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Resumo: De modo a impli-
car na formação do aluno, bem 
como em seus papeis sociais, a 
Educação Infantil, primeiro ciclo 
da Educação Básica, torna-se im-
portante pois constitui-se etapa 
em que os estudantes se apro-

-
cativas e que serão utilizadas por 
toda sua vida. O estudo tem por 

-
ções da Educação Física na Edu-
cação Infantil, pontuando fatos 
que evidencie sua relevância. Foi 
realizada uma pesquisa biblio-

por livros e artigos nas seguintes 
bases de dados: Scielo, Medli-
ne, Periódicos da Capes. Concluiu-
-se a importância da Educação Física nes-
sa fase escolar, uma vez que comprovado 
a necessidade de um melhor entendimen-

to sobre a linguagem corporal, sobretudo, 
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para construções das aulas e su-
as intervenções, consolidando 
um ensino íntegro, dessa forma 
abrindo discussões a tornar real 
a presença do professor de Edu-
cação Física nesse ambiente es-
colar, cumprindo objetivos re-
lacionados ao desenvolvimento 
integral da criança.

Palavras-chave: Educação 
infantil. Professor. Desenvolvi-
mento integral. Educação Física.

Abstract: In order to invol-
ve students in their education 
and their social roles, Early Chil-

of Basic Education, becomes im-
portant because it is a stage 
in which students take your li-
fe. The purpose of this study is 
to identify the contributions of 
Physical Education in Early Chil-
dhood Education, stating facts 
that show its relevance. A biblio-
graphic search was carried out 
starting from a search for books 
and articles in the following da-
tabases: Scielo, Medline, Periodi-
cals of Capes. The importance of 
Physical Education in this scho-
ol phase was concluded, since it 
has proved the need for a better 
understanding of body language, 
especially for classroom cons-
tructions and their interventions, 
consolidating an integral tea-
ching, thus opening discussions 
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to make real the presence of the 
Physical Education teacher in this 

-
jectives related to the integral 
development of the child.

Keywords: Child education. 
Teacher. Integral development. 
Physical Education.

Introdução

Por muito tempo a Educação 
Física ocupou, dentro da escola, 
um espaço com atividades cuja 

saúde, uma vez que fornecia aos 
alunos melhora nas suas capaci-
dades físicas. Atualmente, a Edu-
cação Física tem a missão muito 
mais ampla, com novos saberes 

-
nar o aluno parte de toda cultu-
ra que o cerca, sobretudo no que 
diz respeito ao movimento em 
toda sua amplitude e compreen-
são, de modo a conscientizá-lo, 

da mesma (BRACHT, 2010).
De acordo com Bracht (2004), 

os processos de construções da 
Cultura Corporal de Movimen-
to, se dá em relação a fatores 
inerente ao espaço e tempo em 
consonância a nossa relação com 
o mundo, principalmente na cul-
tura onde estamos inseridos por 
meio de nossas ações com o cor-
po e toda expressão produzida 
por ele, assim criando e consoli-
dando valores através de nossas 
práticas corporais.

Caracterizados por crian-
ças na faixa etária até seis 
anos, com ações integradas ao 

conhecimento de mundo e do 
lar desses estudantes, a Educa-
ção Infantil é o primeiro conta-
to de ensino sistematizado pela 
criança, e, tem em seu objetivo 
o desenvolvimento integral, cor-
respondente aos aspectos: físi-
co, psicológico, cognitivo e so-
cial (BRASIL, 1996).

A Educação Infantil consiste 
em entender a criança como su-
jeito de direito, que participa e 

onde utiliza de diversos meca-
nismos para produzir sua cul-
tura, como: brincar; imaginar; 
fantasiar; aprender; observar; 
experimentar; narrar e questio-

-
dos do meio onde está inserida 
e sobre sua própria comunidade. 
Em conformidade a essas capa-
cidades emerge o direito a opor-
tunizar o processo de apropria-
ção, renovação e de integração 
de saberes e conhecimento, co-
mo condição para sua constitui-
ção humana (BRASIL, 2016).

