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RESUMO 

 

Percebe-se que a Educação Física não tomou sua posse totalmente na escola infantil, 
lugar este que é de grande importância para o desenvolvimento da criança. Motivo 
este que levou a elaboração deste projeto, pois sabe-se que durante a infância, ainda 
no início desta fase, fazendo-se uma analogia, a criança é um livro em branco pronta 
pra preencher suas páginas de experiência, sejam elas motoras ou afetivas. Dentro 
deste projeto busca-se, através de uma revisão literária, apresentar um histórico tanto 
sobre a Educação física quanto escola infantil através dos tempos, objetivado mostrar 
a sua importância para o desenvolvimento do homem, pois sabe-se que é na infância 
que se inicia a construção do indivíduo, e o profissional de Educação Física dentro da 
escola infantil, é o mais habilitado para potencializar as descobertas motoras e afetivas 
da criança. 
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ABSTRACT 

It can be noticed that Physical Education did not take full possession of kindergarten, 
a place that is of great importance for the development of the child. This reason led to 
the elaboration of this project, because it is known that during childhood, at the 
beginning of this phase, by making an analogy, the child is a blank book ready to fill in 
their pages of experience, whether they are motor or affective. Within this project it is 
sought, through a literary review, to present a history both about physical education 
and children's school through the ages, aimed at showing its importance for the 
development of man, since it is known that it is in childhood that begins the construction 
of the individual, and the Physical Education professional within the children's school, 
is the most qualified to potentialize the motor and affective discoveries of the child. 
 

Key words: Physical Education; Child education; Absence; Importance 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como finalidade apontar a importância da presença do 

professor de Educação física na formação escolar infantil, mostrando a relevância 

desta disciplina, principalmente para as crianças em fase inicial escolar, no 

desenvolvimento cognitivo e motor. Visto que ainda é pequena a presença de 

professores habilitados em Educação física, ministrando aulas específicas para esta 

faixa etária. Pois a criança na fase de formação necessita de atividades que lhe 

proporcionem um vasto repertório motor, desenvolvendo ao mesmo tempo os 

aspectos sociais e afetivos.  

Para Piaget(1967) apud Souza(2010) o jogo representa o desenvolvimento 

físico, cognitivo, afetivo e social, logo ele não pode ser utilizado apenas como um 

divertimento ou brincadeira para simplesmente pra desgastar energia. Nota-se que 

isso é a realidade de alguns ambientes escolares, onde a ausência de um professor 

de Educação física é algo recorrente, questiona-se: como a Educação Física pode 

auxiliar na formação infantil? 

Desta forma, estabelecendo com objetivo principal deste trabalho, reconhecer 

como a Educação Física pode contribuir na formação infantil. Para alcançar este 

propósito, será apresentado a história da Educação Física através dos tempos, para 

apontar a sua relevância na formação das crianças no ciclo escolar inicial. Também 

discutir sobre o papel do professor de Educação Física no ensino infantil, as suas 

colaborações para o melhor desenvolvimento do aluno, e por fim promover o 

reconhecimento da educação física, como necessária à educação primária e, as suas 

mais variáveis maneiras de potencializar os aspectos cognitivos e motor da criança. 

O interesse deste estudo ocorreu durante a participação dos estágios nas 

escolas da rede municipal de ensino fundamental I e II, onde durante os dias de 

estágio, percebeu-se a ausência do professor de Educação Física ministrando aulas 

pra as turmas iniciais. Dado que estas mesmas aulas eras realizadas pelas 

professoras da própria sala, jamais desmerecendo a sua capacidade, mas visto que 

durante o curso de Licenciatura em Educação Física, é notório que a disciplina dentro 

das competências escolares infantis, necessitam de uma abordagem mais 

especializada. 
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 Assim afirma FLORENCE e ARAÚJO(2005): é importante a integração da 

Educação Física junto a proposta pedagógica, dentro do currículo obrigatório da 

Educação Básica, pois ela se ajusta às faixas etárias, às condições da escola, desta 

maneira poderá contribuir para desenvolvimento físico e social do aluno.  
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1 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

A atividade física permeia todas as fases da história da humanidade, desde a 

antiguidade quando, motivados pela sobrevivência, o homem se viu obrigado a se 

proteger e fugir. Assim desenvolvendo habilidades, hoje muito comuns, mas que 

através dos tempos foi se adaptando e integrando o dia-a-dia da sociedade. Como se 

caracterizavam como povos nômades, segundo o que apresenta OLIVEIRA (2004, 

p7), “suas imigrações em busca de moradia faziam com que realizassem longas 

caminhadas, ao longo das quais lutavam, corriam, saltavam e nadavam”. 

