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Resumo 

O trabalho traz resultados de uma pesquisa sobre Educação Física na Educação Infantil de 0 a 3 

anos realizada em duas unidades da Rede Municipal de Florianópolis. Por meio da análise de 

entrevistas e observações, os resultados apontam para questões como temáticas a serem 

trabalhados na pequena infância, diferentes formas de linguagem como meio de comunicação com 

aqueles que pouco se expressam pela linguagem oral, e finalmente sobre a organização do tempo 

nas aulas e de que forma esta auxilia ou não nas práticas pedagógicas. 

Palavras-chave: Ensino de Educação Física; Educação da Pequena Infância; Tempo na Educação 

Infantil 

 

 

Abstract 

This paper takes in account the Physical Education in the early childhood in two Kindergarten in 

Florianópolis, Brazil. After interviews and observations, the results point out themes like the 

subjects to the education of early childhood; different kinds of language as communication by 

children that almost do not speak; Physical Education classes’ time organization and how they are 

helpful or not to pedagogical practices. 

Keywords: Physical Education; Early Childhood Education; Time in Kindergarten.  
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Introdução 
 

O presente trabalho
1
 apresenta resultados de uma pesquisa realizada em duas 

instituições de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Florianópolis, sobre 

práticas pedagógicas de Educação Física com crianças de zero a três anos de idade.  

Embora grande parte dos municípios brasileiros conte somente com a presença de 

professores e professoras especialistas nas instituições de Ensino Fundamental e Médio, a 

Educação Física se faz presente nas creches e Núcleos de Educação Infantil (NEIs)
2
 

públicos municipais da capital catarinense desde 1982. Ao longo dessa trajetória, diferentes 

referenciais, oriundos da psicomotricidade, do desenvolvimento motor e das práticas de 

recreação ofereceram aportes teóricos e metodológicos para o trabalho neles desenvolvido.  

Movida pela crítica
3
 a tais aportes, e por meio de uma efetiva aproximação com as 

discussões desenvolvidas na Pedagogia desde o final dos anos 1990, a Educação Física tem 

buscado outras possibilidades de inserção nas instituições de Educação Infantil, 

reconhecendo que o trabalho com crianças de zero a cinco anos deve pautar-se não no 

ensino, mas na indissociabilidade entre educação e cuidado. Isso implica, entre outros 

aspectos, em distanciar-se dos tradicionais modelos de organização escolar, centrados no 

adulto e na transmissão verticalizada de conhecimentos conforme um currículo disciplinar 

hierarquizado e estratificado, e, consequentemente, na elaboração de propostas que rompam 

com modelos que fragmentam os conteúdos e estabelecem um tempo de trabalho 

demarcado pelos “ponteiros do relógio” ou, no caso da Educação Física, pelos habituais 

encontros semanais de 45 minutos.  

Entretanto, a organização do tempo não determina, isoladamente, o trabalho da 

Educação Física. Os significados atribuídos à temporalidade, assim como escolha dos 

conteúdos, o modo como são trabalhados, a organização dos espaços e materiais, as formas 

de interação, as relações com a linguagem, entre outros, são elementos integrantes das 

práticas de educação e cuidado nas práticas corporais pedagogicamente orientadas na 

Educação Infantil.  

Além disso, outros aspectos – presentes não apenas nos momentos de Educação Física 

–, perpassam as práticas pedagógicas. Há um conjunto extenso de técnicas e cuidados com 

o corpo nos ambientes educacionais que não devem ser desprezados, como é o caso das 

práticas de exclusão e autoexclusão, das questões relacionadas às posições de poder e 

hierarquia que priorizam os mais hábeis, mais bonitos, menos pobres, mais “alegres” (Vaz, 

2008), mas também os mais “sossegados”, aquietados. Essas técnicas corporais constituem 

tecnologias disciplinares instituídas mediante elogios e premiações, mas também por 

castigos, ameaças, reprimendas, microssanções, e são acompanhadas de procedimentos de 

regulação dirigidos não apenas aos corpos individuais como também à população infantil 

em geral, a exemplo do controle dos riscos ambientais, das práticas de vacinação, dos 

programas de avaliação institucional e dos cardápios alimentares
4
.  

Estes aspectos se fazem presentes nas discussões e debates que temos acompanhado 

junto aos programas de formação continuada oferecidos pela Rede aos professores e 

professoras de Educação Física que atuam na Educação Infantil, bem como no Grupo de 
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Estudos Independente da Educação Física na Educação Infantil (GEIEFEI)
5
, instituído e 

coordenado pelos próprios profissionais da Rede. Estes momentos de formação têm 

apontado para um conjunto de preocupações, dúvidas e angústias que se direcionam, com 

especial atenção, às práticas pedagógicas com crianças de zero a três anos de idade: Como 

reorganizar o tempo da Educação Física de modo não fragmentado, disciplinar ou 

“escolarizante”? Rearranjos na disposição do tempo em termos de duração interferem ou 

anulam a possibilidade de construção de uma experiência com os objetos culturais e com o 

outro? Como estabelecer parcerias com os demais profissionais que atuam na instituição? 

Que conteúdos eleger? Como promover experiências de linguagem com aqueles que recém 

aprenderam a andar e ainda não falam ou falam pouco? Como educar e cuidar 

estabelecendo relações menos danificadas com o corpo de modo a evitar a violência, a 

exclusão, o preconceito, a ameaça, o castigo, a dor e o sofrimento na mesma medida em 

que frequentemente “a pedagogia atua canalizando pulsões, retendo paixões e procurando 

funcionalizar os desejos”? (Vaz, 2008, p. 85).  

Com esse conjunto de questões, e sem a pretensão de apontar respostas para cada uma 

delas, ingressamos em nossos campos de pesquisa, duas unidades educacionais de 

Educação Infantil, ambas com professoras de Educação Física reconhecidas pelas 

respectivas comunidades educacionais como de forte comprometimento com a prática 

pedagógica com crianças de zero a três anos de idade.  

Nas próximas páginas, após uma breve descrição da pesquisa e dos campos 

investigados, discutimos parte dos dados coletados por meio de entrevistas e observações 

de campo, focalizando as rotinas e as práticas de Educação Física e considerando elementos 

que apareceram com destaque, como a questão do tempo destinado às práticas pedagógicas, 

a relação com a linguagem e a autoexclusão. Finalizamos o texto apontando para o 

movimento de aproximação e distanciamento das professoras em relação às práticas, que 

não se limitam à determinação de conteúdos e à realização de atividades, mas também 

problematizam os modos de relação entre as gerações ao trazer ao plano da reflexão as 

pressões sociais que agem sobre os indivíduos para forjar o sujeito racional. 

 
 
Notas Sobre a Pesquisa: Percursos e campos investigados 
 

Com o consentimento dos profissionais que atuam nas instituições e com a devida 

autorização na Gerência de Formação Continuada da Rede Municipal de Florianópolis, 

ingressamos em nossos campos de pesquisa. Para tal, foram agendados horários para 

realização de observações de campo e para entrevistar as professoras de Educação Física. 

Foram construídos e reconstruídos roteiros de observação e de entrevista empregados na 

produção de fontes.  

A instituição que aqui denominaremos campo I é um NEI localizado em área urbana no 

norte da Ilha de Santa Catarina. Conta com grande espaço físico, contendo dois parques, 

dez salas de aulas (todas com acesso para o parque e banheiro), secretaria, salas multiuso, 

sala de professores com banheiro, depósito de materiais de Educação Física, sala para 
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supervisão, sala de serviço de apoio, banheiro coletivo, cozinha, refeitório, além de um hall. 

