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Resumo

Este artigo científico é requisito parcial para obtenção do certificado de
especialista em Gestão e Coordenação Pedagógica do curso de pós-graduação lato
sensu da Faculdade São Judas Tadeu.
O objetivo principal do artigo é o papel do coordenador de Educação Física
como mediador no desenvolvimento infantil. Caracterizando como objetivo específico
à identificação da importância do professor de educação física na educação infantil
como mediador de suas habilidades motoras.
A pesquisa justifica-se deste tema ao fato de acordo com o contexto a se
observar os aspectos relativos ao desenvolvimento motor em crianças na faixa etária
de 4 e 6 anos de idade, ou seja, na educação infantil.
No entanto a relevância da pesquisa é para que o Coordenador de Educação
Física tenha como principal função estabelecer que ainda que haja fatores que
efetivamente determinam a existência da “diferença” no desenvolvimento motor da
criança, que o professor de Educação Física juntamente com seu Coordenador
tenha como meta contribuir para reforçar, e justificar, a necessidade de professores
qualificados para estarem atuando na primeira etapa do ensino infantil.
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Introdução

A idade pré-escolar é considerada a fase áurea da vida em termos de
psicologia evolutiva, pois é nesse período que o organismo se torna estruturalmente
capacitado para o exercício de atividades psicológicas mais complexas como, por
exemplo, o uso da linguagem articulada (PAIM, 2003) e, nesta fase, se abrange os
movimentos fundamentais (correr, saltar, arremessar, receber, quicar, chutar) e suas
combinações. Na educação infantil, a Educação Física utiliza-se de jogos e
brincadeiras como um instrumento para auxiliar o desenvolvimento das crianças,
seja no plano motor, afetivo ou cognitivo (CAMPÃO, 2008), sempre visando
promover um estilo de vida mais ativo e saudável, desta forma, obtendo uma
qualidade de vida satisfatória.
O desenvolvimento motor pode ser entendido como um processo seqüencial,
contínuo e relacionado à idade cronológica, pelo qual o ser humano adquire uma
enorme quantidade de habilidades motoras sendo que as mudanças mais
acentuadas ocorrerem nos primeiros anos de vida (TANI, et all, 1988). Lembrando
que, cada indivíduo tem um relógio biológico que regula seu progresso. O
crescimento biológico e maturidade da criança, não prosseguem necessariamente
em comum acordo com o calendário do tempo ou sua idade cronológica (Bernhoeft,
2005).
Quanto mais elevado for seu nível de desenvolvimento, mais rápido e mais
seguramente poderão ser aprendidos movimentos novos ou difíceis, com uma
economia de esforço, propiciando melhor orientação e precisão (PEREIRA, 2002).
Portanto, o desenvolvimento motor é importante e, apesar disso o início da
vivência educacional formal das pessoas é conduzido por professores não
especialistas e infelizmente, como argumenta Ayoub (2005) “temas relacionados à
área da Educação Física raramente são estudados nos cursos de formação de
professores, ou, quando são, acabam sendo abordados equivocadamente de forma
reducionista (p.53-61)”.
Na LDB nº 9394/96 art. 26 LDB, § 3º, consta que a Educação Física,
integrada à proposta pedagógica da escola, é um componente obrigatório da
Educação Básica, entretanto. No entanto não está indicado neste documento qual
professor deve ser o responsável por lecioná-la na Educação Infantil e no Ensino
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Fundamental I. Nestas fases é admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério, a modalidade Normal, oferecida em nível médio (LDB, art. 62).
Ao contrário do que seria o recomendado, no Parecer do Conselho Nacional
de Educação nº 16/2001, outro documento do Ministério da Educação no qual é
abordada a obrigatoriedade da Educação Física como componente curricular da
Educação Básica, é discutido e sugerido que o professor regente, isto é, aquele
formado no curso Normal e/ou em pedagogia, deve ser o responsável para conduzir
tal disciplina na educação infantil e nos quatro primeiros anos do Ensino
Fundamental.
Recentemente o Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da
resolução 07/2010 publicou através da Câmara de Educação Básica, que poderão
estar a cargo o professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos
permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos
respectivos componentes (CNE, 2010, art. 31). Esta resolução mais recente criou
uma grande mobilização entre a área de Educação Física para que os professores
formados em Educação Física não perdessem o espaço conquistado há algum
tempo e, principalmente que a tarefa não fosse delegada àqueles com quase
nenhuma competência para conduzi-la de forma produtiva.
Cabe ressaltar a importância de um desenvolvimento motor ensinado e
estimulado

