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Resumo: Trata-se de um re-
lato das experiências vivenciadas 
no âmbito do Projeto Pedagógi-
co: “Brincando com as modalida-
des olímpicas”, desenvolvido pe-
la Educação Física, em um Centro 
Municipal de Educação Infantil da 
cidade de Vitória/ES. No referi-
do projeto foram desenvolvidas 
práticas pedagógicas, em parce-
ria com professores das demais 
linguagens que compõem a ins-
tituição educativa, com foco nos 
esportes olímpicos. Neste rela-
to, estão narradas as experiên-
cias consideradas de maior ade-
são e envolvimento das crianças: 
atividades aquáticas, conjunto 
de provas do Atletismo, modali-
dades “diferenciadas”, modalida-
des de lutas e tiros e modalida-
des realizadas com a participação 
da comunidade. O trabalho peda-
gógico com essas práticas corpo-
rais demonstrou ser uma valiosa 
oportunidade para problematizar 
questões que atravessam o coti-
diano escolar e a ação docente, 
tais como: infraestrutura escolar; 
materiais pedagógicos; violência 
social e cultura de paz; relação 
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escola-comunidade; papel do 
corpo e do movimento nas aulas 
de Educação Física; e produção 
cultural e simbólica das crianças.

Palavras-chave: Educação 
Física; Educação Infantil; Espor-
tes; Crianças.

PLAYING WITH OLYMPIC 
MODALITIES IN 

CHILDHOOD EDUCATION

Abstract: This is an account 
of the experiences lived within 
the scope of the Pedagogical 
Project: “Playing with olimpical 
sports”, developed by Physical 
Education, in a Municipal Center 
for Early Childhood Education in 
the city of Vitória/ES. In this pro-
ject, pedagogical practices were 
developed, in partnership with 
teachers of the other languages 
that make up the educational 
institution, focusing on Olym-
pic sports. In this report, the ex-
periences considered of grea-
ter adhesion and involvement of 
children are narrated: water ac-
tivities, set of Athletics events, 

-

modalities carried out with the 
participation of the community. 
The pedagogical work with the-
se corporal practices proved to 
be a valuable opportunity to pro-
blematize issues that go throu-
gh the school routine and the 
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(2000), trata-se de uma “con-
cepção de ensino” ancorada na 
compreensão do educando como 
sujeito integral e com participa-
ção ativa na construção do co-
nhecimento.

O Centro Municipal de Educa-
ção Infantil (CMEI) “Carlita Cor-
rêa Pereira” (CCP)33, conectada 
a essa perspectiva de ensino-

-
mente, todos os anos letivos, um 
Projeto Institucional.34 Esse tipo 
de projeto refere-se ao estabele-
cimento de um mote central para 
tematizar as diversas aprendiza-
gens desenvolvidas por meio das 
diferentes linguagens no decorrer 
de um ano letivo. Além das práti-
cas pedagógicas corriqueiras, em 
sala de aula, o Projeto Institucio-
nal também baliza outras ações 
desenvolvidas pelos educadores: 
apresentações culturais, mos-

-
tas comemorativas. A partir dele, 
são elaborados os projetos peda-
gógicos de cada área do conheci-
mento que compõe essa unidade 
de ensino (Artes, Educação Físi-
ca, Pedagogia).

Levando em consideração a 
relevância da temática “Olimpí-

2016, pelo fato de os jogos te-
rem acontecido no Brasil (Rio-
2016), e em consonância com 

33 Unidade localizada no bairro Piedade, na região central 
do município de Vitória/ES, atende a aproximadamente 
270 crianças de 6 meses a 5 anos de idade, nos turnos 
matutino e vespertino. A grande maioria das famílias 
atendidas são de baixo poder aquisitivo.

34 O CMEI CCP possui um blog que expõem a maioria das 
atividades concernentes aos projetos atuais e aos já 
desenvolvidos. Disponível em: http://cmeiccp.blogspot.
com/. Acesso em: 19 maio 2020.

teaching action, such as: scho-
ol infrastructure; teaching mate-
rials; social violence and a cul-
ture of peace; school-community 
relationship; role of the body and 
movement in Physical Education 
classes; and cultural and symbo-
lic production of children.

Keywords: Physical edu-
cation; Childhood education; 
Sports; Children.

