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                                             RESUMO 
 

As discussões acerca da Educação Infantil, nos últimos tempos, crescem em 

âmbito nacional, tendo em vista o fato de, a partir de 1996, esta ter sido 

considerada como primeira etapa da Educação Básica. Observando tais 

transformações, e até mesmo a carência de estudo acerca da Educação Física 

na Educação Infantil, nos interessamos pelo desenvolvimento da pesquisa a 

seguir apresentada: o Professor de Educação Física que atua na pré-escola. O 

objetivo principal da pesquisa realizada foi investigar quem é esse professor de 

Educação Física que atua com essa criança na pré-escola, especificamente, no 

que diz respeito à Educação Física na Educação Infantil. Para isso, outros 

objetivos foram traçados: estudar a relevância da Educação Física para a 

criança e o surgimento da Educação Infantil; verificar a importância da 

formação (inicial e continuada) para o profissional que atua na Educação 

Infantil, e sua atuação no mercado de trabalho. Diante disto, diagnosticar como 

tem sido trabalhada a Educação Física na pré-escola. Para esta construção, 

utilizamos a pesquisa descritiva juntamente com o levantamento bibliográfico 

dos assuntos referentes à pesquisa de campo com abordagem qualitativa, 

posteriormente, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com auxílio do 

gravador, que foi respondida por oito professores, juntamente com o 

Coordenador de Educação Física nas séries iniciais das escolas do município 

de Jataí – GO. Realizada a pesquisa de campo, quatro categorias de análise 

surgiram do discurso dos sujeitos, as quais se consubstanciaram com o apoio 

do referencial teórico adotado, o que culminou com a produção final desse 

trabalho. Dessa forma, podemos notar que estes professores de Educação 

Física que estão atuando na pré-escola possuem formação na área há mais de 

dois anos, e os mesmos estão preocupados em dar continuidade a sua 

formação e principalmente uma boa qualificação para atuar com essas crianças 

na pré-escola. Portanto, a finalidade deste estudo é fornecer elementos de 

reflexão para os novos profissionais e, até mesmo levar os que já estão na 

área, a pensarem sobre suas práticas pedagógicas, pois a Educação Infantil 

apresenta avanços, mas também inúmeras incoerências que carecem de 

profundas análises. 


