online (SCIELO) é uma biblioteca
eletrônica online gratuita, onde vários pesquisadores e pesquisadoras do mundo publicam
artigos em diferentes áreas. Essa plataforma funciona como uma base de dados que tem
periódicos e publicações acadêmicas. O rastreamento na biblioteca eletrônica do SCIELO
Quadro 5, manteve os mesmos critérios de seleção que os demais itens supracitados,
procurando identificar os títulos, os resumos, as palavras-chave e o ano. Inicialmente,
utilizei combinações de palavras-chave para localizar os artigos, tais como: Brincar e
Lúdico, com 28 artigos; Educação Física e Brincar, com 10 artigos e Educação Física e
Lúdico, com 18 artigos, totalizando 56 artigos. Ressalto que, durante as buscas nessa
biblioteca, foi possível realizar a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave de todos os
artigos encontrados.
Depois de concluída a leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave dos
artigos, selecionei os que mais se aproximavam do tema de pesquisa e, posteriormente,
realizei uma leitura detalhada de cada um, sendo selecionados somente dois artigos.
Considerando o levantamento pela combinação de palavras-chave e seleção pelos títulos e
resumos dos trabalhos, teses, dissertações e artigos, ressalto que esse processo envolve
escolhas e interpretações que são também subjetivas, ou seja, as revisões das produções
acadêmicas são marcadas pelo olhar do pesquisador que seleciona as produções, mediante
interpretação e relação com o tema de pesquisa. Ressalto ainda, que alguns trabalhos foram
selecionados pois dialogam com temáticas que se aproximam da pesquisa. Esse recorte
possibilitou abranger as culturas infantis, uma vez que o brincar e o lúdico constituem
traços que as caracterizam (SARMENTO, 2004; BROUGÈRE, 1998).
Considerando a totalidade de nove (9) produções encontradas, que compreende os
trabalhos da ANPEd, as dissertações e as teses da CAPES e os artigos do SCIELO,
observamos que estão concentradas nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil. As
pesquisas selecionadas abordam temas como: Brincar, lúdico, Educação Infantil, Educação
Física, assuntos estes que se aproximam da problemática de pesquisa. No que concerne aos
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trabalhos da ANPEd, a investigação de Borba (2006), foi desenvolvida na região Sudeste,
mediante pesquisa etnográfica e observação participante com um grupo de crianças em uma
escola de Educação Infantil pública. A investigação de Rivero e Rocha (2017), foi
desenvolvida na região Sul, com pesquisa etnográfica por meio de observações e anotações
de campo com um grupo de dezessete crianças em contexto de educação infantil.
Com relação ao levantamento da CAPES, a dissertação de Mariano (2009),
realizada na Universidade Federal de Uberlândia, é um estudo de caso na Educação Infantil.
Moura (2017), por meio de pesquisa de cunho exploratório-analítica realizada na
Universidade Federal de Uberlândia, utiliza as abordagens quantitativa e qualitativa na sua
dissertação. A dissertação de Leal (2017), apresentada na Universidade do Vale do Sapucaí,
utiliza observação participante em contexto de Educação Infantil. A tese de Jóia (2014),
realizada na Pontifica Universidade Católica de São Paulo, adota o estudo de caso como
metodologia e é realizada por meio de observação participante e entrevistas
semiestruturadas. Por último, a tese de Freitas (2014), na Universidade Federal de
Pernambuco, mediante pesquisa qualitativa, adota a observação participante e entrevistas
semiestruturadas. A maioria das dissertações e teses são desenvolvidas na região sudeste,
sendo que apenas uma foi realizada na região nordeste do Brasil.
Quanto ao levantamento na Plataforma da SCIELO, o artigo de Navarro e
Prodócimo (2012), publicado na Revista Brasileira de Ciência e Esporte da região Sul,
apresenta pesquisa qualitativa de caráter descritivo, com observações, sendo que o estudo
teve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). O artigo de Saura (2013), publicado na Revista Brasileira de Educação Física
Esporte da Região Sudeste apresenta pesquisa etnográfica, com observação participante. Os
dois (2) trabalhos apresentados no GT 07 da ANPEd, as cinco (5) dissertações e teses da
CAPES e os 2 (dois) artigos publicados no SCIELO, são apresentados nos Quadros 2, 3 e 4,
conforme segue:
Quadro 3 – Trabalhos sobre o brincar e o lúdico na Educação Infantil – Anais da
ANPEd (2000 -2019)
Edição

GT

Ano

Título

Autor/a

Instituição

31

29

7

2006

As
culturas
da BORBA,
infância nos
Meyer.
Espaços-tempos do
brincar:
Estratégias
de
participação
e
construção da
ordem social
Em um grupo de
crianças de 4-6
Anos
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7

2017

O brincar e a
RIVERO,
Simões.
constituição social
das crianças em um
ROCHA,
contexto de
Acires Candal.
educação infantil

Angela

Universidade
Federal
Fluminense- UFF

Andréa Universidade
Federal
da
Fronteira
SulEloísa UFFS.
Universidade
Federal de Santa
Catarina- UFSC.
Universidade
do
Oeste de Santa
CatarinaUNOESC

Fonte: Organizado pelo autor diante dos dados da ANPEd.

Quadro 4- Trabalhos sobre o brincar e o lúdico entre professoras/es de Educação
Física que atuam na Educação Infantil –Dissertações e Teses publicados na CAPES de 2009
até 2019.
Natureza/
Programa

Autor

Título

Tipo de
Pesquisa

Local/Ano

Palavras-Chaves

32

Dissertação/
MARIANO,
Programa
de Sangelita
PósGraduação em
Miranda Franco.
Educação
na
Universidade
Federal
de
Uberlândia.

Brincadeiras

Dissertação/
MOURA,
Programa
de
Maria
PósGraduação em
Aparecida da
Tecnologias,
Silva.
Comunicação
e
Educação da
Universidade
Federal
de
Uberlândia (MG)

Educação
Quantitativa Uberlândia,
Psicomotora: ideações e
Minas
pedagógicas de
Qualitativa. Gerais, 2017.
docentes formados em
Educação Física na
formação de
professores para a
Educação
Infantil.

jogos na

e Qualitativa e
Estudo de
Caso

educação infantil:
o lúdico e o
processo de
constituição
de
sujeitos
numa
turma de crianças
de 4 e 5 anos

Uberlândia,
MG
2009

Educação Infantil,
Lúdico, Cotidiano
Escolar.

Educação
Psicomotora,
Educação
Física,
Educação Infantil.
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Dissertação/
Mestrado
em
Educação
da
Universidade
do
Vale do Sapucaí.

LEAL,
Patricia
Maristela
Freitas.

de O brincar na educação Qualitativa,
infantil e o
descritiva.
desenvolvimento
integral da criança.

Tese/
Pontifícia
Universidade
Católica de São
Paulo.

JÓIA,
Adelaide.

Tese/ Programa de FREITAS,
Pós-Graduação em Marlene
Educação
da Burégio.
Universidade
Federal
de
Pernambuco.

Pouso
Alegre, 2017

Brincar, Educação
Infantil,
Desenvolvimento
Integral
da
Criança.

Brincando
para Qualitativa.
aprender ou
aprender
brincando:
a
ludicidade
no
cotidiano da creche.

São
2014.

Educação Infantil,
Creche,
Ludicidade,
Brincadeiras,
Aprendizagem.

O brincar e a a
ludicidade
Como
saberes
da
profissionalidade
docente educação
infantil:
contributos
paradoxos
formação
continuada
escola.

Recife, 2014.

Qualitativa.

Paulo,

Fonte: Organizado pelo autor diante dos dados da CAPES (2009-2019).

Profissionalidade
docente, brincar e
ludicidade,
educação infantil,
formação
continuada.

34
Quadro 5 – Trabalhos sobre o brincar e lúdico entre professoras/es de Educação
Física que atuam na Educação Infantil – SCIELO (2009 -2020)
Natureza

Autor

Título

Revista
Brasileira
Ciência e
Esporte
Revista
Brasileira de
Educação
Física e
Esporte

NAVARRO, Mariana
Stoeterau
PRODÓCIMO,
Elaine
SAURA, Soraia Chung

Brincar e
Mediação na
escola

Tipo de
Pesquisa
Qualitativa
Descritiva

O imaginário do Pesquisa
lazer e do
antropológica
lúdico
/Etnográfica.
anunciado em
práticas
espontâneas do
corpo brincante.

Local/ano

Palavras-Chaves

Florianópolis,
2012

Brincar,
Mediação,
Educação
Infantil, Escola.

São Paulo, 2013

Lazer,
Imaginário,
Brincar,
Antropologia,
Fenomenologia.

Fonte: Organizado pelo autor diante dos dados da SCIELO

No que tange aos trabalhos da ANPEd, no GT07 Educação de Crianças de 0 a 6
anos, encontrei apenas dois (2) trabalhos e no GT08 Formação de Professores não encontrei
trabalhos aproximados a presente investigação. Os trabalhos da ANPEd, embora não
tenham relação com professores/as de Educação Física que atuam na Educação Infantil,
apresentam contribuições, especialmente sobre o brincar e o lúdico na Educação Infantil.
Destaco que não encontrei trabalhos com pesquisadoras/es da área de Educação Física na
ANPEd. Porém, os programas de Pós-Graduação no Brasil vêm ampliando pesquisas sobre
as temáticas do brincar e lúdico na Educação Infantil.
Saliento que, possivelmente, não encontrei trabalhos nos GT07 e GT08, sobre
professoras/es de Educação Física que atuam na Educação Infantil por este ser um dado
encontrado apenas em alguns Municípios/Estados do Brasil. Mesmo diante da
obrigatoriedade que o componente de Educação Física tem na Educação Básica, ainda não
temos profissionais da área atuando na Educação Infantil em vários Estados do Brasil.
Desta forma, optei em priorizar o brincar e o lúdico na Educação Infantil na seleção dos
trabalhos da ANPEd. A pesquisadora Borba (2006), em seu trabalho intitulado “As culturas
da infância nos espaços tempos do brincar: estratégias de participação e construção da
ordem social em um grupo de crianças 4-6 anos”, tem como objetivo compreender como as
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crianças constituem suas culturas na infância, nas relações que estabelecem entre si e nas
formas de ação social que constroem nos espaços-tempos do brincar. A pesquisadora
analisa a participação social das crianças a partir das suas brincadeiras em uma escola
infantil na cidade de Niterói-RJ.
A autora dialoga com Corsaro (1985, 1997, 2003), Sarmento (2003), e Brougère
(2003, 2002), que embasam sua pesquisa caracterizada como etnográfica acompanhando
um grupo de crianças de 4-6 anos durante as brincadeiras no contexto de uma escola
infantil. Borba (2006), observou como as crianças entram nas brincadeiras e a forma como
se relacionam entre pares. Os instrumentos metodológicos utilizados foram vídeo
gravações, áudio gravações e relatos de observações, além de entrevistas e conversas com
as crianças.
A partir do estudo de Borba (2006), pode-se observar que, a autora analisa a forma
com que as crianças acessam as brincadeiras e destaca quatro estratégias entre elas para
participarem das brincadeiras. A primeira estaria ligada à forma com que a criança observa
a situação em andamento, ou seja, ela tem uma visão geral sobre os acontecimentos, os
significados, os objetos, as ações etc., que estão em fluxo antes de iniciar sua estratégia de
inserção. Num segundo momento, a criança utiliza uma ação se ajustando, ainda que
indiretamente, na brincadeira, nessa abordagem ela realiza as ações que as demais crianças
fazem, demonstrando um “entendimento” da brincadeira, sendo uma forma de manifestar o
seu desejo no brincar.
A terceira consiste na troca ou na contribuição de algum objeto/brinquedo para ser
aceita no grupo como participante da brincadeira. A quarta estratégia adotada pela criança é
ser direta, ou seja, ela observa e chega no momento da brincadeira e pede para brincar.
Segundo a autora, essa estratégia foi pouco utilizada durante suas observações na escola
infantil. Assim como Sarmento (2003), destaca o brincar como um dos pilares das culturas
da infância, Borba (2006), ressalta o brincar como uma atividade de interação e, além disso,
como antes disso uma dimensão humana, que gera uma socialização importante na
construção de diferentes dimensões sociais, coletivas e individuais das crianças.
Em seu trabalho intitulado “O brincar e a constituição social das crianças em um
Contexto de educação infantil”, Rivero e Rocha (2017), tiveram como objetivo analisar a
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constituição das crianças no contexto da Educação Infantil com relação ao contexto familiar
e nos espaços-tempos do brincar. As autoras buscam compreender o brincar a partir da
constituição social da criança. Para elas, é por meio das brincadeiras que podemos analisar
e compreender como as crianças se apropriam e desenvolvem essas vivências no ambiente
infantil. Dialogam, também, com os pesquisadores Corsaro (2011) e Brougère (1995), sobre
o brincar e a produção da cultura entre pares. Rivero e Rocha (2017), citam os referidos
autores para enfatizar que os modos com que as crianças brincam e se apropriam das
brincadeiras as auxiliam a aprender e a construir a sua cultura por meio da ludicidade.
A pesquisa apresentada pelas autoras é caracterizada como etnográfica, mediante
observação participante, fotos, entrevistas e vídeos. Rivero e Rocha (2017), destacam a
importância de pesquisar e de acompanhar as ações e as brincadeiras, o que possibilita
informações sobre cada trajetória e vivência das crianças e auxilia na construção dos
planejamentos e dos projetos. No que se refere às dissertações e teses da Capes, a
dissertação intitulada “Brincadeiras e jogos na Educação Infantil: o lúdico e o processo de
constituição de sujeitos numa turma de crianças de 4 e 5 anos”, de Sangelita Miranda
Franco Mariano (2009), teve como objetivo conhecer e analisar quando e como ocorriam
atividades lúdicas no cotidiano de uma turma de crianças de educação infantil e em que
medidas tais ações influenciavam no processo de constituição da professora e das crianças.
Nesta pesquisa, a autora investigou o cotidiano de uma sala de aula com crianças de
4 e 5 anos, em uma Escola Municipal de Educação Infantil no município de UberlândiaMG, participando do planejamento, das reuniões e das atividades escolares desenvolvidas e
realizadas pela professora. A autora destacou algumas questões norteadoras para a sua
pesquisa como: qual a incidência das brincadeiras no dia-a-dia de uma turma da pré-escola?
Quais concepções de criança, de desenvolvimento infantil e de brincar permeiam a prática
pedagógica da professora? Quanto à sua metodologia, ela entrevistou a professora e
fotografou o cotidiano da turma de crianças que observou, além da participação da
pesquisadora em reuniões, planejamentos e organização dos diários.
A referida pesquisa identificou como e quando ocorriam as atividades lúdicas, sendo
que essa participação ocorreu, na maioria das vezes, de forma livre e sem interferência da
professora, constatando Mariano (2009), que o brincar muitas vezes ocorria dividido em
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jogos simbólicos e de regras. Em sua dissertação, intitulada “Educação Psicomotora:
ideações pedagógicas de docentes formados em educação física na formação de professores
para a educação infantil”, Maria Aparecida da Silva Moura (2017), tem como objetivo
investigar como os professores de Educação Física atribuem importância às categorias: 1)
Psicomotricidade,

2)

Educação

Psicomotora,

3)

Desenvolvimento

humano

e

desenvolvimento motor e 4) Aprendizagem Motora, dentro da Educação Infantil. Ela
entrevistou dez professores docentes formados e que atuavam em graduação no curso de
Educação Física de uma Instituição de Ensino Superior.
Na pesquisa, de cunho exploratório-analítico, utilizou uma abordagem quantitativa e
qualitativa para analisar seus dados. Diante disso, selecionei está dissertação pelo fato de
discutir a importância que as atividades psicomotoras apresentam para as crianças na
Educação Infantil. Segundo Maneira e Gonçalves (2013), a psicomotricidade, sendo uma
área que se apresenta com objetivos de desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo da
criança, proporciona estímulos e vivências psicomotoras de maneira integral na Educação
Infantil.
Moura (2017), constatou que, em alguns momentos, os professores apresentam
divergências em relação à aprendizagem motora, porém, segundo a autora, houve estreita
aproximação nos termos Psicomotricidade, Educação Psicomotora e Desenvolvimento
Motor. Diante do contexto pesquisado, a autora conclui que a educação psicomotora na
Educação Infantil é relevante, pois essas ações oportunizaram novas vivências e estratégias,
além da própria criatividade, contribuindo na construção e no desenvolvimento das bases
motoras na infância.
Patrícia Maristela de Freitas Leal (2017), em sua dissertação intitulada “O brincar na
educação infantil e o desenvolvimento integral da criança”, discorre sobre o brincar, tendo
como objetivo investigar a importância do brincar na Educação Infantil e o
desenvolvimento integral das crianças, mais especificamente aprofundar no contexto da
infância a importância do brincar, além de analisar a prática pedagógica dos professores
durante as atividades. Leal (2017), realiza sua pesquisa em duas escolas municipais de
Minas Gerais, totalizando 160 crianças e oito professores das respectivas escolas e turmas.
Trata-se de uma pesquisa com observação participante, que possibilitou uma melhor
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compreensão acerca do lúdico na Educação Infantil. A autora deteve-se em realizar
anotações e em preencher uma ficha para analisar o brincar presente nesses ambientes
escolares.
Os estudos da autora evidenciaram a utilização de ações didáticas e atividades para
o desenvolvimento integral das crianças. Ela destaca que os professores das escolas
proporcionavam vivências que contribuíram para esse desenvolvimento, elencando a
participação das crianças em atividades lúdicas, demonstrando que as crianças possuíam
habilidades psicomotoras. Leal (2017), traz em seu trabalho assuntos sobre o brincar
descrevendo que este faz com que a criança se sinta mais segura, com confiança e ao
mesmo tempo faz do seu brincar um momento imaginário de construções. Destaco ainda,
que, em sua dissertação, Leal (2017), discute conceitos como brincar, brinquedo, jogos e
brincadeiras, que se aproximam com minha problemática de pesquisa, sendo essas
conceituações essenciais para os/as professore/as de educação física atuantes na Educação
Infantil. Igualmente, parte dos autores que constituem o quadro teórico da investigação em
curso também são estudiosos do brincar, do lúdico, dos jogos e brincadeiras.
A socióloga Adelaide Jóia (2014), em sua tese de doutorado intitulada “Brincando
para aprender ou aprender brincando: a ludicidade no cotidiano da creche”, tem como
objetivo compreender se na nova configuração da Educação Infantil as crianças estão de
fato brincando mais e como ocorrem as brincadeiras. A pesquisa também busca perceber
como a ludicidade ocupa hoje os espaços infantis, apontando as contradições entre teorias e
práticas desenvolvidas. A pesquisa, caracterizada como um estudo de caso, emprega a
observação participante e entrevistas semiestruturadas com professores, estagiários,
coordenador pedagógico, diretora e supervisora da creche
A autora apresenta a seguinte questão central: qual o lugar que a ludicidade ocupa
hoje nas instituições de Educação Infantil, de zero a três anos e quais as possíveis relações e
contradições estabelecidas entre as teorias que apontam para a Educação Infantil integral e
as práticas vigentes? Desta forma a autora foi a campo analisar o contexto dessa instituição
para compreender se de fato as crianças estão brincando mais e de que forma estas
brincadeiras vêm ocorrendo na creche. Saliento as relações dessa tese com minha pesquisa,
pois pretendo investigar as concepções do lúdico e do brincar nas práticas pedagógicas de
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professoras/es de Educação Física que atuam na educação infantil e, possivelmente, alguns
desses profissionais atuam com crianças de até três anos de idade.
Jóia (2014), constatou, ao fim da pesquisa, que grande parte das atividades
cotidianas das crianças de zero a três anos estão relacionadas com necessidades fisiológicas
como alimentação, sono e higiene. Verifica que existe uma discrepância entre orientações
da Secretaria de Educação e a efetivação da prática. A pesquisadora relata as concepções e
as observações sobre as crianças, infância e brincar no cotidiano da creche, o que a fez
refletir sobre a essência do brincar na Educação Infantil, sendo que, para ela quando a
criança está brincando consegue adquirir inúmeras competências para entender a si e ao seu
meio. Constata que há algumas dificuldades e limites enfrentados pelas professoras atuantes
no que se refere às concepções sobre o brincar, pois se sentem inseguras e lhes falta
embasamento teórico para ressignificar as brincadeiras.
Em sua tese, intitulada “O brincar e a ludicidade como saberes da profissionalidade
docente na educação infantil: contributos e paradoxos da formação continuada na escola”,
Marlene Bugério Freitas (2014), tem como objetivo geral compreender de que maneira os
professores de Educação Infantil da cidade de Jaboatão dos Guararapes, diante das
formações continuadas, estão se apropriando do brincar e da ludicidade como saberes de
sua docência. A pesquisa de Freitas (2014), está vinculada a uma abordagem
históricodialética, cujo estudo foi desenvolvido em quatro instituições de Educação Infantil,
utilizando como instrumentos metodológicos a observação participante, a análise de
documentos e a entrevista semiestruturada, com análise de conteúdo Bardin (1977), para
tratamento dos dados.
Entre os resultados da pesquisa, Freitas (2014) destaca uma fragilidade entre ações
do brincar e do lúdico, em que se percebe a ideia de ações utilitaristas, contendo
concepções mais ingênuas e românticas acerca do modo de justificar o brincar como
posição de controle das professoras. Um outro questionamento diz respeito às formações
continuadas, algo constante em alguns trabalhos aqui mencionados. Segundo Freitas
(2014), grande parte dos professores não apresentava questionamentos ou confrontações
com as ações planejadas, tanto pelos seus pares quanto pela formadora, mas sim
comentários estimuladores, agregando poucos conteúdos na formação.
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No que se refere aos trabalhos selecionados dentro da biblioteca online da SCIELO,
destaco a presença de dois (2) artigos que tiveram relação com meu tema de pesquisa. Os
artigos foram pesquisados na Revista de Educação Física e Esporte, sendo que encontrei
poucos, provavelmente pelo fato de grande parte dos Estados e Regiões no Brasil ainda não
ter o professor específico de Educação Física atuando na Educação Infantil.
Navarro e Prodócimo (2012), no artigo “Brincar e mediação na escola”, destacam a
importância do brincar no ambiente infantil, apontando a relação da mediação no ambiente
escolar. O estudo dos autores se baseou em uma pesquisa de caráter descritivo,
desenvolvendo observações com dezoito (18) crianças de 3 a 4 anos de Educação Infantil,
em São Paulo. A pesquisa durou dois meses e os pesquisadores realizaram 21 observações
com a mesma professora em seu ambiente de atuação. Para os autores, é importante
reforçarmos a compreensão do brincar das crianças pequenas nessa fase da Educação
Infantil.
Os autores dialogam com alguns pesquisadores, como Brougère (2001, 2002),
tematizam o brincar no ambiente escolar e ressaltam as brincadeiras como algo dinâmico,
sendo que existem diferentes modos de tratar o brincar na escola infantil. Em suas
descrições, Navarro e Prodócimo (2012) enfatizam a influência do professor para mediar as
brincadeiras no ambiente da educação infantil, pois segundo eles a aprendizagem se
aproxima das brincadeiras
O professor pode possibilitar grande experimentação por parte das crianças. As
maneiras de mediação que o professor pode utilizar no ambiente da educação
infantil são muitas, basta que ele reconheça o valor dos objetos, do ambiente, da
sua ajuda e orientação e, principalmente, da sua organização, para assim
possibilitar uma qualidade no brincar de seus alunos (NAVARRO;
PRODÓCIMO, 2012, p.638).

Diante disso, cabe destacarmos a importância da participação das professoras e dos
professores na Educação Infantil, seja para organizar, construir, planejar, mas também para
mediar as brincadeiras acerca do que observam e entendem acerca de sua importância para
o desenvolvimento e aprendizado das crianças.
No artigo intitulado “O imaginário do lazer e do lúdico anunciado em práticas
espontâneas do corpo brincante”, Soraia Chung Saura (2013), apresenta de início uma
descrição sobre o brincar, conforme segue a citação abaixo:
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[...] uma maneira de oportunizar o movimento a fim de que a criança adquira
maior domínio e conhecimento sobre o seu corpo, contribuindo para a promoção
do conhecimento de si e do mundo com experiências sensoriais, expressivas,
corporais, que possibilitem a movimentação ampla, a expressão da
individualidade e o respeito pelos ritmos e desejos da criança[...] (SAURA, 2013,
p. 163).

