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Resumo

Este estudo é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento com a temática da Educação Física na
Educação Infantil. Neste recorte epistemológico pesquiso: Quais os dilemas da presença do professor de
Educação Física na Educação Infantil?
Para tentar responder a esta pergunta, irei verificar as questões legais, formativas e sociais a respeito da
presença do professor de Educação Física na pré-escola. Para este trabalho, foi utilizada uma pesquisa
bibliográfica. As principais referências teóricas são: Mello e Gallardo. A análise dos dados permite identificar
três dilemas fundamentais: a) a definição legal sobre a presença ou não do professor de Educação Física; b) a
necessidade de mudança na formação profissional e c) a forma como o professor de Educação Física é visto por
seus pares.

Palavras – chave: Educação Física. Educação Infantil. Professores de Educação Física.

Abstract

This study is part of a Master thesis in progress with the theme of Physical Education in Early Childhood
Education. In this epistemological framework researching: Which dilemmas of the presence of a physical
education teacher in kindergarten?
To help answer this question, I will check the legal, educational and social regarding the presence of a physical
education teacher in preschool issues. For this work, a literature search was used. The main theoretical
references are: Mello and Gallardo. Data analysis allows to identify three fundamental dilemmas: a) the legal
definition of the presence or absence of a physical education teacher; b) the need for change in vocational
training and c) how the physical education teacher is seen by his peers.
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Introdução

Sou professora de Educação Física e pedagoga. Atuei na prefeitura municipal de Praia Grande, cidade do litoral
paulista e em escolas particulares e nestas últimas também trabalhei como professora de turmas de Educação
Infantil. Na experiência como pedagoga em sala de aula, com a Educação Infantil, observei e recebi queixas de
colegas de outras turmas a respeito de ministrarem os conteúdos de Educação Física para seus alunos, uma
vez que, na escola particular em que trabalhávamos, não contava com a presença de professor de Educação
Física. As professoras alegavam insegurança, medo de que os alunos se machucassem, falta de preparo e
capacidade para direcionar os conteúdos da Educação Física. Eu observava que era a única a ministrar aulas de
Educação Física; as demais, deixavam seus alunos brincarem livremente, com brinquedos ou no parque.

Na prefeitura do município de Praia Grande, as aulas de Educação Física se iniciam no Infantil I (alunos que
completam 04 anos até o mês de março do corrente ano) e, no contato que possuía com as professoras[2] de
sala, elas se sentiam muito felizes com minha presença, não somente por terem um momento de aula vaga
durante o período, mas também por se sentirem mais seguras com uma especialista trabalhando um conteúdo
que alegavam ter pouca formação. A percepção das professoras era apenas de atividades recreativas,
informavam não ter a visão do professor de Educação Física para propor atividades diferenciadas, necessárias
e adequadas às crianças nesta faixa etária.

Na pesquisa que venho desenvolvendo no curso de mestrado, estudo os dilemas do professor de Educação
Física na Educação Infantil. A questão da necessidade ou não do professor de Educação Física na Educação
Infantil me inquieta e faz parte dos meus estudos. Neste texto, pretendo discutir os dilemas legais, formativos
e sociais sobre a presença deste profissional na Educação Infantil, uma vez que a disciplina Educação Física
pode ser aplicada pela professora generalista. Atento ainda, ao fato que a Educação Infantil faz parte da
Educação Básica e, neste segmento, a disciplina Educação Física é obrigatória (LDB 1996, art. 26, §3º)[3], no
entanto, a presença do professor especialista em Educação Física não o é. A legislação faculta que as aulas de
Educação Física sejam trabalhadas pelos professores generalistas (Resolução CEB/CNE nº 7/2010. art. 31 e
Parecer CNE/CEB nº 7/2013), porém, mesmo sem a obrigatoriedade legal, alguns municípios e escolas
particulares optam pela presença do professor de Educação Física.

Dilemas legais

A LDB (BRASIL, 1996), determina a Educação Física como componente curricular da Educação Básica (Art. 26,
§3º), porém, devido à falta de obrigatoriedade legal para o profissional especialista na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental I, muitas escolas particulares e municípios não contratam este profissional.