Introdução

A presença da Educação Físi-
ca na Educação Infantil vem cres-
cendo no Brasil, especialmente, 
nas duas últimas décadas (MAR-
TINS, 2018). Conforme preconiza 
a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) (BRASIL, 2017), a pri-
meira etapa da Educação Básica 
não se organiza de maneira disci-
plinar, em que os conhecimentos 
tratados pedagogicamente com 
as crianças devam ser desenvol-
vidos de forma não fragmentada. 
Sendo assim, a participação da 
Educação Física na Educação In-
fantil exige pensar e efetivar prá-
ticas pedagógicas de maneira ar-
ticulada com os demais sujeitos 
e áreas do conhecimento (MELLO 
et al., 2018).

A rede municipal de Vitória/ES 
adota pressupostos oriundos da 
“Pedagogia de Projetos” (HER-
NÁNDEZ; VENTURA, 2000), que 
consiste no estabelecimento de 
temáticas centrais que articulam 
os diferentes saberes, conheci-
mentos, sujeitos e práticas de 
uma mesma instituição educa-
tiva. Para Hernández e Ventura 
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o Projeto Institucional do CMEI 
CCP: “Preservar também é coi-
sa de criança”, escolhemos tra-
balhar, por meio da Educação Fí-
sica, as modalidades esportivas 
olímpicas, entendendo-as como 
elementos da cultura corporal 
importantes de serem preserva-
dos (BRACHT; ALMEIDA, 2003).

Assim sendo, os objetivos 
traçados no Projeto Pedagógi-
co “Brincando com as modalida-
des olímpicas” foram: mostrar a 
importância dos Jogos Olímpi-
cos e das modalidades esporti-
vas como parte relevante da cul-
tura corporal, divulgando o seu 
potencial educativo, formativo 
e lúdico; compreender e viven-
ciar os Valores Educacionais do 
Olimpismo; propiciar o contato 
com todas as Modalidades Olím-
picas; explorar diferentes mani-
festações corporais; valorizar a 
Educação Física como área que 
compõe a dinâmica curricular da 
Educação Infantil.

Preocupados em articular as 
ações da Educação Física com 
outras linguagens e áreas do co-
nhecimento, foi utilizado uma 
obra literária de título: “Meu pri-
meiro livro olímpico” (ERNESTO, 
2011). Trata-se de um publica-
ção destinada ao público infantil 
e que, a partir de seus textos e 
ilustrações, as modalidades es-
portivas ganharam uma abor-
dagem lúdica, materializada em 
práticas corporais durantes as 
aulas, bem como explorou-se a 
dimensão estética e da escrita 
por meio de (re)criações de tex-
tos, desenhos e pinturas asso-
ciadas, incluindo a participação 

de outras docentes, como as re-
gentes35 e o professor de Artes. 
Para Mello et al. (2018), o tra-
balho articulado com outros su-
jeitos e áreas do conhecimen-
to é fundamental para que não 
ocorra um isolamento da Educa-
ção Física na Educação Infantil, 
com práticas desconexas no in-
terior de uma mesma instituição 
de ensino. Por esse ângulo, de-
fendem que os Projetos Institu-
cionais são mecanismos facilita-
dores dessa mediação e dessa 
integração.

-
ção Física, a obra “Meu primei-
ro livro olímpico” (ERNESTO, 
2011), por ser de fácil compre-
ensão por parte das crianças, 
nos serviu como um valioso re-
curso didático para trabalhar-
mos a mensagem principal tra-
zida por ele acerca de cada uma 
dessas modalidades esportivas.

As modalidades esportivas 
olímpicas foram vivenciadas de 
acordo com as adaptações ne-
cessárias para cada faixa etá-
ria. As experiências aqui nar-
radas, focalizam as atividades 
desenvolvidas com as turmas 
dos grupos IV, V e VI.36 As au-
las foram realizadas na “sala de 
movimento”,37 no pátio do CMEI 

35 Termo comumente utilizado para denominar as 
professoras com formação em Pedagogia que atuam 
nas turmas de Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental.

36 No contexto da Secretaria Municipal de Educação de 
Vitória/ES, as faixas etárias na Educação Infantil são 
divididas da seguinte maneira: Grupo IV (crianças de 
3 e 4 anos), Grupo V (crianças de 4 e 5 anos) e Grupo 
VI (crianças de 5 e 6 anos). Para tanto, leva-se em 
consideração a data corte de 31 de março, conforme 
Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2, de 
9 de outubro de 2018.