Toda a instituição é adaptada com rampas e piso guia (com borracha em alto relevo), já que 

atende também crianças com histórico de deficiência.  

Este NEI conta com sessenta profissionais, entre eles, professores, auxiliares de sala, 

auxiliares de ensino, auxiliares de serviços, merendeiras, diretora e supervisora. Atende 420 

crianças de 1 a 6 anos, divididas em 20 turmas, 10 em cada período (matutino e vespertino). 

Estão presentes no NEI os grupos G2 (01 a 02 anos), G3 (02 a 03 anos), G4 (03 a 04 anos), 

G5 (04 a 05 anos) e G6 (05 a 06 anos). O G2 e o G3 possuem 15 crianças cada, e o G4 20. 

Os demais grupos são compostos, cada um, por 25 crianças. 

Atuam, nesta instituição, quatro professores de Educação Física distribuídos nos 

períodos matutino e vespertino. A professora entrevistada, que chamaremos de L, tem 

regime de 20 horas na instituição (mais 20 em escola municipal de ensino fundamental), 

concentradas no período matutino, atendendo 5 grupos. Ela ingressou no curso de 

Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 

2001, graduando-se em 2006. Cursou o mestrado em Educação Física na área de Teoria e 

Prática Pedagógica, na mesma instituição e pouco tempo depois de terminada a coleta de 

dados desta pesquisa ingressou em programa de doutorado na mesma instituição. 

As observações realizadas no campo I ocorreram entre os meses de março e maio. Elas 

aconteceram sempre em dois dias semanais, segundas ou quintas e na sexta-feira, no 

período matutino no Grupo 2 (G2) frequentado crianças de 1 a 2 anos idade.  

A entrevista com a professora L. ocorreu em 15 de maio de 2012 no Centro de 

Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – e teve duração aproximada 

de duas horas. Procurando evidenciar dados não privilegiados na observação, contemplou, 

entre outras, questões relacionadas à formação inicial e continuada da profissional, a 

relação da Educação Física com as demais áreas do conhecimento, aos critérios para 

escolha dos conteúdos, as dificuldades encontradas nas práticas pedagógicas com crianças 

de zero a três anos, as formas de comunicação estabelecidas com os pequenos, as 

problemáticas enfrentadas no cotidiano. 

Paralelamente às observações e à entrevista realizadas no campo I, desenvolvemos o 

trabalho de campo na instituição II, um NEI localizado em área urbana no sul da Ilha de 

Santa Catarina. A estrutura física da instituição é composta por oito salas, uma biblioteca, 

uma brinquedoteca, um lactário, seis banheiros coletivos (dois deles adaptados para 

crianças com deficiência), salas específicas para funcionários, secretaria e direção, 

almoxarifado, área de serviços gerais, cozinha, parque, hall de entrada, salão coberto, 

depósito e dispensa para alimentos perecíveis. Todos os acessos ao NEI dispõem de 

rampas, visto que a instituição também atende crianças com histórico de deficiência. 

Atualmente a instituição conta com doze professoras regentes, uma professora de 

Educação Física, duas auxiliares de ensino, dezesseis auxiliares de sala, uma diretora, uma 

supervisora, duas professoras readaptadas, cinco auxiliares de serviços gerais, quatro 

cozinheiras e dois vigias. Atende 158 crianças, divididas em oito grupos: G1(0 a 1 ano de 

idade), dois G2 (1 a 2 anos), um G3 (2 a 3 anos), dois G4 (3 a 4 anos), um G5(4 a 5 anos) e 

um G6 (5 a 6 anos). A instituição atende crianças em período integral a partir de 0 anos de 
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idade. 

Realizamos, nesta instituição, um total de quatro (eram 3 aulas por mês) observações 

em dois dias semanais junto ao Grupo G2/3, composto por 15 crianças de 1 ano e 6 meses a 

2 anos e 6 meses. 

A professora de Educação Física do Campo II, a quem chamaremos A, foi entrevistada 

em15 de maio de 2012 no Centro de Desportos da UFSC, durante aproximadamente 3 

horas. Ela ingressou no curso de Educação Física da Universidade Federal de Santa 

Catarina em 1985, concluindo-o em 1988. Nos anos seguintes cursou especialização em 

Educação Física na Educação Escolar e concluiu o mestrado em Educação na mesma 

Universidade, em 2006. A professora A atua na Educação Infantil desde 1993 e, atualmente 

dedica 40horas semanais ao trabalho no campo II.  

 
 
Das Práticas Pedagógicas de Educação Física da Educação Infantil 
 

Anunciamos, nas páginas introdutórias deste texto algumas tópicas que têm sido 

problematizadas em torno das práticas pedagógicas da Educação Física na Educação 

Infantil de zero a três anos, especialmente no contexto da formação continuada e dos 

grupos de estudos constituídos por profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino 

de Florianópolis. Dentre estes temas, privilegiamos, por ora, a análise de três pontos que 

ocuparam lugar destacado ao longo da nossa investigação: a organização do tempo da 

Educação Física, as formas de relação com a linguagem e as práticas de autoexclusão.  

 
 
Da organização do tempo 
 

Professores de Educação Física da Educação Infantil Rede Pública Municipal de 

Ensino de Florianópolis têm acompanhado as discussões da Pedagogia a respeito das 

funções da Educação Infantil expressas, entre outras, nas Diretrizes Educacionais 

Pedagógicas para Educação Infantil (2010). Neste documento critica-se a compreensão da 

educação como ensino, nos moldes da escola, bem como o cuidado meramente relacionado 

às atividades de rotina, como as práticas de alimentação e higiene. Nas Diretrizes, o 

cuidado aparece como “postura ética, atitude responsiva, de escuta e diálogo com as 

crianças [...] como uma qualidade da educação, um modo de ser educado e educar” 

(Florianópolis, 2010, p. 33).  A substituição do termo ensino por educação e cuidado supõe 

um distanciamento dos modelos tradicionais de atendimento à pequena infância, centrados 

na transmissão de conhecimentos conforme um currículo disciplinar que determina o tempo 

de duração das aulas fragmentando os conteúdos e desrespeitando ritmos, interesses, 

desejos e necessidades das crianças. Em síntese, exprime-se a concepção de que a educação 

dos pequenos não deve ser escolar e, portanto, tampouco disciplinar.  

Com base nesta acepção foram geradas alterações na legislação municipal, com a 

publicação, já em 2007, da Portaria n. 036/07, em que se lê que a Educação Física na 
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Educação Infantil deve integrar o Projeto Político Pedagógico de cada uma de suas 

unidades, permitindo-se “formas diferenciadas de organização dos dias, tempo e 

atividades, considerando-se a especificidade da faixa etária, bem como os princípios 

pedagógicos para a Educação Infantil na Rede Municipal”. (Florianópolis, 2007, p. 1; grifo 

nosso). Desta forma, não há uma orientação única no que se refere à organização do tempo 

de Educação Física. Respeitando-se as diretrizes do município, o modo de inserção deste 

componente curricular nas instituições de Educação Infantil é determinado pelo coletivo de 

professores de cada unidade. 