Um dos argumentos é a presença de um único professor que supra todas as necessidades educacionais dos
alunos, ou de professores especializados, no caso o de Educação Física, que trabalhem sua disciplina específica
para as crianças na Educação Infantil. As Novas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, apresentadas
em 2013, mantém o professor generalista ao determinarem sobre a formação do profissional que deverá atuar
na Educação Infantil, solicitam exclusivamente a “habilitação para o magistério superior ou médio” (p.84). Para
o Ensino Fundamental, a presença do professor especialista só é prevista a partir do 6º ano.

A Resolução CNE/CEB nº 7/2010 e o Parecer CNE/CEB nº 7/2013 ratificam a opinião de um único professor
para as turmas dos anos iniciais da Educação Básica, com relação às disciplinas de Arte e Educação Física, ao
orientarem que:

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física
e Arte poderão estar a cargo do 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. (RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 7/2010. art. 31).
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O componente curricular Educação Física, conforme prevê o art. 31 da Resolução
CEB/CNE nº 7/2010, deverá estar a cargo do professor de referência da turma ou de
professor com licenciatura na área de referência, na medida em que o componente
não é oferecido na forma de disciplina específica no que se refere à Educação Infantil
e aos anos iniciais do Ensino Fundamental, até o 5º ano. (PARECER CNE/CEB nº
7/2013).

As questões referentes à grade curricular da Educação Infantil não ser dividida em disciplinas e sobre o
currículo deste segmento não poder ser fragmentado, é corroborado pelos RCNEI, neste documento não há
referências à Educação Física, há o eixo movimento, onde são apresentadas as expectativas referentes às
questões do corpo e movimento das crianças. Rodrigues e Freitas (2008, p.10), justificam a permanência do
professor “generalista”, na tentativa de:

[...] minimizar as dicotomias que surgem na separação das disciplinas, tentando
construir uma aprendizagem e uma percepção de mundo mais integrada, não
separada em uma realidade matemática, uma física, uma geográfica, uma biológica,
mas uma percepção de mundo íntegra, que trabalhe com todos esses fenômenos de
forma indissociável.

Esta preocupação com a aprendizagem, a percepção de mundo e a problemática da separação em disciplinas,
não leva em conta algumas considerações elencadas pelo o CONFEF (Conselho Federal de Educação Física)
sobre as especificidades da Educação Física Escolar no Parecer CNE/CEB nº7/2013, ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) (BRASIL, 2013), ao esclarecer que, para as aulas de Educação Física:

[...] são imprescindíveis conhecimentos em diferentes áreas, v.g., Anatomia,
Cinesiologia, Fisiologia, Aprendizagem Motora etc, além daqueles ligados ao homem e
à sociedade, a saber, Antropologia, Sociologia, Filosofia etc; que o único profissional
que detém tais conhecimentos é aquele com formação superior em licenciatura em
Educação Física [...].

O CONFEF, ainda neste Parecer, argumenta sobre a “presença de um profissional com conhecimentos
específicos”, que proporcionaria às crianças atividades diferenciadas, em local externo à sala de aula, enquanto
as professoras não proporcionam aos seus alunos atividades fora da sala de aula, por priorizar a alfabetização
e outros conteúdos pedagógicos e pela falta de conhecimentos sobre a corporeidade. Neste sentido, a presença
do profissional de Educação Física, ampliaria a possibilidade de ofertas e desenvolvimento de atividades,
porém, o parecer sugere que:

[...] o projeto político-pedagógico das escolas deve garantir que os professores de
referência das turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
até o 5º ano, bem como os professores licenciados em Educação Física, devam ter
acesso a oportunidades de formação continuada (novos conhecimentos e práticas
pedagógicas), que possibilitem melhorias significativas nas condições de
aprendizagem dos estudantes, em um processo mediador entre diferentes saberes e
fazeres dos profissionais e dos alunos. (PARECER CNE/CEB 07/2013).

O referido parecer deixa transparecer a necessidade de formação mais específica tanto aos professores
polivalentes, como aos professores de Educação Física para atuarem nos segmentos iniciais da Educação
Básica.

Os órgãos representantes dos professores de Educação Física, o CREF (Conselho Regional de Educação Física)
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e o CONFEF (Conselho Federal de Educação Física), há muitos anos, mobilizam-se por meio de campanhas e
solicitações ao MEC (Parecer CNE/CEB nº 7/2013) para que o profissional formado em Educação Física seja o
responsável pelas aulas de Educação Física, em todos os segmentos da Educação Básica.