37 O CMEI CCP dispõe de uma “sala de movimento”, com 



120

CCP e na quadra da comunida-
de (mediante as devidas autori-
zações), ao lado da escola, pro-
porcionando as crianças maior 
aproveitamento do tempo/espa-
ço com o conteúdo trabalhado.

O projeto teve início no mês 
de março de 2016 e perdurou até 
dezembro do mesmo ano. A cada 
semana, uma ou mais modalida-
des eram apresentadas e viven-
ciadas por todos, dependendo do 
número de aulas que cada turma 
tinha.38 As modalidades conside-
radas “novas”, ou seja, aquelas 
que não faziam parte do reper-
tório cultural delas por serem 
desconhecidas, e aquelas que 
geravam maior impacto e em-
polgação, repetíamos novamen-
te na semana seguinte, levando 
em consideração o tempo de en-
volvimento e prazer das crianças 
com as práticas estéticas, literá-
rias e corporais decorrentes.

de cada experiência estava mui-
to mais ligada ao tempo kairós 
do que ao tempo chronos. Con-
cordamos com Assis et al. (2015) 
de que, na Educação Infantil, os 
“tempos” da Educação Física não 
podem ser conduzidos somente 
pela lógica racional, numérica, 

e exclusivamente pela quantida-
de de segundos/minutos/horas/
dias/semanas/meses previa-

-
rência (chronos), mas, sim, em 

aproximadamente 40m2, onde acontecem as aulas de 
Educação Física.

38 Algumas turmas tinham dois encontros de 50 minutos 
com a professora de Educação Física, outras tinham 
três encontros com a mesma duração total.

função dos interesses, do prazer 
e da satisfação das crianças por 
aquilo que está sendo oferecido 
em termos de prática pedagógi-
ca (kairós).

-
das as modalidades esportivas 
vivenciadas, realizamos uma mi-
ni olimpíada como culminância 
das atividades corporais desen-
volvidas junto as crianças, asso-
ciando a exposição de desenhos, 
pinturas e textos produzidos em 
um portifólio. A avaliação foi re-
alizada durante todo o processo, 
por meio de registros descritivos 
semestral das turmas e por fo-
tos das atividades realizadas. To-

ano letivo à comunidade escolar. 
Esses materiais produzidos, tam-
bém ilustravam a “sala de movi-
mento”, ajudando a compor a at-
mosfera do projeto “Brincando 
com as modalidades olímpicas’.

Neste artigo, em função das 
limitações, decidimos eviden-
ciar apenas as práticas corporais 
desenvolvidas nas modalidades 
que tiveram maior repercus-
são e geraram mais curiosida-
de por parte das crianças. São 
elas: Polo aquático, Vela, Na-
do sincronizado, Salto ornamen-
tal, Canoagem, Natação, Atletis-
mo (lançamento de disco, dardo, 
martelo e arremesso de peso), 
Boxe, Taekwondo, Esgrima, Ju-
dô, Luta greco-romana, Tiro ao 
arco, Tiro esportivo, Rugby, Hó-
quei sobre a grama, Ginástica 
Rítmica, Ginástica de trampolim 
e Levantamento de peso.

Modalidades aquáticas
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Tendo em vista que o CMEI CCP 
não possui piscina, as atividades 
foram vivenciadas de forma alter-
nativa. Ainda assim, despertaram 
muito entusiasmo nas crianças e 
nas famílias, quando estas tive-

-
zação do projeto. Para Prandina e 
Santos (2016), a precariedade de 
materiais e de infraestrutura pa-
ra o desenvolvimento das aulas 
de Educação Física escolar cons-

para a nossa área. Por outro lado, 
Sebastião e Freire (2009) desta-
cam que o professor de Educação 
Física pode fazer adaptações no 

espaço existente, usando sempre 
da criatividade para superar as di-

-
cia de infraestrutura e de mate-
riais pedagógicos.

As crianças tiveram conheci-
mento básico da história e do ob-
jetivo de cada modalidade, além 
de se apropriarem corporalmente 
delas. No Quadro de imagens 1, 
abaixo, estão retratadas as práti-
cas pedagógicas com o Polo aquá-
tico, a Vela, o Nado sincronizado, 
o Salto ornamental, a Canoagem 
e a Natação.