Habilidades estas que se tornaram essenciais para a sobrevivência do homem 

das cavernas, destacando que este necessitava exclusivamente de sua força e 

competências físicas para viver. Acumulando assim um leque de experiência motoras 

que fazem parte da construção do homem contemporâneo, onde podemos perceber 

no que LEMOS(2014) afirma a seguir: 

 

 

“A Educação Física é tão antiga quanto à humanidade, pois os primeiros 
seres humanos eram obrigados a correr, saltar, lançar, entre outros 
movimentos para manter a sua própria sobrevivência. Além disso, com o 
surgimento do homem também surgiu a cultura desses grupos sociais, jogos, 
danças para homenagear deuses, entre outras práticas corporais.” (LEMOS, 
2014) 
 

 

Com o passar dos tempos, chegando a Grécia Antiga, tendo visto que é a 

civilização antiga que mais contribuiu pra a história da Educação Física, e é a maior 

influência nos estudos do corpo e de suas competências. 

JAERGER(1995;365) apud ARANTES(2005,1) define o processo de 

escolarização ideal para os gregos: “é para Protágoras a culminação da cultura, no 

seu sentido mais amplo. Tudo se engloba nela, desde os primeiros esforços do 

homem para dominar a natureza física até o grau supremo da auto formação do 

espirito hu8mano.” Demonstrando assim, a conexão do homem físico com o homem 

místico, do pensamento filosófico que instituiu a educação tão escola quanto física. 

Assim, ARANTES (2005) também afirma: 

 

  

A Educação Física por sua vez cultiva o corpo vivo, é considerado como um 
ato de formação análogo ao da escultura, a educação segundo Protágoras 
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pode ser considerada como a formação da alma e os meios que utiliza como 
forças formativas.” (ARANTES, 2005, P.1) 
 
 

Desta maneira, a cultura grega estabeleceu a relação corpo/alma, sendo tão 

importante para a formação integral do homem grego. Esta conexão era concebida 

através dos ensinos de música, as letras e o esporte, formando segundo (JAERGER, 

1992 e RUBIO, 2002) apud ARANTES(2005,1), um dos três pilares da educação, pois 

os preceitos filosóficos grego ia muito além de composição corporal, mas priorizavam 

também as habilidades naturais, visto que os jovens gregos eram exclusivamente 

educados para as guerras. Assim ainda apresenta hoje um modelo que é seguido por 

muitas pessoas.  

ARANTES(2005,1) ainda reforça que “a educação não era considerada como 

um mero processo de crescimento em que o educador alimenta, favorece e guia 

deliberadamente”. Destacando que as competências motoras eram muito importantes 

para a civilização houve a preocupação de desenvolver estudos para auxiliar na 

melhoria da performance dos jovens gregos. Destacando-se a Grécia Antiga como o 

berço do esporte, cuja a maior demonstração disto é a realização das Olimpíadas, 

originária da Grécia e disseminada no mundo todo. 

Outro momento que a Educação Física passou foi durante a inquisição, do 

cristianismo, período no qual a igreja através de seus preceitos, condena a prática da 

atividade física por motivo de o corpo representar o pecado, e que através da práticas 

corporais, o homem modificaria seu corpo despertando o interesse e o desejo. 

Assim LEMOS(2014) afirma: 
 
 

 O mundo passou por um período digamos “obscuro”. O poder da igreja era 
muito forte nessa época e, o culto ao corpo era algo considerado mundano, 
pecaminoso, o importante era cuidar da alma. Assim a única prática esportiva 
dessa época era restrita ao treinamento militar e a formação de cavaleiros. 
LEMOS (2005, P1) 
 
 

Passados alguns anos, chegando na idade moderna, era do renascimento, o 

mundo passou por grandes transformações, pois houve um grande desenvolvimento 

industrial e o surgimento das classes sociais. Assim como destaca LEMOS(2014): 

“Com o surgimento da burguesia, dotada de grande poder econômico e 
social, a prática de exercício físico voltaram a ser importantes na formação 
ideal de classes mais destacadas. Praticavam natação, equitação, lutas, 
corridas, fazendo ressurgir o ideal grego, de que o esporte é um dos grandes 
pilares na formação educacional.” (LEMOS,2014) 
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As obras de arte desta época representa exatamente o ideal físico, voltados ao 

ideal grego, pinturas de Da Vince e Michelangelo, destacam-se por retomarem em 

suas artes a importância do estudo da anatomia e composição corporal, o que havia 

sido ignorado na era medieval. 