Isso pode ser observado nos campos investigados. Na instituição I, a Educação Física é 

oferecida em três encontros semanais de 45 minutos por grupo, e, na instituição II, em três 

encontros mensais – denominados “horários ampliados” – que contam com a mediação da 

professora em todos os momentos da rotina institucional, como os de alimentação, higiene, 

sono e de atividades orientadas pelas professoras regentes. Isso inclui momentos em que 

são tematizados conteúdos como danças, brincadeiras, ginásticas, que compreendem as 

práticas corporais constituintes da cultura ocidental. 

A professora L, que atua na instituição I, explica, em entrevista que a organização do 

tempo de Educação Física envolve vários aspectos, entre os quais a participação e 

envolvimento dos demais profissionais nas suas aulas e a elaboração de projetos coletivos,
6
 

não limitados a uma única turma ou grupo. Entretanto, para ela, 
 

A condição primeira para organizar o tempo de modo a atender as crianças em 

três encontros semanais de 45min é estar mais próxima das crianças, mais vezes 

por semana para poder estabelecer um vínculo mais direto com as crianças. Se 

eu fizer horário ampliado pode acontecer de eu ficar um mês sem ver uma 

criança, se acontecer de ela faltar justamente naquela semana. Então a questão 

do vínculo, de ver as crianças mais vezes durante a semana e de ser vista por 

elas também é importante. Há outras coisas, como por exemplo, quando tu 

passas por um grupo e eles te perguntam: “Vai ter Educação Física?”, ou “Tu vai 

brincar comigo hoje?”. Como é que eu vou explicar para essa criança que hoje 

eu não vou brincar com ela, que ficarei com a outra turma? Mas porque que eu 

vou brincar com a outra turma e não posso brincar com eles também? 

Particularmente prefiro ver mais as crianças, só que esse horário de 3 vezes de 

45min não é rígido. Eu posso combinar e ficar mais tempo com um grupo. [...] 

As crianças pequenas dispersam com facilidade, então tens que propor muitas 

coisas diferentes, uma atrás da outra, para tentar chamar a atenção delas. Em 

grupos pequenos em que a rotina consome o maior tempo delas com alimentação 

e higiene, às vezes a única oportunidade de elas fazerem alguma atividade 

dirigida diferente é na Educação Física, porque as professoras ficam tão 

envolvidas naquela rotina que acaba não dando tempo de fazer nada dirigido. 

[...] Não me nego a participar dos demais momentos da rotina. Eu acabo me 

envolvendo. [...] Se a aula terminou porque as crianças já não estão mais 

atuando e demonstrando interesse não tem problema nenhum, a gente vai lá e 

almoça. Se algum grupo estiver almoçando no horário da aula fico lá e depois 

vou ao banheiro, ajudo a escovar os dentes a lavar as mãos e depois a gente vai 
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pra atividade. Também acontece, algumas vezes, de a atividade estar muito boa 

com um grupo e eu pedir para a auxiliar avisar que não atenderei o outro grupo. 

Então o horário não é rígido, não é fixo, mas eu tento seguir na medida do 

possível sempre o que está combinado porque a organização faz parte da 

instituição. [...] Foi preciso avaliar várias questões da própria instituição, com 

algumas experiências que já tive, até definir que o que iria orientar [minha 

prática] seria [a frequência] em 3 vezes de 45 minutos. (Transcrição entrevista, 

2012, p. 7). 

 

A professora A trabalha com horário ampliado, desta forma atende cada grupo três 

vezes ao mês, ficando em cada aula um período inteiro (4 horas) com o mesmo grupo. Para 

ela esta forma de organização do tempo é a ideal por diversos motivos, entre os quais 

destaca: 
 

Eu achava muito difícil esse formato de 45min, até tu organizares as crianças, 

enfim as coisas não aconteciam. Eu percebi também que havia uma demanda de 

outras coisas com as crianças muito pequenas, um cuidado muito grande que 

tem que ter, se na educação em geral o cuidado é fundamental, na Educação 

Infantil então este cuidado é muito grande, o educar e o cuidar [...]. Eu sentia 

que tinha que fazer mais e então eu comecei a aumentar para 1 hora as minhas 

aulas e a relação com as crianças mudava, [então aumentei] para 2 horas. Ou 

seja, tu podes encaminhar melhor uma atividade que tu propões, acompanhar os 

desdobramentos das atividades. As crianças estão em uma atividade que elas 

gostam muito elas custam para sair, então não dá pra ti chegar correndo e tirar 

tudo, então eu fui percebendo que eu precisava de mais um tempo [...] Eu fui 

observando então que o próprio movimento das crianças solicitava uma aula 

mais extensa e a própria possibilidade de observá-las com mais tranquilidade, 

porque senão a gente foca muito no produto da aula e eu precisava focar no 

processo de como é que eles brincam, se organizam para brincar, como elas 

significam as brincadeiras [...] e para mim a entrada na rotina do almoço, do 

fazer dormir, do escovar os dentes, de lavar a mão, de ir ao banheiro, eu 

considero isso de uma importância fundamental, é a minha relação com as 

crianças também nesse momento e eu também deixo aí a minha marca, de como 

eu penso nisso, até para poder debater o encaminhamento da rotina eu preciso 

conhecê-las, porque senão a gente não debate. [...] Então para mim a justificativa 

de estar com eles esse período tem a ver com tudo isso que eu falei, não só com 

a aula de EF e como ela se organiza, mas também as crianças, o que elas 

manifestam como importante na relação comigo. Eu sinto que eles manifestam o 

desejo da tua presença, a tua participação naquele momento, criam-se laços, 

afeto, amizade, confiança. (Transcrição entrevista, 2012, p. 6) 

 

A professora A é a única professora de Educação Física da instituição, onde atua há 

nove anos, cumprindo hoje uma jornada de 40 horas semanais. Afirma que a cumplicidade 

e parceria são fatores marcantes em seu trabalho e que sem isso nada aconteceria a 

contento. Tudo que é planejado e pensado para determinado grupo é anteriormente 
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apresentado para as professoras de sala e direção, para que todos discutam com 

antecedência as propostas para as aulas de Educação Física e possam acompanhá-las. 

Esta parceria entre os profissionais que atuam na Educação Infantil se expressa tanto 

pela participação das regentes nos momentos dirigidos pela professora de Educação Física, 

quanto pela presença, pelo acompanhamento e pela intervenção pedagógica da professora A 

em outros espaços e tempos institucionais, a exemplo dos momentos de alimentação, de 

sono e de higiene que integram as rotinas da Educação Infantil. Esta integração pode ser 

orientada pelo entendimento de que o corpo pode ser (des)cuidado-educado em todos os 

momentos do cotidiano, e, portanto, alvo de atenção/problematização das diferentes áreas 

do conhecimento. Isso significa considerar as questões vinculadas ao corpo para além da 

sua dimensão biológica, quando relacionadas unicamente à aptidão física e à saúde, ao 

crescimento e desenvolvimento humano, à aprendizagem motora, à instrumentalização do 

movimento. Trata-se de analisar todo um conjunto de cuidados e técnicas corporais 

relacionadas, por exemplo, à arquitetura escolar, aos deslocamentos, as proibições, à 

dinâmica dos castigos, às agressões, às dores e privações, atentando às múltiplas expressões 

do corpo, sua multivocalidade, histórias, expectativas, paixões, limites, medos, desejos, e 

que demandam uma abordagem interdisciplinar (Vaz, 2003; 2008). 