Quadro de Imagens 1 – 
Modalidades aquáticas

Fonte: Arquivo dos autores.
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TNT azul, criamos o cenário pa-
ra as práticas aquáticas. A cada 
modalidade foram sendo inseri-
dos outros materiais para com-

-
da modalidade, como traves de 
plástico e bola de borracha para 
o polo aquático, módulo de espu-
ma para o salto ornamental, ca-
bo de vassoura e papel kraft para 
o remo e vela. Esta última mo-
dalidade citada, também exigiu 
a utilização de caixa de papelão.

As crianças iam reproduzindo 
gestos das modalidades sempre 
que tomavam conhecimento do 
repertório motor necessário pa-
ra a realização de cada esporte 
e podiam recriar os movimentos 
nas aulas seguintes, de acordo 
com os seus interesses e motiva-
ções. Sobre essa questão, Mello 
et al. (2016) ressaltam a impor-
tância de a criança exercer a sua 
criatividade e expressar as su-
as demandas subjetivas no ato 
de brincar. Os autores defendem 
ainda, que o professor de Edu-
cação Física da Educação Infantil 
deve assumir as crianças como 
produtoras de cultura, ou se-
ja, como sujeitos dotados de co-
nhecimentos e de uma bagagem 
histórica e social, que precisa ser 
respeitada.

Modalidades 
“diferenciadas” e 
pouco conhecidas

As modalidades Rugby, Ginás-
tica de trampolim, Levantamento 
de peso e Hóquei sobre a grama 

formam um conjunto de práticas 
esportivas pouco difundidas pe-
la mídia em nosso país. Por es-
sa razão, são desconhecidas pela 
maioria das crianças da Educa-
ção Infantil. Segundo Moreira 
(2003, p. 1210), “toda cultura 
se forma e reforma constante-
mente no contacto com o dife-
rente e o exterior a si mesma”. O 
autor complementa que “[…] os 
diversos meios de comunicação 
exercem hoje uma função peda-
gógica básica, a de socializar os 
indivíduos e de transmitir-lhes 
os códigos de funcionamento 
do mundo” (MOREIRA, 2003, p. 
1216, grifo do autor).

O trabalho com essas moda-
lidades contribui com a amplia-
ção do repertório cultural das 
crianças, sem que a preocupa-
ção residisse no consumo passi-
vo desses bens culturais. Ao con-
trário, nossas aulas se guiavam 
pela perspectiva de potencializar 
junto as crianças as suas capa-
cidades autorias de recriarem os 

cada uma das práticas corporais 
vivenciadas. Baseados em Cer-
teau (1994), para nós, os sujei-
tos do cotidiano não consomem 
passivamente os bens culturais 
a eles ofertados, há uma “estéti-
ca da recepção”, promovendo um 
“consumo produtivo”. Assim sen-

imprimem as suas marcas identi-
tárias nesses bens culturais, tor-

atribuindo sentidos próprios.
O Quadro de imagens 2, a 

seguir, ilustra parte dessas vi-
vências:
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Quadro de Imagens 2 – Modalidades “diferenciadas”: 
Rugby, Ginástica de trampolim, Levantamento 

de peso e Hóquei sobre a grama

Fonte: Arquivo dos autores.

No caso dessas modalidades, 
alguns dos implementos eram os 

-
te no esporte, como é o caso do 
Hóquei sobre a grama e o Rugby. 
Em parceria com o professor de 
Artes, conseguimos adquirir es-
ses materiais com recursos pró-
prios e levar para que as crian-
ças tivessem contato com eles. 
A quadra da comunidade serviu 
como espaço para realização do 
Rugby e um pátio de grama sin-
tética com traves feitas com ca-
nos de pvc utilizados no Hóquei 
sobre a grama. A bolinha tam-
bém era alternativa. A Ginásti-
ca de trampolim foi vivenciada a 
partir de uma mini cama elásti-
ca que o CMEI CCP possui e para 
o Levantamento de peso cons-
truímos com madeira uma barra 
com halteres similar.