 

 

O corpo, agora sob um olhar “científico”, serviu de objeto de estudos e 
experiências. Passa-se do teocentrismo ao antropocentrismo. O 
conhecimento científico, a matemática, enfim, o ideal renascentista. O corpo 
investigado, descrito e analisado, o corpo anatômico e biomecânico. 
(GAYA,2005) apud BARBOSA, MATOS E COSTA (2011,27). 

 
 

Nesta época o homem, diante o capitalismo da revolução industrial, fizera que 

se despertasse o interesse de desenvolver métodos físicos para garantir a saúde, pois 

prejudicados pelo excesso de trabalho que se fizera realidade, não teria condições 

física para a indústria. Desta forma, ROSÁRIO(2006) apud BARBOSA, MATOS E 

COSTA(2011), afirmam que o homem foi colocado diante a indústria, e por este fato, 

tido como um corpo produtor, e que por isto não deveria adoecer, desta forma 

precisava ter saúde para a produção industrial, e também seguir os padrões de beleza, 

para pode consumir.   

Assim afirmam BARBOSA, MATOS E COSTA (2011, p 27) “a disciplina e 

controle corporais eram preceitos básico. Todas as atividades físicas eram prescritas 

por um sistema de regras rígidas, visando a saúde corporal”. 

Diante o quadro social que se apresentava, houve o surgimento de diferentes 

correntes, conhecidas como “escolas” onde se destacam a escola Alemã, Sueca, 

Francesa e Inglesa, que contribuíram para a saúde do homem moderno, nos preceitos 

de saúde física e higiene. Assim LEMOS(2014) apresenta as escolas com os seus 

devidos preceitos: A escola Alemã trazendo consigo o nascimento da ginastica 

artística sendo criados os aparelhos de barras fixas e barras assimétrica, incorporando 

a prática de exercícios no cotidiano das pessoas. A escola Sueca, onde era priorizado 

a execução correta dos exercícios, sendo incorporadas nas escolas. A escolas 

Francesa apresentada no treinamento militar e dentro da escola, porém não 

apresentava nenhum olhar pedagógico e, a escola Inglesa que não faziam uso da 
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ginástica, mas sim do jogo e do esporte com objetivos educacionais, cooperando para 

a popularidade do esporte. 

SOARES(1992) apud METZNES e RODRUIGUES discutindo sobre a 

Educação Física no Brasil, “no período da ditadura militar brasileira, a Educação Física 

pelo mundo sofreu forte influência dos padrões europeus que naquela época se 

focavam nos sistemas desportivos como base da cultura corporal.” Isso influenciou 

também a abordagem que foi adotada pela escola, ficando os conteúdos das aulas 

totalmente voltadas para o desporto. Desta maneira os profissionais reproduziam o 

método tecnicista, tornando a escola como uma base esportiva para futuros atletas. 

SOARES(1992) apud METZNER e RODRIGUES esclarecem:  

 

A década de 1980 aponta os primeiros elementos de uma crítica a função 
sócio-política conservadora da Educação Física escolar. Esse movimento de 
crítica visava buscar um real sentido pedagógico, levando a Educação Física 
a atuar na formação integral do ser humano, modificando sua característica 
restrita de educação do físico. (SOARES,1992 apud METZNER e 
RODRUIGUES,) 

 

 

Sendo assim, (DARIDO & SANCHES NETO, 2005) apud METZNER e 

RODRIGUES afirmam: 

 

Estabeleceram algumas diferentes abordagens pedagógica, que visavam 

promover a Educação Física dentro da escola, entre elas surgiram: a 

psicomotricidade, a desenvolvimentista, a construtivista, a crítico-superadora, 

a crítico-emancipatória e a saúde renovada. DARIDO & SANCHES, 2005 

apud METZNER e RODRIGUES) 

 
 

De acordo com CASTELANI(1998) apud MONTERIO(2014),” após a década 

de 80 a Educação Física começa a tomar um outro rumo, com concepções mas 

preocupadas com o lado formativo do aluno.” 

