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RESUMO 

 

Na tentativa de aprimorar o entendimento quanto a Educação Física no Ensino 

Infantil, o objetivo geral da presente pesquisa é o de analisar e refletir sobre o papel 

da educação física e sua participação no ensino infantil através da ótica dos 

documentos que a regem. As questões de estudo são: apresentar os documentos 

normativos norteadores da educação infantil; identificar as práticas relacionadas á 

educação física aplicadas à educação infantil a partir desses documentos e refletir 

acerca do espaço da educação física por meio dos documentos normativos que 

regem a educação infantil. A metodologia utilizada baseou-se em estudo 

bibliográfico, sendo uma pesquisa teórica de natureza qualitativa. Como resultado, 

constatou-se importância da presença da Educação Física na Educação Infantil 

como agente de interação e de desenvolvimento das habilidades de cada criança e 

sua contribuição na elaboração dos projetos pedagógicos desenvolvidos para essa 

faixa etária. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Currículo; Documentos Norteadores. 
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1 INTRODUÇÃO 

A literatura científica em torno da Educação Física é ampla, principalmente quando 

se busca situá-la no campo dos saberes. A tentativa de responder a estas e outras 

dúvidas conduzem a debates importantes em congressos, seminários e eventos 

afins, considerando a relevância da questão. No entanto, o debate não se esgota, 

apesar da produção científica em torno do tema apontar a importância da Educação 

Física na formação humana. 

Paralelo a isso, está a situação da disciplina Educação Física na escola, questão 

que possibilita estudos e produções científicas importantes. A necessidade de 

compreender o papel da Educação Física na escola conduziu a presente pesquisa. 

Buscando delimitar o estudo, em vista das diferentes direções possíveis de serem 

tomadas ao tentar situar a Educação Física na escola, esta pesquisa se debruça 

sobre a Educação Física no Ensino Infantil da rede de ensino de Vitória/ES. 

Neste estudo, buscamos compreender o reconhecimento por parte das instituições 

escolares quanto à Educação Física como componente curricular contribuinte para a 

construção da pedagogia na Educação Infantil a partir dos principais documentos 

que regem a área.  

Este trabalho foi desenvolvido em três itens a fim de proporcionar uma visão mais 

especifica quanto ao assunto abordado. No primeiro, foram apresentados os 

documentos normativos norteadores da educação infantil; no segundo item, buscou-

se identificar as práticas relacionadas à educação física aplicadas à educação 

infantil a partir desses documentos e por fim, a pesquisa buscou refletir acerca do 

espaço da educação física por meio dos documentos normativos que regem a 

educação infantil. A metodologia utilizada teve como base a pesquisa e o estudo 

bibliográfico para aprofundar os conhecimentos e ampliar a visão referente à 

temática proposta.  
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2 METODOLOGIA 

Este capítulo se refere aos procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho. 

Abrange o conceito de pesquisa e as classificações metodológicas abordadas no 

estudo. 

Tendo como o maior e mais importante passo para o pesquisador, a escolha do 

tema talvez seja o passo mais difícil. Isso porquê, a oferta de possibilidades de 

estudo presentes na sociedade é grande e muitas vezes o tema pode nortear o 

pesquisador até mesmo quanto a sua carreira profissional. Para Cervo e Bervian 

(2002, p. 81) “o tema de uma pesquisa é qualquer assunto que necessite melhores 

definições, melhor precisão e clareza do que já existe sobre o mesmo”. 

De acordo com Selltiz et al. (1965, p. 33-34), “o tema [...] pode ser sugerido por 

alguma vantagem prática ou interesse científico ou intelectual em benefício dos 

conhecimentos sobre certa situação particular”. É importante ressaltar a importância 

no cuidado durante a escolha do tema. Cervo & Bervian (2002), abordam que alguns 

pesquisadores erram na escolha muitas vezes optando por temas mais amplos e 

que por esse motivo, acabam sendo complexos e inviabilizam pesquisas mais 

especificas. Por esse motivo, Cervo & Bervian (2002, p. 82) enfatizam a 

necessidade de se delimitar o tema selecionando “[...] um tópico ou parte a ser 

focalizada”.  