Nos casos acima narrados, 
houve uma mescla entre mate-
riais estruturados e alternativos, 
que compuseram o cenário das 
experiências pedagógicas, en-
riquecendo o trabalho e geran-
do maior empolgação e envol-
vimento das crianças nas aulas. 
Canestraro, Zulai e Kogut (2008) 

-
riais de ensino são instrumen-
tos facilitadores no método de 
ensino, na prática pedagógica e 
no processo de ensino-aprendi-
zagem. Aliado a essa constata-
ção, Moreira et al. (2017) des-
taca que a literatura acadêmica 
na área da Educação Física tem 
apontado para o reconhecimen-
to dos materiais como uma das 
principais razões para o (maior 
ou menor) engajamento dos es-
tudantes nas aulas.
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Modalidade que 
envolvem as provas 
do atletismo

Em algumas modalidades, 
além da experimentação cor-
poral, houve a produção coleti-
va de implementos a partir de 

Quadro de Imagens 3 – conjunto de modalidades do atletismo

Fonte: Arquivo dos autores.

materiais não estruturados, que 
foram utilizados para o uso nas 
aulas. Com efeito, houve a ne-
cessidade também de adaptação 
nos modos de lançar/arremessar 
o disco, o dardo, o peso e o mar-
telo. O Quadro de imagens 3 de-
monstra essas vivências:

As crianças foram levadas a 
uma quadra poliesportiva de uso 

-
do do CMEI CCP. Lá as crianças 
aprendiam a técnica do movi-
mento de lançar e arremessar os 
implementos de cada uma des-
sas provas do Atletismo. Depois, 
iam manuseando e explorando 

tais movimentos.
As vivências se pautaram pe-

lo exercício livre e espontâneo 
do corpo, ampliando o repertó-
rio motor das crianças de forma 
não estereotipada. Nesse caso, 

consideramos haver dois possí-
veis caminhos a serem seguidos 
pelo professor de Educação Fí-
sica. Um pode ser o de assumir 
o que preconiza o campo de co-
nhecimento do Comportamento 
Motor (MANOEL, 1996),39 e mi-
nistrar aulas com foco no desen-
volvimento das habilidades mo-
toras básicas, no caso dessas 
provas do Atletismo, as habilida-
des manipulativas (GALLAHUE; 

39 Manoel (1996) assevera que o Comportamento Motor 
estuda os processos neuropsicológicos da organização 
motora em termos de controle, desenvolvimento e 
aprendizagem motora.
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OZMUN, 2001). Outro, trilha uma 
perspectiva pedagógica mais ali-
nhada com a Sociologia da Infân-
cia (SARMENTO, 2013), em que 
os processos de ensino-aprendi-
zagem na infância se dão de ma-
neira menos adultocêntrica, na 
medida em que respeita as par-
ticularidades físicas, motoras, 
cognitivas, emocionais, históri-
cas, sociais, culturas e das crian-
ças. Assim, se distancia de qual-
quer tipo de prática que pretende 
a padronização dos movimentos.

Em nossa avaliação, mais ade-
quado foi trabalhar a partir do 
entendimento da criança como 
sujeito de direitos, produtora de 
cultura e protagonista dos seus 
processos de socialização (SAR-
MENTO, 2013). Para tanto, as 
práticas corporais que tematiza-
ram o Atletismo adotavam a “re-
produção interpretativa” (COR-
SARO, 2009) como possibilidade 
pedagógica. Este conceito foi 
cunhado por Willian Corsaro para 
referenciar os aspectos inovado-
res da participação das crianças 
em sociedade, especialmente, 
nas suas formas de interação nas 
culturas de pares,40 aproprian-
do-se de informações do mun-
do adulto de forma a atender aos 
seus interesses próprios enquan-
to crianças. Isso se materializou 
tanto na produção do material 
quanto nas atividades em si.

As atividades que tematiza-
ram o Atletismo foram realiza-
das por meio do espírito lúdico 

40 
um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, 
valores e interesses que as crianças produzem e 
compartilham na interação com seus pares”.

e da interação entre as crian-
ças. Conforme consta na Ba-
se Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) (BRASIL, 2017), um 
trabalho pedagógico a partir do 
campo de experiências “Corpo, 
Gestos e Movimento”, consiste 
na exploração de um amplo re-
pertório de movimentos, gestos, 
olhares, sons e mímicas com o 
corpo, que visam descobrir va-
riados modos de ocupação e de 
relação do espaço com o corpo. 
Portanto, a atuação do professor 
de Educação Física na Educação 
Infantil precisa levar em conta a 
necessidade de aliar os sentidos, 
os gestos, os movimentos inten-
cionais e involuntários, coorde-
nados ou espontâneos das crian-
ças, com a exploração do mundo, 
do espaço e dos objetos ao seu 
entorno, provocando-as a esta-
belecer relações e produzirem 
conhecimentos sobre si, sobre o 
outro, sobre o universo social e 
cultural, tornando-se, progressi-
vamente, conscientes dessa cor-
poreidade (BRASIL, 2017).