Assim de acordo com MOTEIRO(2014) essas mesmas preocupações 

permanecem até hoje, com ideais humanistas formadores, baseados em outras fontes 

com a mesma preocupação, tendo como resultado o interesse dos órgãos 

governamentais educacionais, que atualmente publicam referências para a Educação 

Física. 
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Tendo visto todo o ciclo percorrido, desde a pré-história até os dias atuais, nota-

se o quão necessário se faz a prática da Educação física, e introduzi-la na escola 

mostrou a grande relevância que esta possui, apresentando as mais variáveis 

possibilidades de se desenvolver, oportunizando a vivencia de uma prática motora 

que permite o melhor aprimoramento físico e social do homem.   
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2 A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL E A INTRODUÇÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA INFANTIL 

A criação ou surgimento da Escola Infantil ocorreu na Europa no século XIX, 

chamadas como instituições de Atendimento à Infância, a ideia do que seria feito com 

essas crianças enquanto permanecessem no lugar. ANDRADE (2010), afirma que o 

desenvolvimento dessas instituições infantis estão ligadas a realidade social vivida na 

época, o modelo de família, já que este momento refere-se ao desenvolvimento da 

vida urbana e a industrialização. 

De acordo com BUJES (2001, p14) apud ANDRADE (2010, p 128) “o 

surgimento das instituições de educação infantil relaciona-se com o surgimento da 

escola e do pensamento moderno entre o século XVI e XVII”. Responde também às 

novas exigências educativas resultantes das relações produtivas advinda da 

sociedade industrial. O surgimento das máquinas na revolução industrial, possibilitou 

a entrada das mulheres nas fabricas e afins, transformando o modelo de família que 

era predominante na época. De acordo com MACHADO (2009, p 80), as creches, 

escolas maternais e jardins de infância tiveram somente no seu início, objetivando 

assistência, cujo o enfoque era a guarda, higiene, alimentação e os cuidados físicos 

das crianças. 

Assim BUJES (2001) ANDRADE (2010, p 128) afiram que a preocupação partiu 

de um modelo familiar diferente dos estabelecidos nos outros séculos, assim a criança 

estaria inclinada, por sua extrema inocência, às más condutas, isso segundo os 

autores, foi o que serviu como justificativa para o surgimento das escolas, foi 

exatamente o destino social das crianças, o que elas se tornariam no futuro. Assim 

com a ajuda do governo e de instituições filantrópicas, essas crianças seriam 

transformadas em seres úteis uma sociedade desejada, defendida por poucos. Desta 

maneira, algumas vertentes apontavam para a preocupação para a infância e as suas 

várias possibilidades, já outras apenas objetivos corretivos, disciplinadores, que viam 

na criança como uma ameaça para o progresso à ordem social. 

Segundo ANDRADE (2010, p 129) afirma que uma das primeiras instituições 

que existiram na Europa, foi a escola de tricotar ou escola de principiante, objetivando 

hábitos morais e religiosos. KUHLMANN (2001) apud MACHADO (2009), ratificam 

que já tinham uma base pedagógica presente, pois as mulheres da comunidade 

deveriam cuidar das crianças de dois a seis anos de idade, através da bíblia e tricô, 
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objetivando desenvolver habilidades de obediência, identificar as letras do alfabeto e 

pronúncia.  

KUHLMANN(2001) apud ANDRADE (2010) afirmam que nas instituições 

tinham como objetivo desenvolvimento das crianças, tornando-as dóceis e adaptáveis 

à sociedade. Assim percebe-se que desde o início as instituições foram criadas para 

submeter as crianças as ideologias da sociedade.  

No Brasil, segundo o que afirmam KUHLMANN JUNIOR (2001, p 84) apud 

ANDRADE (2010), foi primeiramente criado pela elite para atender a classe mais rica 

em 1875. Já e, 1896 foi criada pelo poder público o Jardim de Infância Caetano de 

Campos para atender a burguesia paulistana. 

Segundo afirma ANDRADE (2010) em 1899, foi criada no Rio de Janeiro o 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Brasil. De acordo com KRAMER 

(2003) apud ANDRADE (2010) este instituto tinha como objetivos a tender crianças 

menores de oito anos, promover leis que amparassem a vida, saúde dos recém-

nascidos, leis que regulamentassem o serviço das amas de leite, cuidar dos menores 

que trabalhavam e criminosos. Prestar atendimento às crianças pobres, maltratadas, 

portadoras de alguma doença ou deficiência, criar maternidades, creches e jardins de 

infância. 