de

forma

adequada

e,

devemos saber

se

há

diferença

no

desenvolvimento motor de crianças entre 4 a 6 anos, ou seja, na educação infantil,
que praticam aulas de educação física ministradas por um professor de Educação
física e aulas sem o professor especializado.

Metodologia

Este Trabalho de Conclusão de Curso trata-se de uma pesquisa exploratória,
baseada na coleta de dados bibliográficos dos autores: David Gallahue (2002), Lei
De Diretrizes e Bases Da Educação Nacional (1996) e Laurinda Almeida (2003),
cujas obras estão relacionadas com o coordenador de educação física como
mediador no desenvolvimento motor de crianças na educação infantil.
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Segundo Lakatos (1992, p.44):
“A pesquisa bibliográfica permite compreender que,
se de um lado a resolução de um problema pode ser
obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de
laboratório quanto à de campo (documentação
direta) exigem, como premissa, o levantamento do
estudo da questão que se propõe analisar e
solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto,
ser considerada também como o primeiro passo de
toda pesquisa científica”.

A metodologia de estudo utilizada é classificada como teórica, tendo sido
utilizados livros e sites de pesquisas que contribuem para o esclarecimento dos
profissionais da educação.

Educação Física escolar.

A história nos diz que a educação física ao começar na educação infantil,
teve como objetivo instrumentalizar o aspecto psicomotor das crianças através de
atividades que utilizam a área motora, o que, conseqüentemente, ajudaria no seu
processo de alfabetização, tendo como principal, auxiliar às aprendizagens de valor
“cognitivo”. Assim nesta perspectiva, a educação física vincula-se aos princípios da
educação infantil de cunho compensatório, onde a educação física fica subordinada
a outras disciplinas escolares favorecendo o processo de ensino através das
atividades psicomotoras, favorecendo assim algo que seja lúdico e agradável a esta
faixa etária.
Assim a educação física no ambiente infantil acaba por ser instrumento, não
sendo as formas culturais do movimentar-se humano, considerados um saber a ser
transmitido pela escola. Vieira (2007, p.5) apresenta que “a educação física na
educação infantil pode configurar-se como um espaço em que a criança brinque com
a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento, alfabetizando-se nessa
linguagem.” Ele mostra que criando situações em que a criança venha entrar em
contato com várias manifestações da cultura corporal tendo em vista sempre a
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dimensão lúdica como Um dos elementos principais para a ação educativa na
infância. O ato do brincar se relaciona com a linguagem corporal.

O papel do Coordenador Pedagógico.