Nesse sentido, o brincar precisa e deve ser desenvolvido nos movimentos livres das
crianças, com a mediação do professor ou professora, sem que haja prejuízos e atrasos
quanto à aprendizagem escolar, o que implica favorecer que elas próprias construam e
realizem suas brincadeiras. Alguns estudos apontam a importância do brincar espontâneo
como essencial para a construção da cultura e para o aprendizado das crianças. Para Saura
(2013), quando se refere ao brincar no ambiente escolar, há uma certa limitação quanto ao
tempo, ao espaço e aos materiais, pois isso vem dificultando a construção do brincar, do
lúdico e do próprio lazer espontâneo da criança. A autora traz sua percepção quanto ao
brincar espontâneo, pois não é valorizado como uma ação de cultura infantil em alguns
ambientes, argumentando que esse brincar está sendo apenas direcionado para fins
pedagógicos. Nesse sentido, ela argumenta sobre a importância do brincar espontâneo sem
a intervenção do adulto, mas, por outro lado, ela ressalta o acompanhamento do professor
para mediar e observar, sendo assim ele pode interferir com o objetivo de potencializar
esses momentos “brincantes” das crianças.
Por fim, a autora considera que dentro das brincadeiras as crianças conseguem
estimular e movimentar o seu corpo, além de realizar importantes exercícios para o seu
aprendizado. Elas se apropriam das brincadeiras e dos jogos, modificando e construindo
suas próprias regras e símbolos imaginários. Considerando o levantamento bibliográfico,
destaco que as produções consultadas apontam para a importância do brincar, do lúdico e
da formação de professoras e de professores que atuam na Educação Infantil. São desafios
que indicam novos caminhos a serem investigados sobre o brincar, o lúdico, as culturas
infantis e a formação de professoras e professores de Educação Física atuantes na Educação
Infantil. Pude constatar que não há produções que discutem as concepções e as práticas do
brincar e do lúdico entre professoras e professores de Educação Física que atuam na
Educação Infantil, embora tenha encontrado algumas contribuições para meu tema de
pesquisa. Neste sentido, Galvão (2010), que destaca o levantamento bibliográfico como
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capaz de potencializar o aprendizado de modo coletivo, em que o pesquisador vai além do
que está analisando, sendo possível observar, conhecer, reaproveitar e replicar as pesquisas
levantadas nos estudos. No próximo capítulo apresento os caminhos metodológicos da
pesquisa.
Capítulo 3: A Educação Física: desafios, críticas e contribuições para a docência com
crianças na Educação Infantil
Historicamente o surgimento da Educação Física na Educação Infantilteve o
objetivo de instrumentalizar o desenvolvimento psicomotor de crianças por meio do uso
de atividades que promovessem a área motora, o que na época poderia melhorar o
sucesso das crianças em sua alfabetização, e atuando como suporte para o pleno processo
cognitivo (SIMÃO, 2005). Diantedisso, podemos identificar algumas limitações e críticas
apontadas durante o desenvolvimento e evolução dessa proposta pedagógica. Bracht
(1999, p.79) complementa dizendo
Essa proposta vem sendo criticada exatamente porque não confere à EF 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 (BRACHT, 1999, p.79).

Nesse contexto, na década de setenta, a psicomotricidade se apresenta como
novidade para o trabalho com as crianças, tendo como intuito promover uma nova
proposta de direcionamento para a educação. O direcionamento era visto como uma
solução para o então fracasso educacional, tendo em vista que era importante trabalhar e
estimular a coordenação motora, o equilíbrio, a lateralidade, a organização espacial e
temporal, entre outros. Dentro da psicomotricidade, é necessária a compreensão para
além do movimento, ou seja, é preciso pensar em uma proposta que vise aspectos
culturais, sociais e da própria cultura, pois o trabalho da Educação Física também exige
um direcionamento para esse caminho (SIMÃO, 2005).
A partir disso, podemos ressaltar que muitas foram as propostas que ofereceram
novos parâmetros para a condução das escolas infantis e, conforme ressalta Sayão, “se a
discussão e implementação de uma proposta curricular de Educação Infantil deve estar
permeada por uma concepção de criança, ela deve reconhecê-la como sujeito histórico”
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(SAYÃO, 1996, p. 17). A autora enfatiza a criança como produto e como produtora de
cultura, abordando o direito dela em estabelecer relações com seus pares e adultos para
evoluir no seu processo humano.
Nesta relação entre escola infantil e educação física, Sayão (1996) levanta outro
desafio em trabalhar e alinhar suas práticas no cotidiano infantil. Tal direcionamento é
estabelecido, pois o currículo é parte fundamental para compreender as diversas funções
que assumidas frente a educação, mais especificamente na Educação Infantil, envolvem
características variadas, promovendo ações formais e informais que são expressadas pelo
trabalho pedagógico no cotidiano de suas instituições (SAYÃO, 1996). Além disso, Sayão
(2002) levanta outros desafios do trabalho pedagógico na Educação Infantil, seja pela
formação dos profissionais de crianças de zero a seis anos, ou por escutas e falas de
acadêmicos/as de Educação Física, demonstrando algumas “falhas” na sua formação, o que
demonstra certa incapacidade de compreender e perceber o brincar, o jogo e o movimento
corporal para além da funcionalidade, ela traz também contribuição em seus aspectos
cognitivos.
Os apontamentos frisam os diversos olhares perante uma educação universal para as
crianças nessa etapa de ensino. Portanto, é preciso haver a compreensão do que é colocado
em prática nos ambientes educacionais, de modo a promover novas propostas e olhares para
o trabalho da Educação Física na Educação Infantil. Os intensos e longos debates
movimentaram a elaboração de uma Política de Educação Infantil para contribuir na busca
pelos princípios de cuidado e educação para as crianças de zero a seis anos.
Vários fatores contribuem para a expansão da educação infantil no mundo, entre
os quais se destacam o avanço do conhecimento científico sobre o
desenvolvimento da criança, a participação crescente da mulher na força de
trabalho extradomiciliar, a consciência social sobre o significado da infância e o
reconhecimento, por parte da sociedade, sobre o direito da criança à educação, em
seus primeiros anos de vida (BRASIL, 1994, p. 9).

Sendo um marco importante para firmar os direitos infantis, as leis vieram auxiliar
no direito da criança à educação e ao desenvolvimento. Então, a Educação Infantil passa a
ter um significado importante dentro de uma concepção de criança enquanto sujeito e
cidadã de seu próprio desenvolvimento. Sabemos que as escolas infantis são instituições em
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que as descobertas são constantes e as crianças estão a todo tempo sendo estimuladas por
novas atividades a fim de proporcionar maiores estímulos para o seu desenvolvimento.
O ambiente da Educação Infantil se apresenta como um local rico e diversificado
para atuação de professores e professoras levando em consideração as contribuições da
Educação Física para novas práticas pedagógicas do corpo e movimento (SILVEIRA,
2015). Nesse contexto, o autor ainda destaca que a conquista de um espaço harmônico e
estimulador ainda está longe de ser encontrado, pois essa construção ainda está em
processo. Por mais que a Educação Física esteja constituída como componente obrigatório
na educação básica, ainda há uma longa caminhada para que este componente atinja de
modo nacional as instituições de ensino (SILVEIRA, 2015).
Diante das reflexões até aqui referenciadas, reconheço que há um outro lado dos
espaços de Educação Infantil, eles também são repletos de alegrias, fantasias, diversas
culturas, instrumentos, brinquedos e brincadeiras, desenvolvidos com comprometimento
pedagógico pelos/as docentes para compartilhar e mediar seus conhecimentos, assim como
aprender junto com as crianças. Nesse contexto, as crianças na Educação Infantil são
contempladas com um componente que a maioria gosta de vivenciar e participar, que é o
momento da Educação Física, momento tão esperado, quando o olhar brilha, o sorriso é
estampado no rosto e o entusiasmo toma conta.
Todas essas expressões manifestadas pelas crianças nos incentivam a trabalhar e
desempenhar nosso papel enquanto educadores/as. Hoje temos ciência de que a Educação
Física é parte fundamental na construção de experiências de movimento e desenvolvimento
integral das crianças. De acordo com Basei (2008), a Educação Física se destaca por
[...] proporcionar às crianças uma diversidade de experiências através de situações
nas quais elas possam criar, inventar, descobrir movimentos novos, reelaborar
conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. Além disso, é um espaço para
que, através de situações de experiências – com o corpo, com materiais e de
interação social – as crianças descubram os próprios limites, enfrentem desafios,
conheçam e valorizem o próprio corpo, relacionem-se com outras pessoas,
percebam a origem do movimento, expressem sentimentos, utilizando a
linguagem corporal, localizem-se no espaço, entre outras situações voltadas ao
desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e afetivas, numa atuação
consciente e crítica (BASEI, 2008, p.1).

Vale ressaltar que o componente promove a busca por maiores condições para o
pleno desenvolvimento do ensino e aprendizagem da criança. Portanto, construir um
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ambiente que proporcione e contribua para esse direcionamento é fundamental na condução
plena e satisfatória da criança, pois a compreensão da Educação Física precisa ir além das
práticas e técnicas corretas a serem trabalhadas, uma vez que é capaz de proporcionar
experiências significativas para as crianças em seus aspectos sociais, culturais e emocionas.
Hoje a Educação Física vem evoluindo em diferentes aspectos, sejam eles teóricos
ou práticos, sendo que esse processo surgiu a partir de lutas, conquistas e leis que amparam
o trabalho legal e ético nos ambientes escolares. Isso vem se configurando e demonstrando
a imensa contribuição dessa área dentro das escolas infantis, pois, uma vez incorporada
dentro dos currículos das escolas, possibilita a promoção de atividades, vivências, interação
e socialização entre as crianças. Essa área está integrada nas propostas pedagógicas, sendo
componente obrigatório na educação básica (BRASIL, 1996).
De certa forma, o movimentar-se está entre uma das ferramentas mais importantes
dentro das atividades de Educação Física. Como já mencionado, no movimento podemos
observar diversas manifestações expressadas pelas crianças. “A criança utiliza seu corpo e o
movimento como forma de interagir com outras crianças e como o meio, produzindo
culturas” (BASEI, 2008, p. 5). Por ser componente obrigatório, logo podemos identificar
algumas contribuições que ela oferece para as crianças de zero a cinco anos, entre elas
podemos citar aspectos sociais, culturais e emocionais, além do próprio desenvolvimento
físico-motor como peça-chave nessa condução entre teoria e prática nesses níveis. Logo,
podemos destacar que as práticas corporais desenvolvidas pelos/as professores/as
promovem o pleno desenvolvimento corporal das crianças, tais como: coordenação,
equilíbrio, lateralidade, organização espacial e temporal, entre outras.
Nessa direção, acredito que é oportuna uma breve explanação sobre a importância
do desenvolvimento motor para a primeira infância, sendo uma área de pesquisa e
investigação para muitos pesquisadores. Podemos identificar, durante nossas atividades e
brincadeiras, como este aspecto motor vem sendo desenvolvido nas crianças e, então,
podemos proporcionar as intervenções mais adequadas para cada contexto. O
desenvolvimento motor, na perspectiva de Gallahue e Ozmun (2005), se apresenta como
sendo um processo contínuo, iniciando na concepção da criança e cessando na sua morte.
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Esse processo pode variar de acordo com a individualidade de cada criança, sendo que
respeitar o tempo de cada um é essencial para que os objetivos possam ser alcançados.
Saber, conhecer e entender o desenvolvimento motor é uma das importantes
contribuições que a Educação Física fornece para as crianças de zero a cinco anos. Pelo fato
de trabalhar com temáticas corporais e de movimento, é perceptível aos profissionais como
as crianças desenvolvem e incorporam as atividades e brincadeiras nas aulas. Para Gallahue
e Ozmun (2005), o brincar é uma das coisas que, algumas crianças mais fazem, além de
comer e dormir, durante suas infâncias.
As brincadeiras são o modo básico pelo qual elas tomam consciência de seus
corpos e de suas capacidades motoras. Brincar também serve como importante
facilitador do crescimento cognitivo e afetivo da criança pequena, bem como
importante meio de desenvolver tanto habilidades motoras refinadas como
rudimentares. (GALLAHUE; OZMUN, 2005, p.204).

Nesse contexto, retomamos a temática que defendo sobre o brincar, trazendo essa
perspectiva com o intuito de salientar a relação entre o brincar e o desenvolvimento motor.
Conhecer, compreender sua essência no contexto infantil é essencial, mas colocá-lo em
prática é um tanto desafiador em alguns momentos. Portanto, importa o destaque para o
fato de que enquanto as crianças brincam nas práticas pedagógicas de Educação Física, elas
desenvolvem direta ou indiretamente alguns aspectos motores que gostaríamos de
estimular.
Nesse sentido, acredito estarmos caminhando em passos lentos se pensarmos em
uma escola que atenda de modo geral as propostas da Educação Física escolar.
Compreendo também ser pertinente expor tais argumentos sobre o contexto que nos levou a
pesquisar e estudar a essência dessa área para as instituições infantis. Em linhas gerais,
precisamos enaltecer nossos professores e professoras atuantes nesses ambientes, pois o
trabalho é intenso, árduo e desafiador considerando as condições oferecidas a eles, podemos
observar também muita criatividade, esforço e comprometimento amoroso com as crianças,
pois com tão pouco conseguem movimentar e criar experiências de aprendizagem na
Educação Infantil. Assim, vejo com positividade a abrangência que a Educação Física tem
para atuar nesses ambientes e, por mais dificuldades e desafios presentes no processo
formativo e educacional dos/as professores/as, devemos ser fortes e incansáveis na luta por
uma educação de qualidade e de igualdade para todos.
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3.1Concepções de Educação Física e contribuições paraa Educação Infantil
Neste capítulo, exponho em linhas gerais algumas concepções que, atualmente
coexistem dentro do ambiente escolar na Educação Física. Portanto, diversos temas tomam
destaque sobre o papel dessa área para as crianças, visando o rompimento de uma
concepção voltada única e exclusivamente mecanicista, esportivista ou tradicional
(DARIDO, 2012).
Nos anos de 1980, a Educação Física passava por um momento de ruptura com uma
perspectiva pautada na relação com a aptidão física e se direcionava para uma perspectiva
histórico–social. Foi uma década marcada pela redemocratização da sociedade, pois, desde
1964, era o regime dos militares que determinava a situação e o destino dos brasileiros
(FILHO, 2013). Nesse momento, debates e movimentos começaram a fluir a partir de
outros olhares com o final do regime militar. As articulações e reorganizações apontaram
novos rumos para a educação no Brasil, assim, passam a surgir questionamentos a respeito
da Educação Física, pensando em seu papel ao longo de sua existência. Essa nova forma de
perspectivar diante de um novo cenário brasileiro, segundo Castellani Filho (2013, p. 5)
Configura-se nos anos 1980, portanto, a possibilidade de outra relação
paradigmática, de natureza histórico-social, que identificava o esporte, o jogo, a
dança, a ginástica como dimensões da cultura humana denominadas por uns de
cultura corporal, por outros de cultura corporal do movimento, além de cultura do
movimento e motricidade humana [...]

Essas foram ações também decorrentes de movimentos sociais que lutavam por uma
nova educação brasileira e apontavam novas bases epistemológicas, a fim de garantir
possibilidades e formas de pensar a Educação Física. Desde a antiguidade, o corpo humano
e os seus movimentos vêm sendo estudados e, na Grécia antiga, as palestras sobre escrita,
leitura e Educação Física eram designadas aos jovens gregos com o intuito de educá-los.
Havendo, a partir disso, uma preocupação da cultura grega a respeito da alma e do corpo
(OLIVEIRA; SANTOS, 2017).
Nesse sentido, de início procuro discorrer sobre as concepções da Educação Física,
pois acredito ser essencial para um trabalho direcionado dentro da educação básica.
Sabemos que essa área na Educação Infantil pode contribuir com o desenvolvimento social,
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afetivo, cognitivo e motor das crianças de zero a cinco anos e, por ser um componente que
engloba o movimento, não podemos deixar de olhar para o corpo e saber identificar e
reconhecer como esse corpo se movimenta enquanto as crianças brincam e interagem na
Educação Infantil.
Na sequência, exponho, em linhas gerais, as concepções pedagógicas dentro da
Educação Física, com suas principais obras e autores, entre elas: Psicomotricidade (LE
BOUCH,

1987),

Construtivista/Interacionista

por

João

Batista

Freire

(1989),

Desenvolvimentista (TANI et al., 1988), Sistêmica porMauro Betti (1991), CríticoSuperadora (Coletivo de autores, 1992), Crítica-Emancipatóriapor ElenorKunz (1994),
Cultura/Plural, (DAOLIO, 1994); Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) (1994);
Jogos Cooperativos (BROTO, 1995); Saúde renovada porNahas (1997)e Guedes e
Guedes (1996). Desse modo, discorro sobres suas principais discussões da época diante
das práticas e da compreensão de Educação Física escolar, pois acredito ser importante
ponto de partida sobre a construção da área e para formação do/a professor/a.

3.1.1 Psicomotricidade
A psicomotricidade foi nomeada pela primeira vez em 1870, diante de discursos
médicos, mais precisamente na área da neurologia. Desta forma, no século XIX, foram
iniciadas pesquisas referentes ao córtex cerebral, substância cinzenta que reveste o cérebro
e que recebe impulsos, tendo como função a interpretação de todas essas informações a ele
repassadas. Na época, o objetivo era conseguir identificar e nomear cada área, bem como as
principais funções realizadas por cada uma delas. Porém, foi no início do século XX, a
partir de estudos realizados por Dupré (1909) sobre o campo patológico (corpo e
psiquismo), que a psicomotricidade passa a ser vista como linha psiquiátrica, ou seja, os
estudos tiveram como foco as pesquisas a respeito das debilidades dos indivíduos (mental e
motora), mais precisamente aos distúrbios motores (MACHADO; TAVARES, 2010).
Podemos perceber, então, um direcionamento das pesquisas voltadas somente aos aspectos
motores dos indivíduos (corpo) e seus distúrbios. Contudo, com o tempo os estudos foram
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sendo relacionados às novas relações sobre o desenvolvimento motor e intelectual,
mostrando uma aproximação entre ambos.
Sendo assim, em 1947, Ajuriaguerra, um líder da escola de psicomotricidade, a
conceitua de forma atualizada e estabelece uma associação da psicomotricidade com o
movimento sobre teorias e novos conceitos, sendo o responsável por romper as teorias de
Dupré sobre o paralelismo e o imperialismo neurológico da época (MACHADO;
TAVARES, 2010). Nesse sentido, outros pesquisadores, como Wallon e Piaget, também
contribuíram para uma visão geral do indivíduo, enriquecendo ainda mais esse campo de
estudos. Logo, tira-se o foco somente da motricidade, pois para eles o movimento não pode
estar isolado, ou seja, é por meio do desenvolvimento geral da criança que outros elementos
se relacionam, estando as emoções, o afeto e o próprio meio entrelaçados ao corpo.
Após a década de 1970, houve novos avanços com cursos e formações dirigidos a
esse campo educacional. Contudo, o fortalecimento da ideia do desenvolvimento da criança
por meio da psicomotricidade vinha aumentando, logo, surgiam outras possibilidades,
sendo o início de cursos de Pós-graduação uma das alternativas para esse avanço. Na época,
baseavam-se apenas no movimento mecânico, deixando de lado as práticas pedagógicas
com fatores direcionados a uma ação educativa. O francês Le Boulch (1987), considerado
um dos precursores da utilização da educação psicomotora ou psicomotricidade, constatou
as reais dificuldades encontradas na época entre professores/as de Educação Física para
conseguirem desenvolver suas aulas de forma integral e, então, buscou novas alternativas e
ações pedagógicas.
Posteriormente, surgiram vários estudos ancorados por diversos pesquisadores da
área da educação e da saúde, preocupados com o desenvolvimento integral (motor e
cognitivo) dos indivíduos e apresentando uma visão mais holística, em que a
psicomotricidade auxiliou nesse processo de estimulação da criança, gerando uma série de
informações associadas aos movimentos corporais. De acordo com Costallat et al (2002),
no Brasil, a psicomotricidade teve sua história seguindo os passos da escola francesa. Em
seus estudos, Dupré e Charcot (1909) buscavam respostas de crianças com alguma
dificuldade escolar, fazendo com que a França se tornasse um país em que os brasileiros e
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sul-americanos poderiam sanar grande parte de suas dúvidas referentes a essas limitações
encontradas na época.
Não podemos negar que a psicomotricidade teve alguns desafios, críticas e
discussões acerca da forma de como trabalhar essa concepção no ambiente escolar.Por ser a
primeira abordagem a ser articulada com a Educação Física na escola, foi alvo de várias
discussões e análises por pesquisadores/as. Existem controvérsias quanto a inserção dessa
prática na época pois, segundo Darido (2003, p.14), “o ministério dos esportes entendia que
a psicomotricidade era uma proposta interessante apenas para a educação de crianças
deficientes, enquanto o objetivo para crianças normais deveria ser a formação esportiva
precoce, a fim de melhorar os resultados esportivos”. Uma das críticasera essa “separação”,
focalizando crianças que apresentavam uma dificuldade ou deficiência, afim de estimular e
promover os aspectos motores e cognitivos.

3.1.2 Construtivista Interacionista
Essa concepção tem como base o livro de João Batista Freire (1989), intitulado
“Educação de corpo inteiro”, com destaque para uma nova construção e divulgação para o
direcionamento da Educação Física na escola. O objetivo dessa concepção, se ancora na
perspectiva de promover ações em que as crianças entendam as propostas direcionadas pelo
professor (FREIRE, 1989).
Portanto, segundo Darido (2012)
A proposta denominada construtivista é apresentada como uma opção
metodológica, em oposição às linhas anteriores da Educação Física na escola,
especificamente à proposta mecanicista, caracterizada pela busca do desempenho
máximo de padrões de comportamento, sem considerar as diferenças individuais e
levar em conta as experiências vividas pelos alunos (DARIDO, 2012, p.36).

Desse modo, tal concepção tem por finalidade uma nova construção de
aprendizagem e conhecimento para a interação da criança com o meio em que está inserida.
Sendo assim, seu desenvolvimento dentro da Educação Física possibilita uma maior
aproximação com as práticas pedagógicas nos anos iniciais da educação básica. O autor
aponta, em seu livro, sérias críticas a maneira com que o corpo e o movimento na Educação
Física são desenvolvidos nas escolas. Para ele, foi deixado de lado o desenvolvimento
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corporal da criança, sua cultura, seu movimento, brinquedos e brincadeiras, tendo como
direção um ser inativo, restrito e sem criatividade. Então, ele desenvolve conceitos sobre a
cultura de corpo inteiro, na busca pelo movimento integral da criança.
De acordo com Viana (2019), tal abordagem
[...] teve seus pressupostos teóricos baseados em estudiosos como Piaget, que
trata em seus estudos sobre o desenvolvimento da aprendizagem e a importância
do caráter construtivo do jogo no desenvolvimento cognitivo da criança, bem
como Vygotsky, quando apresenta a zona de desenvolvimento proximal e a
compreensão de que o desenvolvimento é resultado das relações que se
estabelecem com o meio (VIANA, et al., 2019, p.31).

Além dos citados, outros pesquisadores, como Le Bouch (1987) com sua abordagem
da psicomotricidade, também se fundamentaram no desenvolvimento integral dos
indivíduos. Dessa forma, a abordagem possibilita uma construção de conhecimento das
crianças por meio de atividade lúdicas e de interações com o meio. Darido (2003) destaca a
vantagem dessa abordagem em estar relacionada com uma maior integração da parte
pedagógica e integrada da Educação Física, mas tece críticas apontando que ela não
defende algo específico: “nesta visão o que pode ocorrer, com certa frequência, é que
conteúdos que não têm relação com a prática do movimento em si poderiam ser aceitos para
atingir objetivos que não consideram a especificidade do objeto, que estaria em torno do
eixo corpo / movimento” (DARIDO, 2003, p.18), e complementa argumentando que o
movimento seria um facilitador para a aprendizagem de aspectos cognitivos.
3.1.3 Desenvolvimentista
A abordagem desenvolvimentista foi apresentada por Tani et, al. (1988) no livro
“Educação Física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista”. Nessa
obra, segundo os autores, teve-se como objetivo estudar o crescimento, o desenvolvimento
e a aprendizagem motora do ser humano. Para Tani (2008), essa concepção
[...] reconhece e enfatiza o valor do movimento nas suas diferentes dimensões e
manifestações: biológica, social, cultural e evolutiva. É por meio de movimentos
que o ser humano interage com os meios físico, social e cultural em que vive. Na
perspectiva biológica, essa interação mediante constante troca de matéria/energia
e informação é um aspecto fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento
de todo e qualquer sistema vivo (TANI, 2008, p.315).
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Dentro dessa abordagem, podemos identificar o movimento como a ponte para o
desenvolvimento social, afetivo e cultural das crianças e nos meios em que se inserem.
Portanto, a criança/o ser humano não nasce com capacidades físicas desenvolvidas para
movimentar-se, para que isso aconteça é necessário estimular seu corpo ao longo do tempo.
Porém, a criança apresenta um grande potencial para ser explorado, ou seja, ela está em
constante ampliação, domínio e aperfeiçoamento de sua aprendizagem (TANI, 2008). Essa
evolução está vinculada a práticas pedagógicas que promovem novas formas de se
movimentar e de se apropriar de situações quando a criança brinca.
Tani et al. (1988) classificam a sequência de movimentos desenvolvidos pelo ato
motor e sua idade. Assim, os autores compreendem a vida uterina 4 meses após o
nascimento como movimentos reflexos; de 1 a 2 anos como movimentos rudimentares; 2 a
7 anos como movimentos fundamentais; 7 a 12 anos como movimentos especializados e a
partir dos 12 anos como movimentos determinados culturalmente. Desta forma, podemos
identificar uma sequência dentro da evolução e do crescimento do ser humano. Assim
sendo, as crianças demandam de orientação para esses processos, sendo importante
considerarmos cada faixa etária, suas necessidades e expectativas para a aprendizagem de
seu corpo e dos seus movimentos ao longo da vida (TANI, 2008).
Darido (2003) destaca limitações quanto ao desenvolvimento dessa abordagem pois,
[...] refere-se à pouca importância, ou a uma limitada discussão, sobre a influência
do contexto sócio-cultural que está por trás da aquisição das habilidades motoras.
A questão que se coloca é a seguinte: será que todas as habilidades apresentam o
mesmo nível de complexidade? Ou será que chutar, principalmente em função da
história cultural do nosso país, não é mais simples para os meninos do que a
habilidade de rebater? [...] (DARIDO, 2003, p. 5).