Em 1930, segundo ANDRADE (2010), o Estado foi convocado a implantar 

políticas destinadas a regulamentação a assistência à infância. Assim o Estado criou 

o Ministério da Educação e Saúde, assumindo oficialmente a responsabilidade de 

atendimento as crianças, ainda assim o Estado contava com o apoio de Instituições 

particulares.  

No início da escola primária, como apresenta o Programa da Escola Primária 

de São Paulo (1967) apud ARANTES (2008) as atividades desenvolvidas dentro do 

que seria a Educação Física eram de cunho recreativo, individual e coletivo, utilizando 

métodos de atividades naturais e rítmicas, jogos e atividades complementares, 

buscando desenvolver o aluno já em sua totalidade. 

Em 1946 o Governo Federal criou e implantou a Lei orgânica, a lei tratava-se, 

de acordo com MEDALHA et. Al (1985) apud ARANTES (2008), que a idade inicial 

para a ingressão à escola deveria ser aos sete anos, cujo filhos de desfavorecidos 

iriam cursar nas escolas técnicas e os da elite, nas escolas propedêuticas. A 

Educação Física teria por finalidade aumentar o espírito nacionalista, para as crianças 
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os jogos de “pegar e tomar”, foram utilizados para que desde muito pequenos 

pudessem ter contato com as regras sociais. 

Em 1971, a promulgação da segunda lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 5692, onde segundo ARANTES (2008) afirma que agora teriam diferentes 

graus de escolarização, onde o primeiro segmento corresponderia a oito séries 

integradas, chamado de 1º grau. A Educação Física neste contexto era denominada 

apenas como uma atividade de cunho prático, sem reprovações, a nãos ser em casos 

de faltas, igualmente com a educação artística e inglês. 

O programa apresentado e recomendado para as aulas de Educação Física 

era definido como:   

 

 

 Um conjunto de ginástica, jogos desportos, danças e recreação, capaz de 
promover o desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito e, de modo 
especial, fortalecer a vontade, formar e disciplinar hábitos sadios, adquirir 
habilidades, equilibrar e conservar a saúde e incentivar o espírito de equipe 
de modo que seja alcançado o máximo de resistência orgânica e de eficiência 
individual. (SÃO PAULO, SE/CENP, 1985:158) apud ARANTES (2008, p 1)  
 

 

Dez anos depois desta promulgação em São Paulo, a coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), como apresenta ARANTES (2008), ofereceu 

aos professores da rede estadual um auxílio para implementar a Proposta Curricular 

de Educação física para a pré-escola, junto do Manual para o professor, contendo 

exercícios versando a construção da imagem e da consciência corporal e de 

recreação.  

Nota-se que até final da década de setenta, pouco tinha se feito pela 

regulamentação da educação das crianças, mas somente em 1988 que o direito foi 

efetivamente estabelecido, através da Carta Constitucional, como afirma BITTAR 

(2003, p30) apud MACHADO (2009, p 89) através de grandes esforços, muitos 

segmentos da sociedade, buscavam assegurar na Constituição “[...] os princípios e as 

obrigações do Estado com as crianças”. Conseguindo apoio da vários parlamentares 

acerca do tema, do cuidado com a infância, possibilitando a inclusão das creches e 

de pré-escolas no sistema educacional. Ainda sobre isso os autores apresentam a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, o inciso IV; “[...] O dever do Estado 

para com a educação será efetivado mediante a garantia de oferta de creches e pré-
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escolas às crianças de zero a seis anos de idade.” (BRASIL, 1988). A partir daí as 

creches que inicialmente eram conduzidas pela finalidade assistencialista, passaram 

a ter responsabilidade educacional. 

Em 1992, como apresenta ARANTES (2008) os estudos para a publicação do 

modelo final das Propostas Pedagógicas Curriculares do 1º e 2º graus haviam 

terminado, percebendo assim que a metodologia da Educação Física precisava ter 

seus conteúdos estudados, isso mostra os primeiros passos para a Educação Física 

conhecida atualmente. 

Em 1996, sob a terceira Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional (LDB) 

nº 9394, onde as aulas de Educação física, diferente dos anos anteriores, partindo 

segundo artigo 26, de acordo com CENP (1985, p 79) apud ARANTES (2008, p1), 

“deve ser integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da 

educação básica, ajustando-se às faixas etárias e as condições da população escolar, 

sendo facultativo nos cursos noturnos”. 