Dentro das inúmeras mudanças que ocorrem na sociedade atual, de ordem
econômica, política, social, ideológica, a escola, como instituição de ensino e de
práticas pedagógicas, enfrenta muitos desafios que comprometem a sua ação frente
às exigências que surgem. Assim, os profissionais, que nela trabalham, precisam
estar conscientes de que os alunos devem ter uma formação cada vez mais ampla,
promovendo o desenvolvimento das capacidades desses sujeitos.
Para tanto, torna-se necessária à presença de um coordenador pedagógico
consciente de seu papel, da importância de sua formação continuada e da equipe
docente, além de manter a parceria entre pais, alunos, professores e direção.
De acordo com determinados Regimentos Escolares, "a função de
coordenação pedagógica é o suporte que gerencia, coordena e supervisiona todas
as atividades relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, visando
sempre à permanência do aluno com sucesso." (BRANDÃO, 2001).
Já segundo Almeida (2003), cabe ao coordenador "acompanhar o projeto
pedagógico, formar professores, partilhar suas ações, também é importante que
compreenda as reais relações dessa posição.” Partindo desse pressuposto, podemse identificar as funções formadora, articuladora e transformadora do papel desse
profissional no ambiente escolar.
Considerando a função formadora, o coordenador precisa programar as
ações que viabilizem a formação do grupo do grupo para qualificação continuada
desses sujeitos. Conseqüentemente, conduzindo mudanças dentro da sala de aula e
na dinâmica da escola, produzindo impacto bastante produtivo e atingindo as
necessidades presentes.
Assim, muitos formadores encontram na reflexão da ação, momentos
riquíssimos para a formação. Isso acontece à medida que professores e
coordenadores agem conjuntamente observando, discutindo e planejando, vencendo
as dificuldades, expectativas e necessidades, requerendo momentos individuais e
coletivos entre os membros do grupo, atingindo aos objetivos desejados.
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As relações interpessoais permeiam a prática do coordenador que precisa
articular as instâncias escola e família sabendo ouvir, olhar e falar a todos que
buscam a sua atenção. Conforme Almeida (2003), na formação docente, "é muito
importante prestar atenção no outro, em seus saberes, dificuldades", sabendo
reconhecer e conhecer essas necessidades propiciando subsídios necessários à
atuação. Assim, a relação entre professor e coordenador, à medida que se estreita e
ambos crescem em sentido prático e teórico (práxis), concebe a confiança, o
respeito entre a equipe e favorece a constituição como pessoas.

A importância da Educação Física na Educação Infantil.

A Educação Física é essencial na Educação Infantil, ela trabalha de forma
lúdica, com os aspectos cognitivo e afetivo, conectados com o movimento por meio
dos jogos, brincadeiras e atividades rítmicas, revelando a cultura corporal de cada
grupo social e constituindo-se em atividade privilegiadas, nas quais o movimento é
aprendido e ganha significados, tornando-se um meio para se alcançar uma educação
integral (trabalha com a ética, o social e o intelectual da educação) e global (vincula
ações cognitivas, afetivas e motoras).
Na educação infantil é muito importante que se faça o uso dos maiores
números de experiências possíveis, apresentando um novo mundo, mundo este que
precisa ser lúdico e agradável ao desenvolvimento infantil, Sendo assim esse mundo
deve ser de acordo com a realidade da criança, pois é assim que a mesma começa
a se relacionar com um meio social e físico, ajudando assim no seu
desenvolvimento.
E a educação física consegue isso de uma forma muito prazerosa através de
jogos, brincadeiras e esportes. Assim a educação física na infância é muito
importante, pois através dela que é importante para o desenvolvimento motor,
cognitivo e sócio afetivo, pontos estes que auxiliam para uma boa convivência na
sociedade.

E com as brincadeiras, a criança estimula a imaginação, aprende a

respeitar as regras de convivência entre outros.
E para isso a figura do Coordenador que deve ser o interventor, ajudando o
professor e aluno a desenvolver seus conhecimentos, habilidades e relações sociais.
A figura do coordenador juntamente com o professor de educação física
precisa entender cada estágio de desenvolvimento infantil tem como principal
6/15

função, para estimular corretamente cada etapa. E para isso, esses estímulos
podem fazer a criança se desenvolver de uma forma mais rica e agradável.
Assim, a partir de brincadeiras e jogos podem-se aprimorar as capacidades
físicas

básicas:

como

saltar,

correr,

arremessar,

pular,

subir.