Diante disso, a questão é entender como acontece o desenvolvimento social e
cultural da criança, pois cada indivíduo recebe determinada influência do seu meio e os
movimentos não podem ser classificados de forma tão rígida conforme os grupos etários,
uma vez que aspectos sociais e culturais em cada contexto produzem diferenças nas
habilidades motoras. Portanto, não podemos deixar de discutir e refletir sobre os diversos
contextos em que a criança vive, cria e recria, pois além das habilidades motoras básicas,
existem questões sociais, afetivas e cognitivas envolvidas para que haja movimento.
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3.1.4 Sistêmica
A perspectiva sistêmica tem Mauro Betti como autor principal, cujo livro intitulado
“Educação Física e Sociedade” foi publicado em 1991, tendo como base alguns estudos de
outras áreas como filosofia, sociologia e um pouco da psicologia. Betti (1991) aponta a
Educação Física pautada em um sistema hierárquico, que, segundo o autor, segue um
padrão superior, como as determinações de secretarias de educação, pois este sistema
hierárquico apresenta um papel de controle e promoção das ações para o sistema menor
(professores, escolas e direção), sendo que este sistema sofre influências da sociedade,
assim como consegue influenciá-la. O autor aborda uma Educação Física para além das
habilidades motoras, ou seja, não basta apenas realizar atividades que visam estimular esses
movimentos, é preciso também identificar os seus benefícios e refletir sobre os objetivos
das atividades propostas.
Diante disso, seu princípio é não excluir as crianças de suas práticas, oferecendo
atividades diversas com intuito de promover experiências como expressão e movimentos
dentro da Educação Física. De acordo com Darido (2003, p.11), “o princípio da diversidade
propõe que a Educação Física na escola proporcione atividades diferenciadas e não trabalhe
apenas com um tipo de conteúdo esportivo”. Proporcionar às crianças essa diversidade
esportiva com princípios a serem trabalhados é necessário para oportunizar vivências,
conhecimentos e práticas vinculados à aprendizagem de todos.
Destaco algumas críticas a respeito da abordagem em questão, pois segundo Ferreira
(2000) a sua perspectiva filosófica e epistemológica estaria ligada ao positivismo, o que
também é problematizado por Barroso et al., (2019):
Percebemos que as críticas encontradas na literatura sobre a abordagem ocorrem
mais em aspectos teóricos, devido a alguns autores acreditarem que, por Mauro
Betti não se posicionar ou ter embasamento marxista, e acreditarem que seus
estudos e texto trazem concepções positivistas, a abordagem sistêmica não seria
uma abordagem crítica (BARROSO et al., 2019, p.226).

De acordo com os autores, não há evidências críticas que fundamentam essa prática
no cotidiano dos/as professores/as de Educação Física nas escolas. Mas, segundo críticas de
Monteiro (2013), é preciso considerar que tal abordagem possui dificuldade em
aplicabilidade por parte de professores/as em decorrência de sua complexa e limitada
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adaptação e por não ter um diálogo com teorias pedagógicas. As limitações citadas foram
identificadas pelo autor ao conversar com professores e gestores.

3.1.5 Crítico Superadora
No que se refere a concepção crítico-superadora, está tem como base uma obra
elaborada pelos seguintes autores: Soares, Taffarel, Varjal, Castellani, Escobar e Bracht. O
livro tem como título “Metodologia do Ensino de Educação Física” e foi publicado em
1992.Segundo os autores:
[...] a perspectiva crítico-superadora defendida neste livro implica um processo
que acentue, na dinâmica da sala de aula, a intenção prática do aluno para
apreender a realidade. Por isso, entendemos a aula como um espaço
intencionalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno,
do conhecimento específico da Educação Física e dos diversos aspectos das suas
práticas na realidade social (SOARES et al. 1992, p.68)

A abordagem destacada possibilita aos educandos uma melhor articulação entre
ação, pensamento e sentidos nas práticas de atividades. Desta forma, quando se trabalha
com essa concepção dentro do ambiente escolar, é necessário selecionar os conteúdos da
Educação Física exigindo coerência em relação ao objetivo proposto, além de uma breve
leitura de cada espaço educativo. Desse modo, os
[..] temas tratados aqui levam em consideração, portanto, as condições reais do
exercício profissional, a partir das quais, pretende-se que cumpram a tarefa de
auxiliar o professor no aprofundamento dos conhecimentos de educação física
como área de estudo e campo de trabalho. Nesse sentido, um livro de
Metodologia da Educação Física não pode ser um mero receituário de atividades,
uma lista de novos exercícios e de novos jogos (COLETIVO DE AUTORES,
1992, p. 10).

Sendo assim, é cabível também analisar a origem do conteúdo que o profissional
optou por ensinar, além da própria realidade de materiais que as escolas oferecem. Aspectos
como esses são relevantes e incorporam o desenvolvimento dessa concepção nas
instituições educativas (SOARES et al., 1992). Para estes autores, a abordagem críticosuperadora se destaca por ter características específicas, ou seja, ela diagnostica, pois faz a
leitura, a análise, a interpretação das ações das realidades e julga com ética elementos e
interesses de determinadas sociedades e classes sociais.
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Segundo Darido (2003, p.8), “a proposta crítico-superadora utiliza o discurso da
justiça social como ponto de apoio e é baseada no marxismo e neomarxismo”. Sendo assim,
é necessário que sejam pontuadas possíveis críticas de alguns autores sobre essa abordagem
dentro da Educação Física, mais precisamente algumas considerações trazidas pelos autores
sobre a cultura corporal. Daolio (2004) se remete a essa questão quando Soares et al.,
(1992) abordam as diferenças por classes sociais de modo amplo, sem a problematização
das diferenças em cada uma delas. Diante disso,
[...] parece-me simplista achar que todas as diferenças entre os seres humanos
acabariam após a transformação da sociedade rumo a um mundo socialista. Da
mesma forma que me parece simplista considerar que as diferenças ocorrem
somente entre as classes sociais e não no interior de cada classe social. Pode-se
considerar ainda que alguns fenômenos sociais são politicamente relevantes e
dignos de análise sem serem diretamente determinados pela dominação de classes
(DAOLIO, 2004, p.25).

Barroso et al (2019) também destacam que“[...] as diferenças entre indivíduos em
geral e no interior de cada classe não são negadas, contudo, o Coletivo de Autores4 constrói
a análise sobre diferenças entre as classes sociais com base na estruturação que determina a
manutenção do status quo, neste caso, o sistema capitalista” (BARROSO et al., 2019, p.83).
3.1.6 Crítica Emancipatória
A concepção crítica-emancipatória surge ao longo da década de 1990 e tem sua
referência no livro Transformação didática do esporte, escrito por Elenor Kunz (1994), que
discorre sobre o desenvolvimento de concepções sobre ensino, método e possibilidades
para a prática do profissional de Educação Física. Tal concepção tem como bases alguns
autores da área da fenomenologia, tais como Habermas (1989), Walter Benjamim (1984),
Adorno (1967), Max Horkheimer (1969) e Herbert Marcuse (1987). Por mais que tais
autores apresentem diferenças, eles contribuem com a concepção proposta por Kunz (1994)
pelo seu posicionamento crítico:
[...] destacar temas relevantes no atual contexto como a questão da autoridade, do
autoritarismo, do totalitarismo, da família, da cultura de massa, da indústria
cultural, do papel da ciência e da técnica, e da liberdade. Porém, um tema

4

Soares, C. L. Taffarel, C. Varjal, E. Castellani Filho, L. Escobar, M. O, Bracht, V. (Coletivo de Autores)
Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
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perpassa a obra de todos eles: a crítica radical à sociedade industrial moderna
(BORGES; NOGUEIRA; SOUZA, 2019 p.51).

Desse modo, em tal concepção compreende-se que a educação de crianças demanda
do desenvolvimento de competências críticas e emancipatórias. Porém, para os autores,
essa abordagem precisa de uma racionalidade comunicativa nos contextos educativos
Uma teoria pedagógica no sentido crítico-emancipatória, precisa na prática estar
acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela deverá fundamentar a
função do esclarecimento e da prevalência racional de todo agir educacional. E
uma racionalidade com o sentido do esclarecimento implica sempre uma
racionalidade comunicativa (KUNZ, 2004, p.31).

Nesse contexto, se faz necessário compreender sobre o que seria uma ação
comunicativa, levantando que a “didática comunicativa fundamenta o esclarecimento e a
prevalência de uma racionalidade comunicativa que, consequentemente, desenvolvem ações
comunicativas ou intenções simbolicamente mediadas” (BORGES; NOGUEIRA; SOUZA,
2019 p.51).
Nesse contexto, Kunz (1998), destaca o objetivo dessa concepção, afim de
promover indivíduos críticos e autônomos, a partir do ambiente inserido por eles. Portanto,
se faz necessário uma educação crítica pautada em movimentos reflexivos, e fundamentado
em três competências básicas: a competência objetiva, visando a autonomia do aluno por
meio da técnica e destrezas, a social, que se refere aos conhecimentos e esclarecimentos
adquiridos para entender as relações socioculturais e a comunicativa, referindo a capacidade
de cada um se tornar crítico, reflexivo por meio da linguagem verbal ou escrita (KUNZ,
1998).
Essa concepção também sofreu críticas, pois:
O caráter crítico da abordagem enfoca o esporte, sendo assim, ela se torna
limitada, pois não se entende que a Educação Física apresente apenas problemas
com relação às práticas esportivas; mas que, nesse aspecto, a abordagem contribui
de forma magnífica, pondo em xeque os estereótipos que o esporte criou, assim
como a visão do alto rendimento que o sistema implantou nessas práticas
(TAFFAREL; MORSCHBACHER, 2013, p.57).

É necessário ter cautela, pois no momento que focamos apenas no esporte
propriamente dito, deixamos muitas manifestações corporais, criatividade, emoções, entre
outros, de lado. Sendo assim, é necessário que professores e professoras promovam ações
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de confronto entre práticas, linguagem e comunicação, de modo que todas as crianças
consigam participar das situações e interesses nas aulas de Educação Física.
3.1.7 Concepção Cultural/plural
A concepção cultural/plural é explicitada no livro “Da cultura do corpo”, escrito
pelo autor Jocimar Daolio (1994), particularmente abordando assuntos referentes a cultura
corporal, marcando, no início da década, estudos para uma nova vertente da Educação
Física. Nessa perspectiva, a cultura é tema de maior destaque, conforme explicita Daolio:
[...]e é a partir deste referencial que consideramos a Educação Física como parte
da cultura humana. Ou seja, ela se constitui numa área de conhecimento que
estuda e atua solve um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento
criadas pelo homem ao longo de sua história: os jogos, as ginásticas, as lutas, as
danças e os esportes. É nesse sentido que se tem falado atualmente de uma cultura
corporal, ou cultura física, ou, ainda, cultura de movimento (DAOLIO, 1994, p.
40).

Portanto, em uma perspectiva antropológica social, os autores que partilham desta
abordagem entendem ser adequada a utilização da concepção do ser cultural/plural para o
desenvolvimento da Educação Física para além da perspectiva tecnicista, biologista e de
suas práticas homogeneizadas. Pois, segundo Daolio (1994), pode-se dizer que a Educação
Física é parte integrante dessa cultura humana. Conforme o autor, a Educação Física ao
longo de seu processo histórico, muitas vezes por direcionar suas relações com modelos
direcionados ao rendimento, esporte, acabou deixando de lado a singularidade das crianças
frente as técnicas, que, de fato não deixam de serem produtos culturais.
Segundo Daolio (2004)
[...] a abordagem antropológica tem contribuído e pode ainda muito contribuir
para uma revisão da educação física, tornando-a uma área mais dinâmica, mais
original, mais plural. A análise cultural tem procurado compreender a imensa e
rica tradição da área que, durante anos, a definiu como ela se apresenta hoje e, ao
mesmo tempo, tem procurado entender suas várias manifestações como
expressões de contextos específicos. Além disso, a perspectiva cultural faz
avançar na educação física a consideração de aspectos simbólicos, estimulando
estudos e reflexões sobre a estética, a beleza, a subjetividade, a expressividade, a
relação com a arte, enfim, o significado (DAOLIO, 2004, p.13).

Tal concepção pressupõe a crítica pautada em uma perspectiva biológica
desenvolvida pela Educação Física escolar, passando a ter uma visão universal do corpo
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humano. Sua concepção não exclui a parte biológica, ela propõe um diálogo mais
aprofundado sobre a evolução cultural ao longo dos tempos.

3.1.8 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS)
A concepção da Educação Física aqui discutida foi desenvolvida a partir da proposta
realizada pelo Ministério da Educação e Desporto, com mediação da Secretaria de Ensino
Fundamental, contando com a mobilização de alguns professores pesquisadores para
elaborar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS). Sendo assim, tal abordagem teve
seu primeiro lançamento em 1997, distribuindo em 1º e 2º ciclo, correspondentes de 1ªa 4ª
série do Ensino Fundamental. No ano seguinte, em 1998, também houve direcionamento
para as fases maiores, ou seja, o 3º e 4º ciclo, destinado para o nível de 5ªa 8ª série, sendo
em 1999 o direcionamento para o Ensino Médio (BRASIL, 1999).
No

contexto

apresentado,

a

abordagem

em

destaque

desempenha

um

direcionamento pautado em três dimensões: conceitual, que se refere aos conceitos, fatos e
princípios para o envolvimento ativo na parte intelectual, seja por meio de símbolos, ideias
e imagens representando uma realidade; procedimental, tendo relação com os
procedimentos que envolvem o saber fazer, contendo uma sequência ordenada e não
aleatória para conseguir chegar ao objetivo e; atitudinal, que diz respeito as atitudes, valores
e normas que se interligam no ambiente escolar (BRASIL, 1998). Desse modo, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) rompem com o
[...] tratamento tradicional dos conteúdos que favorece os alunos que já têm
aptidões, adotando como eixo estrutural da ação pedagógica o princípio da
inclusão, apontando para uma perspectiva metodológica de ensino e
aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da
participação social e da afirmação de valores e princípios democráticos (BRASIL,
1998, p.62).

Assim, os PCNS propunham a integração e o desenvolvimento da cultura corporal
de movimento, tendo por finalidade vivenciar experiências de lazer, manifestações
corporais afetivas e emocionais, além de ações para uma melhor qualidade de vida.
Portanto, é imprescindível que os/as professores/as garantam novas possibilidades por meio
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de brincadeiras, jogos e outras atividades que utilizem movimentos e expressões corporais.
Diante disso, são necessários compreensão e diálogos entre essas e outras concepções de
Educação Física dentro da educação básica, que vieram incorporar a área a partir de
estudos, pesquisas e movimentos de professoras/es de Educação Física.
Cada concepção procura dinamizar as práticas pedagógicas de maneira direcionada,
buscando promover estratégias de trabalho visando o bem-estar, as aprendizagens, as
curiosidades e as emoções, além das manifestações corporais das crianças. Estudos críticos
feitos sobre a presente abordagem vão em direção à superficial e ingênua descrição sobre os
PCNS e o senso comum, pois para Gadotti é algo calamitoso a aplicação dessa concepção
(GADOTTI, 1992).
Ao finalizar esta seção, ressalto que apresentei essas concepções quanto ao
direcionamento da Educação física e seus respectivos autores/as por acreditar ser pertinente
o diálogo sobre esse trajeto/processo que nossa área assumiu ao longo dos anos. No
entanto, ainda cabe destacar que no cotidiano das práticas docentes os/as professores/as de
Educação Física atuantes na educação infantil possivelmente adotam uma bricolagem
dessas concepções, o que será tratado no capítulo posterior.

3.2 Educação Física, Infância e Educação Infantil: Tecendo relações
O caminho percorrido para a construção de propostas de cuidado e de educação para
a Educação Infantil passou por inúmeras transformações até ela tornar-se obrigatória para
as crianças a partir dos 4 anos de idade (Lei nº 12.796/2013). Alguns marcos teóricos e
legais tiveram relevância para a construção e para o encaminhamento de propostas
curriculares da Educação Infantil no estado de Santa Catarina. Foi a partir de 1985 que o
pensamento histórico-cultural começou a ganhar corpo teórico, abrangendo novos
movimentos acerca do sistema educacional (SANTA CATARINA, 1998). Desta forma, De
Mello e Sudbrack (2018) apontam as discussões e as mudanças referentes à Educação
Infantil ocorridos desde a Constituição Federal de 1988. As contribuições avançaram, tanto
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por parte governamental, por meio de políticas públicas, quanto por estudos e pesquisas,
com o intuito de promover o direito à educação infantil para as crianças. Por conseguinte,
alguns movimentos por parte dos/as professores/as foram desencadeados, como consta na
proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 7).
[...] movimento dos educadores por uma nova perspectiva curricular, portanto,
encontrou eco nas instâncias oficiais dos governos estaduais de então, fazendo
com que na maior parte do país se trabalhassem novas propostas curriculares,
com apoio oficial, no período entre 1987 e 1991.

Essa mobilização, resultante de um coletivo de educadores/as em prol de uma
educação de qualidade, teve seu início em 1988 e a primeira proposta se constituiu em
1991, resultado de diversas discussões e análises com temas relacionados ao
desenvolvimento educacional. Sendo assim, iniciou-se a primeira Proposta Curricular de
Santa Catarina, um documento elaborado pela Secretaria de Educação e que propunha
atender as peculiaridades do próprio estado (SANTA CATARINA, 1998). Segundo Coan e
Almeida (2015), apontam
[...]uma das principais preocupações daqueles que pensam e estudam a educação
brasileira, que é a necessidade de um ensino voltado para as necessidades das
camadas menos favorecidas economicamente da população que, por não terem
acesso a outros meios formais de ensino, carecem que a escola pública tenha
qualidade o suficiente para instruí-los naquilo que forma cidadãos conscientes e
críticos (COAN; ALMEIDA, 2015, p. 257).

Por um longo ciclo (antes da Constituição de 1988), as políticas públicas foram
pautadas e orientadas para priorizar o Ensino Fundamental, assim, as crianças de zero a seis
anos não tinham o direito à educação infantil garantido na legislação, sendo que esta faixa
da população era destinada a programas geralmente vinculados à assistência social, com
foco nos cuidados básicos, na saúde, na prevenção de doenças, no abrigo, entre outros (DE
MELLO; SUDBRACK, 2018). Nessa mesma perspectiva, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) destaca que a Educação Infantil ainda não estava contemplada na
educação básica como direito das crianças até a década de 1980, priorizando apenas o
Ensino Fundamental (BRASIL, 2009).
Conforme argumenta Pereira (2015, p.52), “a partir de 1980 com a
redemocratização da sociedade e do Estado brasileiro” e com várias mobilizações sociais,
crescem os questionamentos em torno do atendimento às crianças de zero a seis anos e o
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foco no desenvolvimento integral das crianças é ampliado. Estes movimentos, entre eles o
movimento de mulheres de luta por creches que surgiu na metade da década de 70,
contribuíram para conquistas obtidas pela Constituição de 1988, que definiu
[...]a creche como um direito das crianças e não apenas da mãe trabalhadora.
Postula-se que a socialização das crianças é uma tarefa a ser assumida pela
sociedade e não apenas pela mãe-mulher (...)+ e define-se que é obrigação do
Estado oferecer vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos e 11
meses[...] (PEREIRA, 2015, p.53).

Portanto, no que se refere à Educação Infantil, o texto constitucional, em seu Art.
208, instituiu a garantia de atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis
anos de idade. (BRASIL, 1988). Todavia, estas mudanças não aconteceram sem disputas e a
principal pauta era se as creches deveriam estar vinculadas à educação ou à assistência
social (PEREIRA, 2015). Nesse sentido, a construção da indissociabilidade do cuidado e da
educação na Educação Infantil vai ganhando expressão nos discursos teóricos e legais,
ainda que no cotidiano até hoje “essas ações são vividas de modo segmentado entre
professoras e auxiliares” (PEREIRA, 2015, p.53).
Como ainda ressalta Pereira (2015), as reformas neoliberais afetaram as políticas
sociais e mesmo as conquistas obtidas pela Constituição de 1988 foram alteradas pelo
Congresso Nacional nos anos 90. O texto da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB, aprovada em 1996, não se manteve conforme tinha sido amplamente debatido por
vários setores da sociedade. Outro documento que reafirmou os direitos explicitados pela
Constituição Federal foi o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 de 13 de
julho de 1990, que dispõe, no Art. 54, o dever do Estado de assegurar “[...] atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1990).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n. 9.394, ratificou o que
já explicitava a Constituição de 1988 e o ECA no que se refere à obrigatoriedade de oferta
da Educação Infantil em creches e pré-escolas por parte do Estado. No Art. 29, define como
finalidade da Educação Infantil “[...] o desenvolvimento integral da criança de até seis anos
de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade” (BRASIL, 1996). Essa nova lei colocou a Educação Infantil
como parte integrante da educação básica e, pelo menos na legislação, ela saiu das políticas
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assistenciais com a coordenação das Secretarias Municipais de Educação. Ressalto que no
artigo 30 consta que a Educação Infantil é oferecida em “I – creches, ou entidades
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas, para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade”, tendo a faixa etária da pré-escola adquirido essa nova
configuração a partir da Lei nº 12.796, de 2013 (BRASIL, 2013).
Na década de 1990, vários documentos importantes foram produzidos pela
Coordenação de Educação Infantil – COEDI do Ministério da Educação – MEC,
conhecidos como os cadernos das “carinhas”, pois suas capas continham rostos de
diferentes crianças e etnias. A partir de 1994, esse grupo de pesquisadoras/es, sob a
orientação de Ângela Maria Rabelo Ferreira Barreto, organizou este material para a
formulação de diretrizes para a Educação Infantil no Brasil. Esses cadernos foram
produzidos com a colaboração de várias Universidades e centros de pesquisa. São eles:
Subsídios para elaboração de diretrizes e normas para educação infantil (BRASIL, 1998);
Proposta pedagógica e currículo para educação infantil: um diagnóstico e a construção de
uma metodologia de análise (BRASIL, 1998); Critérios para um atendimento em creches e
pré-escolas que respeite os direitos fundamentais das crianças (BRASIL, 1995);
Bibliografia anotada (BRASIL, 1995); Educação infantil no Brasil: Situação atual
(BRASIL, 1994); Por uma política de formação do profissional de educação infantil
(BRASIL, 1994); Política nacional de educação infantil (BRASIL, 1994).
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL,
1998a) foi bastante criticado por pesquisadoras/es da Educação Infantil devido à sua falta
de articulação e continuidade com os documentos elaborados pela COEDI – MEC nos anos
anteriores à sua publicação (PEREIRA, 2015, p. 55). Como ressalta Pereira (2015), trata-se
de um documento que apresenta referências para profissionais que trabalham com creches e
pré-escolas, mas não é um documento mandatório como as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2013)
Sendo assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEIS) contribuem com uma nova construção teórica e prática para a educação,
ampliando os conhecimentos dos/as educadores/as e resguardando as especificidades da
Educação Infantil, com ênfase nas brincadeiras e interações. Porém, os/as professores/as
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precisam desafiar-se em suas intervenções e propostas pedagógicas, o que exige um
trabalho intenso e com conhecimento acerca das culturas das crianças, das suas brincadeiras
e interações, dos seus costumes e valores, como também ressalta o Referencial Curricular
Nacional para Educação Física (BRASIL, 1998).
Para Delgado (2015, p. 13), as DCNEIs compreendem as crianças da educação
infantil (atualmente na faixa etária até 5 anos e 11 meses) “como sujeitos históricos, de
direitos e produtores de culturas”. Neste sentido, as propostas de cuidado e educação devem
permitir durante todo o percurso da Educação Infantil a vivência da infância e das suas
culturas. A autora entende que bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas 5 são
atores sociais e produzem culturas. Sendo assim, as crianças não são compreendidas como
sujeitos passivos que somente absorvem ou interiorizam as regras do mundo adulto, pois
“falam de diversas maneiras, produzem saberes e conhecimentos com suas experiências de
viver a infância em espaços coletivos de educação e em outros contextos de vida”
(DELGADO, 2015, p. 13).
Neste sentido, os estudos e pesquisas sobre as culturas da infância são relevantes
para a compreensão dos diferentes modos de expressão e significação do mundo entre as
crianças que frequentam a educação infantil. Quanto a infância, ela é compreendida pelos
estudos da criança como uma construção social, em permanente negociação entre crianças e
adultos, pois as infâncias são reinventadas e modificadas em diferentes contextos históricos
e sociais (DELGADO, 2015, p. 14). Entre as manifestações culturais das crianças encontrase o brincar, conforme já anunciado anteriormente como um traço das culturas da infância
(SARMENTO, 2004). Sarmento ainda lembra que as culturas da infância estão relacionadas
com a cultura social mais ampla, atravessadas pelas relações de gênero, etnia, classe e
geração (SARMENTO, 2004). Certamente que estas relações estão presentes no brincar
desde o berçário, mas esta é uma temática que poderá ser investigada posteriormente. O
conceito de culturas da infância também possibilita compreender as crianças como atores
que participam da invenção de brincadeiras, tanto sozinhas, como com seus parceiros, na

5

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), os bebês têm até 1 ano e 6 meses de
idade, as crianças bem pequenas entre 1 ano e 7 meses a três anos e onze meses de idade. As crianças
pequenas quatro anos até cinco anos e onze meses.
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invenção ou reprodução de regras para que sejam “aceitas em grupos de amizade ou de
brincadeiras” (DELGADO, 2015, p. 15).
Muitos desafios são encontrados nas práticas pedagógicas dos/as professores/as de
Educação Física, pois espera-se que desenvolvam um trabalho docente comprometido com
as infâncias, culturas e brincadeiras nas escolas infantis. A organização do trabalho docente
com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas6 requer conhecimento, dedicação,
comprometimento e responsabilidade com a docência, pontos que também precisam ser
observados nos demais níveis de ensino. A Base Curricular Nacional da Educação Infantil BNCC em sua última versão de (BRASIL, 2017, p.36) destaca que
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o
fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola
significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus
vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização
estruturada.