Neste histórico, nota-se a transformação da escola infantil, desde o seu início 

assistencialista até a sua profunda necessidade de construção social, junto a isto, o 

crescimento e desenvolvimento da educação Física; como afirma ARANTES (2008) 

que a disciplina “tem o compromisso com o desenvolvimento dos teóricos práticos, 

além de articula-los aos temas ou eixos transversais (saúde, meio ambiente, 

orientação sexual, trabalho e ética). 
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3 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA INFÂNCIA E O PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO NA 

ESCOLA 

De acordo com o artigo 26, inciso 3º, das Leis de Diretrizes Básicas da 

Educação 9.394/96, “a Educação Física é componente curricular da Educação 

Básica”.  De acordo com MAGALHÃES et. Al.(2007), em 2001, procurando tornar a 

Educação Física presente dentro de toda a Educação Básica, introduziu-se o termo 

“obrigatório” neste texto, determinando assim, que a Educação Física é componente 

curricular obrigatório da Educação básica. 

A escola infantil é, como define BASEI (2008), é um lugar que proporciona à 

criança ampliar a sua experiência individual, cultural educativa, pois é um ambiente 

desconhecido, diferente ao que está familiarizada. Assim como afirmam PICCOLO e 

MOREIRA (2012) Um dos objetivos da Educação Infantil é proporcionar as crianças 

todas as mais variadas possibilidades de conhecimentos, e através deles as crianças 

possam expressar a sua criatividade, seja ela gestual ou mesmo oral.     

Assim a autora afirma que é importante desenvolver a criança com a 

intervenção da Educação física, pois a mesma apresenta característica que 

possibilitam à criança “uma diversidade de experiências através de situações nas 

quais elas possa criar, inventar, descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e 

ideias sobre o movimento e suas ações” BASEI (2008, p 1). 

A Educação Física na infância se torna um espaço onde a criança, de acordo 

com BASEI(2008) através do próprio corpo começa a se compreender como ser 

limitado, proporcionando se conhecer corporalmente e socialmente, possibilitando 

desenvolver suas capacidades afetivas e intelectuais através do movimento e de suas 

relações sociais. E por proporcionar novas experiências motoras, MATTOS e 

NEIRA(1999) apud MAGALHÃES (2007, p 48) destacam “o significado do movimento 

realizado pelos alunos, quando o entendemos como uma vinculação a intenções, 

raciocínios e planos de ações elaboradas. Não existe uma maneira mais eficaz de nos 

comunicar, que não seja através do movimento”. Pois se expressar através do 

movimento está presente em todas as fases do desenvolvimento humano. 

Pelo fato da Educação Física, na fase inicial da formação escolar, está 

inserida na escola infantil, todos os conteúdos dentro desta fase se apresentam de 

maneira importante para a construção do indivíduo social, logo como afirma 



 

 

 

20 

MAGALHÃES et.al (2007, p 49) que a Educação Física na Educação Infantil “é mais 

importante nessa fase inicial do que na última fase da Educação Básica- o Ensino 

Médio”. Desta maneira LE BOULCH(1988) apud MAGALHÃES(2007) afirmam: 

 

A Educação Física é tão importante quanto as demais áreas educativas, pois 
procura desabrochar no indivíduo suas aptidões e aquisições de habilidades 
e capacidades. Esse sempre recebeu papel secundário dentro da educação, 
mas as pesquisas científicas apontaram que é impossível educar 
integralmente sem levar em conta o ato motor. (LE BOULCH 1988. Apud 
MAGALHÃES 2007, p 48) 

 

 Dentro deste contexto, de formação, o professor de Educação Física se 

apresenta, como afirma BASEI (2008), como o mediador, podendo interferir dentro do 

processo de aprendizagem, de forma a estimular o desenvolvimento dentro daquilo 

que o aluno apresenta com as suas experiências, para a realização das atividades, 

possibilitando melhor atingir um objetivo que sem sua interferência provavelmente 

seria frustrada. 

Para PICCOLO e MOREIRA (2012) o jogo deve ser utilizado no 

desenvolvimento da criança pequena. Os jogos facilitam a aprendizagem, 

contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e motor, podendo tornar os alunos mais 

hábeis.  