Também a professora L afirma, como vimos acima, sua participação nos demais 

momentos da rotina em algumas ocasiões, embora esta participação não esteja programada 

mediante a organização de um tempo ampliado de trabalho. Ela entende que as 

combinações a respeito da rotina devem ser respeitadas, mas não de modo rígido, pois as 

expressões dos pequenos também devem ser consideradas, a exemplo da ocasião em que 

algumas crianças perceberam que o refeitório – situado ao lado do espaço onde desenvolvia 

o trabalho – estava sendo organizado para o almoço e correram em direção às mesas, alguns 

falando ‘papá’. A professora L interrompeu a atividade, acompanhando os demais para o 

momento de almoço, conforme registrado em diário de campo.  

A professora A também destaca a necessidade de atentar às crianças e suas expressões 

no que se refere à organização do tempo, como se pode observar no supracitado fragmento 

de entrevista: “quando as crianças estão em uma atividade que elas gostam muito elas 

custam a sair, então não dá para ti chegar correndo e tirar tudo.” 

Observar o tempo e os ritmos das crianças pode ser também compreendido como uma 

forma de cuidado, quando a atenção se desvia do tempo cronológico do relógio e dos 

itinerários fixos de rotinas rígidas que não abrem espaço para o imprevisto e que acabam 

por instaurar duras exigências (geralmente expressas por meio de castigos, privações e 

ameaças), as quais os pequenos não podem ainda responder porque não dominam seus 

corpos de modo a atender de forma mais extensa as reivindicações da vida civilizada, entre 

as quais, a demarcação cronológica do tempo.  

A atenção das professoras também recai sobre os modos de ocupação do tempo pelas 

crianças. Nossos registros de campo revelam que não há uma busca por um tempo 

homogêneo, em que todos deveriam desenvolver as mesmas atividades e ao mesmo tempo 

em que os pares. Além disso, a distribuição das atividades no tempo não é um fator 

determinante do planejamento das professoras. O período destinado à concretização das 
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propostas é flexível, permitindo adaptações, ajustes, rearranjos, determinados a partir da 

observação das próprias relações que as crianças estabelecem (ou não) com os movimentos 

e materiais propostos. Nesse sentido, há uma simultaneidade de acontecimentos: rupturas, 

transformações, variações, repetições que determinam a (des)organização temporal da 

atividade das crianças. Trata-se de uma relação singular com o tempo, uma profanação 

(Agamben, 2007), poderíamos dizer, no sentido de livre uso ou de re-uso, de independência 

em relação à precisão do relógio. Poderíamos propor, a partir de Walter Benjamin (2002) 

que o repúdio das professoras dos tempos prescritos, se constitui como uma forma de 

contraposição às leis sociais/culturais destinadas a controlar a mímesis, caracterizada, entre 

outros aspectos, pela lei da repetição que rege o mundo dos jogos infantis. Para a criança, 

escreve Benjamin (2002, p.100), a repetição “é ainda a alma do jogo; nada a torna mais 

feliz que o ‘mais uma vez’”, voltando a criar para si os fatos vividos, que não se limitam à 

reprodução de experiências anteriores, mas à criação, via representação, de novas 

combinações. Daí também a importância atribuída por Vigotski (2009) à necessidade de  
 

[...] alargarmos a experiência da criança se quisermos proporcionar à sua 

actividade criadora, uma base suficientemente sólida. [...] Quanto mais veja, 

escute, experimente, quanto mais aprenda e assimile, quanto mais abundantes 

forem os elementos reais de que disponha na sua experiência, tanto mais 

importante e produtiva será, mantendo-se idênticas as restantes circunstâncias, a 

actividade da sua imaginação. (Vigotski, 2009, p. 18). 

 

Desde esta perspectiva, o debate em torno de tempo destinado às aulas de Educação 

Física na Educação Infantil talvez tenha menor importância do que os modos como este 

tempo é preenchido por experiências com os materiais que contam a história das práticas da 

cultura, como a corda, o arco, a fita, a bola, a raquete, o tabuleiro, a pelota etc. Das ligações 

reais com os objetos “nasce a atividade imaginativa. Ela se apóia na memória e dispõe os 

seus dados em combinações sempre novas.” (Vigotski, 2009, p.18). É a intensidade da 

duração e não a linearidade temporal que permite a incorporação das experiências. 

No alargamento das experiências das crianças – que fundam a constituição de uma 

base sólida para a imaginação –, dada na relação com os objetos culturais, nas ações 

exercidas sobre eles, ou no confronto com eles, a palavra também encontra lugar 

destacado. Na relação que os pequeninos estabelecem com o mundo que as rodeia os 

objetos se transformam em palavras, uma vez que a linguagem humana é ela mesma 

mimética (Buck-Morss, 2002), depositária de um arquivo de semelhanças não materiais 

(Benjamin, 2002). 

 
 
Das relações com a linguagem 
 

Para além da preocupação das professoras com os modos de organização do tempo, sua 

atenção recai sobre as possibilidades comunicativas com e das crianças, visto que a maior 
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parte delas ainda não possui desenvolvida a oralidade. Para a professora L 
 

A maior dificuldade encontrada é na comunicação, porque eles não falam ou 

pouco falam. Na verdade é difícil ter um entendimento em palavras, por isso que 

eu tenho que sempre procurar demonstrar os movimentos para as crianças [...] 

Por exemplo, se eu coloco uma mesa inclinada, primeiro eu deixo que eles 

tentem explorar, ver o que eles vão fazer, mas se o objetivo é que eles rolem em 

algum momento, eu vou rolar para que eles vejam que é possível rolar. 

(Transcrição entrevista, 2012, p. 2).  

 

Também a professora A entende que o maior desafio em trabalhar com crianças de 0 a 

3 anos é “aprender a se comunicar com elas”. Para ela, 
 

O desafio é sempre estar muito perto deles e prestar atenção ao encaminhamento 

que eles vão dando, mesmo tendo o meu encaminhamento. [...] Então, qual é o 

grande desafio pra mim? Tentar compreender, diante de um grupo que não fala 

ainda, que tem outra forma de se manifestar, como é que se propõe algo... [...] 

Eu me comunico verbalmente com eles e quando eu chego aos grupos eu acabo 

sempre ficando no chão, sentada, perto deles. Quando eu chego, eles não dizem: 

“oi [professora] A, que bom que tu vai ficar aqui hoje” como dizem os grandes, 

mas eles te abraçam sorrindo e eu acho que aquele sorriso quer dizer alguma 

coisa. Ai eu digo bom dia, a [professora] A vai ficar aqui hoje e vou falando o 

que vai ser feito. [...] Se eles não estão entendendo, de alguma forma consideram 

a minha presença, se aproximam de mim. Eu vou dando um sentido para isso 

também, para a própria linguagem. Eu sento, combino. [...] Eu tendo a gesticular 

muito com eles, responder muito os movimentos deles também. [...] Eu procuro 

entender como eles se manifestam para dizer as coisas. Eu vou transformando 

em palavras a manifestação dos sentimentos também [...]. Eu vou ouvindo as 

crianças e gosto desse exercício de ouvi-las mesmo que elas não falem, acho que 

é o grande desafio da gente. (Transcrição entrevista, 2012, p. 5).  