Nesse contexto, é necessário compreendermos o novo processo que essas crianças
estão se inserindo, a “separação” dos laços familiares e a ampliação de sua socialização de
modo que consigam ser acolhidas e respeitadas nas suas singularidades e diferenças de
gênero, classe social, raça e idades. A questão não é somente compreender tudo o que se
passa dentro de uma sala de referência, pois educar assim como Masullo e Coelho (2015
p.95) observam, é
[...] um ato de amor, de entrega ao outro. Ser educador é muito mais que passar os
conhecimentos, alcançar metas, é aos poucos criando vínculo com aquele ser que
foi entregue a você, tornando significativas as trocas, ser paciente, acolhedor,
saber ouvir, saber ensinar a criança a lidar com as emoções, com os conflitos, a
ter limites, respeitar regras.

Por conseguinte, esta etapa da educação básica precisa de docentes que atendam as
especificidades dessa fase da infância, com um olhar sensível e uma escuta atenta que
priorizem a indissociabilidade entre cuidado e educação. No que diz respeito ao trabalho
pedagógico dos/das professores/as de Educação Física que atuam na Educação Infantil, isto
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De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), os bebês têm até 1 ano e 6 meses de
idade, as crianças bem pequenas entre 1 ano e 7 meses a três anos e onze meses de idade. As crianças
pequenas quatro anos até cinco anos e onze meses.
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também requer conhecimento e observação, pois as crianças estão sempre em constante
movimento e transformando espaços, materiais e tempos da escola infantil mediante suas
culturas, sendo necessário pensar nas ações pedagógicas direcionadas para esta fase da vida.
Além de uma ação pedagógica adequada e direcionada, é necessário que o/a professor/a
consiga perceber dentro da escola infantil os principais significados que a atividade motora
assume entre as crianças, de modo a contribuir com a percepção de seu desenvolvimento
corporal. Se os professores e professoras mostrarem condições para a liberdade de
movimentos, consequentemente as crianças conseguem se expressar corporalmente e,
assim, aperfeiçoar suas competências motoras (BRASIL, 1998).
Diante disso, destaco a relevância dos/das professores/as de Educação Física para o
desenvolvimento de atividades e brincadeiras na Educação Infantil. Conforme destaca
Moraes (2017, p.2), essas vivências com jogos e brincadeiras
[...] estimulam a fantasia, a criatividade, ajudando no sentido de superar
dificuldades, aceitar regras e promover a socialização. Pode-se dizer que, por
meio do brinquedo, a criança aprende a experimentar, a inventar, a conhecer, tem
sua curiosidade estimulada, assim como a sua autoestima, o espírito de
cooperação, a confiança em si mesma, exercita a imaginação, entre outros
benefícios.

Segundo D´Avila e Silva (2018), é importante propiciar experiências para as
crianças, pois quanto maiores forem as suas experiências de cultura corporal e de
movimentos melhor será seu desenvolvimento integral e sua compreensão corporal.
Consoante a isso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI,
1998) destaca que professores/as precisam perceber os diversos significados da atividade
motora para as crianças e, desse modo, contribuir para que elas possam expressar a
liberdade e aperfeiçoamento de seu corpo. Os/as professores/as de Educação Física nessa
fase da infância, entre 0 e 5 anos, têm um papel relevante, pois necessitam planejar
atividades pautadas no desenvolvimento físico, motor, emocional e social e baseadas na
interação lúdica e no brincar. A fase dos 0 aos 5 anos é essencial devido as possibilidades
de desenvolvimento que as crianças vivenciam.
As crianças quando estão brincando seguem uma grande e imensurável imaginação,
sendo que algumas interagem utilizando objetos, imagens ou personagens. Diante dessas
interações, sobretudo nas aulas de educação física, as crianças compartilham diferentes
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espaços e brinquedos, momentos que antes no seio familiar eram vivenciados, de maneira
reduzida (FERRARINI; QUEIROZ; SALGADO, 2016). Cunha (2001) descreve que
obrincar pode-se apresentar de diferentes formas, a criança pode brincar sozinha, explorar,
descobrir, manipular brincadeiras de faz-de-conta, em grupos, brincar correndo, sendo
formas incríveis interagir dentro da brincadeira. É no brincar que a criança, observa e
constrói o seu mundo ao redor, muitas de suas dificuldades, limitações e anseios são
expressados através das brincadeiras.
Momentos como esses, faz com que as crianças consigam usar sua criatividade por
meio de brincadeiras, além de iniciar a compreensão sobre regras e aceitação entre pares e
com adultos. É relevante que as/os professoras/es, ao trabalharem com educação infantil,
possam desenvolver esse potencial nas crianças, abrangendo os âmbitos físico/motor,
emocional, cognitivo e social. Nesse contexto, Basei (2008, p.1) aborda o papel da
Educação Física na educação infantil visando a
[...] possibilidade de proporcionar ás crianças uma diversidade de experiências
através de situações nas quais elas possam criar, inventar, descobrir movimentos
novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. Além disso,
é um espaço para que, através de situações de experiências – com o corpo, com
materiais e de interação social – as crianças descubram os próprios limites,
enfrentem desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010, p.18)
são apresentadas com objetivo de
[...] garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação
de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito
à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.

Todos esses direitos precisam ser preservados levando em consideração seu
importante papel para o desenvolvimento da criança. Essa garantia deve estar presente no
planejamento de atividades escolares, visto que por meio da Educação Física podem ser
trabalhadas diversas experiências corporais, que serão apresentadas de forma prazerosa por
meio de jogos e brincadeiras. Para Oliveira (2010), as DCNEIs (2010), podem ser uma
importante base teórica na construção dos conhecimentos dos/as professores/as que atuam
na Educação Infantil, pois foram desenvolvidas mediante a escuta de educadores/as, de
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pesquisadores/as e de professores/as de ensino superior, percebendo as reais implicações e
anseios presentes na educação e, então, colaborando com o posterior trabalho com as
crianças.
Nessa perspectiva, procurei apresentar algumas contribuições da Educação Física
para a Educação Infantil. A Educação Física vai além do movimentar, do correr, do pular e
do gesticular. As suas práticas pedagógicas visam proporcionar as crianças movimentos
corporais por meio do brincar, das brincadeiras e dos jogos. Para Bee (2003), é importante
que as crianças tenham estímulos, caso contrário elas poderão desenvolver comportamentos
e desenvolvimentos corporais limitados ao longo de sua vida, o exemplo citado pela autora
é o simples engatinhar, fase inicial que estimula várias partes do corpo para, em seguida,
serem iniciados os primeiros passos. Neste sentido cabe questionar como bebês que
permanecem a maior parte do tempo em berços, ou cadeirinhas poderão vivenciar estes
movimentos que os permitam engatinhar, ou vivenciar outras experiências corporais até que
consigam dar os primeiros passos. Oliveira (2005) descreve a criança como um sujeito que
estabelece relações sociais, sendo que na educação infantil a criança aprende e se
desenvolve corporalmente e seus primeiros anos consistem na etapa de grandes aquisições e
de contribuições para o desenvolvimento corporal.
De acordo com D´Avila e Silva (2018), as crianças estão a todo momento
modificando e experimentando tudo o que está ao seu redor e em seu universo infantil, elas
utilizam as brincadeiras e se desenvolvem socialmente. Então, o/a professor/a de Educação
Física orienta atividades específicas, a fim de alcançar objetivos tais como: autonomia das
crianças nas atividades, resolução de problemas e desafios corporais e construção de suas
próprias brincadeiras, além das interações entre pares e com adultos nas escolas infantis.
Nessa perspectiva, Cunha (1994) explana que se as crianças conseguem
compreender regras e comando durante os jogos poderão ter menos dificuldade em se
adequar a vida adulta com todas as normas e padrões que a sociedade impõe, ou seja, podese entender que a brincadeira pode servir como um ensaio para a vida adulta, em que as
regras dos jogos se tornarão reais. Os jogos e brincadeiras estão presentes do início ao fim
da vida escolar e se estendem na vida adulta. Essas atividades práticas estabelecem diversas
manifestações corporais durante o ato de brincar. Nesse sentido, toda pessoa que participa
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de diferentes brincadeiras, seja ela com regras ou não, demonstra diferentes aprendizados,
anseios e imaginação.
Esse entendimento dos jogos e regras se estabelece dentro do que Huizinga (1980),
assevera na seguinte citação
[...]o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de
ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINGA, 1980, p. 33)

Pensando que as crianças precisam desse envolvimento nas brincadeiras, jogos e
interações sociais com os colegas, os/as professores/as de Educação Física atuantes na
Educação Infantil carecem de preparo para serem os facilitadores e mediadores desse
processo. Sendo assim, dentro das brincadeiras e dos jogos as crianças colocam sua
imaginação e construção em ação e essas atividades se fazem presentes a partir do que é
oferecido e apresentado a elas. O momento de descontração passa a fazer parte de suas
vidas, seja simbolicamente, por meio de brinquedos, ou por novas representações (sem
material) criadas pelas crianças nas suas interações. Dessa forma, Brougère (1995),
descreve a
[...] socialização como o objeto dos processos que permitem a criança se integrar
ao “socius” que a cerca, assimilando seus códigos, o que lhe permite instaurar
uma comunicação com os outros membros da sociedade, tanto no plano verbal
quanto no não-verbal (BROUGÈRE, 1995, p. 61)

A socialização está presente no modo com que as crianças brincam e interagem
entre si, utilizando ou não brinquedos. O brincar muitas vezes não depende de algo
específico, sendo que sua prática pode lançar mão de outras estratégias para desempenhar a
brincadeira, desde que se tenha um propósito e um objetivo para esse envolvimento das
crianças. Uma criança, quando está brincando, se envolve profundamente no que está
fazendo, ou seja, se brinca de ser professor está representando a função social do que
percebe como ser professor, e assim com outras representações de profissões ou de papéis
sociais como de mãe, pai, filhos, entre outros. Essas ações muito presentes no cotidiano das
crianças se pautam na forma com que as brincadeiras emergem e fazem sentido para elas
(MATURANA; ZOLLER, 2004). Para os autores, a consciência individual somente surgirá
a partir do desenvolvimento do seu corpo, aprendendo a conviver consigo mesmo e
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posteriormente com os outros. Segundo eles, nessa teoria a criança terá seu crescimento
dinâmico de brincadeiras diante do convívio com a mãe e o pai. Assim colocam Maturana e
Verden-Zoller (2004, p.231) que
Para nós a brincadeira é uma atitude fundamental e facilmente perdível, pois
requer total inocência. Chamamos de brincadeira qualquer atividade humana
praticada em inocência, isto é, qualquer atividade realizada no presente e com
atenção voltada para ela própria e não para seus resultados.

Dentro das brincadeiras as crianças buscam demonstrar sua imaginação e criação,
utilizando ou não objetos. Essa vivência sempre fará parte do desenvolvimento da criança,
ao mesmo tempo que brinca, ela interage e aprende de forma integral, oportunizando novas
descobertas e explorando sua criatividade por meio do brincar. Futuramente, essas
experiências serão aprofundadas dentro do ambiente infantil ao serem realizadas ações e
práticas pedagógicas de maneira a compreender melhor essas manifestações.
A criança constrói seu “eu” juntamente com a interação social e cultural, ou seja,
ao mesmo tempo em que ela aprende e se conhece, ela consegue estabelecer relações
socais e afetivas nas suas culturas de pares. O brincar inserido no contexto da infância, é
uma atividade natural e com grande significância para os brincantes. Ao contrário da
visão dos adultos, o brincar para as crianças é considerado uma atividade
séria(SARMENTO, 2003). Nessa perspectiva Bragagnolo, Rivero e Wagner (2013),
expõem o conceito sobre brincar, como ação social e como um recurso comunicativo que
a criança apresenta. Sendo um meio real de agir no mundo em que ela está, tal recurso a
ajuda na participação do dia-a-dia, através de sua interação social. Desta forma a criança
desenvolve sua parte integral por meio do brincar, interagindo e socializando através das
brincadeiras.
Nesse contexto, o pleno desenvolvimento está assegurado pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), no qual está descrito que as crianças precisam ter todos os direitos
acessados, sem nenhum prejuízo, de modo a garantir seu desenvolvimento físico, moral,
mental, social e espiritual, zelando pela sua dignidade e liberdade (BRASIL, 2010). Neste
sentido, ao promover esse envolvimento, o ECA em seu Art.15, inciso IV, ressalta o
brincar, como direito e liberdade das crianças. Essa garantia visa promover o conhecimento
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e, assim, contemplar a singularidade existente em cada criança. Nessa construção, a escola
infantil pode ser um ambiente que pode de fato garantir essa formação integral.

3.3 O brincar na Educação Infantil: contribuiçõesde Johan Huizinga, Gilles Brougère,
Humberto Maturana e Gerda Verden-Zöller

Nesta seção, discorro sobre as contribuições acerca do brincar e do lúdico em uma
perspectiva sociológica, antropológica e filosófica, considerando sua importância diante da
problemática da pesquisa e também por conta da significativa relevância do brincar e do
lúdico para as crianças na Educação Infantil. De acordo com as DCNEIs (2010), é preciso
valorizar, nas propostas curriculares da educação infantil, as experiências e as brincadeiras
infantis, os movimentos corporais, a livre expressão e as interações, garantindo o respeito à
individualidade e o ritmo de cada criança na participação durante as atividades coletivas.
Nessa mesma perspectiva, a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998) destaca a
função social da Educação Física em relação aos temas relativos ao corpo e ao movimento,
seja por meio da dança, do jogo, do esporte ou da ginástica. Desta forma, a ludicidade
embasa esse processo de atividades, além de ser um eixo primordial para a Educação Física
escolar. Portanto, neste capítulo contextualizo conceitos e contribuições sobre o jogo, o
brincar e a ludicidade, com base em quatro autores: Johan Huizinga, Gilles Brougère,
Humberto Maturana e Gerda Verden-Zoller.

3.3.1 Johan Huizinga: abordagem filosófica do jogo e do lúdico

Johan Huizinga, em sua obra “Homo Ludens”, apresenta uma interessante discussão
filosófica sobre o jogo e o brincar, sendo que, em alguns momentos, o autor parece
compreender os dois termos de forma similar. O livro “Homo Ludens” (1980) está
organizado em doze capítulos que discorrem sobre conceitos acerca do jogo. Porém, meu
intuito não é descrevê-los ou citá-los na íntegra, mas sim apresentar alguns apontamentos
que contribuem com o tema de minha investigação e, nesse contexto, procuro enfatizar
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alguns pontos que discutem o jogo e a forma com que é integrado na sociedade e como
podemos organizar propostas para e com as crianças.
O autor também estabelece uma relação entre o jogo e o lúdico, sendo que o lúdico
está associado à diversas manifestações da cultura, e traz uma vasta argumentação sobre
esses temas. Para Huizinga, o termo lúdico está contido no jogo, pois é durante o jogo que
existe o divertimento, a alegria e o prazer em praticá-lo. E, por mais que tal terminologia
esteja longe de chegar a uma definição, o autor destaca a ludicidade como sendo algo
necessário e primário na humanidade, sendo que homo ludens discorre sobre o lúdico como
alicerce no desenvolvimento das civilizações. Portanto, a ludicidade é um elemento natural
da humanidade, estando presente em inúmeras manifestações e situações.
Cabe destacar que Huizinga não se dedica exclusivamente ao brincar, mas sim ao
jogo, para ele existem diferenças, pois a forma com que é analisado ultrapassa o modo
como compreendemos ou conceituamos o jogo. Os jogos possibilitam que as crianças criem
e signifiquem diversas situações, que podem ser presentes ou futuras, colaborando tanto na
aprendizagem quanto na socialização delas. É durante o jogo que as crianças apresentam
suas particularidades, pois jogando elas brincam e interagem entre si. Huizinga (1980, p.16)
argumenta
Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos
considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não-séria’ e
exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de
maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse
material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites
espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras.

Neste sentido, ainda que tenhamos uma percepção de que existe uma relação distinta
entre jogo e brincar, no texto conseguimos compreender de maneira ampla a relação muito
próxima existente entre os termos. Essa proximidade é levantada quando Huizinga (1980),
cita um exemplo de brincadeira apresentada pelos animais, em que uns convidam os outros
para brincar. Eles ficam alegres, correm e se zangam, além do divertimento e do prazer
proporcionados por meio dessa brincadeira. Neste apontamento, o autor destaca o jogo
como sendo um elemento mais antigo do que a própria cultura. Diante disso “encontramos
o jogo na cultura, como um elemento dado existente antes da própria cultura,
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acompanhando-a, marcando-a desde as mais distantes origens até a fase de civilização em
que agora nos encontramos” (HUIZINGA, 1980, p.6).
Desta forma podemos observar que as manifestações também acontecem durante
um jogo desenvolvido dentro ou fora da escola, no qual as crianças jogam e, ao mesmo
tempo, interagem, brincam e usam sua imaginação para manifestar suas culturas e
construções a partir das brincadeiras. Tanto nos jogos como nas brincadeiras livres, também
identificamos construções de divertimento, alegria e prazer apresentadas em diversas
formas e manifestações dentro do âmbito escolar. Desta forma, Huizinga propõe dois
princípios sobre o jogo
[...] à primeira das características fundamentais do jogo: o fato de ser livre, de ser
ele próprio liberdade. Uma segunda característica, intimamente ligada à primeira
é que o jogo não é vida “corrente” nem vida “real”. Pelo contrário, trata-se de
uma evasão da vida “real” para uma esfera temporária de atividade com
orientação própria (HUIZINGA, 1996, p. 11)

Além dessa distinta relação, observamos que ambas apresentam correlações bem
próximas, sendo que as ações e práticas desenvolvidas pelas crianças muitas vezes estão
ligadas ao jogo e ao brincar. Por ser uma atividade não séria, ambos favorecem a
construção de situações imaginárias e espontâneas, pois durante o jogo a criança consegue
apropriar-se do “real” para o “faz de conta”.
Para Huizinga, no que se refere “a noção de jogo e sua expressão na linguagem”, a
palavra jogo não foi concebida com rigor por todas as línguas ou, muitas vezes, não se
configura em uma só palavra. Por mais que os jogos foram encontrados em praticamente
todos os povos, em muitos casos semelhantes entre si, essas línguas diferem no modo de
conceber o jogo, portanto, suas concepções pela palavra não apresentam uma concepção tão
ampla como grande parte das línguas europeias. O autor destaca o jogo como

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de
ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINHGA, 1980, p.24)

Essas categorias eram encontradas sob diferentes formas de conceber e de
compreender o jogo. Porém, o autor aponta que pode ter ocorrido em alguns grupos uma
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forma melhor ou diferente de conceituar a palavra jogo, isso devido ao fato de alguns povos
terem vivenciado com antecedência ou mais tardiamente que outros. Ele aponta alguns
conceitos sobre como era designada a palavra jogo em diferentes linguagens, como na
Grécia, na Germânia e na China.
O autor enfatiza outra questão referente ao jogo solitário e/ou em grupos, sendo que
o primeiro está ligado à uma capacidade de produzir cultura, enquanto os jogos de grupos
ou de vários grupos opostos, sejam eles em competições ou exibições, apresentam outras
finalidades. Para Huizinga, os jogos competitivos, na maioria das vezes, são desprovidos de
objetivos, pois esta ação não visa um resultado que irá contribuir para o seu bem-estar ou
do grupo, considerando que quando temos “algo” em jogo os homens entram na
competição para ganhar e serem os primeiros em todos os aspectos cognitivos e físicos.
Para o autor, quando nos remetemos à esta visão de “ganhar” algo em um jogo,
consequentemente teremos a privação da palavra lúdico, sendo necessário haver respeito às
regras para um jogo com lealdade.
Por conseguinte, não se trata de conceber o jogo apenas como competitivo ou não,
da mesma forma para Huizinga não é o fato de ter “ganhado” ou “acertado” tal objeto. O
importante é a essência que esse jogo proporciona as crianças quando o praticam e brincam.
Essa vivência apropriada e desenvolvida durante o jogo pode relacionar-se com outras
manifestações do grupo e da própria criança, oportunizando novas visões e aprendizados,
além da socialização a partir das interações entre as crianças. Assim, Huizinga contribui
para um entendimento sobre o surgimento do jogo e de como ele sempre esteve presente na
civilização, além do desenvolvimento segundo as concepções de cada sociedade. Dentro do
jogo sempre tem alguma “coisa” em jogo, portanto, quando a criança está brincando, ela
tem o entendimento de que o importante é o brincar. Sendo assim, o autor traz o termo jogo
livre, pois neste a criança pode intervir mudando e alterando a brincadeira, uma vez sendo o
caçador e outra o fugitivo.
Para o autor, a cultura está, de certa forma, interligada ao ambiente do jogo, sendo
que muitas vezes não é possível separá-los, e, ainda, destaca que a civilização apresenta
suas raízes no jogo, sendo o elemento lúdico um fator importante para o alcance da
plenitude e de diversos estilos durante seu envolvimento. Nesta perspectiva, o autor deixa
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claro que ele não tem intuito de ser mais um pesquisador sobre os jogos, apontando o não
interesse em estudar os jogos como mais uma manifestação da cultura e sim estudar sobre
como a cultura em si leva consigo o caráter do jogo.
Contudo, suas contribuições nos fazem pensar em como compreender os jogos ao
longo dos tempos por diversas culturas, bem como a ideia de um pensamento lúdico nesses
momentos como ponto fundamental para nos tornarmos pessoas humanas. Dentro dessas
discussões sobre o jogo e cultura, é possível compreendermos os seus argumentos em um
clássico que deve ser estudado e que nos leva a pensar as relações entre o jogo, o brincar e o
lúdico e a inserção deles na cultura.
Huizinga também destaca o desaparecimento do lúdico em alguns momentos da
vida, pois, para o autor, as diversas qualidades proporcionadas pela prática do jogo estão se
perdendo pela organização técnica e complexa exigidas pelos praticantes. Sua preocupação
é sobre até que ponto a sociedade atual terá manifestações por meio da atividade lúdica,
pois, segundo o autor, o lúdico vem perdendo espaço para o profissionalismo e para as
regras mais rígidas e complexas.
Nesse sentido, Huizinga (1980, p.219) pondera que
O espírito do profissional não é mais um espirito lúdico, pois lhe falta a
espontaneidade, a despreocupação. Isto afeta também os amadores, que começam
a sofrer de um complexo de inferioridade. Uns e outros vão levando o esporte
cada vez mais para longe da esfera lúdica propriamente dita, a ponto de
transformá-lo numa coisa sui generis, que nem é jogo nem é seriedade.

A questão não é estabelecer ligações do jogo com o esporte, mas sim preservar o
momento lúdico, conforme Huizinga (1980, p.219) esclarece
[...] sistematização e regulamentação cada vez maior do esporte implica a perda
de uma parte das características lúdicas mais puras. Isto se manifesta nitidamente
na distinção oficial entre amadores e profissionais (ou “cavalheiros e jogadores”,
como já foi hábito a dizer), que implica uma separação entre aqueles para quem o
jogo já não é jogo e os outros, os quais por sua vez são considerados superiores
apesar de sua competência inferior.
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Desta forma, no jogo7 é importante estabelecermos relações com o aspecto lúdico,
pois durante o desenvolvimento das brincadeiras as crianças podem ter sua própria
liberdade de gerar sua fantasia, imaginação e prazer enquanto brincam, o que difere de
momentos mediados por adultos nessas vivências. Portanto, as formas com que os
elementos lúdicos de determinadas sociedades são construídos são de grande valia, pois se
apresentam como segmentos próprios de cada pessoa, especificamente entre as crianças.
Desse modo, garantir espaços e momentos que assegurem e valorizam o brincar são
essenciais, principalmente na busca por novas experiências, possibilitando a liberdade e o
prazer que as atividades lúdicas oferecem.

3.3.2 Jogo, brincar e cultura lúdica em Gilles Brougère

Neste item, apresento algumas contribuições de Gilles Brougère, sobre o jogo, o
brincar e a cultura lúdica. No livro “Jogo e Educação”, Gilles Brougère (1998) faz algumas
considerações ao analisar a história do termo jogo. Ele faz menção a alguns autores para
destacar caminhos sobre o jogo na Roma e na Grécia, continuando na Idade Média até
chegar no Romantismo e na Modernidade, destacando este último como um rompimento do
jogo relacionado à recreação, ou seja, o termo passa a ser associado à criança, enfatizando o
brincar na infância. Desta forma, o autor destaca dois termos abordados pelo jogo na
Grécia, a palavra Agon, que remete a ideia de competição e disputa, e o segundo termo,
Paidia, que se refere à criança e ao jogo na infância como divertimento e alegria.
Para o autor, é possível observarmos novas maneiras de pensar provindas do
Romantismo, pois, neste período, parece que a cultura inserida designava o brincar como
uma ação se opondo ao trabalho, momento pelo qual a futilidade do jogo passa a ser algo
sério para a educação e os olhares das crianças. Com o início da Modernidade, surge outra
visão sobre o jogo, pois para Brougère o jogo é analisado por diversas sociedades e
momentos históricos, não podendo estar definido em determinado tempo e lugar. Segundo
Brougère (1998, p.114)

7

Neste, o jogo é um sinônimo do brincar.
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O que caracteriza o jogo é menos o que se busca do que o modo como se brinca, o
estado de espírito com que se brinca. Isso leva a dar muita importância à noção de
interpretação, ao considerar uma atividade como lúdica. Quem diz interpretação
supõe um contexto cultural subjacente ligado à linguagem, que permite dar
sentido às atividades.