TOLEDO(1999) apud MAGALHÃES (2007) apresentam uma definição do que 

é a Educação física na Escola: 

 

É necessário que contribua coma a pluralidade cultural, permitindo que os 
alunos desfrutem das diversidades de seu país e mundo. Solucionem 
problemas de ordem corporal, em diferentes contextos, conheçam a 
diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, conquistem seu 
direito de cidadania ao reivindicarem espaços e projetos adequados para 
atividades corporais de lazer, bem como reconheçam as condições 
apropriadas de trabalho, que não prejudiquem sua saúde. (TOLEDO 1999, P 
59 apud MAGALHÃES 2007, P 49) 
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O papel do professor de Educação Física no Ensino Infantil 

O profissional graduado na Licenciatura da Educação Física, de um papel 

muito importante nas fases iniciais da escolarização, como promotor de novas 

experiências, ele deve, de acordo om GALLARDO(2003) apud GAVA et. al (2010), 

possibilitar o movimento. É importante deixar as crianças explorarem suas habilidades 

motoras através do lúdico, pois o “brincar” permite que ela vivencie novas descobertas 

motoras. 

O professor de Educação Física, segundo o CONFEF(2005) apud 

KUZMINSKI (2005) é um especialista em atividades físicas, nas sua diversidade, se 

tratando da cultura corporal do movimento, sendo ela, o jogo, a ginastica, as lutas, 

dança, atividades rítmicas expressivas, atividades de lazer. Ele promove através da 

Educação física o bem estar e a qualidade de vida da criança, pois a Educação Física 

escolar é um promotor de várias possibilidades eu a criança poderá vivenciar no 

ambiente fora da escola.  

SILVA e KRUG (23008) apud GAVA et. al (2010) expressam a importância da 

Educação física na Educação Básica: 

 

A Educação física como disciplina pedagógica e componente curricular, 
possui um compromisso com a educação e formação integral do aluno, 
desempenhando um papel fundamental na escola com a finalidade de 
contribuir para a experimentação da cultura do movimento humano e suas 
variantes do seu movimentar, de acordo com as necessidades, possibilidades 
e interesses, pois a escola enquanto instituição autônoma determina os 
objetivos a serem alcançados e, portanto a disciplina de Educação Física faz 
parte deste contexto.(SILVA e KRUG 2008, p 70. GAVA 2010, p 1) 

 

A maioria dos alunos tema aulas de Educação Física no ciclo inicial em os 

professores regentes, isto é, o professor da classe, formado em magistério ou mesmo 

em graduado em pedagogia, ministram as aulas de Educação Física, não 

possibilitando a construção integral da criança, por apenas realizarem atividades de 

cunho esportivo, recreativo. Como afirma KUNZ (20010 apud GAVA (2010): 

 

Podemos entender que o “uni” vem da palavra unir e “docência” corresponde 
ao ato do professor exercer sua profissão, então, logicamente “uni docência 
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“é a união dos conteúdos de todas as disciplinas e ministradas por um único 
professor. (KUNZ 2010 p, 31. apud GAVA et. al 2010, p 1)  

 

Percebe-se que há uma má interpretação das Leis de Diretrizes Básicas da 

Educação Nacional, pelo conselhos Estaduais e Municipais de Educação, pois já que 

a formação do profissional que rege as aulas no primeiro ciclo escolar, não são 

necessitam de formação superior, apenas curso de magistério, e se torna muito mais 

econômico ao Estado mantê-los efetivamente realizando todas as funções da aula, 

optam não contratar um profissional graduado em Educação Física, que pode auxiliara 

o desenvolvimento das crianças em todas as suas vertentes. Como afirmam BRACHT, 

CAPARROZ, FONTE, FRADE, PAIVA, PIRES, 2003, SOUZA e KRUG (2008) apud 

GAVA et al(2010): 

 

Problema de exegese legislativa têm dado margem à não contratação de 
professores pelos Estados e Municípios, para as séries iniciais. Se na escola 
não houver um professor efetivo de Educação Física ele pode assumir o 
trabalho com esse segmento, caso contrário esta disciplina fica a cargo do 
chamado professor de Educação física regente. Portanto, embora a 
legislação educacional brasileira ainda obrigue a inclusão da Educação 
Física, seu caráter mais flexível permite aos sistemas de ensino reduzirem 
em muito sua presença nos currículos escolares. (BRACHT, CAPARROZ, 
FONTE, FRADE, PAIVA, PIRES, 2003, SOUZA e KRUG (2008) apud GAVA 
et al(2010) 

 

De acordo com MELLO (2007) apud GAVA (2010) ainda hoje se verifica que 

as aulas de Educação Física, professores não graduados ministrando a disciplina na 

escola infantil, não apresentando nenhum tipo de sistematização das atividades, 

produzindo aulas vazias, sem nenhum tipo de fundamento pedagógico, apenas aulas 

recreativas, voltadas para o esporte ou brincadeiras na areia, sem nenhum tipo de 

direcionamento, resultando em nenhum tipo de ganho expressivo para o aluno. 