Tramita no Congresso Nacional o PLC (Projeto de Lei Complementar) nº 116 de 2013 que solicita a alteração
da LDB nos artigos 26º e 62º. Em relação ao artigo 26º, este receberia a seguinte redação no parágrafo 3º:

§ 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente
curricular da Educação Básica a ser ministrada, exclusivamente, por professor
habilitado em curso de licenciatura em Educação Física, com prática facultativa
ao aluno: [...] (BRASIL, 2013, grifo nosso)

O Artigo 62º seria acrescido do parágrafo 8º, com a seguinte determinação: “Os conteúdos curriculares da
disciplina Educação Física na Educação Básica serão ministrados exclusivamente por professores habilitados
em curso de licenciatura em Educação Física (NR)”. (grifo nosso)

O PLC Nº 116 de 2013, baseia-se no Projeto de Lei 6520 de 2009, onde é entendido que:

[...] o conhecimento e a qualificação do Profissional de Educação Física na Educação
Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental não deve prescindir dos
conhecimentos específicos da área da Educação Física para aplicação na faixa etária
dos educandos dessas etapas da Educação Básica, tanto quanto nas séries finais do
ensino fundamental e em todo o ensino médio. (BRASIL, 2009)

Caso a lei seja implementada, implicará em uma nova maneira de pensar e organizar a Educação Física na
Educação Básica, com relação a quem deve ministrar a disciplina.

Dilemas formativos

Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, caracteriza-se pela entrada da criança no ensino
formal/regular. Nesta fase, como em todos os segmentos da Educação Básica, a predominância do “gênero
feminino” como profissionais é muito grande (SAYÃO, 2005; TARDIF, 2013). Com isso, a visão de que “mulher
dócil, amorosa, sensível e que, por seus “dons naturais”, é capaz de cuidar/educar as crianças” (SAYÃO, 2005,
p.30) e a preocupação de Ayoub (2001, p.55) com a formação profissional, ao citar:

[...] que o profissional que atua com crianças de 0 a 6 anos não requer preparo
acurado equivalente ao de seus pares de outros níveis escolares, o que demonstra o
desconhecimento da natureza humana e de sua complexidade, especialmente do
potencial de desenvolvimento da faixa etária de 0 a 6 anos.

Permitem-me perceber alguns preconceitos sobre quem atua neste segmento, quanto ao tipo de profissional
esperado, à sua formação e profissionalização. Barbosa (2002, p.86) observa que “não se pensou na carreira
para o professor de educação infantil porque não se acreditou (não se investiu) na sua profissionalização”. Sem
esta profissionalização, corremos o risco de ter professores sem a qualificação/conhecimento necessários para
atuarem neste segmento e instituições formadoras que não investem, durante a graduação, nos
conhecimentos/necessidades desta faixa etária, o que pode acarretar consequências graves para a formação
da criança que frequenta a Educação Infantil.

Ao referir-se à formação, Vaz (2002, p.2)observa que

De forma geral, o tema da infância não encontra, na Pedagogia, o necessário espaço,
ainda que seja inegável sua presença. Por outro lado, também não se pode dizer que
o tema da infância esteja ausente nos programas de formação de professores/as de
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Educação Física, [...]

Esta afirmação leva-me a refletir sobre as circunstâncias formativas nas licenciaturas que temos hoje, tendo
em vista o pouco espaço que a Educação Física Infantil ocupa na formação do aluno, o que leva a questionar
se essa formação possibilita que os professores polivalentes ou os professores de Educação Física desenvolvam
a prática das aulas de Educação Física. Neste artigo, serão discutidas apenas as questões referentes ao
professor de Educação Física.