Quando a criança chega pela 
primeira vez à escola, mais es-

-
fantil, traz consigo uma gama de 
experiências de culturas corpo-
rais voltadas para o movimen-
to, frutos de outros ambientes 
sociais a qual já estava situa-
da, além da difusão das informa-
ções nas quais as chegam e que 
as compreendem. Dessa forma, 
um dos primeiros passos na im-
plementação da Educação Física 
neste contexto, consiste em tra-
balhar com um acervo que re-
portem a cultura local, inician-
do das vivências já aprendidas, 



82

contudo, fornecendo oportunida-
des de novas experiências que 
não tiveram fora da escola. Nes-
te sentido, atribuindo uma res-

-
tos, dando novos sentidos e 
aprendizagens (BRASIL, 1997).

No âmbito da proposta insti-
tucional na Educação Infantil, é 
incumbido a Educação Física ze-
lar pelos assuntos da linguagem 
corporal para amplo desenvolvi-
mento da criança, através dos 
processos metodológicos exis-
tentes alcance os planos bioló-
gicos, psicológicos, social e mo-
ral através de ações formativas 
corporais de base e psicomo-
toras (HURTADO, 1996).

A motricidade não é a única 

Educação Infantil, tendo como 
norteador a ludicidade nas ativi-
dades, buscando contemplar sa-
beres expressivos de modo que 
seja amplo, peculiar a cada ser 
e além do mais, dispor de mo-
mentos para imaginação a en-
riquecer a criação dos alunos 
(MATTOS; NEIRA, 1999).

Visando a intencionalidade das 
expressões corporais produzidas 
por gestos, ações no cotidiano, 
dadas por relações intimamente 
articuladas, carregadas de ati-
tudes que apresentem aspectos 
cognitivo, afetivo, social e motor. 
Construídas por situações nas 
quais estimulem a criação das 
crianças, de modo a demonstrar 
autonomia através dos seus mo-

-

meio das atividades não apenas 
com suas estruturas biológicas, 

mas também com todos outros 
elementos que compõem o ser, 
isto é, desenvolvimento integral 
(MATTOS; NEIRA, 1999).

A Educação Física integra os 
currículos da Educação Infantil, 
contudo, efetivamente essa fun-
ção é exercida pelo professor re-
gente de turma, através das au-
las do movimento19, sendo esta 
observada em sua realidade co-
tidiana durante o estágio super-
visionado do quarto período do 
curso de licenciatura, onde opor-
tunizou o contato, de modo a 
instigar levando ao estudo do te-

-
cançar o desenvolvimento inte-
gral da criança em seus diversos 
aspectos, sendo este objetivo da 
Educação Infantil, a Educação Fí-
sica pode contribuir de forma de-
cisiva para formação da crian-
ça, através de ações formativas 
e planejadas, na qual dispõe em 
seu currículo um entendimen-
to amplo sobre cultural corporal, 
levando a autonomia do sujei-
to, bem como sua atuação efeti-
va na sociedade.

Logo, os conhecimentos e sig-

para aplicação prática no que se 
refere às manifestações corpo-

-
zes acabam distorcendo os prin-
cípios e sentidos da Educação Fí-
sica na Educação Infantil.

19 O termo “aula do movimento” é atribuído ao momento 
na Educação Infantil, onde as professoras trabalham 
com seus alunos atividades corporais, com intuito 
que explorem as partes do corpo e tornem possível a 
consciência corporal.
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Assim, objetivando a compre-
ensão dessa relação, Educação 
Infantil e Educação Física, este 

-
portância da Educação Física na 
Educação Infantil, bem como su-
as contribuições para o desen-
volvimento integral da criança, 
enfatizando pontos que eviden-
cie sua expressividade neste 
ciclo escolar.