 

Os pequenos fragmentos abaixo, extraídos de nosso diário de campo, revelam este 

investimento da professora em relação à oralidade:  
 

As crianças sentaram à mesa para tomar café. A professora A sentou e tomou 

café com elas e durante todo o tempo ficou conversando [...]. Aproveitou 

também este momento do café para contar às crianças qual seria a atividade do 

dia (Boi-de-Mamão)
7
. (Diário de Campo, 26.03.2012) 

 

A professora A chegou a porta da sala às 13:00 horas e falou em voz baixa e 

calma: “Boa tarde”. Três crianças vieram logo abraçá-la e ela se abaixou 

abraçando as crianças. A professora A ficou por algum tempo junto à porta 

falando com as crianças. Sentou no tapete e começou a conversar com elas sobre 

as atividades que iriam ocorrer naquele dia. [...] A auxiliar começou a organizar 

as crianças para o lanche. Enquanto ele não era servido A professora A começou 
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a cantar uma canção para as crianças, cujo tema abordava os animais. A 

representava o som próprio de cada um dos bichos enumerados e as crianças 

começavam a imitar os sons que ela fazia, ou a interpretar os sons de maneira 

própria. [...] A professora A convidou uma das crianças para ir até à mesa pular 

no pufe e quando as demais viram começaram a pular também. [...] Ela convida 

criança por criança para fazer a atividade e auxilia àquelas com maior 

dificuldade. (Diário de Campo, 10.05.2012). 

 

Ainda na mesa do café a professora A começou a contar para as crianças o que 

elas veriam no passeio ao horto florestal da cidade, onde fariam uma trilha. 

Enumerou os animais e o tamanho das plantas que vivem no horto, sempre 

fazendo muitos gestos e obtendo a atenção do grupo. [...] Após estar tudo 

preparado para o passeio a professora A, sentou-se com as crianças no tapete 

para fazer os “combinados”, e novamente falou sobre os animais que existem no 

horto. Agora ela também perguntava o que aquele bichinho fazia e as crianças, a 

sua maneira, os imitavam. Com isso, realizavam diversos tipos de sons e gestos. 

[...] Elas começaram a andar pelo horto de mãos dadas com os adultos. 

Primeiramente foi realizada uma pequena trilha em que a guia apresentou 

algumas plantas e animais que iam sendo encontrados no caminho. Acabando a 

trilha, as crianças foram “apresentadas” a uma flor que havia caído da árvore. 

Todas quiseram tocar e cheirar a flor. Logo à frente encontraram uma pena de 

galinha que também passou de mão em mão. (Diário de Campo, 02.05.2012). 

 

A professora L afirma, em entrevista, que procura interagir com os pequenos, “de 

maneira mais gestual”, na mesma medida em que também procura “falar mais com as 

crianças”, sem, no entanto, delas exigir uma resposta ou um retorno imediato, ou, noutros 

termos, a repetição do já dito, do feito, do de antemão estabelecido para o momento. Isso 

pode ser observado no fragmento de aula da professora L, conforme nossos registros de 

campo: 
 

A professora L chegou na sala e um menino estava chorando. Assim que foi 

vista, a criança correu para o seu colo. [...] A professora L o convidou, assim 

como as demais crianças, a ajudar a organizar o espaço para a aula de Educação 

Física. [...] Algumas ficaram brincando com as bolas e outras começaram a 

explorar os espaços que a professora L ia organizando. [...] A professora L foi 

convidando um a um a explorar os materiais organizados. Poucas queriam fazer 

o que a professora propunha, então ela deixava as crianças mais livres. [...] 

Apesar de as crianças não utilizarem o espaço como a professora esperava, ela 

sempre conversava e incentivava as mesmas a fazer movimentos diferentes. [...]. 

A professora L perguntou a uma criança: “vamos rolar?”. A menina olhou para 

ela e não fez nada, então a professora L realizou o rolamento. (Diário de Campo, 

13.04.2012). 

 

Ao mesmo tempo em que as duas professoras afirmam que têm a comunicação como 

mais importante dificuldade no trabalho com os pequenos, também destacam que isso não 
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seria um impeditivo para uma boa prática, uma vez que outras formas de relação com o 

conhecimento podem ser estabelecidas, a exemplo do gesto, apresentando possibilidades de 

movimento para as crianças, ainda que sem deixar de falar sobre eles. Trata-se de um dizer 

que não se limita à informação, à prescrição ou à mera determinação de riscos e perigos 

frente aos quais as crianças estão expostas, mas que propõe movimentos que contam a 

história das práticas corporais (como aqueles presentes nas danças, nas ginásticas, nos 

esportes na natureza, nas manifestações da cultura local, como o Boi-de-Mamão etc.). 

Noutros termos, trata-se de uma fala que nasce de um planejamento pedagógico que 

convida ao movimento, à relação com os objetos e com os outros, mas que também se 

renova a partir da observação das distintas formas de recepção, dos diversos modos de 

aproximação, ou dos encontros/confrontos que as crianças estabelecem com os materiais. 

As formas de organização dos espaços, os arranjos e rearranjos dos materiais são 

acompanhadas por rearranjos linguísticos, poderíamos dizer, porque não se instituem com 

vistas à exigência de um produto final, da aquisição de um domínio formal, seja em relação 

à homogeneização das condutas motoras
8
 ou da repetição “correta” de palavras e 

proposições. Isso favorece a atuação ou a ação sobre os objetos, sobre os gestos, sobre os 

sons, sobre as palavras, ou seja, uma encenação, uma pausa criativa no trabalho 

educacional (Benjamin, 2002).  

Assim como os objetos-brinquedos não fixam ou determinam os gestos, os 

movimentos dos jogos infantis ou da brincadeira, também as palavras, de acordo com 

Benjamin (2002), não são, para as crianças, signos fixados pela convenção. Elas “são como 

cavernas a serem exploradas”. Não somente com os brinquedos, mas também com as 

palavras as crianças se encontram e se confrontam com os traços da geração anterior e os 

exploram, criando, por meio do sempre renovado retorno ao movimento do corpo ou da 

língua, lapsos, novas conexões, mal-entendidos, combinações e recombinações que 

constituem um estágio em que as coisas não são conhecidas por atos de julgamento, ou 

conforme a gramática pública (Rouanet, 1990), mas configuram uma experiência de 

linguagem.  

Daí também a importância de retomarmos os escritos de Vigotski (2009), ao afirmar a 

necessidade de expansão das experiências das crianças se lhes queremos fornecer uma base 

suficientemente sólida à atividade criadora. Esse processo não se constitui apenas na ação 

sobre os objetos, mas também a partir daquilo que os pequenos escutam, direta ou 

indiretamente, ou, de outro modo, como diria Adorno (2000) – embora se referindo à 

música–, mediante um processo ordenado ou desobedientemente
9
.  

Essas questões se desdobram quando pensamos nos discursos que cotidianamente 

praticamos, nas relações que estabelecemos com as crianças e que, como mostram outros 

estudos
10

, aparecem, em várias situações, permeadas por uma linguagem abreviada, que se 

limita à informação, à restrição, à adesão à norma, à intimidação visando comportamentos 

tidos como adequados e obstruindo outras possibilidades de relação que poderiam 

convergir para a narrativa, deixando a história aberta
11

 para a renovação e para a revelação 

das particularidades. 

No caso das professoras pesquisadas, os usos sociais da linguagem e a produção de 
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significantes aparecem como questões a serem consideradas tanto nos momentos de 

planejamento, quanto na dinâmica e na avaliação das aulas. Isso pode ser observado nas 

palavras da professora L que, ao avaliar a sua prática, explica que “está faltando, da minha 

parte, também falar/verbalizar mais com as crianças”.  