As faculdades de Educação Física, desde o ano de 2005, possibilitam a formação profissional em dois níveis:

a. Licenciatura: formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação
básica, portanto, para atuação específica e especializada com a componente curricular Educação Física.

b. Bacharelado: (oficialmente designado de graduação) qualificado para analisar criticamente a realidade
social, para nela intervir por meio das diferentes manifestações da atividade física e esportiva, tendo por
finalidade aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável,
estando impedido de atuar na educação básica. (CONFEF, 2006)

Durante as licenciaturas em Educação Física, vários problemas são enfrentados, dentre os quais destaco as
diferentes correntes que guiam a Educação Física Escolar nas universidades do país: desenvolvimentista,
construtivista, psicomotora e abordagens críticas (superadora/emancipatória), entre outras, que lutam pelo
“poder sobre os nichos acadêmicos em defesa da melhor teoria para fundamentar a Educação Física Escolar”
(GALLARDO, 2005, p.15).

Há expectativas em relação ao graduado em Educação Física que deverá ter conhecimento sobre as mais
variadas manifestações motoras como a dança, ginástica, jogo, esporte, luta/arte marcial, modalidades do
exercício físico, lazer e recreação, além de acompanhar as transformações acadêmico–científicas da Educação
Física e áreas afins, incluindo a capacidade de utilizarem recursos da informação e da comunicação
(RESOLUÇÃO CNE/CES nº 07/2004). Esse conhecimento perpassa pelas áreas da saúde, social, rendimento,
gestão de empreendimento, educação e reeducação motora, no curso de licenciatura que deverá ter uma carga
horária mínima de 2.800 horas, com uma duração mínima de três anos. (PARECER CNE/CP nº2/2009).

De acordo com Sayão (1999) e Ayoub (2001), o que se observa é que as faculdades de Educação Física,
tradicionalmente, não preparam o profissional para atuar no segmento da Educação Infantil. Este dado é
corroborado por Gallardo (2005, p.14) ao afirmar:

[...] nas instituições de Ensino Superior, não existe uma formação profissional, mas
sim uma capacitação técnica. Isso implica um aprofundamento da questão do
entendimento da complexidade do ser humano, fator importante quando se lida com o
ensino-aprendizagem no contexto escolar.

Os próprios acadêmicos do curso de licenciatura têm consciência de que a formação não é satisfatória e não
possuem concordância sobre as disciplinas que embasam a Educação Física escolar (SILVA; KRUG, 2008,
p.30), parecendo:

[...] não haver relação entre as disciplinas teóricas e práticas, os conteúdos e
métodos parecem presos a concepções de ensino tradicional, sobretudo, vinculados ao
esporte, limitando a conscientização e a criatividade dos futuros professores.
Impedem a reflexão e descuidam da compreensão do processo histórico que envolve
o homem em movimento nas suas diversas intencionalidades.

Barbosa (2002, p.85), observa que “muitos defendem que só os pedagogos podem ser professores na
educação infantil, posto que, ao menos em tese, são os mais bem preparados para isso.” Realmente, os
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pedagogos recebem uma formação mais específica para atuarem com a criança nesta faixa etária, mas sua
formação é voltada para a sala de aula e para os conteúdos pedagógicos deste local. Quando se fala em corpo
e movimento, muitos se sentem inseguros e admitem que “o professor de sala não consegue dar conta das
questões concernentes a essa área de ensino”. (SANTOS, et al. 2008)

Dilemas sociais da presença do professor de Educação Física na Educação Infantil

O professor de Educação Física é visto de diferentes maneiras dentro do ambiente escolar. Mello, et al (2012),
em sua pesquisa sobre a representação social do professor de Educação Física na Educação Infantil, observou
que sua presença nas escolas de Educação Infantil é vista pelas professoras de sala como seu momento de
folga, descanso, uma forma de controlar o comportamento dos alunos, adjuvante para festas, alguém para
ficar com os alunos durante a reunião pedagógica com os pais, alguém para suprir a ausência da professora de
sala ou um momento para gastar as energias dos alunos para que fiquem “quietos em sala”. A atuação
pedagógica da Educação Física pouco aparece nas percepções das professoras. Elas “não concebem a Educação
Física como um componente curricular da/na Educação Infantil, portadora de um saber específico, capaz de
contribuir para o desenvolvimento integral das crianças.” (MELLO, et al, 2012, p.?
). Mas qual é a necessidade deste profissional dentro da escola de Educação Infantil?