Metodologia

Este estudo foi elaborado 
através de uma Pesquisa Biblio-

e Lakatos (2003) “abrange to-
-

ca em relação ao tema de estu-
do, desde publicações avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, 

-
CONI; LAKATOS, 2003, p. 183).

Trata-se também de uma pes-
quisa descritiva, onde realizou-
-se uma busca em livros e artigos 
nas seguintes bases de dados: 
Scielo, Medline, Periódicos da 
Capes; as palavras chaves utili-
zadas foram: Educação Infantil, 
professor, desenvolvimento inte-
gral e Educação Física. Os crité-
rios de inclusão utilizados foram 
livros e artigos que tenham a da-
ta de publicação entre os anos de 
1986 a 2017, estando em portu-
guês, e que venham contribuir 
com informações sobre Educa-
ção Física na Educação Infantil: 
contribuições para desenvolvi-
mento integral. Foram excluídos 
artigos publicados anteriormente 

ao ano de 1986 e artigos que não 
atendiam ao tema.

Revisão de literatura

Educação infantil nos 
currículos escolares

A LDB 9.394/96 assegura a 
presença da Educação Física na 
Educação Infantil, bem como 
toda a Educação Básica, sen-
do seus conteúdos parte inte-
grante da proposta pedagógica 
das instituições (MAGALHÃES; 
KOBAL; GODOY, 2007).

Os conteúdos da Educação In-
fantil são engendrados reunin-
do ações que procuram integrar 
as vivências e os conhecimen-
tos das crianças com os sabe-
res já desenvolvidos, constituí-
dos na herança da cultura, arte, 
ciência e tecnologias. Tais práti-
cas são implementadas através 
dos relacionamentos na socieda-
de que as crianças, desde cedo, 

criação de suas caracterizações 
pessoais (BRASIL, 2013).

O ambiente da Educação In-
fantil deve permitir aos alunos 
experiências planejadas e perio-
dicamente revisadas insepara-
velmente das dimensões moto-
ra, afetiva, cognitiva, linguística, 
ética, estética e sociocultural, 
dentro da proposta pedagógi-
ca de cada instituição, contendo 
as aprendizagens esperadas em 
consonância a sua missão, obje-
tivando sempre um conhecimen-
to integral (BRASIL, 2013).
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Os conteúdos na Educação In-
fantil são delineados através dos 
conhecimentos de mundo das 
crianças, associando-os com tu-
do aquilo já descoberto e cons-
truído pelo homem em sua his-
tória, isto é, conjunto de bens 
culturais, artísticos, ambientais, 

-
sim, na elaboração e aplicação 
das aulas as vivências conquis-
tadas pelas crianças constituem 
relevantes fatos a serem ali-
nhados para ampliação de suas 
aprendizagens, contextualizan-
do-as com suas realidades diá-
rias (BRASIL, 2016).

As ações pedagógicas que 
constituem as ofertas no currí-
culo da Educação Infantil devem 
conter como eixos orientadores 
os diálogos, o ato de brincar e 
processos que assegurem os co-
nhecimentos (BRASIL, 2010).

Educação física 
nas escolas

Durante o século VIII, vários 
chefes de estados europeus por 
meio de trabalhos corporais in-
seriam hábitos para cuidados e 
manutenção do corpo para to-
da população, no entanto, nes-
sa época tais práticas corporais 
possuíam apenas caráter higie-
nista (SOARES et al., 1992).

Foi a partir da revolução in-
dustrial, sobretudo no início do 
século XX, onde surgiram gran-
des metrópoles e urbanização, 
logo, diante desse cenário que 
as atividades físicas em suas di-
versas concepções se consolida-
ram ganhando espaço, contudo, 

esse primeiro momento objeti-
vou o fortalecimento do corpo 
para atender as demandas do 
mercado para o trabalho (CAS-
TELLANI FILHO, 1998).

Após a revolução industrial, 
os interesses de uma nova so-
ciedade emergente, buscando 
atender as vontades do merca-
do e produções de bens, alinham 
aos zelos corpóreos nos quais 
atenderiam o mesmo pela força 
do trabalho, portanto esses cui-
dados expressariam obtenção de 
renda (SOARES et al., 1992).