Para a professora A, por sua vez, é preciso 
 

aprender a se comunicar com as crianças, é preciso entender o que eles estão te 

comunicando, então é preciso “entrar na história” deles. Eles não falam [...] e 

eles não propõe algo, ou propõe, mas de outra forma, não é verbalmente. O 

desafio pra mim é sempre estar muito perto deles e prestar atenção de qual é o 

encaminhamento que eles vão dando, mesmo tendo o meu encaminhamento. [...] 

Eu procuro entender como eles se manifestam para dizer as coisas. Eu vou 

transformando em palavras a manifestação dos sentimentos também. 

(Transcrição entrevista, 2012, p. 5). 

 

Não apenas o tratamento dado aos conteúdos do conhecimento, mas também às formas 

de relação entre os distintos atores institucionais se colocam como fatores fundamentais nos 

processos de alargamento das experiências infantis.  

O incentivo à elaboração da oralidade pode também concorrer com os episódios de 

violência na relação entre os pares, quando entendida, conforme escrevem Lucinda et al., 

(2001 apud Castro et. al, 2013, p. 31), como “uma forma de dizer com atos o que não se 

pode dizer com palavras”. Especificamente com relação aos pequenos de 0 a 3 anos, a 

professora A explica que  
 

a comunicação é diferente e a complexidade que tu falas com uma criança de G2 

é diferente. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que é muito importante a 

gente chegar primeiro e observar o que está acontecendo, antes de interferir e 

muitas vezes a gente toma uma decisão arbitrária assim, tu não sabes quem 

começou a briga. Mas é preciso encontrar uma forma de intervir. [...] 

Dependendo da situação eu tenho uma atitude diferenciada. Tem situações que 

tu podes chegar e observar para intervir e tem situações que são emergenciais e 

tu tens que intervir sem observar e ai depois tu pensas o que tu fizeste e vai 

encaminhando. [...] Eu sinto que é necessário a gente observar cada vez com 

mais cuidado as nossas intervenções na questão da disciplina com as crianças. 

Isso pra mim sempre foi uma interrogação, eu sempre me pergunto muito sobre 

isso. [...] Mas um G2 que ainda não compreende isso a gente vai ter que repetir 

muitas vezes. Isso é um dado importante. Com a criança você vai falar muitas 

vezes, com certeza, e durante muitos anos. Então aquela história de se 

incomodar porque eles estão repetindo isso de novo, eu tenho ficado bem mais 

tranquila com relação a isso e compreendo que é necessário repetir e pensar com 

as crianças alternativas para que isso não aconteça mais: uma forma que seja 

significativa para elas e não uma amarra. Misturar-se um pouco com as crianças 

também para transformar essa disciplina, com a habilidade de se relacionar que 

seja diferente de uma regra dura, fechada. [...] A questão da disciplina pra mim é 
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sempre um desafio de lidar com ela de forma que as crianças possam entendê-la 

e não como um adulto ou um adolescente entendem né, porque pra mim está 

internalizado isso, mas pra elas não. Da mesma forma [ocorre com] a mediação 

dos conflitos. Por exemplo: uma criança que morde, o que tu fazes? Outro dia eu 

tive que interferir porque ela ia morder e eu tive que colocar a mão. [...] Não dá 

para interferir falando, às vezes, tem que ser com um ato e conter as crianças. 

[...]. Com relação às crianças que mordem na disputa dá para ter uma outra 

relação, dá para dizer para ela “o que você queria?”, dá para perguntar pra ela. 

Às vezes não tem condições de fazer isso em um determinado momento, mas eu 

considero certa essa intervenção, perguntar o que ela queria e dizer “então peça”. 

[...]. Eu como mediadora tenho que observar as crianças, a minha posição, o que 

eu tenho que dizer para elas [...]. Isso é fruto de muita formação minha, leitura, 

participação de grupo, contribuição de professoras, ou seja, eu tenho uma 

preocupação muito grande com a minha formação para trabalhar com as crianças 

nesse sentido, que as nossas intervenções sejam formativas, mesmo na resolução 

de um conflito, pois a gente vai dar uma direção para a criança na forma como 

ela pode resolver os conflitos. (Transcrição entrevista, 2012, p. 4). 

 

De todo modo, pode-se observar que os próprios usos sociais da linguagem, os 

discursos que nos produzem e que praticamos, são também problematizados no sentido de 

promover uma relação menos danificada com o corpo – muitas vezes atravessado por 

palavras rudes e ásperas ou atos de violência e que não ganham a devida visibilidade, 

apesar de se constituírem como fortes vetores de construção de subjetividades.  

 
 

Das práticas de autoexclusão 
 

As práticas de autoexclusão têm se constituído como importante objeto de estudo de 

pesquisadores ligados à área da Educação Física, embora essencialmente no âmbito do 

Ensino Fundamental e Médio. Nestas etapas da Educação Básica, muitos estudantes deixam 

de participar das aulas por considerarem a Educação Física como atividade 

descompromissada, pela inadequação do ambiente físico (quadra e banheiros), pelas 

características das aulas (desorganizadas, repetitivas, chatas) ou pela falta de habilidades 

motoras e desprazer com os esportes ensinados (Andrade; Devide, 2006).  

Os estudos de Cauduro e Almeida (2007) revelam que a autoexclusão também ocorre 

em função de os alunos praticarem atividades físicas em outros espaços como academias e 

clubes e por considerarem as aulas monótonas, em função da repetição de conteúdos, 

geralmente os esportes. Além disso, a diferença de desempenho motor, especialmente nos 

esportes e na relação entre meninos e meninas também promoveria a autoexclusão das 

aulas de Educação Física (Brito; Santos, 2013). Este último aspecto, em especial, não pode 

ser desprezado, uma vez que é nos espaços em que o corpo se expõe com mais clareza que 

se abre a “possibilidade da expressão mais nítida da violência corporal e dos preconceitos. 

É nas aulas de Educação Física que aparecem com mais força a instituição de hierarquias 
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vinculadas à violência, à masculinidade/virilidade e às ‘capacidades corporais’.” (Vaz, 

2003, p. 4). De outro modo, é preciso considerar que a autoexclusão nas aulas de Educação 

Física nem sempre se limita a uma escolha, a uma opção dos alunos em função de fatores 

como o desinteresse ou a qualidade das aulas, ou, ainda, em função do lugar historicamente 

ocupado pela Educação Física como mera atividade, momento compensatório, recreativo, 

nos marcos do tempo livre. Nesse sentido, autoexcluir pode ser também uma forma de 

afastamento ligada à crença na incapacidade de realizar determinada prática. Ou, ainda, 

resultado de ações de preconceito, discriminação presentes em uma sociedade que premia 

os “mais hábeis”, os “mais fortes”, ou, nos termos de Goldemberg (2006), àqueles que 

dispõem de maior “capital corporal”.  

No que se refere às crianças de 0 a 3 anos, nossos registros informam que as crianças 

se integram às propostas realizando saltos, giros, rolamentos, lançamentos, balanceios, 

caminhadas (pequenas trilhas), entre outros, na mesma medida em que criam outras formas 

de se movimentar pelos espaços planejados. Entretanto, em nossas observações também 

encontramos situações em que as crianças se mantêm distanciadas das atividades: 
 

Lu chegou atrasada e ficou apenas circulando pelos espaços onde ocorriam as 

atividades e só participava quando era chamada, como no caso em que a 

professora L a chamou para balançar na colcha. [...] Um dos meninos foi para a 

sala, trouxe um carrinho e ficou brincando com ele. Algumas crianças ficam 

durante toda a aula paradas no mesmo canto olhando os acontecimentos, 

enquanto outras, extremamente ligadas às professoras de sala, ficam sentadas 

com elas a aula toda, apesar da professora L insistir em convidá-las a participar. 