[...] só se justifica a necessidade de um/a professor/a dessa área na Educação Infantil
se as propostas educativas que dizem respeito ao corpo e ao movimento estiverem
plenamente integradas ao projeto da instituição, de forma que o trabalho dos adultos
envolvidos se complete e se amplie visando possibilitar cada vez mais experiências
inovadoras que desafiem as crianças. (SAYÃO, 2002 p. 59)

O município de Vitória/ES, é um exemplo onde esta preocupação é apresentada e justificada. Neste município,
em sua Proposta Curricular da Educação Infantil, apresentada no documento denominado “A educação infantil
do município de Vitória: um outro olhar“, a Educação Física faz parte do currículo da Educação Infantil e a
justificativa para a presença do profissional se apresenta da seguinte forma:

Faz-se necessário instituir um outro olhar em relação ao significado a linguagem
corporal como uma das linguagens indispensáveis ao trabalho com as crianças.
Somente assim será possível construir um projeto político-pedagógico que contemple
as diferentes linguagens em suas múltiplas formas de expressão. (VITÓRIA/ES, 2006,
p. 8 e 9)

Nesta fase, a “criança é sinônimo de movimento; movimentando-se ela se descobre, descobre o outro,
descobre o mundo à sua volta e suas múltiplas linguagens” (AYOUB, 2001). Cabe ao professor de Educação
Física, que está na Educação Infantil, proporcionar aos alunos experiências inovadoras, baseadas nas
descobertas das possibilidades do movimento, uma vez que, como foi dito anteriormente, ele possui
conhecimentos nas áreas da “Aprendizagem Motora (...) Antropologia, Sociologia, Filosofia” (PARECER
CNE/CEB 07/2013), que auxiliarão no desenvolvimento da cultura corporal da criança.

A presença do professor de Educação Física na escola de Educação Infantil não é percebida apenas por suas
representações sociais. Santos et al (2008), observa em sua pesquisa com diretores e professores de sala,
sobre as aulas de Educação Física na Educação Infantil, que os professores informaram observar mudanças de
ordem social (melhora de comportamento, socialização, aceitação de regras) e de ordem motora (melhora nas
habilidades motoras) após a implementação das aulas de Educação Física para suas turmas. Estas mudanças
observadas nos alunos certamente alteram a dinâmica da sala de aula e auxiliam no desenvolvimento do
conteúdo pedagógico tão visado pelos professores. Sobre esta relação, entre os conteúdos ensinados na
Educação Física e as demais disciplinas, Freire (1997) argumenta:

A importância de demonstrar as relações entre os conteúdos da disciplina Educação
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Física e os das demais disciplinas reside, não na sua importância como meio auxiliar
delas, mas na identificação de pontos comuns do conhecimento e na dependência que
o corpo e mente, ação e compreensão possuem entre si.” (FREIRE, 1997, p.183).

Não se dissocia o corpo da mente. As atividades corporais realizadas pela criança nas aulas de Educação Física,
através dos conteúdos propostos pelo professor da disciplina, auxiliarão na melhoria da qualidade de
movimento e de outras qualidades cognitivas (atenção, concentração, ritmo) que influenciam no
desenvolvimento da criança dentro de sala. Para tanto, é preciso ocorrer de forma efetiva. É preciso que a
Educação Física se afirme:

[...] como uma prática cultural portadora de conhecimentos que só têm sentido
quando articulada a outros saberes e outros fazeres presentes no contexto da
Educação Infantil. Somente assim, as práticas corporais da cultura como os jogos,
brincadeiras, danças, dramatizações etc. se enraizariam como práticas portadoras de
cultura e de conhecimento e se constituiriam como componentes curriculares
potencializadores do sentido e da importância da linguagem corporal na práxis
pedagógica. (VITÓRIA/ES, 2006, p. 8).

ÚLTIMAS OBSERVAÇÕES

Os dados aqui apresentados se referem à formação em universidades públicas. A formação dos professores de
Educação Física em universidades particulares não foi objeto desta pesquisa. O que se verificou nas pesquisas
é que as faculdades não preparam devidamente seus licenciados para a prática da Educação Física Infantil. Sob
esse aspecto, Silva e Krug (2008) constatam que isto ocorre devido a “uma falta de atenção, ou mesmo o
desinteresse pela área escolar” (p.29).