Kishimoto (1994), discorre sobre a dificuldade de traçarmos uma única definição de
jogo
Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo cada
um pode entendê-la de modo diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos,
de adultos, crianças, animais ou amarelinha, xadrez, adivinhas, contar estórias,
brincar de ‘mamãe e filhinha’, futebol, dominó, quebra-cabeça, construir
barquinho, brincar na areia e uma infinidade de outros (KISHIMOTO, 1994,
p.105)

A maneira com que o 8jogo aparece e como posteriormente é desenvolvido pelas
crianças em seus espaços indica suas construções e descobertas. Isso nos permite imaginar
o quão interessante se torna a atividade, quando a interpretação diante de um jogo passa a
estabelecer momentos de descontração e ao mesmo tempo de aprendizado. Ao falarmos em
jogos, logo imaginamos o quanto essas ações se tornam amplas e ilimitadas dentro dos
ambientes escolares.
Cabe destacar que o intuito aqui é apresentar, assim como Huizinga (1980),
ponderações sobre o jogo e o brincar, pois mesmo mantendo relações muito próximas, estes
dois termos ainda requerem maiores estudos e discussões para que possam ser
compreendidos de forma clara e precisa nas práticas educativas. Brougère aponta essas
ações em diferentes momentos históricos e culturais de cada sociedade, brincadeiras como
os jogos de amarelinha, pique-bandeira, pular elástico, pique-esconde, entre outros, estão
marcadas pelo fato do jogo estar relacionado ao desafiar-se, ou seja, estão vinculadas às
regras, proporcionando elementos lúdicos, imaginários e expressivos quando praticados.

8

Contudo, ainda que sejam estabelecidos outros conceitos para o termo jogo, ele aqui é designado como
sinônimo para o brincar. Porém, algumas línguas europeias designam outras palavras para o jogo e o brincar.
No inglês, por exemplo, game = jogo e play =brincar, tendo um vasto envolvimento da palavra para outras
atividades como pintar, tocar, atividades esportivas. No francês, tem-se o termo jouer = jogo/brincadeira e
jogar, não estando apenas relacionado à atividades lúdicas (BOMTEMPO, 1997). Segundo Elkonin (1998), o
termo jogo utilizando para a União Soviética está ligado a palavra Igri = jogo e brincadeiras. No que tange
esses assuntos, podemos observar alguns termos muitas vezes designados como sinônimos e em outros
momentos distintos e até opostos.
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Essa associação entre jogo e educação acontece por serem ações essenciais para o
desenvolvimento da criança na busca pela própria construção em seu meio. Brougère
(1998, p.21) descreve que
Seja como for, o jogo só existe dentro de um sistema de designação, de
interpretação das atividades humanas. Uma das características do jogo consiste
efetivamente no fato de não dispor de nenhum comportamento específico que
permitiria separar claramente a atividade lúdica de qualquer outro
comportamento.

Podemos observar o jogo em diversas formas com que as crianças jogam, como em
momentos em que interagem e vivenciam diversas trocas, descobertas e sensações. Esse
envolvimento possibilita o desenvolvimento integral das crianças e elas aprendem, brincam
e constroem suas culturas no jogo. No desenvolver do jogo a criança precisa dominar e
representar suas manifestações por meio de imagens, símbolos e significados, momento de
cultura em que a criança estabelece relações com tais representações (BROUGÈRE, 1995).
No que se refere ao termo brincar, percebemos as diversas manifestações culturais
apresentadas em épocas distintas. Esses movimentos possibilitaram a construção do brincar
por meio de diversas significações, estabelecendo relações singulares a partir do local e do
grupo em que eram desenvolvidos. Sendo assim, o que busco destacar é uma relação
existente entre o jogo e o brincar na perspectiva de Huizinga e Brougère, ainda que nem
todo jogo seja considerado uma brincadeira, os autores discutem o jogo e sua relação com o
brincar, pois quando se joga sempre tem algo em “jogo”, portanto, existe aqui uma
competição e enfrentamento entre as partes. Já o jogo enquanto brincadeira, por sua vez,
proporciona descontração e alegria, mesmo mantendo algumas regras, a ludicidade entra
como fator determinante.
Portanto, essas considerações sobre o jogo, o brincar e a cultura não têm a pretensão
de tratar cada um separadamente, mas de levantar as relações existentes entre os conceitos.
É relevante salientarmos que as brincadeiras não são vividas pelas crianças desde o seu
nascimento. Segundo Brougère (1995), inicialmente essas vivências são desenvolvidas pela
mediação de um adulto, seja pela mãe, pelo pai ou por outras pessoas próximas da criança
recém-nascida. Ela ainda não brinca por iniciativa própria, sendo o adulto o sujeito
motivador desse envolvimento, que insere a criança aos poucos nas brincadeiras.
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Dessa forma, “o brincar é um dos pilares das culturas da infância” (SARMENTO,
2004), pois é brincando que as crianças conseguem estabelecer seus vínculos sociais, sendo
também um facilitador para a construção de significados e sentidos sobre ser e estar no
mundo. Sabemos que a criança e as brincadeiras são inseparáveis, e brincar é algo sério
para as crianças já que possibilita a construção de significados e interpretações sobre o
mundo em que transitam entre fantasia e realidade, como nas brincadeiras de faz de conta,
as quais conferem novas representações para as funções sociais do mundo adulto, quando,
por exemplo, brincam de casinha ou de escola. Contudo, o brincar para Sarmento (2004,
p.15) não é exclusivo das crianças, pois
[...] é próprio do homem e uma das suas actividades sociais mais significativas.
Porém, as crianças brincam, continua e abnegadamente. Contrariamente aos
adultos, entre brincar e fazer coisas sérias não há distinção, sendo o brincar muito
do que as crianças fazem de mais sério.

Sabemos que o jogo e o brincar estão presentes há muito tempo nas sociedades,
como já visto por alguns autores desde a antiguidade. É dentro desse universo que o brincar
e a ludicidade se ancoram como reais pressupostos de auxílio para seu desenvolvimento
físico, cognitivo e afetivo, ou seja, brincando a criança ilustra, imagina, cria e recria suas
vivências. Desse modo, Maluf (2007) destaca o brincar como algo importante pois propicia
a utilização de jogos e brincadeiras por parte da criança, não necessariamente utilizando
brinquedos. O autor ainda destaca que toda e qualquer criança que tiver momentos para
brincar em sua infância, consequentemente, será uma pessoa mais feliz, tendo um equilíbrio
emocional e físico mais estimulado.
Para Brougère (1995, p.40)
Toda socialização pressupõe apropriação da cultura, de uma cultura
compartilhada por toda a sociedade ou parte dela. A impregnação cultural, ou
seja, mecanismo pelo qual a criança dispõe de elementos dessa cultura, passa,
entre outras coisas, pela confrontação com imagens, com representações, com
formas diversas e variadas.

Nessa perspectiva, as crianças se apropriam da cultura por meio de imagens e de
representações simbólicas (brinquedos), se expressando e produzindo novas brincadeiras.
Sarmento (2004, p.26) enfatiza que “o brinquedo e o brincar são um factor fundamental na
recriação do mundo e na produção das fantasias infantis”. Para Sarmento, o brincar é um
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traço das culturas das crianças e, mesmo em situações de vida muito difíceis como guerras
e calamidades, as crianças brincam.
Sobre o brinquedo, Brougère (1998), no livro Brinquedo e Cultura, apresenta duas
perspectivas, uma como objeto industrial e outra como um suporte dentro da brincadeira
que, posteriormente, produz a cultura lúdica. No primeiro caso, o brinquedo transmite
alguns conteúdos simbólicos, imagens e representações, utilizando a mídia como
transmissão dessas informações produzidas dentro da sociedade. O segundo é destinado à
uma representação referente aos brinquedos manufaturados ou produzidos/fabricados pelo
próprio sujeito que está brincando, estes, por sua vez, têm apenas um valor durante o tempo
nas brincadeiras, sendo assim, o sentido de ludicidade perdura enquanto houver
brincadeiras.
Então, para que o brinquedo se torne objeto de brincadeira é necessário que tenha
lugar na cultura lúdica. Vejamos como Brougère (1995, p.76-77) descreve a brincadeira e o
brinquedo nas citações que seguem:
[...] a criança se relaciona com conteúdos culturais que ela reproduz e transforma,
dos quais ela se apropria e lhes dá uma significação. A brincadeira é a entrada da
cultura, numa cultura particular, tal como ela existe num dado momento, como
com todo seu peso histórico (BROUGÈRE, 1995, p. 76-77).
[...] brinquedo contribui para o desenvolvimento da cultura lúdica. Porém, o
brinquedo se insere na brincadeira através de uma apropriação, ou seja, deixa-se
envolver pela cultura lúdica disponível, usando práticas de brincadeiras
anteriores. Tal cultura lúdica não é só composta de estruturas de brincadeira, de
manipulações em potencial que podem ser atualizadas (BROUGÈRE, 1995,
p.51).

Não há como negar que a cultura atualmente vem sendo designada para a
manipulação dos objetos, evoluindo aos poucos e impulsionando as imagens de novos
brinquedos e objetos. Porém, a cultura lúdica não é composta somente pelas estruturas de
brincadeiras e manipulação, ela foi sendo atualizada ao longo dos tempos, uma vez que
pode ser simbólica e suporte de representações. A partir das brincadeiras, podemos ter
imaginação, histórias ou relatos, além dos brinquedos como suporte para tais representações
(BROUGÈRE, 1995).
Nesse caminho percorrido por Brougère, Winnicott (1975), descreve que é por meio
do brincar, ou, talvez, somente ao brincar que a criança conseguirá fruir a sua própria
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liberdade enquanto ser. Consistindo em um momento ímpar, as brincadeiras oferecem
possibilidades, estímulos e relações, seja individual ou coletivamente. Por meio do brincar
as crianças podem se apropriar de situações que muitas vezes não são percebidas pelos/as
professores/as dentro da escola. Muitas vezes, são situações difíceis, como medos,
angústias e outras emoções que também contribuem no desenvolvimento das crianças. Na
Educação Infantil, também são apresentados brinquedos para as crianças como forma de
instigar o desenvolvimento da imaginação e da apropriação dos objetos. Sendo assim, é
necessário ampliar a compreensão sobre o brincar e a cultura lúdica, como conceitos
relevantes para o trabalho pedagógico de professores/as de educação física que atuam na
Educação Infantil.

3.3.3 Linguagem, emoções e brincar em Humberto Maturana e Gerda Zoller.

Neste item abordo questões sobre o amar, o brincar e as emoções a partir do livro
“Amar e brincar fundamentos esquecidos pelo humano”, de Humberto Maturana e
Gerda Zöller (2004). Estes autores dialogam em três capítulos que se entrelaçam a respeito
de importantes reflexões sobre o brincar na Educação Infantil. O primeiro capítulo, de
Humberto Maturana, discorre sobre “Conversações matrísticas e patriarcais” e o segundo
capítulo de Gerda Verden-Zöller trata sobre “O brincar na relação materno-infantil”. Por
último, os dois autores se encontram no capítulo final, intitulado “Brincar: o caminho
desenhado”.
Maturana apresenta considerações em relação às culturas matrísticas e patriarcais,
bem como às mudanças que vão ocorrendo ao longo de cada cultura da época. Segundo
Maturana, (2004), todo o linguagear está apoiado no emocional, e, ao longo do tempo,
podem ocorrer mudanças. E essas mudanças, a partir da emoção, podem modificar
significativamente a forma de linguagem. Toda ação realizada ou desenvolvida se relaciona
com o conversar, portanto, é um entrelaçar entre a emoção e a linguagem. Quando discute o
termo cultura nessa perspectiva do linguagear das coordenações de ações, Maturana (2004
p.33) aponta
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[...] quando falamos de cultura ou de assuntos culturais, é uma rede fechada de
conversações que constitui e define uma maneira de convivência humana como
uma rede de coordenações de emoções e ações. Está se realiza como uma
configuração especial de entrelaçamento do atuar como emocionar da gente que
vive essa cultura.

Observando as manifestações apresentadas acima, vale pensarmos sobre o momento
em que as crianças desenvolvem suas brincadeiras. De fato, elas utilizam e se apropriam de
conversação para designar o que pretendem realizar, e, a medida com que isso vai sendo
apresentado e modificado, elas as configuram e as definem. Porém, sabemos que a
linguagem dos bebês difere da que é geralmente utilizada por outras faixas etárias, isto é, a
língua propriamente dita. Porém, sabemos que a linguagem dos bebês difere da forma com
que conhecemos como exclusiva, ou seja, uma linguagem comunicativa livre, que pode ser
desde a própria língua até sons diversos, gestos, desenhos ou símbolos. Diante disso os
bebês
[...] sabem muitas coisas que nós culturalmente não conseguimos ainda ver e
compreender e, portanto, reconhecer como um saber. As suas formas de
interpretar, significar e comunicar emergem do corpo e acontecem através dos
gestos, dos olhares, dos sorrisos, dos choros, enquanto movimentos expressivos e
comunicativos anteriores à linguagem verbal e que constituem, simultâneos à
criação do campo da confiança, os primeiros canais de interação com o mundo e
os outros, permanecendo em nós – em nosso corpo – e no modo como
estabelecemos nossas relações sociais (RICHTER; BARBOSA, 2010, p.87).

Neste sentido, podemos observar que os bebês estão em constante aprendizado, pois
nos ensinam a cada dia novos sentimentos, percepções e formas de agir diante das mais
variadas situações. Estão sempre em constante movimentação corporal e cognitiva,
refletindo sua linguagem por meio de gestos, olhares e sentimentos. Durante sua escrita, o
autor sustenta a ideia de que sempre agimos por meio de nossos desejos e emoções, seja
direta ou indiretamente, gostando ou não das consequências. Porém, para Maturana, se nós
não conseguirmos compreender essas significações não poderemos entender o nosso ser
cultural. Diante disso, o autor pensa em duas culturas, abordando, primeiramente, a
patriarcal europeia, que caracteriza grande parte da humanidade moderna e que estaria
ligada ao modo com que valorizamos a guerra, competição, controle e dominação, por meio
da apropriação.
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Nessa cultura patriarcal, a humanidade está sempre pronta para discutir e tratar os
desacordos com lutas e disputas. Vivemos em uma hierarquia onde é preciso obediência
para tudo, vivemos uma cultura patriarcal de desconfiança, buscando realizar muitas ações
com o intuito de dominar ou de controlar o comportamento do outro (MATURANA, 2004).
A segunda, que ele intitula como “matrística”, é referente à uma situação cultural em que a
mulher é uma presença mística, o que difere de “matriarcal”, pois esse termo está
relacionado ao “patriarcal”.
Na cultura matrística, diferente da patriarcal, se acreditava, a partir das conversações
mencionadas, numa outra relação dos povos, sem a intenção de julgamento, apropriações
ou dominação entre eles, não havendo competição e, por mais que fossem diferentes,
conseguiam viver de forma igualitária e harmoniosa. Nessa cultura, as crianças devem ter
se desenvolvido e crescido com mais facilidade se comparadas com as que crescem em
nossa cultura, possivelmente houve momentos de dor, agressão e anseios, porém, diferente
de nós, elas não viviam na agressão e luta. Continuando nesse diálogo entre os autores,
Zoller, sobre “O brincar na relação materno-Infantil”, não traz conteúdos psicológicos ou
neurofisiológicos para argumentar ou sustentar as suas observações. Ela reflete a respeito
da relação materno-infantil e, mediante contribuições de Maturana, escreve sobre o
desenvolvimento da criança (ZOLLER, 2004, p.125), descrevendo que a
[...] criança necessariamente chegará a ser, em seu desenvolvimento, o ser
humano que sua história de interações com sua mãe e os outros seres que a
rodeiam permitir, dependendo de como sua corporeidade se transforme nessas
interações. O ser humano que um humano chega a ser vai se constituindo ao
longo da vida humana que ele vive.

Essas relações e conversações que ocorrem entre crianças e adultos é necessária e
dependerá de como essa criança desenvolveu a sua história, ou seja, a ligação existente
entre cultura e corpo vai se transformando, na medida em que as crianças convivem com
outras relações e emoções. Para Zoller (2004), essa relação da mãe e da criança é um ponto
fundamental para a aceitação, oportunizando a confiança entre o brincar e o amar. Essas
ações desenvolvem novas experiências interacionais que possibilitam sua sociabilidade
entre os grupos. No último capítulo do livro, Maturana e Zoller refletem sobre o “Amar e o
Brincar”, na perspectiva do emocionar. No livro, ressaltam a importância da inserção dos
adultos nas brincadeiras e nas formas como passamos esses significados para as crianças (o
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emocionar), pois ao realizarmos essas ações dentro do brincar, contribuímos para o
desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor. As crianças desenvolvem suas brincadeiras
correndo, pulando, saltando e unindo seu imaginário e a construção que elas próprias criam
em sua cultura, sendo essa apropriação parte de sua fonte imaginária e dos jogos faz-deconta.
Esses caminhos traçados pelas crianças no contexto do brincar são importantes, pois
elas constroem diversas configurações tais como, relações espaciais, ações e configurações
sensório-motoras (ZOLLER, 2004). Nas brincadeiras, as crianças conseguem atribuir e
construir aos poucos sua própria imaginação, linguagem e autonomia. Sendo assim,
Maturana e Zoller (2004) descrevem que o brincar somente pode ocorrer de modo
interpessoal se houver amor, uma relação desencadeada no amor pode ser assim vivida
como uma brincadeira, fato que também está presente em um relacionamento entre mãe e
filho. São pontos essenciais sobre os quais, por meio de uma grande obra de Maturana e
Zoller, podemos observar e refletir a respeito das relações entre uma perspectiva patriarcal e
matrística dentro do emocionar.
Nos fazendo pensar sobre o quanto o brincar e a interação dos primeiros adultos de
referência (mãe, pai ou outros familiares) das crianças são importantes para seu
desenvolvimento. A relação entre professores/as e crianças tem seu início na educação
infantil. Porém, é diferente da relação estabelecida no núcleo familiar, uma vez que se trata
de um grupo de crianças de zero a cinco anos, com o qual os/as profissionais precisam estar
próximos, se relacionarem e participarem do desenvolvimento das crianças, sempre
prezando o cuidado, o acolhimento e a dedicação.
Nessa perspectiva, Maturana e Zöller (2004), trazem a essência do amor, sem que a
criança tenha expectativas para o seu futuro, essa vivência requer apenas que ela a
desenvolva sem propósitos externos, ou seja, espera-se que a criança tenha sua atenção e
dedicação durante as atividades sem que o foco sejam os resultados para sua vida adulta.
Logo, descrevem que o “[...] brincar, como relação interpessoal, só pode acontecer no
amor; que uma relação interpessoal que ocorre no amor é necessariamente vivida como
brincadeira; e, ainda, que a relação mãe-filho deve ser um relacionamento no brincar”
(MATURANA; ZÖLLER, 2004, p.224). Desta forma, o amar e o brincar são fatores
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importantes para o desenvolvimento social e biológico da criança, pois é brincando que seu
corpo se expressa, seu cérebro estabelece novas terminações neurais, cria, recria, entre
outras dimensões para se desenvolver enquanto indivíduo.
Capítulo 4: Concepções sobre o brincar entre professoras/es de Educação Física na
organização das propostas pedagógicas para a Educação Infantil: limites e desafios.
Neste capítulo, exponho as análises sobreas concepções do brincar entre
professores/as de Educação Física na organização das propostas pedagógicas com as
crianças da Educação Infantil. Neste sentido, serão abordadas três dimensões de análise :as
concepções sobre o brincar na organização das propostas pedagógicas com as crianças;
autores/as e teorias sobre Educação Física e o brincar que inspiram concepções/ideias e
práticas dos/as professores/as e; momentos em que professores/as incluem, ou não, o
brincar na organização de suas propostas pedagógicas com as crianças.
Na sequência, apresento as análises sobre os principais limites e desafios na
organização das propostas pedagógicas dos/as professores/as de Educação Física que atuam
na educação infantil, abrangendo as diferentes turmas. Finalizo com análises sobre o
planejamento das práticas pedagógicas nas diferentes turmas de educação infantil, incluindo
a relação com as regentes das turmas de educação infantil e as ações de formação
continuada nas escolas infantis em que atuam os/as professores/as.
No que diz respeito às definições ou concepções sobre o brincar na organização das
práticas pedagógicas com crianças, pude constatar, por meio das entrevistas, que, de forma
geral, os/as professores/as se referiram ao brincar como um componente importante na
educação infantil. Sendo assim, pode-se dizer que o princípio marcado pelo trabalho
pedagógico na educação infantil é o brincar. Nesse sentido, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2018) descreve a educação física como componente fundamental que
oferece inúmeras possibilidades de experiência e de enriquecimento das práticas corporais
que estimulam o protagonismo, as emoções, as atividades lúdicas e as brincadeiras entre
crianças e jovens no ambiente escolar.
As DCNEIs (2009) também direcionam tal proposta, apontando, em seu art.9º, que
as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter
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como eixos norteadores as interações e a brincadeira garantindo experiências entre as
crianças (BRASIL, 2009). Portanto, o brincar se torna eixo essencial e um direito das
crianças, nas diretrizes curriculares da educação infantil.
As concepções do brincar relatadas pelos/as professores/as estão relacionadas a
alguns aspectos, tais como: aprendizagem, recreação, desenvolvimento, protagonismo,
criatividade, exploração de materiais e brinquedos. No decorrer das análises, pude constatar
que dois eixos sobre o brincar predominam. O primeiro está vinculado a sua função
pedagógica, no sentido de direcionar as práticas pedagógicas dos/as professores/as de
Educação Física com as crianças e o segundo parece indicar que o brincar é um traço das
culturas infantis, pois as interações das crianças estão sempre mediadas pelo brincar.
Conforme Sarmento (2004), as culturas infantis são modos de significação do mundo e de
ação realizados pelas crianças e que são distintos dos modos adultos de significação e de
ação no mundo.
É indispensável destacarmos que, para o sociólogo português, o brincar é importante
para a recriação do mundo e para a produção das fantasias infantis, que permitem a
transposição imaginária de situações, de pessoas, de objetos ou de acontecimentos,
configurando a capacidade de resistência das crianças diante de situações dolorosas da
existência (SARMENTO, 2004). De acordo com as professoras Joceli e Stela:
As crianças são os protagonistas nas atividades e brincadeiras que fazem. Essa
descoberta e exploração é importante antes de iniciar as aulas, pois muitas
crianças não têm contato com alguns materiais (PROFESSORA JOCELI).
As minhas atividades estão voltadas para o brincar na educação infantil,
envolvendo brincadeiras e ludicidade (PROFESSORA STELA).

Quanto a primeira concepção que está vinculada à função pedagógica, percebe-se,
pelas entrevistas, que professores/as entendem que as crianças na educação infantil estão
em constante aprendizado, porém, necessitam de estímulos e de atividades que promovam
novos desafios e aprendizagens. Oportunizar vivências com exploração de materiais e de
brinquedos, recreação, entre outros, favorece o desenvolvimento e proporciona aprendizado
e conhecimentos. Dito isso, exponho excertos de entrevistas dos/as professores/as sobre o
brincar como uma prática pedagógica que pode mediar novas aprendizagens e o
desenvolvimento integral das crianças:
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Eu sempre tento construir espaços ou organizar locais para as crianças brincar,
levando as crianças para locais diferentes na escola para eles brincarem e isso era
muito bom para o desenvolvimento delas (PROFESSORA EMÍLIA).
No brincar surgem temas funcionais, jogos, e brincadeiras que podem ser
inseridos ao longo dos níveis de ensino. Dentro do brincar podemos ter alguns
aspectos como o desenvolvimento das crianças (PROFESSOR ARTHUR).

Com relação às falas da professora Emília e do Professor Arthur, é indiscutível que
nestas vivências as crianças ampliam suas interações, trocam experiências, informações e
aprendem, assim como constroem novas atividades, exploram materiais diferentes e
constroem saberes e conhecimentos. Nesse contexto, as autoras, Dallabona e Mendes
(2004) descrevem que
O ser humano, em todas as fases de sua vida, está sempre descobrindo e
aprendendo coisas novas pelo contato com seus semelhantes e pelo domínio sobre
o meio em que vive. Ele nasceu para aprender, para descobrir e apropriar-se dos
conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos, e é isso que lhe
garante a sobrevivência e a integração na sociedade como ser participativo, crítico
e criativo (DALLABONA; MENDES, 2004 p. 1).

Na fala dos/as professores/as, pude constatar que percebem o brincar como um
elemento importante na educação infantil que favorece novas aprendizagens, vivências,
interações e desenvolvimento. De acordo com Vasconcellos (1995), a condução do
professor nasce a partir da realidade específica da criança, observando suas necessidades,
buscando estratégias e alternativas para sua interação. Essas asserções vão ao encontro do
que os/as professores/as relatam
Eles brincam e aprendem, desde uma folha de caderno, se o professor pedir para
eles simplesmente pintar o papel, ou brincar de pintar a nossa casa, pintar
brincando e estimulando, contando histórias, seja na sala ou na quadra, tudo isso
por meio da brincadeira (PROFESSOR ELTON).
O brincar é o principal elemento no desenvolvimento das crianças, pois eles
precisam estar gostando do que estão fazendo. Por exemplo um equilíbrio,
quando colocamos a criança a caminhar em cima da corda, dizendo para a criança
que não pode cair porque é um rio, que tem jacaré, envolvendo as brincadeiras
nas atividades e desenvolvendo o equilíbrio, tornando a atividade atrativa, é
essencial no brincar (PROFESSORA STELA).