A inclusão da Educação Físi-
ca na escola como responsável 
pelo ensino formal das práticas 
corporais, no início do século XX 

-
rente a um novo modelo de so-
ciedade, entretanto, sua efeti-

oscila de acordo com as carac-
terísticas de cada comunida-
de através de seus costumes e 
formas de organização (CAS-
TELLANI FILHO, 1998).

Dessa forma, a implementa-
ção da Educação Física, bem co-

-
racional ocorreu para atender os 
interesses da classe social que 
detinha o poder naquela época 
da recente sociedade (SOARES 
et al., 1992).

As escolas de ginásticas ale-
mãs no processo da implemen-
tação do seu método, idealiza 
a mesma como Educação Físi-
ca, de modo a transmiti-la im-
perativamente para outras na-
ções, inclusive para outros 
continentes, sobretudo os que 
já possuíam organizações de 
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ensino estruturadas (SOARES et 
al., 1992).

Durante as quatro primeiras 
décadas do século XX no Brasil, 
o modelo de Educação Física su-
bordinou-se aos métodos de gi-
násticas e a militarização, sendo 
a época histórica do país conhe-

os modelos de ensino, de modo 
incidir na formação da socieda-
de desejada por Getúlio Vargas 
(SOARES et al., 1992).

Nessa época, a formação do 

para exercer a docência no re-
cinto escolar ocorria em institui-
ções militares, somente a partir 
1939 passou a existir organiza-
ções civis formativas para a área, 

o poder controlador do governo 
sobre instituições de ensino (SO-
ARES et al., 1992).

Estudos mais avançados so-
bre Educação Infantil ganharam 
notoriedade a partir de 1960, 
justamente pelo aumento da 
sua demanda e extensão pe-
lo mundo, já no Brasil esse pro-
cesso crescente se concretizou 
por volta de 1970. Esse fenôme-
no de crescimento consolidou a 
fundamentação da Educação In-
fantil mudando seu rumo na his-
tória, dada por uma série de 
progressos. Leis como a consti-
tuição de 1988 e a LDB de 1996, 

-
xa etária e conteúdos, além de 
adotar uma nova denomina-
ção para instituições de ensi-
no infantil, na quais conhece-
mos hoje como Educação Infantil 
(KUHLMANN JUNIOR, 1998).

Educação física na 
educação infantil

Segundo Basei (2008), a 
Educação Física, com suas ati-
vidades envolvendo corpo e 
movimento, propicia o enrique-
cimento do ambiente convergin-
do com os objetivos da Educação 
Infantil, tornando-se fundamen-
tal nessa etapa de ensino, pois 
através das aplicações de seus 
conteúdos alcança uma gama de 
aspectos imprescindíveis para o 
progresso da criança, visto que 
elas trabalham tanto com rela-
ções afetivas em grupos, desa-

seu espaço, como também apro-
priação a respeito da linguagem 
corporal, além de estimular su-
as capacidades resolutivas an-
te as situações problemas sur-
gidas, dadas pelo delineamento 
das ações a cada aula.

-
mam que a principal via de in-
teração das crianças com mundo 
se dá por meio das suas expres-
sões corporais numa lingua-
gem não verbalizada, sobretudo 
na Educação Infantil, logo aler-
ta para o risco que o professor 
que atua nessa área pode come-
ter o sério engano de entender o 
corpo apenas em seu plano bio-
lógico, já que o mesmo também 
é receptor de muitos estímulos 
e apresenta respostas com su-
as diversas formas de comunica-
ção com o meio, ou seja, se co-
munica. Assim, faz se necessário 
uma formação adequada para 
seu entendimento amplo propi-
ciando o aprendizado.
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Muitas contraposições em efe-
tivar a presença da Educação Fí-
sica na Educação Infantil incor-

disciplinar já nas primeiras eta-
pas da vida escolar da criança, 
culminando numa segmentação 

as distorções acerca do conheci-
mento (AYOUB, 2005).