Modalidades de 
lutas e tiro

No que tange às lutas e tiros, 
foram apresentadas dentro de 
uma lógica de não violência, de 
maneira formativa e respeitosa 
aos colegas, que nessas práticas 
corporais, se colocavam na con-
dição de adversários.

No Quadro de imagens 4, es-
tão representadas cenas das prá-
ticas pedagógicas com o Tiro com 
arco, Tiro esportivo, Boxe, Luta 
greco-romana, Judô e Esgrima.
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Quadro de Imagens 4 – Modalidades de Lutas e Tiro

Fonte: Arquivo dos autores.

Essas atividades, assim co-
mo a maioria, foram vivencia-
das a partir das adaptações ne-
cessárias de material, espaço e 
formas de se movimentar. Pa-
ra além disso, tornaram-se um 
valioso momento para fomentar 
em nível teórico e prático valo-
res relacionados ao respeito ao 
próximo, a competição saudável, 
dentro das regras estabelecidas, 

-
xão sobre a cultura de paz.

o CMEI CCP está inserido é per-
meado por muita violência na co-
munidade. Não é raro ouvirmos 

relatos por parte das crianças de 
tiros, mortes, operações policiais 
no bairro, bem como de violên-

social que atravessa o cotidiano 
infantil impacta diretamente na 
produção simbólica das crianças 
e de suas brincadeiras, pois, co-

e das práticas das comunidades 
e das culturas locais e mais am-
plas em que elas emergem”. In-
dependentemente do local, dis-
cutir com as crianças e vivenciar 
situações em que a cultura da 
paz é fomentada são importantes 
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ações pedagógicas, que precisam 
estar presentes no trabalho de 
todos os docentes.

No que se refere à Educação 
Física infantil, autores como Bar-
bosa, Martins e Mello (2017) in-
dicam que é comum as crianças 
que residem em comunidades 

-
patia por brincadeiras “lúdico-
-agressivas”. Contudo, ressal-
tam que também é comum, que 
os educadores façam uma leitu-
ra negativa dessas formas de ex-
pressão corporal, como se toda a 
brincadeira que envolve “lutinha” 
ou a simulação de armas e tiros 
fossem, necessariamente, ex-
pressão de violência, de indisci-
plina, agressividade etc. Por meio 

que esses tipos de brincadeiras

-
ças estavam agindo com indisci-
plina, mas como uma forma parti-
cular de socialização, ou, podemos 
dizer, uma aprendizagem para a 
não violência, pois elas mesmas 
criam códigos e limites que conse-
guem demarcar essa agressivida-
de em um contexto lúdico. Dentro 
de uma perspectiva de violência 
desacelerada, de imersão na fan-
tasia, de brincar com a violência, 
de romper com o cotidiano, identi-

fenômeno se manifestar.

O projeto “Brincando com 
as modalidades olímpicas” pre-
zou pela articulação de práti-
cas com o viés de apropriação 
dos bens da cultura corporal de 

aprendizagem sobre os aspectos 

atitudinais subjacentes. Com 
efeito, o trabalho com as mo-
dalidades de Tiros e Lutas per-
mitiam às crianças o contato e 
o acesso a práticas corporais di-
ferentes das rotineiras, daque-
las já conhecidas, bem como au-
xiliou na discussão de temáticas 
sensíveis como é o caso da vio-
lência comunitária e na socieda-
de como um todo.

Na esteira desse debate, Fa-
rias, Wiggers e Almeida (2019, 
p. 11) ressaltam

[…] que as brincadeiras de luta 
compõem um repertório de prá-
ticas corporais que possuem sen-

experiência infantil e, como tal, 
não podem ser analisadas de 
modo desconectado do seu tempo 
e espaço. Quando brincam de “lu-
tinhas”, as crianças lançam mão 
de expressões e linguagens que 
são socialmente (re)construídas 
com características muito parti-
culares que, no olhar do adulto, 
podem ser entendidas como atos 
de violência e/ou agressão. Essas 
características, de alguma forma, 
revelam faces do cotidiano, tra-
zendo à tona o protagonismo da 
criança frente aos seus espaços 
de relacionamento.