As dificuldades de formação das licenciaturas em geral, deve ser repensada, pois, de acordo com Libâneo
(2001, p.16):

É preciso uma mudança radical nas formas institucionais e curriculares de formação
de professores, superando o atual esquema do bacharelado e da licenciatura, que não
respondem mais às necessidades prementes de qualificação profissional para um
tempo novo. Centrar a formação de professores numa instituição modelar como as
Faculdades de Educação e atribuir-lhe a responsabilidade de concatenar, no âmbito
das universidades, as políticas e planos de formação de professores em estreita
articulação com os institutos, faculdades ou departamentos das áreas específicas pode
ser a garantia não apenas de melhoria da qualidade da formação, mas de assegurar a
profissionalidade do professorado, de modo a que se configure sua identidade e
estatuto profissional.

Todas as pesquisas que compararam a preparação para o desenvolvimento das aulas de Educação Física
(CAVALLARO e MULLER, 2009; SILVA e KRUG, 2008; VAZ, 2002) indicaram que o professor de Educação
Física, apesar das falhas em sua formação, é o mais preparado para desenvolver esta atividade dentro das
escolas e isto se deve ao objeto de estudo estar mais focado na cultura do movimento.

Nas pesquisas sobre quem deve ministrar as aulas de Educação Física na Educação Infantil, constata-se que
mais de 90% dos professores polivalentes entrevistados aprovam a presença do especialista para ministrar as
aulas de Educação Física. (FERRAZ e MACEDO, 2001) e todos concordam que as aulas de Educação Física “[...]
quando ministrada por profissional especializado, mostra-se mais eficiente, pois acreditam que a qualificação e
a especificidade do trabalho conferem maior aproveitamento por parte do educando” (FERREIRA; TORRES,
2013, p.190).
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Observou-se também que, de modo geral, quando o professor de Educação Física está presente na Educação
Infantil, ele é bem visto pelas professoras, mesmo que não seja por suas qualidades pedagógicas e sim pelas
modificações comportamentais e sociais que proporciona às crianças, ou pelo apoio que proporciona às
professoras na sala de aula em diversas situações.

Outro ponto é que a presença do professor de Educação Física possibilita o enriquecimento das propostas de
atividades, no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura corporal da criança, o que poderá levar a um
melhor desenvolvimento do aluno, não apenas para as atividades que envolvem o agir, mas, também, o
pensar, diminuindo a dicotomia corpo/mente, tão frequente na Educação Infantil.

A presença do professor de Educação Física na Educação Infantil, não deve ser percebida como uma
segmentação/fragmentação, mas sim como uma possibilidade de trabalho integrado, professor de Educação
Física/professor polivalente, para a temática do “movimento” ou da Educação Física (CAVALLARO e MULLER,
2009; SAYÃO, 2002), visando o desenvolvimento do aluno.

Mesmo que a lei não seja sancionada e a legislação em vigor continue a mesma, é preciso (re)pensar a
formação de quem ministrará a aula de Educação Física para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental
I. Para isso, utilizo a proposta de Sacristán (1999, p.81) sobre profissionalização, ao orientar que “os
professores dominem a utilização de práticas profissionais, em termos conscientes e com conhecimento da
gramática e da sintaxe de sua atividade” (grifo nosso).

Independente do segmento da Educação em que vá trabalhar e da especificidade do profissional envolvido ter
o domínio do conteúdo é fundamental para uma boa aula e para poder proporcionar um bom aprendizado.

Referências

AYOUB, Eliana. Reflexões sobre a Educação Física na Educação Infantil. Revista Paulista de Educação
Física. São Paulo : supl.4, p.53-60, 2001.
Disponível em:
< http://
citrus.uspnet.usp.br
/eef/uploads/arquivo/v15%20
supl4%20
artigo6.pdf
>.
Acesso em: 31 jul. 2013.

BARBOSA, Ivone Garcia. Educação Infantil: o lugar da pedagogia e da educação física em uma perspectiva
sócio-histórico-dialética. Revista Pensar a Prática, Goiânia: v. 5, p. 71-91. jul./jun. 2001/2002.
Disponível em:
<http://
www.
revistas.ufg.br
/index.php
/fef/article/view/47/44>.
Acesso em: 23 out. 2013.