Assim também apresenta BASEI(2008), quando afirma: 

 

Nesse contexto, o professor é o sujeito responsável por interferir no processo 
de aprendizagem do aluno, como um mediador entre o aluno o os 
objetos/mundo, estimulando e adiantando avanços no desenvolvimento da 
criança a partir de uma interferência na zona de desenvolvimento proximal, 
ou seja, a partir do conhecimento que o aluno tem e das ferramentas deque 
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dispõe para a realização da atividade, o professor poderá ajudá-lo a alcançar 
a zona de desenvolvimento potencial, tornando-a real, dando sequência ao 
aspecto espiralado do processo.(BASEI 2008, p03) 

 

 

LIMA(1994) explica que a Educação física não é simplesmente a atividade 

pela atividade, movimento pelo movimento, pois não seria necessário um profissional 

graduado para direcionar as aulas, pois ele dentro de sua formação superior, entende 

toda a sistematização da atividade, sabendo analisar e avaliar cada aluno. A 

Educação Física, como já dito anteriormente, é componente curricular obrigatório da 

Educação básica, apresentando a cultura corporal do movimento, possibilitando as 

crianças desenvolver um vasto repertório motor. 

GAVA (2010) defende, a Educação Física realizada na escolarização inicial 

do aluno, contribui muito para a formação integral do aluno. Através de atividades que 

despertem o interesse da criança, dando a ela a oportunidade de aprender a interagir 

com objetos, pessoas, possibilitando à criança agir no meio físico social, expressando 

seus sentimentos, colaborando para seu aprimoramento cognitivo e afetivo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das análises realizadas para a execução deste trabalho, nota-se uma 

tentativa de apresentar a Educação Física como parte fundamental e integrante da 

Educação Básica Infantil, pois diante da vivencia dentro de estágios na escola infantil, 

percebeu-se a ausência do professor de Educação Física o que impossibilita um 

melhor aproveitamento e desenvolvimento das habilidades motoras e sociais das 

crianças. 

A Educação Física é inerente ao homem, pois a sua construção começa desde 

a sobrevivência na pré-história, mesmo que não se percebesse a sua realização, já 

que surgiu como uma tentativa de se manter vivo, ela faz parte da história da 

humanidade, e hoje se tornando algo muito relevante à vida moderna, proporcionando 

melhor qualidade de vida. 

A Escola Infantil surgiu como uma saída para civilizar as crianças, enquanto 

seus pais trabalhavam, com o objetivo de disciplinar e torna-las pessoas úteis à 

sociedade. Aos poucos o papel da escola foi se aprimorando, tornando-se um lugar 

em que possibilita o desenvolvimento da criança desde a sua base, como um ser 

autônomo e crítico. 

Dentro da Escola Infantil, a Educação Física surgiu apenas como um momento 

de lazer, de descontração, e este sentido recreacional foi perdendo o seu sentido 

quando surgiram estudos que consideraram a Educação física importantíssima no 

desenvolvimento infantil, possibilitando a construção de um maior repertório motor, e 

relações afetivas à criança. A Educação Física na Escola tem o caráter de formação 

integral do aluno, para torna-lo um cidadão de bem e responsável. 

Por tanto, este projeto apresenta uma discussão sobre o papel do Professor de 

Educação Física na Escola Infantil, pois sabe-se que a Educação Física na infância 

não é a realidade que se encontra a maioria das escolas, assim interferindo no 

desenvolvimento integral do aluno. Na Educação Física Escolar a criança tem a 

possibilidade de se movimentar com consciência à alcançar um objetivo, impedindo 

que ela seja vítima dos professores sem a graduação específica, que não apresentam 

nenhum tipo de objetivo para melhorar as capacidades motoras das crianças. O que 

se pretende neste trabalho é tornar o papel do professor de Educação Física mais 
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relevante e indispensável ao ambiente escolar infantil, dentro de suas capacidades, 

recursos, metodologias e metas. 
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