Essas ponderações acerca das 
atividades que envolvem luta e 
tiro são demasiadamente rele-
vantes para problematizarmos 
o olhar adultocêntrtico que dire-
cionamos às práticas corporais 
infantis. Essa forma de conceber 
– e julgar – as ações infantis são, 
geralmente, enviesadas no sen-
tido de vigiar e punir o que elas 
fazem quando resolvem brincar 
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um componente a mais, que foi 
trazer para o centro da práti-
ca pedagógica o diálogo com 
os atores da comunidade. Ga-
nhou relevância o processo de 
aproximação com esses atores 
que residem na região em que 
o CMEI CCP está inserido, para 
interagir com as nossas crian-
ças e professores.

No Quadro de imagens 5, de-
monstramos a participação di-
reta de meninas que praticam 
a Ginástica rítmica de manei-

-
ekwondo do bairro Piedade, 
centro de Vitória/ES.

por si nos tempos livres que 
constituem a rotina escolar. Pa-
ra tanto, consideramos adequa-
do que atividades dessa nature-
za sejam tematizadas de forma 
mais consistente e permanente 
na Educação Infantil, e que não 
se restrinja ao trabalho pedagó-
gica da Educação Física.

Modalidades com a 
participação e integração 
com a comunidade

As modalidades de Ginástica 
Rítmica e Taekwondo agregaram 

Quadro de imagens 5 – Modalidades de 
Ginástica Rítmica e Taekwondo

Fonte: Arquivo dos autores.
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O trabalho pedagógico com 
essas duas modalidades arti-
culou a obra “Meu primeiro li-
vro olímpico” com atletas “de 
verdade” e à vivência lúdica 
dos gestos e movimentos que 
caracterizam esses esportes. 
Convidamos para se apresen-
tar no CMEI CCP e, também pa-
ra ensinar o repertório motor 
característicos do Taekwondo 
e da Ginástica rítmica às nos-
sas crianças, pessoas que li-
dam com essas modalidades 
de forma mais orgânica. O en-
cantamento com esse contato 
foi uma das marcas fortes des-

-
caram bastante empolgadas em 
ver de tão perto, atletas que, 
quando muito, observam ape-
nas pela televisão.

As unidades formais de ensino 
não podem ser constituírem com 
“ilhas” isoladas de sua comuni-
dade. É fundamental que haja 
um diálogo permanente com as 
características, os acontecimen-
tos, as demandas e as potencia-
lidades que a comunidade local 
oferece. Ferreira (2005) destaca 
positivamente as iniciativas que 
visam estreitar os vínculos entre 
a escola e a comunidade que a 
cerca, tendo em vista a impor-
tância dessa dimensão do traba-
lho do educador na atualidade. 
Ferreira (2005, p. 15) vai além, 
ao assegurar que há a necessi-
dade cada vez mais premente 
de as escolas “[…] dialogarem 
com seu entorno, como meca-
nismo de criação de novos con-
sensos que possibilitem resta-
belecer novos pactos educativos 

capazes de contribuir para supe-

hoje no processo educacional.”
Esse trabalho articulado com 

atores da comunidade local, por 
um lado, enriqueceu a dinâmica 
pedagógica do projeto “Brincan-
do com as modalidades olímpi-
cas” da Educação Física, fazendo 
expandir para além das ativida-
des com o livro e nas aulas, e, 
por outro, valorizou uma parcela 
das pessoas que vivem no entor-
no do CMEI CCP, ao reconhecer 
e dar visibilidade para as suas 
atividades cotidianas. Em nos-
so entendimento, essa integra-
ção “escola-comunidade” trans-
cende as iniciativas já adotadas 
no CMEI CCP, de promover o di-
álogo “escola-família”, para uma 
relação mais ampliada, que en-
volve sujeitos outros, além da-

netos matriculados. Por esse ân-
gulo, acaba por construir uma 
imagem positiva da unidade 
educativa no bairro.

Este artigo objetivou narrar 
experiências pedagógicas que 
tematizaram as olímpiadas, sem 
a pretensão de se constituir em 
um modelo a ser aplicado em ou-
tros contextos, tampouco de que 
essas experiências sejam con-
sideradas as mais “corretas” ou 
“avançadas” em termos de Edu-
cação Física para a Educação In-
fantil. Ao contrário, ela precisa 
ser problematizada, criticada, re-
pensada a partir dos seus limites 
e possibilidades. Minimamente, 
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acreditamos que ela serve pa-
ra inspirar novas experiências e 

participação que a Educação Fí-
sica pode cumprir no âmbito da 
primeira etapa da Educação Bá-
sica, inclusive, sobre o papel que 
o jogo, a brincadeira e o esporte 
devem (ou não) assumir no con-
texto da infância escolarizada.