BRASIL. CNE. Resolução CNE/CES 7/2004, de 31 de março de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena.
Disponível em <http://
portal.mec.gov.br
/cne/arquivos/pdf/ces0704edfisica.pdf
>. Acesso 21 jul. 2013.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/dilemas_da_presenca_do_professor_de_educacao_fisica_na_educacao_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



BRASIL. CNE. Parecer CNE/CEB nº 7/2013, de 14 de março de 2013. Solicitação de alteração da redação
do art. 31 da Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
Disponível em:
<http://
portal.mec.gov.br
/index.php
?
option=com_content&view=article&id=18449:ceb-2013&catid=323:orgaos-vinculados>.
Acesso em: 17 out. 2013

BRASIL. CNE. Resolução CNE/CEB nº 7/2010, de 07 de abri de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
Disponível em:
< https://www.
google.com
.br
/q=Resolu%C3%
A7%C3%
A3o+CEB%2FCNE+n%C2%BA+7%2F2010>.
Acesso em: 18 out. 2013.

BRASIL. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos
profissionais da educação e dar outras providências. Disponível em http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12796.htm
>.Acesso em 20 fev. 2014.

BRASIL. Lei no 9394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Disponível em:
<http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/Leis/L9394.htm
>.
Acesso em: 03 abr. 2013.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013. Altera a Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB, para dispor
sobre a formação dos professores de educação física na educação básica. Disponível em < http://
www.
senado.gov.br
/atividade/materia/detalhes.asp
?
p_cod_mate=115667>. Acesso em 16 mar.2013.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/dilemas_da_presenca_do_professor_de_educacao_fisica_na_educacao_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



CAVALARO, Adriana Gentilin; MULLER, Verônica Regina. Educação Física na Educação Infantil: uma realidade
almejada. Educar. Editora UFPR, Curitiba: n. 34, p. 241-250, 2009. Disponível em <http://
www.
scielo.br
/pdf/er/n34/15>. Acesso em 17 out. 2013.

CONFEF. Resolução CONFEF nº 232/2012, de 31 de julho de 2012. Dispõe sobre Especialidade Profissional
em Educação Física Escolar. Rio de Janeiro: 2012.
Disponível em:
<http://
www.
confef.org.br
/extra/resolucoes/conteudo.asp
?
cd_resol=304&textoBusca>.
Acesso em: 01 abr. 2013.

FERRAZ, Osvaldo Luiz, MACEDO, Lino de. Educação Física na Educação Infantil do Município de São Paulo:
diagnóstico e representação curricular em professores. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo: p.
63-82, jan./jun. 2001. Disponível em < http://
citrus.uspnet.usp.br
/eef/uploads/arquivo/v15%20
n1%20
artigo6.pdf
>. Acesso em 02 fev. 2014.

FERREIRA, Heraldo Simões, TORRES, Aline Lima Educação Física na Educação Infantil e no Ensino Fundamental
na Percepção de Pedagogos: um estudo de caso. Revista FSA, Teresina: v. 10, n. 4, art. 10, p. 183-194,
Out./Dez. 2013. Disponível em <file:///C:/Users/Silvia/Downloads/318-740-1-PB.pdf
.. Acesso em 24 mar. 2014.

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física. 4. ed. São Paulo:
Scipione, 1997. (Pensamento e ação no magistério)

GALLARDO, Jorge Sérgio Pérez (org.). Educação física escolar: do Berçário ao ensino médio. 2. ed. Rio de
Janeiro: Lucerna: 2005.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Educar. Curitiba: Editora da UFPR, n.
17, p. 153-176, 2001. Disponível em < http://
www.
educadores.diaadia.pr.gov.br
/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia2/apedagogiaepedagogos.pdf
>. Acesso em 07 mar.2014.

MELLO, André da Silva. et al. Representações sociais sobre a educação física na educação infantil. Revista
Educação Física UEM, Maringá: vol.23, n.3. July/Sept. 2012.
Disponível em:
<http://
www.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/dilemas_da_presenca_do_professor_de_educacao_fisica_na_educacao_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



scielo.br
/scielo.php
?
script=sci_arttext&pid=S1983-30832012000300012&lang=pt>. Acesso em 23 out. 2013.

RODRIGUES, Cae, FREITAS, Denise de. Educação física e educação infantil: uma reflexão teórica. Diálogos
Possíveis. [S.I.]: [s.n.] janeiro/junho 2008.
Disponível em:
< http://
www.
academia.edu/1933326/Educacao_fisica_e_educacao_infantil_uma_reflexao_teorica_Dialogos_Possiveis_2008_
>.
Acesso em: 21 out. 2013.