Na Educação Infantil, as do-
centes que atuam com as crian-
ças acabam distorcendo a com-
preensão do ser, logo não 
integram conteúdos realizados 
através das atividades em dife-
rentes espaços, de modo a fra-
cionar o ensino (SAYÃO, 1999).

O entendimento em tor-
no das atividades do cogniti-
vo, bem como os pertinentes 
ao movimento e ações do cor-
po, acabam por sofrerem gran-
des distorções e erros no recinto 
escolar pelas professoras que lá 
atuam (SAYÃO, 1999).

De acordo com Freire (1997), 
corpo e mente são indissociá-
veis, principalmente nesse pri-
meiro ciclo educativo, logo para 

-
va se faz necessário ações peda-
gógicas de ensino integrativas, 
dessa maneira alcançando evo-
luções com as crianças.

Segundo Ferreiro (1986) apud 
Freire (1997), o corpo em seu 
amplo aspecto, além das inúme-
ras manifestações e forma ex-
pressivas de comunicação, apre-
senta-se como canal vital para 
construções de saberes expres-
sivos na Educação Infantil.

-
porais conscientes das crianças, 

dada pela sua autonomia, de-
pendem da capacidade do me-
diador compreender a inter-rela-
ção entre corpo e mente, assim 
seu planejamento contemplará 
situações a enriquecer seus sa-
beres, como também fortalecer 
as relações sociais nas quais es-
tão inseridos (FREIRE,1997).

Para evoluções dos trabalhos 
realizados com as crianças rela-
cionados a assuntos corpóreos e 
todo agregado cultural que o cer-

capaz de perceber seus movi-
mentos em diferentes propostas 
durante as execuções de distintas 
atividades formativas do mundo 
do saber infantil (FREIRE, 1997).

Discussão

Estudos realizados apon-
tam para uma melhor compre-
ensão da criança, pois elas são 
produtoras de culturas, ou se-
ja, sujeitos socioculturais ap-
tos na construção do ambiente 
(MULLER; CAVALARO, 2009).

Debates em torno do trabalho 
em conjunto entre os professo-
res de Educação Física (compe-
tente as matérias a respeito do 
movimento e cultural corporal) 
e do professor regente de tur-
ma na regulação para atender 
peculiaridades da Educação In-
fantil, progridem para uma pro-
posta integralizadora de conte-
údos (EHRENBERG, 2014).

A presença da Educação Física 
na Educação Infantil é imprescin-
dível para construção da apren-
dizagem das crianças sobre cor-
po em toda sua extensão, bem 
como todos os elementos que o 
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compõem conectando-os com a 
realidade, o professor dessa área 
apresenta uma íntima relação 
com movimento e todo seu pro-
cesso, dessa maneira pode iden-

ponto de elaborar e intervir com 
excelência (EHRENBERG, 2014).

-
cação Física já nesse primeiro ci-
clo escolar é toda organização de 
conteúdos ao redor de ações di-
recionadas a fomentar e opor-
tunizar ao aluno vivências que 
contemplam uma gama de oca-
siões numa ampla dimensão pa-
ra seu desenvolvimento, pos-
suindo ações ativa e consciente 
na formação do futuro cidadão 
(GUIRRA; PRODÓCIMO, 2010).

A composição para aulas de 
Educação Física para crianças 
menores, ou seja, em idade pré-
-oral (crianças de 1 a 2 anos) 
tem que levar em conta o con-
tato e manejo de objetos exis-
tentes em suas realidades, sen-
do estes ocasionados por jogos 
e brincadeiras, tais experiências 
traduzem em interventores, tor-
nando relevante para suas per-
cepções de mundo dado por 
grandes avanços em seus conhe-
cimentos (MELLO et al., 2014).