Para atender aos objetivos pretendidos, a pesquisa possui características de 

estudos exploratórios, que segundo Gil (1999) envolve um levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram ou têm ligação com o problema 

em questão e análise de exemplos que proporcionem melhor compreensão do 

estudo.  

A pesquisa exploratória, instrumento utilizado neste trabalho, buscou proporcionar 

maior familiaridade com conceitos e ideias tentando chegar mais próximo ao 

problema discutido, Gil (2010) em sua discrição afirma que pode possibilitar a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.  

Afirma ainda que  
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As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 
vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 
pesquisáveis para estudos posteriores. [...] envolvem levantamento 
bibliográfico e documental. 

Segundo Macedo (1996), a pesquisa bibliográfica é: 

[...] a busca de informações bibliográficas, seleção de documentos 
que se relacionam com o problema de pesquisa (livros, verbetes de 
enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de congressos, teses, 
etc.) e o respectivo fichamento das referências para que sejam 
posteriormente utilizadas [...]. (MACEDO, 1996, p. 13)  

Os procedimentos da pesquisa bibliográfica consideram o que, segundo Gil (2010), 

classifica a leitura de material bibliográfico, seguindo assim, com os quatro tipos de 

leitura: leitura exploratória, leitura seletiva, leitura analítica e leitura interpretativa.  

Segundo Marconi e Lakatos (1991, p. 73) a finalidade da pesquisa bibliográfica é : 

[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, [...] oferece meios 
para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 
também explorar novas ·áreas onde os problemas não se cristalizam 
suficientemente, e tem por objetivo permitir ao cientista o reforço 
paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas 
informações. Dessa forma a pesquisa bibliográfica não é mera 
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas 
propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 
chegando a conclusões inovadoras. 

Esse estudo se caracteriza pela natureza qualitativa, pois, segundo Godoy (1995, 

p.24), as pesquisas qualitativas têm como foco principal o processo e não os 

resultados obtidos.  

Quanto à pesquisa qualitativa, para Minayo (2001, p.21): 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

Na conceituação de Setubal (2009), o estudo de abordagem qualitativa, utiliza-se da 

análise de conteúdo. Em comparação com Gil (2010), a análise do teor consiste em 

técnicas de compreensão, interpretação e explicação das formas de comunicação.  
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Em suma, a pesquisa foi realizada quanto à abordagem de modo qualitativo; quanto 

ao procedimento técnico, pesquisa bibliográfica e quanto aos objetivos, a pesquisa 

exploratória por envolver levantamento bibliográfico. 

A materialização da pesquisa bibliográfica foi definida a partir da necessidade de 

compilar os saberes existentes dentro do contexto discutido. Tendo como a pesquisa 

bibliográfica em sua classificação, por compreender ser uma revisão de literatura 

com base em instrumentos como livros, artigos, documentos fundamentados na 

legislação, bem como textos variados, o levantamento bibliográfico a respeito do 

tema foi realizado na Biblioteca da Universidade Federal do Espírito Santo e em 

sites de revistas cientificas tendo como fontes já mencionadas, livros, monografias, 

publicações avulsas e revistas.  

Foi realizada uma leitura exploratória e em conseguinte, seletiva dos textos 

selecionados para que pudesse ser feito levantamento bibliográfico e o real 

interesse na pesquisa (GIL, 2010). Para Mota (2006, p.24) a leitura exploratória é: 

[...] a leitura rápida do material bibliográfico com a finalidade de 
verificar a importância da obra para a pesquisa. Trata-se de fazer o 
reconhecimento da obra, adquirindo uma visão global desta: exame à 
folha de rosto, índices, notas de rodapé, prefácio, orelhas dos livros, 
o que não dispensa o conhecimento prévio do assunto. 

