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Na Educação Infantil, as ações pedagógicas precisam considerar ampliar o repertório motor do aluno, 

ou seja, a alfabetização corporal deve constituir as ações pedagógicas. Portanto, os espaços de 

aprendizagem na Educação Infantil precisam estimular a corporeidade das crianças. Para tanto, é preciso 

dar voz ao corpo, pois as crianças reclamam por experiências de movimentos, sem o qual não se instala 

o exercício de aprendizagem.  Esse estudo teve como objetivo verificar quais conteúdos os professores 

pedagogos atuantes na Educação infantil tem ministrado nas aulas de Educação Física.  A amostra foi 

delimitada pelos seis docentes atuantes na Educação infantil em uma escola da rede municipal de ensino 

de uma cidade, localizada na grande São Paulo. Para coleta dos dados utilizou-se como instrumento um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. Os dados foram tratados a partir da analise do conteúdo. 

Foi possível perceber que não ocorre uma sintonia entre os docentes na elaboração e desenvolvimento 

dos conteúdos. As questões como lateralidade, coordenação motora ampla, recreação e psicomotricidade 

aparecem nos discursos, porém sem maiores especificações. Há incoerência nas respostas dos 

entrevistados em relação ao tempo e horário que ocorrem as aulas de Educação Física. Esses dados nos 

leva a inferir a falta de planejamento e sistematização dos conteúdos específicos da área de Educação 

Física. As questões referentes à corporeidade, ludicidade e motricidade não foram relatadas. Parece que 

a experiência de movimento através da qual se engendra não a educação motora, mas a educação de 

corpo inteiro não está presente nessas aulas. Esse estudo aponta a necessidade de enfatizar a 

especificidade da Educação Física no contexto da educação infantil, cujo comprometimento com a 

formação na infância pode possibilitar práticas educativas que se desvelam nas relações estabelecidas 

na história, na cultura e na singularidade expressa corporalmente na práxis da criança e o mundo.  
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