A Educação Física, por permi-
tir a experiência e conhecimento 
a respeito da linguagem corpo-
ral em toda sua magnitude, con-
tribui para desconstrução de um 
fator fragmentador de ensino in-
serido cada vez mais cedo dentro 
das instituições de ensino, on-
de através de enganos propõem 

mais importante que a outra, 
assim fortalecendo precedentes 
que segregam a compreensão da 

criança. Outro ponto a consolidar 
sua presença na Educação Infan-
til consiste no entendimento em 
torno das expressões produzi-
das através da cultura corporal 
do movimento, já que nessa fa-
se essa é a via essencial de co-
municação com mundo (MELLO 
et al., 2012).

De acordo com Silva (2005) a 
incumbência da Educação Física 

-
cientes dos alunos em consonân-
cia aos assuntos da linguagem 
corporal relacionando-os com 
tudo que existe em sua realida-
de, ou seja, todos os elementos 
naturais e os que já foram cons-
truídos pelo homem, de modo 

ações pedagógicas. Culminan-
do na efetivação do aluno co-
mo sujeito de direito imerso em 
sua sociedade e toda sua exten-
são histórica e cultural humana. 
Segundo o autor, atuamos, os 

-
trução do futuro cidadão, dessa 
maneira fazendo-se necessário 
um entendimento amplo acer-
ca dos assuntos para constru-
ção da aprendizagem.

A Educação Física apresenta-
-se dentro de seus conteúdos, 
capaz de atender as potenciali-
dades das crianças na Educação 
Infantil, partindo das evoluções 
individuais para suas formações 
de grupos na sociedade, pois du-
rante as aulas consegue atin-
gir um amplo aspecto dado por 
um rico acervo de conhecimen-
to, contribuindo para o seu de-
senvolvimento integral (MAGA-
LHÃES; KOBAL; GODOY, 2007).

A Educação Física, por contem-
plar em seu currículo formativo 
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assuntos sobre as expressões cor-
porais em sua grande extensão 
dimensional de desenvolvimen-
to, apresenta-se como legítima 
para construir pedagogicamente 
um ambiente rico para o apren-
dizado, dado ao multiculturalismo 
existente nas instituições de en-
sino infantil (EHRENBERG, 2014).

A presença da Educação Físi-
ca na Educação Infantil através 
de suas ações formativas, pode 
permitir vivências com o corpo 
e seus movimentos produzidos, 
sendo estes carregados de sig-

-
do as crianças a sua autopercep-
ção corporal, como também a de 
seus colegas, resultando em con-
quista por meio de suas aprecia-
ções e apropriações, tendo como 
referencial o valor cultural de ca-
da ato, concebendo avanços no 
ensino (BASEI, 2008).

Na Educação Infantil não se 
deve privilegiar um conhecimen-
to em detrimento ao outro, pois 
esses fatos materializam as di-
cotomias no ambiente esco-
lar, o ensino tem que ser ínte-
gro e toda ocasião na escola tem 
que estar alinhada para o de-
senvolvimento da criança, des-
sa forma todo movimento pro-
duzido, mesmo aqueles dados 
pela descontração e ludicida-
de das dinâmicas estão intima-
mente ligados ao aprendizado 
expressivo, culminando conti-
nuadamente uma distinta zona 
de desenvolvimento proximal20 
(GUIRRA; PRODÓCIMO, 2010).

20 O termo “zona de desenvolvimento proximal” consiste 
em avaliar a autonomia que se encontra a criança, de 
modo que ela solucione problemas surgidos sem auxílio 
de outra pessoa, dada pelo seu grau desenvolvimento 
(GUIRRA; PRODÓCIMO, 2010, p. 97).

Não há como falar em apren-

não considerarmos o corpo e tu-
do o que ele produz através da 
sua interação com o mundo, as-
sim o domínio do conhecimen-
to que o cerca é necessário para 
uma intervenção bem sucedida, 
sendo que Educação Física pos-
sui os elementos para melhor 
exploração e o entendimento 
(GUIRRA; PRODÓCIMO, 2010).