SACRISTÁN, José Gimeno. Consciência e ação sobre a prática como libertação profissional dos professores. In:
NÓVOA, António. (org). Profissão Professor. 2ª e. Porto: Porto Editora, 1999, p. 63-92.

SANTOS, Wagner dos. et al. Análise da inserção da educação física no ensino infantil: um diálogo com a equipe
pedagógica da UMEI "Jurandyr de Mattos Griffo". Coleção Pesquisa em Educação Física, Jundiaí: v. 7, p.
111-118, 2008.
Disponível em:
<http://
www.
fontouraeditora.com
.br
/periodico/vol-7/Vol7n1-2008/Vol7n1-2008-pag-111a118/Vol7n1-2008-pag-111a118.pdf
>.
Acesso em: 24 out. 2013.

SAYÃO, Deborah Tomé. Educação Física na educação infantil: riscos, conflitos e controvérsias. Motrivivência.
Florianópolis, SC: UFSC, Ano XI, n.13. Novembro/1999 disponível em < https://periodicos.ufsc.br
/index.php
/motrivivencia/article/view/14408/13211>. Acesso em 30 out. 2013.

SAYÃO, Deborah Tomé. Infância, prática de ensino de Educação Física e Educação Infantil. In VAZ, Alexandre
Fernandez, SAYÃO, Deborah Tomé, PINTO, Fábio Machado (org.). Educação do corpo e formação de
professores: reflexão sobre a prática de ensino de Educação Física. Florianópolis: Editora da UFSC, p. 45-63,
2002.
Disponível em:
< http://
www.
youblisher.com
/p/166217-Educacao-do-corpo/>.
Acesso em: 20 out. 2013.

SAYÃO, Deborah Thomé. Relações de gênero e trabalho docente na educação infantil: um estudo de
professores em creche. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis:
2005.
Disponível em:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/dilemas_da_presenca_do_professor_de_educacao_fisica_na_educacao_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.11-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



<http://
www.
ced.ufsc.br
/~nee0a6/DEBORATSE.pdf
>.
Acesso em: 15 out. 2013.

SILVA, Marcio Salles da e KRUG, Hugo Norberto. A Formação Inicial em Educação Física e Pedagogia:
preparação para atuação nos anos iniciais. Revista Teoria e Prática da Educação, [S.I.]: v.11, n.1,
p.23-32, jan./abr. 2008. Disponível em < http://
www.
dtp.uem.br
/rtpe/volumes/v11n1/003_Marcio_e_Hugo.pdf
>. Acesso em 17 abr. 2014.

TARDIF, Maurice. A Profissionalização do Ensino Passados Trinta Anos: Dois Passos Para A Frente, Três Para
Trás. Educação & Sociedade. Campinas: v. 34, n.123, Apr./June 2013.
Disponível em:
<http://
www.
scielo.br
/scielo.php
?
pid=S0101-73302013000200013&script=sci_arttext>. Acesso em 23 out. 2013.

VAZ, Alexandre Fernandez. Aspectos, Contradições e Mal-entendidos da Educação do Corpo e a Infância.
Motrivivência. Florianópolis, SC: UFSC, 2002. Disponível em <https://periodicos.ufsc.br
/index.php
/motrivivencia/article/view/963/4332.> Acesso em 17 abr. 2014.

VITÓRIA, Secretaria Municipal de Educação/Gerência de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação
Infantil: um outro olhar. Multiplicidade. Vitória (ES): 2006.
Disponível em:
<http://
www.
vitoria.es.gov.br
/arquivos/20100218_educacao_infantil_doc.pdf
>. Acesso em 24 out. 2013.

[1] Universidade Católica de Santos – UNISANTOS

Orientadora: Professora Dra. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco

Financiamento: CAPES

spquaranta@iron.com
.br

[2] Utilizo o termo professoras, na introdução, por haver trabalhado apenas com mulheres como professoras
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em sala de aula. Após a introdução utilizarei o termo no masculino, pois, há homens regentes de sala na
Educação Infantil.

[3] § 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da
educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
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