Após a seleção dos textos, foi realizada uma leitura com o objetivo de ordenar as 

informações e suas fontes para obter as respostas para o problema da referida 

pesquisa (GIL, 2010). Em seguida, o trabalho contemplou a leitura interpretativa com 

a finalidade de ampliar os conceitos adquiridos por meio da leitura analítica, essa 

leitura, segundo Gil (2010) possibilita que o pesquisador faça ligação dos dados 

alcançados com os conhecimentos que já possui.  

O levantamento bibliográfico foi fundamental para a delimitação da pesquisa, os 

diversos conteúdos selecionados e as informações contidas tanto em materiais 

impressos, livros, artigos científicos, teses, sites eletrônicos, contribuíram para uma 

análise crítica e diversificada no que diz respeito ao problema analisado. Os 

questionamentos levantados foram sendo analisados a partir destes documentos 

com seus conteúdos valiosos. 
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A como última etapa a leitura interpretativa descrita por GIL (2010, p.12) “assegura 

que cada autor selecionado, e o respectivo material coletado, estivessem 

relacionados com o objeto e o objetivo do estudo”. 

Mota (2006, p.25) avalia a leitura interpretativa como: 

o último processo de leitura das fontes bibliográficas. Interpretar, em 
sentido restrito é tomar uma posição própria a respeito das ideias 
enunciadas. O pesquisador necessitará ser cauteloso, pois nesse 
momento relaciona as afirmações do autor, sendo maios o risco de 
interferência subjetiva. A primeira etapa da interpretação dá ao 
pesquisador, uma visão mais aberta do pensamento global do autor 
e verifica como se relacionam. Em seguida, esse pensamento 
permitir-lhe-á localizar o autor num contexto cultural mais 
abrangente, através das posições por ele assumidas e serão feitas 
comparações das suas ideias com outros autores que tenham escrito 
sobre o mesmo tema. 

Ressaltando assim, a necessidade do pesquisador de se ter cuidado durante o 

processo da escrita em que suas visões são confrontadas com as ideias expostas 

pelo autor da bibliografia estudada. 

A categorização dos textos foi iniciada levando em consideração os objetivos da 

pesquisa e a sua interpretação crítica. As formas de abordagem dos autores, os 

pontos de defesa das suas ideias que objetivamente enriquecem e aprofundam a 

pesquisa em questão. De acordo com Gil (2010), a delimitação refere-se ao 

planejamento da pesquisa em sua forma mais abrangente, envolvendo tanto a sua 

diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de dados coletados. 

 

  



11 
 

3 DOCUMENTOS NORMATIVOS NORTEADORES 

Para construir o ponto de partida sobre a Educação Infantil e a Educação Física, 

alguns documentos serão tomados como base para fundamentar melhor a 

discussão da presente pesquisa.  

3.1 REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL – 

RCNEI 

 

 

Dividido em três volumes, o RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, o documento objetiva a discussão dos parâmetros curriculares 

para a implantação dos projetos pedagógicos, apresentando-se assim como uma 

das intervenções do poder público a fim da melhoria da qualidade do ensino básico, 

cuja finalidade primordial é auxiliar os professores na realização do seu trabalho 

educativo (BRASIL, 1998). 

Os volumes estão dispostos com as seguintes temáticas: 1) Introdução; 2) Formação 

Pessoal e Social; 3) Conhecimento de Mundo. Para abordagem no presente estudo, 

o terceiro volume é que terá seu conteúdo avaliado. Esse, apresenta-se com eixos: 

movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e, 

matemática. Em mais um recorte do documento, faremos leitura do eixo movimento 

pelo fato deste apresentar uma determinada mediação entre a Educação Infantil e 

as aulas da Educação Física no ensino citado. 

O documento em questão aborda a presença do movimento na Educação Infantil 

como fator de grande importância ressaltando a necessidade de que o mesmo não 

seja avaliado como gestos de desordem em sala de aula valorizando o aspecto 

motor das crianças (BRASIL, 1998). 