(Diário de Campo, 20.04.2012). 

 

A professora A perguntou se elas queriam brincar, e nem todas as crianças 

responderam, mas a brincadeira ocorreu. Não foram todas as crianças que 

participaram da atividade e, em nenhum momento, A professora A obrigou-as a 

participarem. Sua atitude a esse respeito era a de sempre chamar as crianças, 

convidá-las a participar. (Diário de Campo, 26.03.2012) 

 

Nestas situações em que as crianças autoexcluem a si mesmas dos espaços e das 

atividades propostas, as professoras buscam incentivá-las convidando-as a participar, 

oferecendo ajuda, estimulando-as com palavras, gestos e, em alguns casos, solicitando a 

outras crianças que as acompanhem na experimentação dos movimentos e dos materiais 

selecionados para o momento. Tais práticas colocam em relevo o lugar do professor como 

representante do mundo e que, segundo Arendt (2002), o coloca como mediador entre o 

velho e o novo, o passado e o futuro.  

Apresentar esse mundo aos novos que nele ingressam é responsabilidade dos adultos. 

Isso significa que é preciso aproximá-los dos conteúdos culturais enriquecendo suas 

experiências e produzindo ou instituindo novas faltas
12

. O que se coloca em jogo é a 

necessidade de uma intervenção pedagógica que não desconsidere o caráter sistemático da 

educação, deixando as crianças à própria sorte ou consentindo que qualquer um “queira” 
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por elas
13

, desde a criança mais forte que agride as demais, até o mercado de produtos 

culturais. Lembre-se que as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, à parte 

do mundo adulto. Também elas estão expostas a outras pedagogias presentes na sociedade, 

que podem ser confrontadas com uma educação institucionalizada que se propõe a atuar na 

contramão da violência ou da barbárie tão visível nos nossos dias. Esse é o caso, para citar 

um exemplo, dos conteúdos esportivos que circulam em nossa sociedade especialmente nos 

meios midiáticos, e que operam como referência para todos a partir do binômio vitória-

derrota. Tal princípio define perdedores e ganhadores, hábeis e inaptos e premia a 

valorização do sacrifício e da superação da dor que passa a ser reconhecida como algo 

corriqueiro ou natural (Vaz; Bassani, 2013).  

Nessa direção, a intervenção constante das professoras frente às crianças que se negam 

a participar das atividades pode favorecer não apenas a ampliação do repertório imaginativo 

dos pequenos, como também uma resistência concreta à perversa difusão da cultura, 

também esportiva, nos esquemas da indústria cultural (Richter; Gonçalves; Vaz; 2011). De 

outro modo, deixar de intervir frente às práticas de autoexclusão pode ser também 

considerado como uma forma de excluir as crianças do confronto com as práticas culturais 

presentes em nossa sociedade. 

Ainda no que se refere à autoexclusão de crianças de 0 a 3 anos, não se pode deixar de 

considerar que, para além do contato ou da relação tátil que os pequenos estabelecem com 

os objetos, escutar, ver, observar imagens e paisagens de maneira desatenta ou 

desobediente, são também formas de expansão do quadro de experiências das crianças que 

se oferecem como suporte aos processos de criação. Nessa direção, não se pode afirmar que 

por não estarem efetivamente realizando os movimentos propostos, os pequenos se 

encontrem alheios ao que ocorre nos momentos de Educação Física.  

Outrossim, Vigotski (2009) destaca que as atividades das crianças são também 

movidas pelo fator emocional, ressaltando que os sentimentos influenciam a imaginação 

criadora, assim como esta exerce influência sobre os sentimentos e, com frequência, “uma 

simples combinação de impressões exteriores, como, por exemplo, uma obra musical, 

desperta, em quem escuta, todo um universo complexo de sentimentos e emoções” 

(Vigotski, 2009, p. 23), que por sua vez move as ações ou as paralisações dos pequenos. 

Tais paralisações não se configurariam, talvez, como imobilidade, um “nada fazer”, mas 

como um colocar-se no posto daquele que observa, que sente, que escuta, enfim, que se 

deixa perder em meio a palavras, imagens, emoções, cores etc. Talvez isso possa ser 

ilustrado a partir dos escritos de Benjamin (2000) ao rememorar, com o olhar do adulto, as 

experiências de infância, em especial aquela que se efetuava no jardim de casa, em um 

pavilhão abandonado que o atraía por causa das janelas coloridas: 
 

Tingia-me de acordo com a paisagem da janela, que se apresentava ora 

chamejante, ora empoeirada, ora esmaecida, ora suntuosa. [...] Coisa semelhante 

se dava com as bolhas de sabão. Viajava dentro delas por todo o recinto e 

misturava-me ao jogo de cores de suas cúpulas até que se rompessem. Perdia-me 

nas cores, fosse nos céus, numa jóia, num livro. De todo modo, as crianças são 
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sempre presas suas. (Benjamin, 2000, p. 101). 

 

A criança elabora um inventário do mundo aproximando-se, identificando-se ou 

transformando-se nos objetos à sua disposição para então deles se distinguir, estabelecendo 

com eles novas formas de relação. Trata-se de um modo de conhecer que põe em cena a 

relação entre mímesis e racionalidade, espontaneidade e cultura, ou, noutros termos, as 

diferentes dimensões do conhecer que não se limitam ao treinamento consciente, 

determinado por uma prescrição que, conforme Benjamin (2002), caracteriza uma 

pedagogia que prima pela disciplina, nulifica a improvisação ou a libertação da fantasia 

infantil e, apressadamente, como lembram Horkheimer e Adorno (1985), desacostuma as 

crianças a serem infantis.  

 
 
Considerações Finais 
 

Conforme anunciamos na introdução, professores que atuam na Educação Física da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis têm estabelecido 

aproximações com as discussões da Pedagogia contemporânea, tanto no que se refere às 

concepções que percebem como importantes para suas práticas cotidianas, quanto no que 

diz respeito ao entendimento acerca da infância, das finalidades da Educação Infantil e dos 

modos de ser professor(a) nesta etapa da Educação Básica. Tal aproximação não se 

estabelece de modo superficial, tampouco visa delimitar práticas pedagógicas imperativas, 

gerais e que, não raro, podem ser absolutizadas, transformando-se em “verdades” que 

ratificam preceitos vigentes e orientam condutas “seguras de si”, ao invés de desorientá-las, 

no sentido de dar lugar à atenção que permite desviar-se de hábitos, transformar afirmações 

em perguntas, ou, ainda, no sentido de exercitar o movimento de 

afastamento/estranhamento dos discursos e práticas que produzimos e nos produzem. Como 

se sabe, o distanciamento não é menos importante que a proximidade.  