Nossa expectativa é que cada 
leitor faça o seu próprio “consu-
mo produtivo” (CERTEAU, 1994) 
dessa experiência relatada e con-
siga se apropriar dos elementos 

as práticas pedagógicas que en-
volvem o corpo e o movimento 
na Educação Infantil. Nessa dire-
ção, buscamos oferecer uma sín-
tese do trabalho com modalida-
des esportivas em diálogo com 
outros atores e linguagens que 
compõem o CMEI CCP.

O trabalho, fruto do Projeto 
“Brincando com as modalidades 
olímpicas”, utilizou uma obra li-
terária voltada para o público in-
fantil chamada: “Meu primeiro 
livro olímpico”, de autoria de Pe-
dro Ernesto (2011). Utilizamos o 
livro como recurso didático, que 
permitiu às crianças terem aces-
so aos códigos e símbolos que 
compõem cada esporte, além de 
nos servir como um disparador 
para as vivências corporais.

No transcurso das experiên-
-

culdades relacionadas a infraes-
trutura e de materiais, que nos 
levou a fazer adaptações pa-
ra que as práticas aconteces-
sem. Cenários e materiais foram 
sendo construídos, com e sem a 

participação das crianças. Assim 

os espaços e os materiais pode 
ser encarado pelos professores 
tanto como um obstáculo, por-
tanto, limitador da ação docente, 
quanto como uma potente opor-

-
cessos de ensino-aprendizagem. 
Optamos pela segunda perspec-
tiva, com o intuito de não privar 
as crianças de terem acesso aos 
bens culturais de natureza cor-
poral-esportiva.

A experiência pedagógica com 
as modalidades olímpicas tam-
bém tensionou pensarmos quais 
são as perspectivas e o objeti-
vos que devem ser assumidos 
pela Educação Física na Educa-
ção Infantil. O trabalho pedagó-
gico com o corpo e com o mo-
vimento narrado orientou-se 
pela concepção menos diretiva 
da ação adulta, bem como me-
nos preocupada em fazer com 
que as crianças adquiram apren-
dizagens motoras que as capa-
citarão para realizar atividades 
mais complexas no futuro, dis-
tanciando-se, portanto, de uma 
abordagem desenvolvimentista. 
Em nossa opinião, mesmo quan-
do as práticas são animadas pe-
lo espírito lúdico, permeadas pe-
la espontaneidade, pelo fazer 
que não prima pela técnica em 
si, o desenvolvimento de habili-
dades e as aprendizagens moto-
ras também ocorrem, só que co-
mo consequência das atividades 
da Educação Física, e não como 
um objetivo a ser alcançado.

Uma questão de extrema re-
levância nessa experiência foi a 
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lutas e os tiros como atividades 
naturalmente violentas. A vivên-
cia com as práticas esportivas, 
que envolvem o confronto corpo-
ral e a simulação de tiros a alvos, 

-
xões acerca da cultura de paz. 
Entendemos que essa é uma ta-
refa urgente que se coloca para 
todos docentes de todas as áre-
as do conhecimento, e que de-
vem ser tratadas para além da 
mediação por conteúdos/conhe-
cimentos de cunho esportivo.

A proposta do projeto “Brin-
cando com as modalidades olím-
picas” não se restringiu as ações 
internas, fechadas dentro dos 
muros do CMEI CCP. Além de ex-
plorarmos espaços da comuni-
dade, também envolvemos ato-
res da comunidade numa relação 
dialógica em que as nossas crian-
ças puderem conhecer um pouco 
mais dos atletas e das práticas 
esportivas que estão presentes 
no bairro. Além das vivências 
corporais adaptadas pela profes-
sora, houve chance de aprender 
com atletas e observar de perto 
a exibição muito próxima daque-
las que são vistas pela televisão.

as experiências foram positivas 
-

sional dos docentes envolvidos, 
como para a ampliação do re-
pertório cultural das crianças e 
da satisfação de suas famílias, 
que nos informavam com mui-
ta animação os relatos do mo-
do peculiar como elas haviam 
se apropriado daquelas expe-
riências. Era muito comum nos 

procurarem, para comunicar que 

“ensinando o que aprenderam” 
nas aulas de Educação Física, e 
desejando assistir na televisão 
as modalidades que tiveram con-
tato por meio do Projeto.
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