Os assuntos pertinentes a lin-
guagem corporal e suas constru-
ções na sociedade, faz da Edu-
cação Física guardiã por ofício, 
desse momento de aprendiza-
gem e desenvolvimento, den-
tro do recinto escolar. Através 
do planejamento de suas aulas, 
busca-se a autonomia dos alu-
nos por meio de ações de ensino 
que os levem a intencionalida-
de de seus movimentos constru-
ídos, além das relações sociais 

evoluções das práticas corporais 
conduzindo ao desenvolvimento 
integral (SILVA, 2005).

Os professores de Educação 
Física têm a função de contri-
buir para emancipação dos mo-
vimentos e expressões produ-
zidas por seus alunos, ou seja, 
ações expressivas carregadas 
por intencionalidades, bem ela-
boradas e que avancem progres-
sivamente, adquiridas através 
de proposta formativa em su-
as instruções durante as aulas, 
compostas por uma amplitude 
de aspectos envolvidos de forma 
íntegra (MATTOS; NEIRA, 1999).

A relevância da Educação Físi-
ca decorre de um espaço de vas-
to aprendizado, superando pro-
postas equivocadas a ponto de 
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compreender a criança apenas 
em um de seus aspectos para 
seu progresso, levando muitas 
das vezes valorizar uma especi-

outra, portanto sua presença na 
Educação Infantil é indispensá-
vel para o desenvolvimento inte-
gral (FREIRE, 1997).

Ao atribuirmos a competência 
para Educação Física na Educa-
ção Infantil nos assuntos relacio-
nado ao corpo e todo agregado 
cultural que representa, sur-
gem grandes preocupações con-
cernentes a atuação do profes-
sor regente de turma, tais como: 
quais suas percepções de corpo 
como instrumento de ensino e 
integralização com saber? Quais 
critérios e conteúdos em suas 
abordagens pedagógicas estão 
sendo vivenciados? Como estão 
interpretando expressões cor-
porais produzidas pelos alunos, 
bem como o alinhamento destes 
com objetivo das práticas corpo-
rais? (EHRENBERG, 2014).

Na execução da atividade cor-
respondente ao movimento e 
manifestações corporais no âm-
bito da Educação Infantil, muitas 
professoras regentes de turma 

-
radas a cumprir bem esse pa-
pel, vislumbrando tal competên-

(GUIRRA; PRODÓCIMO, 2010).
De acordo com Guirra e Pro-

-
va se fundamenta, já que suas 
formações, tal como especializa-
ções não foram tratados temas 
que envolvesse a Cultura Corpo-
ral do Movimento, além de não 
correlacioná-los a Educação In-
fantil, ademais não congregava 

saberes das atividades corpo-
rais com a teoria proposta na 
sala de aula.

Para Guirra e Prodócimo 
(2010) a realidade educacional 
de muitas escolas de Educação 
Infantil apresenta um desajus-
te na integralização do ensino, 
de modo a não cumprir o ob-
jetivo deste ciclo educacional, 
pois as professoras generalistas 
não reconhecem que para exis-
tir a construção do conhecimen-
to de seus alunos, o rico acer-
vo a partir das práticas corporais 
em seus diversos aspectos são 
extremamente relevantes, além 
de não alinhá-los em torno de 
outros assuntos e saberes, des-
sa forma acabam por valorizar o 
conhecimento apenas do cogni-
tivo. Para os autores, devemos 
em nossas especialidades rom-
per com a construção desses es-
tereótipos, assim superando as 
dicotomias, já que as mesmas 
acarretam em perdas pedagógi-
cas e distorções nos critérios de 
conteúdos a serem ensinados.

