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Introdução 

Este relato fundamenta-se em uma experiência compartilhada de aprendizagem situada e está 

centrado na perspectiva de uma licencianda em educação física (EF) da Universidade Federal do 

Ceará, elaborado em primeira pessoa para caracterizar a ênfase em sua escrita autoral. “Quando iniciei 

o curso de EF não sabia da não obrigatoriedade de professor(a) especialista da área na educação 

infantil (EI). Isso me angustiou na busca de compreender o porquê, já que estudei inúmeras disciplinas 

que mostravam a importância da EF neste período, compreendendo o desenvolvimento motor, a 

aprendizagem motora, assim como a importância do brincar, o movimento corporal como linguagem, 

a dança, os jogos cooperativos, enfim, me vi alicerçada de conhecimentos que auxiliavam minha 

formação enquanto professora de EF, e a infância não ficava de fora. Presenciei no estágio essa 

realidade e estudei a disciplina ‘EF na EI’, que propôs que a EF seria trabalhada por meio do estudo da 

BNCC e do RCN.”  

 

BNCC e RCN: algumas tensões 

“A referência principal da EF na BNCC seria as práticas corporais em ciclos de ensino, que 

logo observei a não contemplação de um ciclo específico para a EI. No RCN havia uma especificação 

maior, mas não trazia uma especificação direta da EF neste segmento, mas de forma indireta o 

movimento que vinha como um objetivo geral para o conhecimento do mundo, que poderia ser 

traduzido como uma área a ser trabalhada pela EF. Poderia, mas não fora. E essa foi uma das maiores 

indagações de todos(as) da minha sala e o questionamento do porquê não haver essa obrigatoriedade, 

nos foi respondida pelo professor com a frase: ‘o que você como especialista faria de diferente do(a) 

generalista que assume essa tarefa de trabalhar o movimento na EI?’ Diante da experiência do estágio, 

percebi uma falta de direcionamento para se trabalhar o movimento de forma mais proficiente. Correr, 
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rolar, saltar, trepar, todas as habilidades motoras poderiam ser aprimoradas através de atividades 

específicas na EI, mas o que vi foi o movimento sendo trabalhado através de atividades recreativas. 

Levei essa experiência para a sala e o professor levantou a questão se realmente seria importante essa 

proficiência, essa especificidade. Vi através desses levantamentos feitos pelo professor que ele queria 

nos testar, ver se seríamos capazes de convencer o mundo de que nós enquanto professores(as) de EF 

seríamos, de fato, responsáveis por trabalhar o movimento na EI. Então, quando foi pedido pelo 

professor para ser elaborado um plano de aula baseando-se pelos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento do campo de experiências ‘Corpo, gestos e movimentos’ da BNCC, pude, finalmente, 

tentar responder de forma prática àquelas indagações feitas em sala de aula.” 

 

Planejamento de aula e intervenção 

“Fiquei responsável pelo objetivo EI02CG04 – Demonstrar progressiva independência no 

cuidado do seu corpo com atividades voltadas para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. 

Elaborei meu plano de aula com a temática ‘anatomia’ com intenção de viabilizá-lo na escola pública 

onde realizava estágio de observação e já interagia com as crianças. Porém, devido ao período de 

aplicação ter se prolongado, os(as) alunos(as) entraram de férias e o plano não pode ser aplicado. Um 

colega de turma à frente de um projeto numa comunidade da periferia se dispôs a reunir algumas 

crianças e lá se tornou a única possibilidade de aplicabilidade do plano. O ambiente já não era um 

fator que propiciava liberdade, pois estávamos na quadra da comunidade com uma quantidade 

razoável de pessoas observando, que acabavam por ser um fator intimidador. Eu previ isso e criei um 

plano B, que se tornou o plano A. Após um pouco mais de interação com as crianças percebi que 

podia introduzir a música e a dança, resgatando, assim, alguns pontos do plano anterior.” 

 

Considerações 

“Ao terminar a aplicação lembrei tudo que havia lido, discutido e indagado em sala de aula 

durante a disciplina. Recordei a aula na EI que observei durante o Estágio, que a pedagoga definiu 

como recreação. Ao assistir aos vídeos enquanto os editava para apresentar na disciplina, me vi tirando 

o olhar sobre as crianças e lançando-o sobre mim e todas as respostas às perguntas que me inquietaram 

fluíram, pois vi uma professora de EF ‘em formação’, que estudou, pesquisou e elaborou uma aula 

onde o movimento não era trabalhado apenas de forma recreativa, mas de conhecimento aprofundado 

do corpo.” 
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