Por isso os principais objetivos da atividade física infantil são: o domínio do controle
corporal; diferenciar cada parte do corpo através do movimento; a noção de espaço
e tempo; melhorar o desempenho em atividades de força, resistência, flexibilidade e
velocidade; e cooperar em atividades de grupo.
Dessa forma, fazendo uso das brincadeiras e de determinadas atividades a
criança adquire um comportamento próprio, de organização, de socialização e da
capacidade para criar e obedecer a regras como disse anteriormente.
O Referencial Curricular Nacional atribui grande importância ao trabalho com
o corpo e o brincar, enfatizando a relação do indivíduo com os outros e o ambiente
que o circunda, gerando produção de conhecimento: “propiciando a brincadeira,
portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem experimentar o mundo e
internalizar a compreensão particular sobre as pessoas, sentimentos e os diversos
conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 28).

A psicomotricidade no desenvolvimento infantil.

A educação psicomotora pode permitir a recuperação, em parte, do atraso,
aumentando a vivência corporal.
Por outro lado, uma experiência motora pobre pode retardar o processo de
maturação (hipocinesia).
O

desenvolvimento

motor

representa

um

aspecto

do

processo

desenvolvimentista total e está intrinsecamente inter-relacionado às áreas cognitivas
e afetivas do comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores. A
importância do desenvolvimento motor ideal não deve ser minimizada ou
considerada como secundária em relação a outras áreas do desenvolvimento.
Portanto, o processo do desenvolvimento motor revela-se basicamente por
alterações no comportamento motor, do bebê ao adulto, é um envolvido no processo
permanente de aprender a mover-se eficientemente, em reação ao que enfrentamos
diariamente em um mundo em constante modificação (GALLAHUE; OZMUN, 2002).
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Nos primeiros anos de vida a criança explora o mundo que a rodeia com os
olhos e as mãos, através das atividades motoras. Ela estará, ao mesmo tempo,
desenvolvendo as primeiras iniciativas intelectuais e os primeiros contatos sociais
com outras crianças. É em função do seu desenvolvimento motor que a criança se
transformará numa criatura livre e independente (BATISTELLA, 2001).
Segundo Oliveira (2001), toda seqüência básica do desenvolvimento motor
está apoiada na seqüência de desenvolvimento do cérebro, visto que a mudança
progressiva na capacidade motora de um indivíduo, desencadeada pela interação
desse indivíduo com seu ambiente e com a tarefa em que ele esteja engajado. Em
outras palavras, as características hereditárias de uma pessoa, combinada com
condições ambientais específicas (como por exemplo, oportunidade para prática,
encorajamento e instrução) e os próprios requerimentos da tarefa que o indivíduo
desempenha, determinam a quantidade e a extensão da aquisição de destrezas
motoras e a melhoria da aptidão (GALLAHUE; OZMUN, 2002).
É através das atividades psicomotoras, principalmente nos jogos e atividades
lúdicas que a criança irá explorar o mundo que a cerca, diferenciando aspectos
espaciais, reelaborando o seu espaço psíquico, ligações afetivas e domínio do seu
próprio corpo.

Considerações Finais

Como resultado das pesquisas realizadas para a construção desse trabalho,
concluo que o professor de Educação Física possui uma função indispensável
dentro da escola. Por isso, é necessária a intervenção do profissional de Educação
Física na infância.
A lição que aprendi é que Portanto cabe aos coordenadores e professores dar
continuidade a esse trabalho, para que nosso papel dentro da educação e do
desporto seja cada vez mais uma referência.
Através de uma aprendizagem teórica tenho como conclusão que este artigo
contribuirá para o desenvolvimento da Educação Física como disciplina escolar
essencial para o desenvolvimento motor de crianças na educação infantil que.
Perante o exposto e análise apresentada, verifico que quem melhor do que o
professor especializado em Educação Física, para proporcionar e intervir no
desenvolvimento motor da criança, já que em sua formação o tema é abordado com
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grande aprofundamento, pois o professor de Educação Física não estuda apenas
como deve ensinar e sim o porquê deve ser ensinado e suas conseqüências, mas
entende-se que o coordenador e o professor de Educação Física deve a cada dia
buscar vários meios de qualificar-se profissionalmente, pois não adianta obter o
conhecimento e não por em prática.
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