A Educação Física, apesar de 
aparecer nos currículos da Edu-
cação Infantil, não vem sendo 
ministrada, na grande maioria 
das instituições, pelo professor 
de Educação Física, já que fun-
ção tem sido desempenhada pe-
la professora regente de turma, 
na forma de aula do movimento. 
Considerando a complexidade 
do desenvolvimento integral da 
criança, no que tange aspectos 
físicos, cognitivo, social e psico-
motor, a Educação Física pode 
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contribuir de forma substancial 
para formação de um sujeito au-
tônomo, no qual incidi num futu-
ro cidadão com ampla percepção 
de seu espaço, bem como um ser 
efetivo em suas relações sociais.

Diante do estudo apresenta-
do, salientamos que fragmenta-
ção do ensino na Educação In-
fantil, no qual prioriza áreas de 
conhecimentos voltadas para o 
cognitivo, pode comprometer as 
aprendizagens da Cultural Cor-
poral do Movimento das crian-
ças, levando muita das vezes a 
compreensão errônea de valori-
zar apenas os aspectos cogniti-
vos nesse ciclo de escolarização. 
Assim, houve grande convergên-
cia dos autores estudados no 
que se refere a importância da 
Educação Física já na Educação 
Infantil e suas contribuições pa-
ra o desenvolvimento integral da 
criança, pois a própria base cur-
ricular para essa fase da vida es-
colar, em suas diversas normas 
existentes, aponta para um en-
tendimento amplo da criança 
em seus diversos aspectos, vis-

contextualizando a realidade da 
sociedade onde estão inseridos, 
respeitando sempre seus conhe-
cimentos quando chegam a insti-
tuições, já que se trata de sujei-
tos históricos e sociais.

-
vo a aprendizagem, é vital uma 
maior capacidade formativa e in-
terventiva, onde a compreensão 
do movimento perceba a crian-
ça como um ser formador de cul-

esta, dessa forma fazendo ne-
cessário um delineamento cons-
ciente de todas as ações, perio-
dicamente revisado, sendo que 
implicará nas construções de 
saberes erguidos pelos alunos, 
dado por intencionalidade pe-
culiar a cada ser, carregadas in-
separavelmente de afetividade 
das relações sociais, evoluções 
motrizes e cognitivas, tornan-
do-as assim como parte legíti-
ma de onde vive. Dessa forma, 
a Educação Física apresenta-se 
com legitimidade a contemplar 
os saberes concernentes a cul-
tura corporal do movimento já 
na Educação Infantil, justamen-
te ao fato de seu processo for-
mativo curricular.

-
cação Física na Educação Infantil 
se dá em romper com as dicoto-
mias, já que a pesquisa revelou 
que os professores regentes de 
turma não possuem formação 

-
poral do Movimento, levando-os 
a priorizarem atividades em sala 
de aula (teoria) em detrimento 
das práticas corporais, utilizan-
do esses momentos apenas pa-
ra descanso ou brincadeiras des-
conectadas com as atividades de 
sala, a ponto de não torná-las 

-
cacional, o movimento ou ex-
pressões corporais são os meios 
de maior interação com mun-
do, portanto necessitando de um 

-
da e atue com a ferramenta do 
corpo pedagogicamente.

No entanto, regulamentações 
se fazem necessárias para que 
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não haja risco de fragmentação 
do ensino, incorrendo já na Edu-
cação Infantil o modelo escolari-
zante dado por disciplinas, pois 
atuação de dois professores po-

-
-

sional de Educação Física para 
atuar com crianças tão pequenas.

Assim, diante destes proble-
mas, sob risco de escolarização 
prematura e perdas pedagógi-

-
sional competente para traba-
lhar com alunos os conteúdos da 

-
levância da Educação Física na 
Educação Infantil, recomenda-
-se mais discussões aprofunda-
das sobre o assunto, numa pers-

sobre a inserção e efetivar a pre-
sença do professor Educação Fí-
sica nesse espaço, uma vez que 
sua atuação já se encontra regu-
lamentada pela LDB nº9.394/96, 
alinhados com a proposta pe-
dagógica da instituição, alcan-
çando o desenvolvimento inte-
gral da criança.
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