No que diz respeito às falas dos/as professores/as sobre o brincar como uma função
pedagógica, elas estão em consonância com as reflexões de Navarro e de Prodócimo (2012,
p. 637),pois “é preciso pensar, também, no brincar no contexto escolar, na relevância da
mediação para que a criança brinque com qualidade. Para que a brincadeira na escola seja
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interessante para as crianças, o professor tem grande responsabilidade”. Portanto, para
autores dos estudos da criança, o brincar é um traço das culturas infantis e um importante
componente na interação e na socialização das crianças. Percebo, por meio das análises, que
há uma simultaneidade das duas perspectivas nas falas dos/as professores/as
entrevistados/as: ora mencionam o brincar como associado a uma função pedagógica que
potencializa o desenvolvimento e novas aprendizagens das crianças e que inspira a
organização das atividades propostas, ora como um traço das culturas infantis.
Quanto aos relatos dos/as professore/as, destaco o brincar com objetivo de
planejamento para as atividades da escola infantil
O brincar de forma planejada, com objetivo de atividade, pois é essencial para o
desenvolvimento das crianças. Mas, ter um olhar do “para que” brincar! As
crianças hoje em dia devido as famílias serem menores não tem alguém para
brincar, e esse brincar está sendo deixado de lado, pois acredito que em muitos
casos, a escola é o momento que ela consegue brincar e interagir (PROFESSORA
EMÍLIA).

Dessa forma, constato que o brincar está direcionado para uma organização mediada
por professores/as de Educação Física que atuam na educação infantil. Sendo assim, seu
papel é o de promoção, estimulação e desenvolvimento dos aspectos cognitivos, físicos e
sociais. Não discordo de que em contextos de aprendizagem a mediação dos adultos é
relevante, mas o brincar não é somente uma ferramenta para novas aprendizagens e
conhecimentos, sendo também uma ponte para que professores/as conheçam as crianças e
suas culturas, aprendendo com elas. Conforme explicita Navarro:
[...] quando se fala em brincar é perceber a relevância de um tempo no cotidiano
das crianças destinado a um brincar de qualidade, em um espaço adequado, com
materiais interessantes para as crianças e que estimulem a criatividade. A
mediação de um adulto, de outras crianças, ou dos próprios objetos que se
encontram a disposição da criança faz a diferença nas brincadeiras. Não basta
deixar brincar, aos adultos é preciso olhar um pouquinho mais para as crianças,
perceber suas necessidades e assim tentar entender e estimular a brincadeira
(NAVARRO, 2009 p. 2).

Diante disso, o/a educador/a necessita conhecer suas crianças, as suas
singularidades, questões sociais, expressão e comunicação (BRASIL, 1998). O Referencial
Curricular Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1998), já destacava que
[...]o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento,
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os
recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança
aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos

88
de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil o professor
constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é
propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório
de experiências educativas e sociais variadas (BRASIL, 1998 p.30).

No que diz respeito a segunda concepção do brincar, este é um componente das
culturas infantis, uma prática social e cultural vivenciada por todas as crianças, em que
estas, exploram, criam e recriam o mundo, assim como mantém interações entre pares e
com os adultos. Independentemente dos adultos, o brincar é algo sério entre as crianças, e
que contribui com suas emoções, com seu desenvolvimento cognitivo e físico. Elas brincam
nas escolas infantis, como também em outros contextos sociais e culturais nos quais estão
inseridas, aprendendo entre elas, o que não significa uma defesa de que professores/as não
devam exercer sua docência e o planejamento de práticas pedagógicas com foco no brincar.
Não constitui meu objetivo analisar estas duas concepções de forma antagônica,
pois entendo que elas se complementam e isto está presente nas falas dos/as professores/as.
Logo, por ser uma prática social e cultural, em contextos de educação infantil as crianças
necessitam de algo para brincar, sejam brinquedos, outras crianças ou de professores/as
como mediadores que provocam novos desafios e aprendizagens criativas.
Observando e mediando as brincadeiras entre as crianças, os/as professores/as
compreendem as diversas manifestações sociais, culturais, os conflitos, e devido a esses
movimentos, são responsáveis pelas práticas pedagógicas pautadas no brincar. Mas, reitero
que se faz necessário que o/a professor/a observe, pois, antes de intervir, é necessário deixar
a criança imaginar, criar, deixando sua brincadeira fluir espontaneamente, sendo um
momento importante na sua construção pessoal (BOMTEMPO, 1999).
Nesse direcionamento, se faz pertinente levantar que o brincar espontâneo é a
maneira que as crianças têm de descobrir, experimentar e apropriar-se de objetos,
brinquedos ou de sua cultura. Conforme expressa uma das professoras entrevistadas:
É importante estar passando conteúdos para realizar com eles, mas também é
legal estarem brincando e desenvolver da forma deles (PROFESSORA JOCELI).

Ainda que possamos questionar a afirmação de que cabe a professora passar
conteúdos, o que não se coaduna com as DCNEIs (2010), ela parece também compreender
que nas ações de brincar, as imaginações fluem, as reformulações aumentam, as emoções
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são visíveis, a interação e socialização sobressaem, seja em momentos individuais ou entre
pares. No entanto, o professor (E), salienta que:
O brincar não tem como fazer, sem ser brincando (PROFESSOR ELTON).

O desenvolvimento das habilidades, experiências e construção do conhecimento na
educação, passam pelo brincar, auxiliando as crianças a resolver problemas, aprender,
trocar momentos de afetividade e convivência. Desta forma, o/a educador/a pode
promover/construir um ambiente estimulador de brincadeiras (BROUGÈRE, 1995).
A apropriação do brinquedo e/ou objeto dentro de uma brincadeira tem seu valor
simbólico, pois quando brinca, se brinca com alguma coisa. Ao manipular tais materiais, as
crianças, conseguem assumir diversos papéis durante o brincar. Desde muito cedo o bebê
estabelece relações com as pessoas, e muitos familiares desenvolvem brincadeiras e
estimulam seus filhos e suas filhas desde que chegam ao mundo. Nessa constante evolução
a criança começa a brincar com seu corpo, pés e mãos, depois de um tempo inicia seus
interesses pelos objetos/brinquedos introduzindo nas brincadeiras (ZATZ; ZATZ;
HALABAN, 2006).
Neste caminho, Brougère (1995, p. 105), destaca que
A criança não brinca numa ilha deserta. Ela brinca com as substâncias materiais e
imateriais que são propostas. Ela brinca com o que tem à mão e com o que tem na
cabeça. Os brinquedos orientam a brincadeira, trazem-lhe a matéria. Algumas
pessoas são tentadas a dizer que eles a condicionam, mas, então, toda brincadeira
está condicionada pelo meio ambiente.

É de praxe identificarmos a apropriação que o brinquedo oferece para o
envolvimento e desenvolvimento da criança no brincar, no entanto também precisamos
saber que este material em alguns casos pode não ser utilizado pela criança quando brinca
em seu meio. Mas se, por outro lado, oferecemos tais brinquedos e objetos podemos
aumentar as chances dela poder se apropriar deles (BROUGÈRE, 1995). Penso que o
brincar mediado e/ou direcionado quando alinhado com um objetivo seja importante em
contextos de educação infantil, mas a essência que o brincar livre proporciona, no momento
em que a criança brinca é significativa para a construção da docência desde o berçário.
Como tenho afirmado, foi também evidenciado nas entrevistas concepções do
brincar que se aproximam das manifestações das culturas infantis:
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[...] tudo na Educação Infantil, pois por mais que o professor direciona alguma
atividade, mas quando ela explora o material e a atividade sozinha, é possível
visualizar vários movimentos e manifestações das crianças, momentos que nem o
professor imagina perceber nas coisas que podem acontecer dentro do brincar
(PROFESSORA JOCELI).

Essas manifestações das culturas infantis estão presentes no cotidiano da educação
infantil, permitindo que as crianças se apropriem, inventem e promovam situações
diferentes e instigantes aos olhos dos adultos. Todavia, as/os professoras/es necessitam
vislumbrar que há uma heterogeneidade que caracteriza as crianças:
[...] ela está em contacto com várias realidades diferentes, das quais vai
apreendendo valores e estratégias que contribuem para a formação da sua
identidade pessoal e social. Para isso contribuem a sua família, as relações
escolares, as relações de pares, as relações comunitárias e as atividades sociais
que desempenham, seja na escola ou na participação de tarefas familiares
(SARMENTO, 2004 p.14).

Nesse contexto, é possível observar uma série de ações desenvolvidas pelas crianças
enquanto brincam, na interação entrepares, ou mesmo sozinhas, como descreve o professor
Arthur:
E por meio de brincadeiras, acontece a participação, interação, não existindo
trabalho sem o brincar na educação infantil (PROFESSOR ARTHUR).

O protagonismo das

crianças

no brincar

é um

dado

relevante, pois

independentemente da faixa etária, cultura, local, as crianças manifestam nas brincadeiras
seus jeitos de ser, compreender e reinventar o mundo, com sentimentos, emoções e suas
interpretações. Esse protagonismo, pode ser expressado por meio de brincadeiras, músicas,
danças, jogos entre outros, além de possuir um valor ético e cultural, colocando os adultos a
pensarem sobre a condição social em que as crianças estão enquanto brincam
(FRIEDMANN, 2017). Portanto, é necessário compreender os aspectos sociológicos da
infância enquanto produtora de cultura, e precisamos repensar a docência na educação
infantil, desconstruindo as paredes existentes entre crianças e adultos, pois elas não são
“tábuas” rasas que somente reproduzem os conteúdos passados pelos adultos. De acordo
com Delgado e Muller:
É usual tratarmos de culturas infantis em nossos trabalhos principalmente porque
a sociologia interpretativa dos atores sociais rompe com a forma de entender a
socialização como programação cultural, em que as crianças absorvem
passivamente as realidades com as quais entram em contato. Não se trata de
adaptação ou interiorização das regras, hábitos e valores do mundo adulto; elas
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atribuem significados ao mundo que as rodeia (DELGADO; MULLER, 2005,
p.163)

No mundo infantil, existem conhecimentos, manifestações e percepções infantis,
sendo que professores/as necessitam compreender as culturas infantis para a organização
das práticas pedagógicas focalizadas no brincar e nas infâncias. As brincadeiras estão
inseridas no cotidiano das crianças e não podemos esquecer que o brincar é o que a criança
faz de mais sério em sua infância. Compreender, respeitar e promover situações, espaços e
tempos para o brincar também se faz necessário para o acolhimento das culturas infantis.
Não basta apenas observar as crianças enquanto brincam, pois, uma boa observação requer
escuta atenta e olhar sensível dos adultos frente as experiências das crianças desde o
momento em que chegam nas escolas infantis.
Embora saibamos que na educação infantil o trabalho pedagógico não se configura
por aulas, conteúdos e outros formatos do ensino, se faz necessário propiciar novas formas
de vivenciar as brincadeiras, observar as singularidades das crianças, promovendo situações
que as instiguem a brincar, sendo evidente como a observação caracteriza as práticas
pedagógicas das/os entrevistadas/os:
[...] gosto de dar brinquedos para as crianças e elas explorarem esse brinquedo
para depois realizar ou aplicar minha aula. Por exemplo quando faço um circuito,
eu coloco bolas, cordas, arcos, cones, dou alguns materiais que irão compor o
circuito e deixo as crianças explorarem para depois começar minha aula
(PROFESSORA JOCELI).

O brinquedo e as brincadeiras são destacados por diversas formas singulares de
entendimento e compreensão do mundo pelas crianças. Essas apropriações do brinquedo
pelas crianças são construídas de acordo com os lugares que elas habitam, portanto além
disso, outros aspectos devem ser considerados, tais como, materiais disponíveis para as
brincadeiras e o próprio universo adulto, em que as crianças dialogam (CARVALHO;
SILVA, 2018).
Nas suas manifestações culturais as crianças passam por diversas aproximações
quando estão brincando, seja com imagens, símbolos, objetos, brinquedos e estes por sua
vez, expressam as ações desenvolvidas no brincar. Mas é necessário compreender que a
criança não se contenta com a realidade, ela vai para além dela, manifestando situações
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imaginárias, faz-de-conta, e assim, acaba dominando tais representações do seu modo
(BROUGÈRE, 1995).
Estamos longe de compreender inteiramente qual o papel do brincar para as
crianças, e isto requer escutá-las e compreender os seus pontos de vista. De acordo com
Brougère (1997), “não existe na criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um
processo de relações interindividuais, portanto de cultura” (BROUGÈRE, 1997, p. 97).
Pode-se levantar assim, um questionamento: Enquanto brinca, se brinca de que?
Uma pergunta nessa direção, tem feito professores/as refletirem ou imaginarem sobre a
importância do brincar na infância. Logo, sabemos que o brincar pode se manifestar pelas
culturas e interação das crianças, portanto os/as profissionais necessitam observar, registrar
e analisar, como, quando e de que forma as brincadeiras ocorrem entre as crianças na
educação infantil. São diversas as manifestações culturais expressadas enquanto brincam,
sendo que as/os professoras/es compreendem que o brincar é uma atividade fundamental e
direito de todas as crianças:
[...] é fundamental, pois as crianças aprendem brincando dentro de seu meio e eles
aprendem de forma mais prazerosa, pois qual criança não gosta de brincar? Eu
nunca vi uma criança brincar forçada (PROFESSOR ELTON).

De fato, a criança não brinca se não tiver o prazer envolvido, a brincadeira liberta,
expressa e oportuniza os mais variados sentimentos positivos em seu meio. Brougère (1995,
p.104), descreve essa ação como “Quem brincar pode sempre evitar aquilo que lhe
desagrada”. O prazer manifestado pelas crianças enquanto brincam é magnifico, dentro
dessa ação existem atos e decisões que são compreensíveis por todos os envolvidos. O
brincar não pode estar fundamentado a partir de uma proposta pedagógica precisa, pois, as
incertezas que as brincadeiras oferecem para aqueles que delas participam são inúmeras,
compreendendo os contextos, os materiais e brinquedos oferecidos, além da cultura
expressa por aqueles que brincam.
Ainda pelo brincar as crianças podem construir suas identidades, o que observa um
dos professores entrevistados:
[...]é por meio do brincar, que a criança se desenvolve criando sua identidade. É
nas brincadeiras que acontece a participação e interação, não existindo trabalho
sem o brincar na Educação Infantil (PROFESSOR ARTHUR).
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Conforme comenta o Professor Arthur, a criança constrói sua identidade por meio
da participação nas brincadeiras e nas interações com seus pares. Finalizando esta seção do
capítulo, para Pessoa e Costa (2014) na construção da identidade das crianças
[...] são ampliadas as possibilidades da criança para afirmar e desenvolver cada
vez mais a sua individualidade e para compreender melhor as relações sociais da
cultura à qual pertence. É assim, que a criança se constitui como uma pessoa
distinta do outro e forma a sua identidade (PESSOA; COSTA, 2014 p. 502).

Portanto, a educação infantil como etapa inicial da educação básica, se organiza pela
relação entre família e escola desde o momento de inserção das crianças, sendo esta uma
parceria importante e dialógica que contribuí com o desenvolvimento das crianças e“ [...]
essa relação saudável promove a construção da identidade e autonomia dos educandos, que
por um lado tem o seio familiar como influência direta e do outro a escola” [...]
(RODRIGUES, 2020, p. 68).

4.1.Autores/ as e teorias sobre a Educação Física e o brincar
Na questão que tange aos autores/as e teorias sobre a Educação Física e o brincar
que inspiram concepções/ideias e práticas dos/as professores/as, pude constatar pelas
respostas das entrevistas que o embasamento teórico não foi totalmente esclarecido pelos
sujeitos da pesquisa, ou seja, apenas duas professoras apontam autores que embasam o
brincar nas atividades de Educação Física:
Não lembro de muitos, mas o Elenor Kunz, que fala sobre as abordagens do
brincar e do movimentar. Eu também faço uso de outras leituras, como João
Batista Freire, Gallahue e Ozmun, entre outros que não me lembro de cabeça
(PROFESSORA EMÍLIA).

Os autores mencionados pela professora, também foram referenciados no capítulo 3
sobre Educação física, educação infantil e infância. Elenor Kunz, contribuiu e incentivou
novas reflexões para as práticas da Educação Física. Entre essas destaco que o autor
enfatiza o brincar como possibilidade da criança de imaginar, criar e viver novas
experiências. Conforme observa Kunz, em uma de suas publicações em co-autoria: “ É por
meio do brincar e do se-movimentar que elas têm contato com o seu mundo. O brincar
possibilita que a criança se doe por completo, tornando-se o próprio mundo” (SURDI; DE
MELO; KUNZ, 2016).

94

Outro autor destacado pela professora Emília foi João Batista Freire, este por sua
vez, também apresenta contribuições para a construção da Educação Física brasileira e
destaco o livro “Educação de corpo Inteiro: teoria e práticas da Educação Física” (1991),
que de modo geral propõe aos professores e professoras uma nova visão sobre suas práticas
pedagógicas, afim de promover situações de criatividade e respeito. Freire (2001) ainda
enfatiza as práticas, ações e trocas de informações e criatividade entre as crianças, além da
escola promover espaços de aprendizados, cooperação e criação entre seus pares.
Dentre esses, outros autores levantados pela professora Emília são Gallahue e
Ozmun, que focalizam o desenvolvimento motor. No livro “Compreendendo o
desenvolvimento motor: bebês, crianças e adolescentes” (2013), eles discutem conceitos
tais como: habilidades básicas, crescimento, habilidades motoras e de movimentos. A
segunda professora discorre sobre um referencial teórico mais associado a uma perspectiva
do desenvolvimento e de avaliação das fases das crianças:
Eu gosto muito de Piaget, ele é o sábio dos sábios, pois gosta muito do
desenvolvimento humano. Entender as fases de cada criança, para entender um
pouco como funciona o desenvolvimento dela. Gosto de utilizar o Rosa Neto
EDM, para avaliar as crianças, para verificar como as crianças estão dentro das
atividades (PROFESSORA JOCELI).

Nesta direção, a teoria piagetiana destaca a forma com que a criança interage com
o seu meio, abordando o desenvolvimento da inteligência determinado pelas diversas
ações entre indivíduo e ambiente. Diante disso, o autor aborda o brincar como
indispensável para promover conhecimento e aprendizado, analisando o desenvolvimento
do brincar na educação infantil, apontando como fator essencial dentro das atividades
intelectuais das crianças (PIAGET, 1978).
Os demais professores justificaram que não utilizam autores específicos para o
planejamento de suas práticas pedagógicas nas turmas, realizando suas atividades por
meio de buscas pela internet, de atividades práticas, leitura de atividades e adaptações
conforme a necessidade das crianças:
Eu não tenho nenhum que mais me identifico ou goste. Eu procuro sempre por
novas atividades, brincadeiras dentro da internet e vou adaptando para cada nível
específico (PROFESSOR ELTON)
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Eu tive muitas atividades práticas durante a graduação e especialização que
agregou muito, mas não lembro de nenhum autor que embasaria o brincar,
brincadeiras ou jogos (PROFESSOR ARTHUR).
Não tenho um autor específico que estudo para fazer meus planos de aula, porém
somente faço leituras sobre algumas atividades. Não lembro de nenhum autor de
momento (PROFESSORA STELA).

Os meios tecnológicos nos dias atuais vêm facilitando a busca por informações e
possibilidades diversas para organizar brincadeiras e atividades nas escolas. Sua inserção
dentro do ambiente educativo se apresenta como uma nova linguagem na aquisição do
conhecimento para o desenvolvimento do trabalho docente de professores (OLIVEIRA,
2014). De fato, não podemos negar que a internet é uma ferramenta consultada para o
planejamento das práticas pedagógicas. Porém, é necessário compreender quais são as
abordagens teóricas e autores que subsidiam o planejamento da educação física com
bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas 9 , sendo importante conhecer as
concepções de infância e educação infantil presentes nas atividades, para ir além do
apenas “fazer”.
Possivelmente, o motivo dos/as professores/as não buscarem um aprofundamento
em autores base para organizar suas práticas pedagógicas encontre-se nas excessivas
cargas horárias a que estão submetidos, o que pode refletir no desinteresse em buscar
novas leituras e autores para a condução do trabalho docente nas escolas. A grande
demanda de trabalho pode acarretar alguns quadros de doenças limitando a busca por
conhecimentos e informações no ambiente escolar. Alguns estudos mostram que a
sobrecarga de trabalho entre professores/as pode acarretar doenças psicológicas e nos
segmentos corporais.
Nesta direção, uma pesquisa realizada em uma escola básica em Salvador, teve
como objetivo descrever prevalência de dor musculoesquelética segundo características
sociodemográficas e do trabalho docente entre professores da rede municipal, utilizando
questionários enviados aos professores, demonstrando que, entre 4.496 professores (1.299
excluídos por não responderem todo o questionário), 3.197 relataram dores nos membros

9

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), os bebês têm até 1 ano e 6 meses de
idade, as crianças bem pequenas entre 1 ano e 7 meses a três anos e onze meses de idade. As crianças
pequenas quatro anos até cinco anos e onze meses.
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inferiores na região dorsal e em membros superiores, apresentando quadros altos de
doenças musculoesqueléticas devido a pressão psicológica exercida pela profissão
(CARDOSO, et al., 2011).
O ensinar vem sendo uma das práticas mais estressantes e exaustivas atualmente,
podendo ocasionar sérias repercussões na saúde física, mental, além de afetar o próprio
desempenho profissional dentro das instituições (REIS, et al., 2006). Tal situação se
agrava no momento pandêmico que os/as professores/as vêm enfrentando, com
excessivas cargas de trabalho, atividades extras para contemplar suas práticas, além de
cobranças quanto aos conteúdos propostos para cada nível da educação, e com isso as
dificuldades em desenvolver seu trabalho aumentam, ocasionando sérios riscos à saúde
dos profissionais.
4.1.1 Momentos em que professores/as incluem, ou não, o brincar na organização de
suas propostas pedagógicas
Referente a dimensão de análise sobre os momentos em que os/as professores/as
incluem, ou não, o brincar na organização de suas propostas pedagógicas com as
crianças, constatei pelas respostas que há algumas discrepâncias, como a concepção de
que, nem tudo está relacionado ao brincar e o professor precisa impor regras, ensinar e
estimular alguns movimentos, como os relatos que seguem:
Nem todo o momento o brincar está inserido nas minhas práticas, pois como
crianças eles têm as obrigações e limites, pois quando está brincando tem o
momento lúdico de interação, logo que isso acaba eles precisam se organizar,
organizar os materiais para finalizar as atividades (PROFESSOR ELTON).
Eu tento incluir o brincar em todas as atividades, porém no momento da
explicação eu tento conversar mais com eles. Por exemplo no berçário, uma
criança que não sabe caminhar, eu vou ajudar o bebê para estimular e ensinar ele
(PROFESSORA STELA).

A

partir

das

respostas,

pode-se

levantar

uma

análise

quanto

ao

desenvolvimento/aplicação de regras e limites entre os bebês e demais crianças, pois eles
brincam, mesmo quando não falam ou caminham. Uma das atividades que bebês e crianças
mais fazem em sua vida, é brincar, portanto o brincar é um ato livre, surgido em qualquer
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hora e momento pela criança, “não exige como condição um produto final; relaxa, envolve,
ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo
imaginário” (KISHIMOTO, 2010, p. 1).
Desta forma, os bebês e crianças bem pequenas muitas vezes não compreendem o
real sentido das regras e limites impostos pelos adultos, necessitando dos profissionais uma
atenção e diálogo ainda maior, pois a saída de casa para um lugar novo, faz com que elas se
sintam desprotegidas e com medo dessa nova experiência. Além disso, a criança teme por
outros fatores, tais como a falta de afeto, proteção, perda, amor, e desta forma, pode existir
a aceitação das regras devido aos fatores externos (VINHA; TOGNETTA, 2009).
Por outro lado, a maioria dos/as professores/as ressaltou sobre a importância em
trabalhar com a inclusão do brincar em quase todas suas práticas na escola infantil, o que
está explicitado nos artigos 9º a 12º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (BRASIL, 2010). Conforme já explicitado, o artigo 9º afirma que os eixos
norteadores das práticas pedagógicas devem ser as interações e a brincadeira. Portanto,o
brincar acontece pelas interações das crianças com seus pares, com professoras/es, com
brinquedos e materiais estruturados e não estruturados, com diferentes ambientes etc.
Embora nas falas das/os professoras/es de educação física a ideia da aula e de alunos/as na
educação infantil seja uma constante, o que não condiz com os princípios, documentos e
produções da área, eles/as de forma geral, compreendem que a organização do trabalho
pedagógico está pautada pelo brincar.
Sempre tenho o olhar voltado para a organização dos professores, pois caso
contrário o brincar não faz sentido. Simplesmente deixar a criança no parque, não
é o recomendado, pois é necessário se basear no nosso planejamento e propor
ideias sempre buscando novas brincadeiras para aplicar, sendo que nesses
momentos a criança também traz muitas experiências que são demais
(PROFESSORA EMÍLIA).
Eu utilizo bastante, pois agora com as aulas concentradas precisa usar mais. Em
uma aula trabalhei com as letras, eu entreguei as massinhas, para elas brincarem
de início. Depois fui conversando e explicando com a massinha, sempre
utilizando o brincar e a ludicidade para expor as atividades nas aulas. Para que as
crianças possam visualizar várias possibilidades dentro do brincar e das
atividades (PROFESSORA JOCELI).
O brincar eu uso para as crianças que entendem o que está acontecendo, se tenho
uma criança de 1 ano e 3 meses, ela já entende, então conseguimos realizar as
atividades e o brincar. Estamos trabalhando os 5 sentidos em um projeto, e utilizo
a locomoção para eles pegarem os objetos, explicando passo-a-passo para buscar.
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Se eu trabalho com uma brincadeira para passar em baixo da cadeira, eu utilizo a
ludicidade, dizendo que é uma caverna para eles passarem, para instigar a criança
(PROFESSORA STELA).