No caso das professoras investigadas, observamos esse movimento de estranhamento 

que problematiza práticas cotidianas, acompanha e interroga discussões da Pedagogia, mas 

também as próprias concepções teórico-metodológicas da Educação Física. Nesse 

movimento desviante, colocam em cena o corpo e suas expressões para além das suas 

dimensões anátomo-fisiológicas ou dos discursos biomédicos associados à higiene, à 

nutrição, ao bem-estar por meio da oferta de ambientes limpos, alimentação adequada, 

atividade física, diversão ou distração, analgésicos que fazem esquecer as renúncias 

exigidas pela vida civilizada. O esforço das professoras no encaminhamento de suas 

práticas pedagógicas aparece, pelo contrário, acompanhado pela tensão das relações entre 

natureza e cultura, mímesis e racionalidade, voz e linguagem. Isso inclui, como vimos ao 

longo do texto, uma preocupação que não se limita à apresentação de determinados 

conteúdos, mas se desdobra nas formas como são abordados e, especialmente, nas relações 

entre adultos e crianças e entre estas e seus pares. Nessa direção, ganham relevo temas e 

problemas que podem contribuir para uma educação capaz de resistir à compulsão à 
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barbárie, à aversão às práticas miméticas, à atrofia da imaginação, ao controle dos 

deslocamentos linguísticos, à tecnificação dos gestos, às inúmeras formas de exclusão 

presentes em nossa sociedade, ao valor meramente funcional das brincadeiras e à medida 

tradicional de tempo, que corre de modo cronológico e linear e ratifica uma concepção de 

educação baseada numa ideia de progresso linear
14

. 

A educação pode se constituir como um transitar entre o passado e o futuro, entre a 

memória e a imaginação, entre o velho e o novo e, igualmente, como uma prática que não 

deixa de trazer à reflexão as pressões sociais que agem sobre os indivíduos, contrapondo-se 

ao apagamento dos impulsos miméticos para forjar um sujeito meramente instrumental.  
 

 

Notas 

 
1 O trabalho integra o Programa de Pesquisa Teoria Crítica, Racionalidades e Educação (IV), desenvolvido com 

financiamento do CNPq. 

2 Existem dois tipos de instituições de Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Florianópolis: Creches, em que 

as crianças podem permanecer em período integral, de 8 horas até 17 horas. Ou os Núcleos de Educação Infantil, 

chamados de NEIs em que o horário é dividido em turnos, matutino e vespertino, e cada criança tem direito de 

permanecer na instituição por apenas um deles. 

3 Sobre o tema conferir, entre outros, Bracht (1999); Sayão (1999; 2000; 2004). 

4 Centrados em dados estatísticos a respeito da média das necessidades calóricas da população infantil, os cardápios 

contribuem para tornar a vida biológica mais sadia, mas desconsideram, por exemplo, as particularidades das crianças, 

os hábitos familiares, as distintas localidades e tradições comensais, bem como as múltiplas possibilidades de relação 

com os sabores, as cores, as texturas, que contam a história das práticas alimentares de uma região, de uma 

comunidade, de uma cultura. As necessidades básicas calculadas, colocadas em estatísticas e orientadas pela produção 

de saberes científicos, enfim, tudo aquilo que consistiria em meios provisórios para se chegar a um fim, coloca-se 

como um fim em si mesmo. (Richter; Vaz, 2011).  

5 Este grupo surgiu com o intuito de discutir alguns dos principais temas presentes na Educação Física para a Educação 

Infantil. Desde sua formação os integrantes se encontram quinzenalmente para trocar experiências e somar esforços no 

que se refere ao trabalho dos professores de Educação Física Infantil nas Unidades de Ensino. 

6 Sobre o tema conferir, entre outros, Richter e Vaz (2012).  

7 A brincadeira do Boi-de-Mamão, uma das manifestações populares mais difundidas no Estado de Santa Catarina, 

desde o século XIX, é composta por uma encenação que envolve dança e cantoria em torno da morte e ressurreição de 

um boi. A brincadeira aparece como conteúdo abordado nas aulas de Educação Física. 

8 Nossa crítica não se dirige à eliminação do desenvolvimento de competências objetivas que permitem orientar-nos no 

mundo e apropriar-nos da dimensão técnica do conhecimento, nesse caso, relativo às práticas da cultura corporal. O 

problema é focalizar as aulas de Educação Física no domínio (do corpo) de habilidades básicas de modo 

descontextualizado, buscando homogeneizar os gestos e instrumentalizar o movimento e preparando as crianças para 

etapas posteriores de escolarização, restringindo o corpo a sua à dimensão motriz e pautando-se em uma concepção de 

infância etapista, como se “todas as crianças fossem iguais e uniformes em suas respectivas idades – supondo, 

portanto, que aquelas que não se encaixam no modelo seriam ‘anormais’.” (Taborda De Oliveira; Oliveira; Vaz, 2008, 

p. 309). 

9 Adorno (2000) chama atenção para o elemento involuntário que acompanha a realização objetiva de experiências e 

que se diferencia daquelas que adquirimos por meio de um processo ordenado. Exemplificando a questão, o autor faz 

uma referência à música: “experiências musicais na primeira infância a gente tem, por exemplo, quando, levado para 

deitar a cama para dormir, acompanhamos desobedientes e com os ouvidos atentos a música de uma sonata para 

violino e piano de Beethoven proveniente da sala ao lado.” (Adorno, 2000, p. 147). 

10 Sobre o tema conferir Richter e Vaz (2010). 
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11 Exemplar, nesse sentido são para Benjamin (1993), os contos de fada, que nutrem uma concepção de história como 

sistema de herança não autoritário que instrui se dominar e que se incorpora à experiência do ouvinte que, por sua vez, 

a renova (Buck-Morrs, 2002).  

12 A falta pode ser aqui compreendida como fundante do sujeito, na mesma medida em que “requer o ato do sujeito para 

se fundar como falta”. Ou seja, o sujeito é “correlato ativo da falta” (Elia, 2004, p. 48). Para Elia (2004), a falta é o 

que nos faz sujeitos na cultura, mediante a linguagem que se interpõe na experiência. A linguagem incita o querer e 

impele a criança em direção a um objeto determinado, ou, em nosso caso, a um conhecimento, um querer saber sobre 

o saber do outro (embora esse querer jamais coincida com o desejo, que é sempre insabido e inarticulável). Na 

perspectiva de Adorno (2000, p. 195), diríamos se tratar da produção da individualidade que se forma precisamente no 

processo da experiência do não-eu no outro – que, vale lembrar, “reconhece sua própria impotência e a transforma em 

um momento daquilo que pensa e, talvez, até do que faz”.  

13 Poderíamos incluir aqui, a questão da valorização do desejo da criança e da “oferta” incessante de prazer (ou de 

propostas pedagógicas prazerosas), que, nas políticas educacionais contemporâneas ganham imenso destaque, 

ignorando o fato de que “a criança nasce com pulsões totalmente não socializadas, egoístas que buscam o prazer a 

qualquer preço” e que “precisam ser reprimidas para que parte delas possa ser convertida – sublimada – em favor da 

vivência grupal. [...] Se Freud estiver certo, a liberação dos desejos conduz inevitavelmente à barbárie e não à 

cooperação” (Cunha, 2008, p. 19-20). 

14 Vaz (2010), chama a atenção para a sentença de Benjamin (2000), que destaca nunca houve um documento de cultura 

que também não fosse um documento de barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, também não o é, o 

processo de sua transmissão. É preciso lembrar, “como o fez Heiner Müller, em relação a Pina Bausch, que ‘há sangue 

na sapatilha’. Trata-se de reconhecer que toda educação supõe algum tipo de relação desigual entre forças, mas que, 

todavia, ela não pode ser transformada em dominação. Esse movimento de reconhecimento e de renúncia certamente 

não é pouco perturbador.” (Vaz, 2010, p. 47). 
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