Nesta direção o RCNEI (1998), também destaca sobre a essência do brincar na
educação infantil, sendo necessário uma diversidade de situações, materiais e possibilidades
de exploração para as crianças, pois tais experiências promovem integração, cooperação e
aprendizagem.
A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com
aquilo que é o “não-brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da
imaginação isto implica que aquele que brinca tenha o domínio da linguagem
simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver consciência da diferença existente
entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu conteúdo para realizarse (BRASIL, 1998, p.27).

Portanto, no brincar é necessário que haja apropriação de elementos postos em sua
realidade, de modo que as crianças consigam atribuir diversos significados. “Essa
peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre imaginação e a imitação
da realidade” (BRASIL, 1998 p.27). Nesta direção, uma das propostas das DCNEIS para a
Educação Infantil, é garantir o acesso das crianças em sua totalidade, com direito a
educação, à saúde, ao respeito, à brincadeira, a interação com outras crianças (BRASIL,
2010), sendo por meio do brincar que a criança aprende a conviver, fazer e a ser,
promovendo seu desenvolvimento, autonomia, linguagem e confiança.
Portanto, pode-se abordar o “brincar enquanto produção e produto de cultura,
entendendo-o como um dos tantos exercícios atribuídos de significação social”
(MONTEIRO; DELGADO, 2005, p. 111). Nesta direção, observa-se quando se está
brincando que as diversas culturas se cruzam, várias formas de pensar, criar e recriar
estarão em constante construção e evolução durante as brincadeiras, sendo essa interação
com seus pares também um importante ponto de análise. Logo, Kishimoto (2010) aponta
A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por meio das
interações com outras crianças e com os adultos. Ela descobre, em contato com
objetos e brinquedos, certas formas de uso desses materiais. Observando outras
crianças e as intervenções da professora, ela aprende novas brincadeiras e suas
regras (KISHIMOTO, 2010, p. 1).

Independente da cultura, da classe econômica e social, o brincar sempre fará parte
da vida das crianças, pois pelo brincar elas constroem ativamente suas culturas infantis. O
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envolvimento que o brincar oferece aos brincantes é magnifico, pois, sair do mundo real
para construir um momento imaginário, o faz-de-conta que desponta nas brincadeiras,
também provoca transformações emocionais, afetivas, sociais e cognitivas entre as crianças.
As crianças quando brincam expressam, verbalizam, interagem com seus pares, se
utilizam ou não de brinquedos. Portanto, elas conseguem manifestar-se de diversas formas
e maneiras, de acordo com o momento e o espaço a elas oferecido. Conforme destaca
KISHIMOTO:
A criança é agente: gosta de tomar a iniciativa, de escolher a modalidade de
expressão lúdica, de ter amigos para brincar. E é ativa, porque faz várias coisas ao
mesmo tempo. Um grupo de crianças pode brincar de dançar e cantar e chamar
uma plateia (outras crianças) para assistir ― só aqui se integram três formas de
manifestação lúdica (KISHIMOTO, 2010 p. 12).

As diversas interações e manifestações nas brincadeiras, oferecem as crianças uma
vasta experiência com outras crianças e ao mesmo tempo em que estão brincando, elas
observam e descobrem novas possibilidades. Em outras falas os professores Elton e Arthur
mencionam a inclusão das brincadeiras e do brincar nas suas práticas pedagógicas:
Porém, a maior parte de minhas aulas é através de brincadeira, desde uma cantiga
de roda é considerada como uma brincadeira, sendo que mais de 90% das aulas
que planejo é por meio de brincadeiras (PROFESSOR ELTON).
O brincar está em todo o momento e níveis da Educação Infantil, pois o professor
precisa instigar a criança, despertando a curiosidade, e ensinando ela. O brincar
está sempre presente, portanto é importante ir evoluindo ao longo das aulas,
dentro do tema trabalhado, proporcionando novas atividades para promover novas
descobertas pelas crianças (PROFESSOR ARTHUR).

O intuito das práticas mediadas e direcionadas, é possibilitar que o professor forneça
novas experiências e contribuições para a criança, quebrando e tirando a rotina monótona
de atividades tradicionais, oferecendo informações que promovam a aprendizagem e
motivação dos praticantes (KISHIMOTO, 2010). A mediação pedagógica não está limitada
apenas em deixar que a criança brinque sem qualquer intervenção, ou seja, é necessário que
haja a mediação dentro das brincadeiras, pois assim, o professor irá auxiliar a criança na
interação, nas brincadeiras, na estimulação, entre outros.
A mediação nesse sentido, pode potencializar novas possibilidades de brincar, de
brincadeiras e jogos. Nesta direção, Vigotsky (2010) comenta sobre o importante papel que
a mediação apresenta para o desenvolvimento da criança. Desta forma,
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O que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos chama-se zona de
seu desenvolvimento potencial. Isto significa que, com o auxílio deste método,
podemos medir não só o processo de desenvolvimento até o presente momento e
os processos de maturação que já se produziram, mas também os processos que
estão ainda ocorrendo, que só agora estão amadurecendo e desenvolvendo-se
(VIGOTSKI, 2010, p.112).

Tal conceito atribuído pelo autor, permite observar como está o processo de
desenvolvimento e maturação dessa criança, não pensando somente no momento atual, mas
também o que poderá vir a ocorrer dentro de seus movimentos e interações, ou seja, todo
esse processo irá acontecer por meio de interações sociais envolvendo os sujeitos em
situações problemas do seu dia-a-dia(VIGOTSKI, 2010).Diante disso, o mediador, neste
caso, o/a professor/a de referência tem papel efetivo nas intervenções de “zona proximal”,
logo, sua ação deve ter intencionalidade, apresentando elementos, espaços e brinquedos e
proporcionando momentos de diversão e aprendizado.
4.1.2 Principais limites e desafios na organização das propostas pedagógicas dos/as
professores/as de Educação Física
Na continuidade do que propus analisar, exponho outro bloco de informações
coletadas entre professores e professoras de Educação Física, este por sua vez, diz respeito
aos desafios e limites na organização do trabalho pedagógico nas turmas de educação
infantil. Neste sentido, as/os professoras/es destacaram algumas questões como:
infraestrutura, espaços inadequados, falta de materiais, questões financeiras, entre outras
que serão comentadas a seguir:
A falta de materiais, pois precisamos fazer muitas adaptações para conseguir
desenvolver algumas aulas, pois os locais para as aulas não têm condições
mínimas para fazer. Quando chove não podemos sair da sala, esses limites,
dificultam o trabalho pedagógico e acabamos ficando presos, em muitos casos,
sem colocar em prática o que planejamos no papel (PROFESSOR ELTON).
O maior desafio é o de programar as aulas em relação a materiais e espaço físico,
há mais de 10 anos na rede digo que a grande maioria dos CEIM de Chapecó não
tem espaço adequado. Poucos CEIM tem uma infraestrutura adequada com
materiais e espaços. “As escolas ainda não estão preparadas para receber a
educação física, na maneira que ela precisa ser recebida” (PROFESSORA
STELA).
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Nesta direção, vale ressaltar a tese de Eveline Algebaile (2004), que discorre sobre o
caminho percorrido pela educação e ampliação do sistema educacional no início do século
XX.A autora ressalta a intenção dos governantes de não construir espaços modernos ou
sofisticados, mas se utilizar desses locais, na prestação de serviços sociais, minimizando o
fator pobreza da época. O acesso a espaços escolares considerados “bons” não era linear
para os grupos da sociedade, sendo que em alguns municípios brasileiros os locais para as
práticas pedagógicas eram alugados em espaços insalubres, tais como antigos açougues,
ambientes escolares em cômodos de casas, prédios alugados indevidamente, entre outros
(ALGEBAILE, 2004).
Portanto a infraestrutura interfere diretamente nas práticas pedagógicas dos
professores e professoras:
Acreditamos que as condições materiais (instalações, material didático, espaço
físico) interferem de modo significativo nos trabalhos pedagógicos. Os esforços
dos professores, por mais criativos que sejam e diante dos mais belos ideais
educativos, podem fracassar, caso não encontrem espaços e condições materiais
para concretização de seus planos de trabalho (DAMAZIO; SILVA, 2008, p.193).

Logo, os espaços direcionados ao componente de Educação Física, passaram e ainda
passam por momentos delicados, em que, os locais para sua prática ainda se encontram com
sérias dificuldades e limitações para as aulas. Logo, Damazio e Silva (2008), ressaltam dois
aspectos sobre essa necessidade: um ligado a desvalorização da própria área de atuação e
outro pelo descaso dos governantes destinado as classes populares. Nesta direção, Shigonov
(1997) descreve
[...] todo o equipamento esportivo escolar, como recintos cobertos, instalações ao
ar livre, vestuários, arquibancadas, almoxarifados, depósitos, salas de projeção e
reuniões, entre outros, deverão ser considerados como fator condicionante da
qualidade de ensino, e valorizados como espaços onde a ação educativa e
formativa da disciplina de Educação Física não pode igualmente deixar de ser
empreendida no âmbito da saúde, higiene e relacionamentos interindividuais entre
os participes do processo educativo (SHIGONOV, 1997, p. 680).

Assim, a infraestrutura escolar precisa ser condizente para que haja práticas e ideias
direcionadas para o trabalho da Educação Física. Além disso, as questões materiais são
outro fator apontado pelos/as professores/as, e que, também dificultam o andamento do
trabalho pedagógico, ou seja, caso estes forem limitados as condições de trabalho com as
crianças serão prejudicadas. Nesta direção, a professora Emília destaca que:
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Tivemos algumas dificuldades na questão da infraestrutura, dos materiais, as
famílias não se envolvem muito com a escola. Dificuldade de conseguir subsídios
pelas escolas para o desenvolvimento de novas atividades (PROFESSORA
EMÍLIA)

Um estudo realizado por Tokuyoch et al. (2008) na cidade de São Paulo, buscou
traçar as condições de trabalho de 2.700 professores/as de Educação Física da rede estadual
de ensino deixando evidente que 87% atribuíram falta de materiais para suas práticas, e
41% relataram dificuldades ou falta de espaço físico ou inadequados para suas aulas.
Portanto, o ambiente escolar por ser um espaço em que inúmeras crianças passam grande
parte de seu tempo, necessita de um lugar acolhedor e amplo. A partir dos relatos, se faz
necessário destacar a importância de um ambiente adequado e que atenda as crianças
quando estão participando das aulas de educação física, caso contrário, será limitador
trabalhar em locais que ofereçam condições mínimas de trabalho para os/as profissionais da
área. Ressalto que outros/as professores/as levantaram ser desafiador o trabalho com as
crianças, além da inclusão de pessoas com deficiências (PCD), como relata a professora
Joceli:
Antes de chegar na escola tem uma visão e quando chegamos a realidade é outra.
Pois por exemplo uma criança que chega usando cadeira de roda, o que fazer? O
professor precisa adaptar na hora.Os desafios eu vejo como forma positiva, pois
sempre terá independentemente do local ou nível de trabalho (PROFESSORA
JOCELI).

Desta forma, as Pessoas com Deficiência (PCD) muitas vezes são colocadas a
margem da sociedade, portanto, precisam de atenção no sentido afetivo/social, mas nunca
deixando de lado, os aspectos cognitivos e motores (REZENDE; MOREIRA; TORRES,
2014 p.487). A inclusão de pessoas com deficiência tem cada vez mais destaque em
discursos e estudos trazendo a Educação Física como componente essencial para esse
envolvimento. Portanto, não cabe aqui aprofundar, mas dialogar sobre esse tema levantado
e questionado pela professora.
Um outro dado a destacar é que por se tratar de um ambiente diferente, com pessoas
jamais vistas pelas crianças, as manifestações de choro e os medos são constantes, até
passar o período que chamamos de adaptação. O choro também é referido como uma
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dificuldade para trabalhar com os bebês, pois é reconhecido por diversas manifestações,
como insegurança, medo, emoções ou até questões de saúde.
No início das aulas sempre é desafiador, com choros, medos, ansiedade. Não
tenho um limite específico ou dificuldade (PROFESSOR ARTHUR)

Como já havia assinalado, quando um bebê, uma criança bem pequena, ou uma
criança pequena ingressa na escola infantil, é necessário um período de inserção e
adaptação. “É comum neste momento o choro por parte das crianças, pois, todos estão
saindo do ambiente familiar e iniciando sua nova fase em um ambiente escolar” (RIBEIRO;
ASTIGARRAGA; MENEZES, 2020 p.158). O processo de desenvolvimento e aquisição da
linguagem é complexo, ainda mais se tratando de bebês, pois se expressam de diferentes
linguagens, como o choro, balbucios, gestos e/ou expressões faciais. Esta nova fase é um
processo gradual, em que bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas necessitam do
acompanhamento familiar e dos docentes, pois os vínculos afetivos são essenciais nesse
processo.

4.1.3Os desafios e limites em diferentes turmas de Educação infantil
No item anterior, as reflexões foram direcionadas para questões de infraestrutura,
mobiliário precário em algumas escolas públicas, dos limites para a inclusão e da adaptação
e dificuldades para entender as linguagens dos bebês. Veremos mais detalhadamente como
os/as professoras/es percebem os limites e desafios com turmas de bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas10.
Os relatos apontam que há maiores dificuldades no trabalho pedagógico com os
bebês, na medida em que o cuidado, a cobrança e a responsabilidade são maiores, o que foi
comentado pelos/as professores/as. A faixa etária neste nível vai de quatro meses a um ano
e seis meses de idade. Porém, os relatos também incluem desafios com crianças bem
pequenas, principalmente no caso de turmas mistas:

10

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), os bebês têm até 1 ano e 6 meses de
idade, as crianças bem pequenas entre 1 ano e 7 meses a três anos e onze meses de idade. As crianças
pequenas quatro anos até cinco anos e onze meses.
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O berçário é bem mais difícil do que os demais níveis na Educação infantil, tendo
como foco o cuidado (PROFESSOR ELTON).
Nas turmas mistas, por mais que eu faça o planejamento pensando nas diferentes
idades, as vezes não é fácil. Ás vezes ficamos sozinhos em uma turma de 21
crianças que vão de 4 meses a 2 anos e 9 meses, e não conseguimos dar aula e
cuidar todos ao mesmo tempo (PROFESSORA STELA).

A busca pelas escolas infantis vem aumentando ao longo do tempo e cada vez mais,
os bebês estão frequentando as unidades escolares. De acordo com a BNCC (2017), “A
entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das
crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de
socialização estruturada” (BRASIL, 2017, p. 36). Nesse sentido, por mais que as famílias
necessitem das instituições educativas para deixar seus filhos, tem-se focado o direito das
crianças nessa etapa da educação básica. Estes espaços por sua vez, priorizam a educação, o
cuidado, o lazer, as brincadeiras, interações e socializações. Portanto, a BNCC, traz em seu
contexto seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são eles: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer-se (BRASIL, 2017, p. 38).
O ingresso na educação infantil exige todo um preparo de profissionais para que os
bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, bem como seus familiares sintamse acolhidos. Logo, é preciso planejar e construir ações que promovam essa aproximação
entre adultos e crianças:
[...] adaptação exige de todas as partes inclusive da criança, família e
profissionais da educação uma adequação para a nova realidade social, pois, pode
causar desconforto no primeiro momento para o bebê onde tudo é novo e
diferente, para os pais, que ficam angustiados devido à distância por um ou dois
períodos, e também para os profissionais ali empenhados para um acolhimento
especial para essa nova fase (FRIEDRICH, et al., 2018, p.91).

Portanto, deve-se ter o entendimento que para o processo evoluir, é importante uma
construção conjunta, entre escola e família. Desta forma, o desafio em atuar com turmas de
bebês nos espaços educativos não é tarefa fácil, e com isso, as dificuldades em planejar suas
práticas aumentam.
O desafio maior é o berçário, pois, para os bebês tudo é novo, tudo o que o
professor passa chama atenção, por isso é necessário trabalhar com os
planejamentos. Desde a troca de fraldas até a alimentação exige uma grande
responsabilidade (PROFESSOR ARTHUR).
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É necessário ter ciência de que tudo é novo para o bebê, além do próprio
afastamento e aconchego de sua casa, algumas situações os deixam mais inseguros, e com
isso, as manifestações como o choro são diversas. “Existem diversas reações dos bebês
durante o período de adaptação, tais como: choro, apatia e regressão[...]” (FRIEDRICH et
al., 2018, p.96). Portanto, os autores reiteram, que a adaptação pode demorar dias ou até
meses, dependendo de cada criança, sendo importante a confiança dos familiares em deixar
seus filhos nas escolas infantis. Esta confiança e diálogo necessita de articulação entre
profissionais da educação infantil e familiares das crianças na organização das propostas de
cuidado e educação.
Na educação infantil o cuidado e a educação são os pilares do trabalho pedagógico e
indissociáveis, embora em alguns excertos de entrevistas o cuidado pareça apartado de uma
intenção educativa. Nesta direção, a professora (E), descreve:
No berçário o cuidar para mim é o mais importante, pois somos cobradas muitas
vezes (PROFESSORA EMÍLIA).

Nesse sentindo, Richter e Barbosa (2010) discutem dentro de uma proposta
curricular, está articulação entre o educar e cuidar. Nas escolas infantis, os bebês
necessitam dos cuidados dos adultos, mas em seus processos interativos são independentes,
rompendo com as condições tradicionais que os currículos ofertam, quanto aos “objetivos”
e “conteúdos”, que os bebês precisam responder. Portanto, é importante pensar em um
modelo diferente do estabelecido pelas instituições sobre as “aulas”, pois as crianças nessa
fase não ficam imóveis, não interrogam suas escolas, estão “aprendendo” a falar, cabendo
um olhar diferente sobre a organização de nossas práticas pedagógicas (RICHTER;
BARBOSA, 2010).
Segundo as DCNEIs (2010), as práticas nas instituições educativas devem assumir
grandes “responsabilidades de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das
crianças com as famílias”. (BRASIL, 2010, p.17). A BNCC, também discorre sobre a
indissociabilidade entre cuidado e educação e relação com famílias:
[...] educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo
educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os
conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto
de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo
de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas
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crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens [...] (BRASIL, 2018,
p.36).

Sendo assim, tais ações envolvem, afetividade, empatia, e ações humanizadas de
modo a reconhecer as singularidades de cada criança, promovendo movimentos de cuidado
e educação, além da construção de novos conhecimentos. Seguindo nessa discussão, os/as
professores/as comentam sobrea organização das práticas pedagógicas com crianças bem
pequenas e crianças pequenas:
Já no maternal e pré-escola, eles entendem mais e são maiores um pouco,
conseguimos realizar mais atividades direcionadas, como circuitos e jogos
(PROFESSOR ELTON).
Na pré-escola, o desafio é outro, estimular as crianças quanto ao seu
desenvolvimento motor, pois muitas crianças pequenas não conseguem manipular
a bola, não tem uma organização espacial boa, tropeçam em qualquer coisa
(PROFESSORA JOCELI).

Aqui pode - se observar que há diferenças das falas expostas anteriormente, pois
com as crianças maiores, os/as professores/as conseguem desenvolver suas práticas
pedagógicas com mais “facilidade”.
Para o maternal, estão mais amadurecidos, facilitando o desenvolvimento das
aulas (PROFESSOR ARTHUR).
As atividades na pré-escola são mais desenvolvidas, já no maternal e berçário tem
mais pequenos então precisa uma maior adaptação, conseguindo fazer a prática
(PROFESSORA EMÍLIA).

Portanto, pode-se compreender que são maiores os desafios enfrentados pelos/as
professores/as com as crianças menores, como bebês e crianças bem pequenas. Além disso,
alguns conceitos sobre maturidade e desenvolvimento das crianças são cristalizados e a
discussão sobre as singularidades da docência com crianças de zero a três anos precisa ser
ressignificada e debatida com profissionais de outras áreas como os/as professores/as de
educação física. Vejamos como estes/as professores/as se posicionam sobre o planejamento
e relações com as regentes das turmas de educação infantil.

4.1.4 O planejamento das práticas pedagógicas nas diferentes turmas de educação
infantil.
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No que diz respeito ao planejamento das práticas pedagógicas em diferentes turmas
de educação infantil, os/as professores/as apontaram questões relacionadas ao
direcionamento por meio do currículo da rede municipal, registros através de fotografias e
diários, organização de suas atividades com mais contato na natureza, entre outros. Nesse
sentido, observa-se que as respostas mantiveram uma certa ambiguidade depois os/as
professores/as revelaram em suas respostas, algumas questões referentes as singularidades
das turmas, sendo que em outros momentos, não observaram tais diferenças:
Utilizo da organização e do planejamento para realizar as atividades, pensando
sempre no desenvolvimento do bebê, das crianças bem pequenas e das crianças
pequenas. Além disso eu faço registros com várias fotos para verificar como as
crianças chegaram e como elas saem no fim do ano e verificar o seu
processo/desenvolvimento (PROFESSOR ELTON).

A organização e planejamento das práticas pedagógicas na educação infantil exige
tempo, conhecimento e reflexões sobre crianças, infância e educação. “Sem dúvida, a
elaboração de um planejamento depende da visão de mundo, de criança, de educação, de
processo educativo que temos e que queremos: ao selecionar um conteúdo, uma atividade,
uma música, na forma de encaminhar o trabalho” (OSTETTO, 2011 p.23). A referida
autora também enfatizaque a elaboração do planejamento com crianças, implica maior
aproximação entre professoras e crianças, promovendo ações que registrem as experiências
do cotidiano.
Conforme relatou o professor Elton, ele registra as experiências pedagógicas vividas
com as crianças por fotografias. E os registros permitem observar, refletir e documentar
sobre os processos de aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.
O registro diário oportuniza, de maneira ímpar, a articulação entre aspectos
teóricos e práticos implicados na ação docente, entre conquista realizadas e
desafios mapeados, entre o projeto e o concretizado. Sobretudo: ao registrarem e
refletirem sobre o conteúdo registrado, professoras e professores, apropriando-se
de sua história, ensaiam autoria (OSTETTO, 2018, p.30).

Sendo assim, o registrar as atividades por meio de fotos, diários, anotações, é uma
forma de promover reflexão sobre o planejamento nas turmas, além de oportunizar a
avaliação do processo pedagógico, um exercício ímpar na condução e formação do
planejamento nas diferentes turmas de educação infantil.
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Outros excertos das entrevistas apontam um direcionamento do planejamento
seguindo o currículo da educação municipal, como destacado pelos/as professores/as:
Me baseio por meio do currículo da educação municipal para ter um
direcionamento (PROFESSOR ARTHUR).
Utilizo do currículo do município, para o desenvolvimento das práticas no
berçário, maternal e pré-escola. Neste documento tem as habilidades para serem
trabalhadas de forma teórica, mas utilizo de práticas conforme a necessidade das
crianças e seu conhecimento (PROFESSORA STELA).

Existem muitos debates sobre a construção e desenvolvimento do currículo na
educação infantil que ainda geram controvérsias entre professores/as, sociedade e demais
profissionais. Sendo que em todos os níveis da educação básica as formas de trabalhar o
ensino e aprendizagem são repensadas, com discussões sobre as concepções de currículo
(DE OLIVEIRA, 2010). Quanto ao currículo da Educação Infantil, nas DCNEIs ele é
descrito 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 (BRASIL, 2010, p.12).

Desta forma, as DCNEIS (2010) apresentam essa temática definindo o currículo
como um dos princípios básicos dentro de um trabalho pedagógico, visando o
comprometimento com a educação, qualidade e desenvolvimento das crianças, mostrando a
importância na parceria entre família e escola, de modo a acompanhar a trajetória na
educação básica. Entretanto, o direcionamento das práticas pedagógicas de educação
infantil no município de Chapecó é pautado pela BNCC (2017), segundo argumentaram as
professoras:
Sempre gostei de trabalhar com berçário e maternal, com o sensório motor e
atividades com formas, cores, livros sensoriais, para ter o contato com a natureza.
Já na pré-escola, minha organização está centrada nos circuitos, rolar, pular,
correr, percepção corporal (PROFESSORA JOCELI).
Eu procuro conhecer a turma e as crianças, e a partir disso ir adaptando e
criando novas atividades. Eu fazia bastante atividades externas, para explorar
os ambientes, como descrevem na BNCC, juntamente com o contato com a
natureza por isso ela busca proporcionar essas situações para as crianças
(PROFESSORA EMÍLIA).
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Diante disso, o currículo e a BNCC, asseguram de modo geral os modos de
aprendizagens estabelecidas para cada etapa dentro da educação básica, se materializando
a partir do conjunto de decisões para caracterizar o currículo. “São essas decisões que vão
adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos
sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e
as características dos alunos” (BRASIL, 2018, p.16). Esse envolvimento necessita da
participação da escola, família e sociedade, buscando estratégias compartilhadas, o que
nem sempre é viável considerando a carga horária excessiva das/os professores/as e
limitações para discussão do planejamento coletivo nas escolas infantis, bem como ações
de formação continuada.

4.1.5 Planejamento coletivo de professores/as da educação infantil com as regentes das
turmas.
Nesta secção, comento sobre a relação das/os professoras/es de educação física
com as regentes das turmas de educação infantil, no sentido de verificar se existe um
compartilhamento do planejamento. Portanto, entre as respostas, pode-se observar que
este trabalho interdisciplinar vem acontecendo em um curto tempo, pois anteriormente
não havia tanta aproximação.
Quando questionados sobre o envolvimento na construção do planejamento
coletivo, as/os professoras/es relataram que tal iniciativa foi organizada a partir de 2019,
com reuniões oferecidas pela Secretaria de Educação (SEDUC), nas quais os
articuladores, propuseram uma nova articulação do planejamento, entre a Educação
Física e a pedagogia. Diante disso os/as professores/as descrevem:
A partir de 2019/2020 tem essa articulação, anteriormente não tinha muito
contato com o planejamento coletivo pois era mais separado (PROFESSORA
EMÍLIA).
Desde 2020 começamos a trabalhar com a interdisciplinaridade com professor
regente e educação física, vamos organizando pelo drive para ver qual tema
iremos abordar naquele momento, e assim os três precisam estar alinhados para
trabalhar (PROFESSOR ARTHUR).
O planejamento em conjunto, vem esse ano, pois antes cada professora tinha o
seu planejamento de acordo com que cada uma achava importante para suas
turmas (PROFESSORA STELA).
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Pelos excertos das entrevistas, podemos constatar que há intenções de
aproximação entre a educação infantil e a Educação Física pela Secretaria da Educação,
embora estas iniciativas sejam recentes e necessitem de reflexividade e debate entre
professores/as. Assim, é essencial que a Educação Física tenha uma aproximação
interdisciplinar em projetos coletivos com professoras regentes da educação infantil.
Embora, não tratem especificamente da educação infantil, Souza e Rojas (2008) atentam
para uma atitude interdisciplinar no trabalho com crianças:
Acreditamos que o professor de educação física pode e deve apoiar-se na
especificidade pedagógica da educação física, como área de conhecimento que
trata das práticas corporais de movimento, para estabelecer parcerias em projetos
coletivos de ensino, para assumir dentro do processo de educação para a criança e
com a criança, uma atitude interdisciplinar (SOUZA; ROJAS, 2008, p.208).

As discussões acerca da Educação Física na Educação Infantil avançaram com a
promulgação

da

LDB

(9.394/96),

intensificando

os

debates

e

estudos.

A

interdisciplinaridade vem como suporte no desenvolvimento de atividades diferenciadas
para o ensino e aprendizagem das crianças, destacando a prática corporal, o brincar e o
brinquedo como aspectos para a construção dos indivíduos (SOUZA; ROJAS, 2008).
Facilitando essa vivência, o trabalho interdisciplinar auxilia nas trocas de experiência e
diálogos, como aponta a professora Joceli
Estão organizando juntos as atividades neste momento, porém antes da
pandemia não havia trabalho coletivo nos planejamentos, pois cada um seguia
sua parte do currículo e cada um fazia seu trabalho. Estou muito feliz por ter
esse trabalho coletivo, pois vejo muito resultado e devolutivas das famílias,
podendo conversar e dialogar mais do que antes (PROFESSOR JOCELI).

O trabalho coletivo visa promover novas reflexões, críticas e construção de
conhecimentos, com isso, facilita a organização das práticas pedagógicas, bem como a
interação entre o coletivo de professores/as
Eu sempre gostei de trabalhar com as demais professoras regentes e corregentes.
Esse trabalho conjunto é muito bacana, pois esse conjunto fica mais fácil tanto
para os professores quanto para o aprendizado da criança (PROFESSOR
ELTON).

O planejamento conjunto possibilita a troca de informações e conhecimentos na
escola, visando “amparar o processo de educação, dando-lhe novo contexto, através da
transformação de práticas pedagógicas” (FORTUNATO; CONFORTIN, 2013, p. 77).
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Paulo Freire é um educador precursor da interdisciplinaridade e do trabalho coletivo e
solidário entre professores/as e estudantes, como uma maneira de revisar o conhecimento
velho, o tornando novo. “Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi
novo e se fez velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã” (FREIRE, 1996, p.
30). De fato, trabalhar coletivamente também apresenta desafios, pois a conversa e o
diálogo entre professores/as muitas vezes suscitam conflitos, seja por ideias, conteúdos ou
forma de desenvolver suas práticas, assim como descreve a professora Emília
Temos algumas dificuldades, pois às vezes as ideias não fecham, e vamos
conversando para chegar aos objetivos. Hoje existe o planejamento coletivo,
mas é desafiador esse trabalho (PROFESSORA EMÍLIA).

Se faz necessário a compreensão da interdisciplinaridade por meio de diálogo e
conhecimento, necessitando dos indivíduos o saber lidar com as situações adversas que
podem ocorrer no trabalho. Um estudo realizado por Shaw (2018), procurou investigar as
dificuldades em trabalhar com a interdisciplinaridade no contexto da escola pública e
privada. Os resultados apresentam as dificuldades da escola pública seguindo dois aspectos:
“por um lado relacionadas aos desafios do próprio exercício da docência na atualidade e,
por outro lado, voltadas à incompreensão do que seja a interdisciplinaridade e de como
realizá-la na escola” (SHAW, 2018, p. 27). No contexto da escola privada “os professores
acreditam que já trabalham de modo interdisciplinar e que, naturalmente, as disciplinas se
contam com as outras” (SHAW, 2018, p. 33).
Neste sentido, constato que não ficou esclarecido se de fato os/as professores/as
compreendem o que significa um trabalho interdisciplinar, pois as suas falas evidenciam
uma articulação entre os/as professores/as no sentido de organização de um planejamento
coletivo. Ainda que a intenção de organização do trabalho coletivo, para os/as
professores/as seja algo recente, o trabalho coletivo, “tem potencialidades no que diz
respeito à construção de uma organização do trabalho docente que traduza a identidade da
escola e, nesse sentido, pode se caracterizar como forma de resistência e enfrentamento às
determinações impostas”(CUNHA; BARBOSA, 2017, p. 308).

4.1.6 Ações de Formação continuada
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No último bloco, procuro abordar a formação continuada na educação infantil, bem
como as possíveis temáticas focalizadas nesses encontros. A partir dos relatos das/os
professoras/es, fica evidente que a formação continuada dentro da educação física vem
deixando a desejar. No geral, as/os professoras/es destacam limitações quanto a formação
específica da área na educação infantil:
As nossas formações foram somente direcionadas para plataformas e construções
de atividades de modo geral. Não lembro de formações direcionadas, pois teve
muitas e todas juntos com a educação infantil, sem o direcionamento para
Educação Física (PROFESSOR ARTHUR).
Nos últimos anos não teve nenhuma formação continuada focando a educação
infantil, mas não tinha muito formação para a educação infantil, somente para o
ensino fundamental (PROFESSORA EMÍLIA).

Entre os requisitos descritos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (DCNs), está o desenvolvimento de formações continuadas sendo
oferecidas pelos ambientes educacionais, reconhecendo esse movimento, como parte que
integra a formação de professores e professoras. Uma escola de qualidade pressupõe
momentos de diálogo, aprendizagem, colaboração, atendendo entre outros requisitos, assim
como destaca em seu Art.9º a “valorização dos profissionais da educação, com programa de
formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com a
jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico” (BRASIL, 2013, p. 22).
Promover ações que estabeleçam uma formação continuada, favorece um
engajamento entre os profissionais envolvidos no planejamento das práticas pedagógicas
com crianças, permitindo que haja compartilhamento de experiências, de estudos e
reflexões entre diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, os/as professores/as
apontam algumas dificuldades enfrentadas:
Eu faço 5 anos que trabalho na educação infantil, mas nunca vi alguma formação
direcionada. Eu sou muito crítica, pois poderia ter mais coisas diferentes. Precisa
sair do papel e colocar mais formações práticas para nossa área (PROFESSORA
JOCELI).
As formações da prefeitura, não eram direcionadas para alguma faixa etária,
sendo direcionado para Educação Infantil de modo geral, pedagogia e educação
física (PROFESSORA STELA).

Pode-se observar limitações e críticas levantadas nas entrevistas, pois percebe-se
falta de direcionamento e relação entre a educação infantil e a Educação Física nos
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encontros de formação. A dificuldade em direcionar momentos de formação para os
profissionais na rede municipal de Chapecó-SC ficou evidente, sendo que as entrevistas
apontam para ações de formações continuadas momentâneas e sem continuidade. Moura et
al., (2011), apontam
[...] uma proposta de formação continuada não tem um período delimitado para
sua conclusão, pois as ações desenvolvidas devem adquirir um caráter duradouro
e contínuo e devem vigorar como parte do conjunto das práticas cotidianas tanto
do contexto da escola, como da universidade (MARIN, 2011, p. 261).

Tal processo requer de gestores e secretarias uma oferta que atenda a necessidade
das escolas infantis. Mas também, se faz necessário compreender que a formação
continuada precisa ter um processo ilimitado, construindo ações, movimentos e práticas
pedagógicas que venham de encontro as demandas exercidas pelos/as professores/as e
comunidade. Desta forma, é importante que a formação continuada “contribua com a
manutenção, criação e alteração das relações estruturantes e estruturadoras do
desenvolvimento profissional do coletivo docente na instituição escolar” (ALVARADOPRADA, 2010, p. 370). O professor Elton, quando abordado sobre as formações
continuadas, relatou apenas a realização fora da rede municipal de Chapecó e não
mencionou ações de formação dentro das escolas infantis no munícipio.
Aqui, cabe observar um dado importante quanto as formações continuadas ofertadas
pelas SEDUC, dentro da educação infantil. As respostas dos/as professores/as evidenciam
uma fragilidade quanto a estas iniciativas que deveriam acontecer dentro das escolas
infantis com tempo para planejamento de projetos coletivos, o que não tem ocorrido pela
intensificação do trabalho docente, desde a educação infantil até os demais níveis da
educação.

5. Considerações Finais
[...]a criança “brinca com a história”, mas é a história que define as condições e as
possibilidades, em cada formação social e em cada momento concreto, desse
brincar onde ocorre a reconfiguração de valores, dos ideais e da experiência
acumulada. A criança de hoje age sob formas e em condições muito distintas do
passado (SARMENTO, 2011, p. 583).
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O brincar é um direito das crianças e ao contrário da visão adultocêntrica, esta é
uma atividade que elas fazem de mais sério durante a infância. Pelas brincadeiras, podemos
observar seus anseios, dificuldades, imaginações e construções utilizando ou não algum
suporte (brinquedo) nas suas interações. Conforme Sarmento (2003) a natureza interativa
do brincar das crianças e seus pares é um elemento fundante das culturas da infância.
Portanto, se faz necessário assegurar e valorizar oportunidades de interação em que as
crianças possam ser ativas e socializar brincadeiras entre elas, além de observar, fazer
mediações, registrar, refletir e planejar atividades que priorizem o brincar na educação
infantil.
Ao concluir esta pesquisa percebo que construí um olhar mais sensível sobre o
quanto as práticas pedagógicas de professores e professoras de educação física em turmas
de educação infantil devem ser planejadas mediante observação, mediação, reflexividade e
conhecimento sobre as crianças, as culturas infantis e o brincar. Enquanto professor de
educação física atuante desde o berçário, constato que trabalhar com crianças é fantástico,
desafiador e surpreendente, pois aprendemos com suas experiências e movimentos, com
suas culturas de pares e brincadeiras. Pelas análises das entrevistas com cinco professores e
professoras de educação física atuantes na educação infantil, pude compreender como
concebem o brincar, como organizam as suas práticas pedagógicas e quais seus principais
desafios nas turmas de educação infantil.
Nesta direção, as concepções do brincar trazidas na pesquisa, evidenciam uma
atividade refletida na busca por novas aprendizagens, protagonismo e interações entre as
crianças. Consoante a isso, os/as professores/as também ressaltam o brincar como parte
integrante dentro do planejamento de suas práticas pedagógicas, um brincar mediado e
direcionado pelos/as professores/as que oportunizam novas experiências para as crianças.
Porém, se faz necessário o envolvimento nas brincadeiras, oportunizando interações com as
crianças nos espaços e tempos da educação infantil compreendendo o brincar para além de
práticas direcionadas, mas também como algo próprio e único das crianças.
Nesse sentido, alguns relatos identificam o brincar como parte da cultura das
crianças sendo que, durante as atividades, as crianças interagem, criam e recriam diferentes
formas de brincar, algo importante e necessário para a construção de sua autonomia e
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protagonismo. Ainda que a pesquisa tenha evidenciado que apenas dois professoras/es
tenham mencionado autores que embasam suas concepções e práticas pedagógicas, pois
enfrentam limites impostos pela intensificação do trabalho docente, todos/as demonstraram
um olhar cuidadoso e atento quando relataram a inclusão de brincadeiras em suas práticas,
o que condiz com a premissa de que na educação infantil o trabalho pedagógico é
organizado pelo brincar, em conformidade com as DCNEIS e a BNCC.
Considero relevante apontar os desafios e limites dos/as professores/as como um
ponto delicado quando pensamos em práticas pedagógicas dentro das escolas públicas no
Brasil, pois todos/as relataram problemas, seguido por uma necessidade de formação inicial
e continuada acerca do trabalho pedagógico com bebês (0 até 1 ano 6 meses), uma vez que
manifestaram que as suas práticas se estreitam, e o cuidado se sobressai. O cuidado foi
pontuado como um trabalho pouco valorizado nas entrevistas. Todavia, a articulação entre
os componentes cuidar, educar e brincar na educação infantil de fato promovem o
desenvolvimento integral das crianças.
Um outro aspecto a ressaltar é que a proposta curricular do município de Chapecó
tem enfatizado a importância de um planejamento que contemple as singularidades e
diferenças das turmas de educação infantil desde o berçário, o que também foi mencionado
pelos/as professores/as como algo necessário e relevante. Porém, o trabalho articulado entre
professores/as de educação física e professoras/es de educação infantil iniciou recentemente
e constitui um desafio ainda a ser superado, especialmente para que profissionais de outras
áreas compreendam a importância da indissociabilidade entre o cuidado e educação com
crianças de zero a cinco anos.
Por ser uma prática desenvolvida a partir de 2020, configura-se limitador ainda todo
esse movimento, pois, a divergência na formulação e construção das práticas e o tempo para
o planejamento coletivo, também influenciam essa caminhada, ficando em destaque a
fragilidade quanto as formações continuadas oferecidas pela SEDUC, essas por sua vez,
apenas direcionadas para ambos os componentes (Educação Física e Pedagogia). Portanto,
não compactuo com formações apenas direcionadas para componentes específicos, mas
acredito ser necessário ter encontros nas duas direções, tanto com profissionais de cada área
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separadamente, como em encontros coletivos que agreguem nas escolas infantis
profissionais da educação infantil.
Em linhas gerais, procurei apontar alguns pontos relevantes da pesquisa, e
considero pertinente a continuidade de pesquisas e estudos sobre o brincar na educação
infantil e na formação de professores/as de Educação Física. Ainda ressalto que em
minha experiência como pesquisador e professor, muito aprendi escutando outros/as
professores/as atuantes na educação infantil e que enfrentam enormes desafios
cotidianamente em suas práticas pedagógicas. Certamente que necessitamos de estudos e
pesquisas sobre o brincar entre as crianças, com observações dos seus cotidianos e
conversas com as crianças, seus familiares e professores/as de educação infantil com o
intuito de ampliar os debates e reflexões sobre a temática.
Para finalizar, constato que ser professor e professora na educação infantil é um
trabalho desafiador, que exige estudo, reflexão e planejamento. As concepções sobre o
brincar ainda estão envoltas em binarismos como brincar e trabalhar, o brincar como
componente das culturas infantis e o brincar como instrumento ou função pedagógica,
entre tantos outros binarismos que configuram a educação infantil (cuidado e educação,
professora e auxiliar, quem cuida e quem educa).
Diante disso, entendo que a Educação Física, assim como outras áreas necessitam
de maiores aportes teóricos e práticas reflexivas menos binárias e mais holísticas. Assim,
não tive a intenção de apontar uma verdade, mas de dissertar sobre um tema em aberto,
que provoque os profissionais de Educação Física acerca do brincar na educação infantil
e que possivelmente gere outras pesquisas. Por fim, o intuito é abrir caminhos e
inquietações sobre o brincar de tantas crianças pelo Brasil, aonde as singularidades e as
manifestações culturais sempre estarão afloradas.
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Anexos

APÊNDICE A
Roteiro da entrevista semiestruturada com os/as professores/as UNIVERSIDADE DO
OESTE DE SANTA CATARINA – Unoesc ÁREA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Pesquisa: As concepções e práticas sobre o brincar de professoras/es de Educação Física

que atuam na Educação Infantil na rede municipal de Chapecó.
Pesquisador: Jackson Gerson da Silva

ROTEIRO DE ENTREVISTA
* Você poderia nos sugerir um nome fictício para a sua identificação na pesquisa?
Bloco 1 - Processos formativos
1.

Qual sua graduação? Em qual instituição se graduou?

129
2.
Qual foi a modalidade do curso de graduação?
( ) Presencial
( ) À Distância (
) Semipresencial (
3.
Qual foi o tempo de realização do curso?
( ) 1 ano
( ) 2 anos
( ) 3 anos
( ) 4 anos

) Regime especial.

( ) Outro:

4.
Possui Pós-Graduação? Sim (
) Não ( ) . Qual área _______________.
Mestrado ( ) Sim
Não ( ) . Qual área___________________________.
Doutorado ( ) Sim
Não ( ). Qual área______________________________.
Bloco 2 – Concepções de Brincar e lúdico na Educação Infantil
5.
A partir de sua formação em Educação Física e de sua atuação na Educação Infantil,
como você define ou concebe o brincar e o lúdico na organização das propostas
pedagógicas com as crianças?
6.
Você estuda/ou estudou algum autor/a ou teoria sobre Educação Física, brincar e
lúdico que inspire suas concepções/ideias e práticas? Justifique com exemplos.
7.
A partir de seu trabalho desenvolvido na Educação Infantil, em quais momentos
você inclui, ou não, o brincar e o lúdico na organização de suas propostas pedagógicas
com as crianças? Justifique com exemplos.
Bloco 3 – Organização das práticas pedagógicas nas turmas de Educação Infantil
8.
Como você organiza/planeja suas práticas pedagógicas com as crianças nas
diferentes turmas de Educação Infantil? Justifique com exemplos.
9.
Esta organização tem diferenças entre as idades das crianças, com relação ao brincar
e ao lúdico? Quais seriam?
10. Existe um planejamento coletivo com as regentes das turmas? Como isto acontece?
11. Você participa de atividades de formação continuada? Estas atividades focalizam
quais temáticas? Como você as percebe?

Bloco 4- Desafios na organização do trabalho pedagógico
12. Quais são os principais limites e desafios que você encontra para a organização das
suas propostas de Educação Física nas turmas de Educação Infantil? Justifique com
exemplos.
13. Estes desafios e limites apresentam diferenças entre as turmas de Educação Infantil?
Você poderia comentar com exemplos?
14. Por último, você gostaria de comentar mais alguma questão ou fazer algum
questionamento?
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ANEXO I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: As concepções e
práticas sobre o brincar de professores/as de Educação Física que atuam na Educação
Infantil na rede municipal de Chapecó-SC.

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos
leva a realizar este estudo se apresenta, pois, pretende aprofundar o conhecimento teórico
prático das/os professoras/es de Educação Física atuantes na Educação Infantil no
município de Chapecó-SC. A relevância do brincar para as crianças na Educação Infantil é
evidenciada tanto na prática quanto em pesquisas e estudos sobre o tema. O momento de
descontração e novas descobertas perpassam sobre diversas ações pedagógicas, como
brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais inseridas pelas/os professoras/es na escola,
entendendo como pressupostos para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem,
desenvolvimento de sua autonomia, imaginação e coordenação motora. A pesquisa se
justifica pela concepção de que na Educação Infantil o/a professor/a de Educação Física é a
base essencial para o seu desenvolvimento motor, cognitivo e social, ademais sabe-se do
quanto desafiado é trabalhar com turmas nessa etapa de ensino. O objetivo desse projeto é
analisar as concepções e práticas sobre o brincar de professores/as de Educação Física
que atuam na Educação Infantil na Rede Municipal de Chapecó. Os procedimentos de
coleta de dados serão da seguinte forma: Após a realização de leituras e aprofundamentos
teóricos referentes ao brincar na Educação Infantil será realizada a pesquisa de campo com
entrevista semiestruturada, utilizando de uma pesquisa qualitativa de cunho
exploratório/descritiva, com análise de conteúdo de Bardin (1977), no município de
Chapecó-SC, que contenham professoras/es de Educação Física atuantes na Educação
Infantil. Vale destacar que, para tal, informarei a Secretaria Municipal de Educação e
buscarei sua autorização para a realização da pesquisa. Para a pesquisa terá a participação
de dez professores/as de Educação Física. São os critérios de inclusão das participantes:
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Professores/as de Educação Física, atuantes na Educação Infantil, possuir três anos ou mais
de experiência docente, que focalizem o brincar e o lúdico, aceitar participar da pesquisa.
Ao aceitarem participar da pesquisa, as/os professoras/es receberão um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para garantir a gravação da entrevista e para
garantir o anonimato das professoras, elas receberão nomes fictícios. Durante a pesquisa
serão feitas entrevistas semiestruturadas de forma oral, em dia e horário combinado com as
professoras. As respostas, mediante autorização, serão gravadas e transcritas. O roteiro da
entrevista versará sobre o brincar e o lúdico de professoras/es de Educação Física na
Educação Infantil.
DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: A sua participação neste estudo pode
gerar algum tipo de desconforto quanto a presença e a entrevista por parte do pesquisador
junto aos/as profissionais de Educação Física. O risco poderá ser um pequeno do tipo de
desconforto emocional para os/as pesquisados/as, porém o benefício que se obterá, por
exemplo, é de poder estar participando de uma pesquisa que busca o aperfeiçoamento da
atuação dos/as professores/as de Educação Física na Educação Infantil do município de
Chapecó, contribuindo com seus conhecimentos teóricos/práticos, bem como seu
entendimento sobre os conceitos de brincar e lúdico, a fim de proporcionar um maior
entendimentos acerca desses temas tão essencial para a construção da criança.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E
GARANTIA DE SIGILO:
Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do estudo. Você é
livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação na
pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de constrangimento e ou outros motivos. A
sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade
ou perda de benefícios. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais
de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão confidenciais.
Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua
permissão. Você não será identificado/a em nenhuma publicação que possa resultar deste
estudo. Este consentimento está impresso e assinado em duas vias, uma cópia será fornecida
a você e a outra ficará com o pesquisador responsável.
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A
participação no estudo, não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma
compensação financeira. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa
você será acompanhada pelo pesquisador.
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL
PELOPARTICIPANTE:
Eu,
, fui informada dos
objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei
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que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e ou retirar meu
consentimento. Os responsáveis pela pesquisa acima, certificaram-me de que todos os meus
dados serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar o pesquisador responsável
Jackson Gerson da Silva, residente na Rua Lions Club, 200 E, Bairro Seminário, Chapecó –
SC, telefone (49) 988935492 ou ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da Unoesc e Hust, Rua Getúlio Vargas, n. 2125, Bairro Flor da
Serra, 89600-000- Joaçaba – SC, Fone: 49-3551-2062. Declaro que concordo em participar
desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi
dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
Assinatura do participante pesquisado ou impressão dactiloscópica.
Assinatura:..............................................................
legível:..........................................................
Endereço:...............................................................
RG.........................................................................
Fone:......................................................................
Data
/
/

................................................................................
Assinatura do pesquisador responsável Data:
.

Nome

/

/
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ANEXO II TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu_________________________
CPF_____________________-____,
RG________________,
depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e
benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem ,
especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO,
através do presente termo, os pesquisadores Jackson Gerson da Silva e Ana Cristina Coll
Delgado, do projeto de pesquisa intitulado “ O Brincar e o Lúdico: concepções e práticas de
professoras/es de educação física que atuam na educação infantil em Chapecó/SC”,a
realizar as fotos que se façam necessárias sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma
parte. Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores
acima citados em garantir-me os seguintes direitos:
1.

Poderei ter acesso de minhas imagens;

2.

Os dados coletados serão usados para fins científicos e de estudos (livros, artigos,

slides e transparências), em favor dos pesquisadores supracitados, mediante o atendimento
da legislação vigente do Conselho Nacional Saúde (CNS) que resguarda os aspectos éticos
em pesquisas com seres humanos;
3.

Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicações;
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4.

Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do (a)

pesquisador (a) da pesquisa, e após esse período, serão destruídos;
5- Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou
solicitar a posse das minhas imagens.

__________________, ___ de ______ de 20___

______________________________
Ass. do Pesquisador Responsável Telefone:
Endereço:

_______________________________
Ass. do participante ou impressão dactiloscópica.

_______________________________
Caso o sujeito seja menor de idade:
Ass. do Responsável Legal ou impressão dactiloscópica.
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ANEXO III
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