Segundo o RCNEI,  

O movimento humano, portanto, é mais do que simples 
deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem 
que permite às crianças agirem sobre o ambiente humano, 
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mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo (BRASIL, 
1998a, p.15). 

Assim, ressalta-se a necessidade de que os projetos educacionais voltados a essa 

faixa etária contemplem as atividades motoras que valorizem e ampliem a cultura 

corporal de cada criança e as posturas corporais desenvolvidas por elas nas 

atividades do cotidiano. Vale ainda destacar que o documento evidencia a 

necessidade de que cada trabalho com o movimento respeite as distintas 

capacidades das crianças em cada faixa etária e em cada aspecto social e cultural 

que essas manifestem (BRASIL, 1998). 

O documento se desdobra ainda em dois blocos: um que trata da expressividade e 

outro que aborda o equilíbrio e a coordenação. 

No bloco que trata sobre a expressividade do movimento, o documento aborda que 

“deve ser contemplada e acolhida em todas as situações do dia-a-dia nas 

instituições de Educação Infantil, possibilitando que as crianças utilizem gestos, 

posturas e ritmos para se expressar e se comunicar”. Assim, deve ocorrer a 

valorização da criança bem como o significado de seus gestos e a interpretação dos 

mesmos. 

Nesse bloco, como mediador de atividades que incentivem a exploração dos ritmos, 

espaços e movimentos, o professor, como orientado pelo documento em questão, 

deverá abordar brincadeiras de roda, mímicas, brincadeiras de faz-de-conta, danças 

circulares, etc.. Além de trabalhar com brincadeiras que envolvam atividades com 

canto e movimento simultaneamente. 

No bloco que o equilíbrio e a coordenação são abordadas, o documento estabelece 

a valorização de jogos motores e brincadeiras que envolvam a coordenação desses 

movimentos bem como o equilíbrio das crianças, através da exploração das 

posturas corporais das crianças e atividades que envolvam correr, subir, escorregar 

etc. 

Para crianças entre 1 a 3 anos, o documento orienta: 

Logo que aprende a andar, a criança parece tão encantada com sua 
nova capacidade que se diverte em locomover-se de um lado para 
outro, sem uma finalidade específica. O exercício dessa capacidade, 
somado ao progressivo amadurecimento do sistema nervoso, 
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propicia o aperfeiçoamento do andar, que se torna cada vez mais 
seguro e estável, desdobrando-se nos atos de correr, pular e suas 
variantes. A grande independência que andar propicia na exploração 
do espaço é acompanhada também por uma maior disponibilidade 
das mãos: a criança dessa idade é aquela que não pára, mexe em 
tudo, explora, pesquisa (BRASIL, 1998, p. 22) 

Para crianças entre 4 e 6 anos, o documento versa: 

As brincadeiras que compõem o repertório infantil e que variam 
conforme a cultura regional apresentam-se como oportunidades 
privilegiadas para desenvolver habilidades no plano motor, como 
empinar pipas, jogar bolinhas de gude, atirar com estilingue, pular 
amarelinha etc. (BRASIL, 1998, p.25) 

Contudo, o RCNEI consegue contemplar tudo o que envolve a educação infantil? Há 

uma polêmica envolvendo a linha tênue que os educadores têm entre o educar e o 

cuidar, visto que a realidade social de cada criança é diferente, assim como as dos 

educadores.  

Por uma lado temos um quadro de educadores pouco qualificados, e 
por outro, para efeito de ilustração, temos um quadro de pais e mães 
oprimidos, pouco participativos na dinâmica da instituição e que, 
antes de tudo, necessitam de creche como um equipamento, não 
podendo reconhecê – la como um direito mas aceitando – a como 
um favor (FARIA, 1999, p.9). 

A infância idealizada, rica em estímulos, onde o brincar é uma forma de lapidar e 

melhorar o desenvolvimento psicomotor das crianças não é uma realidade da 

grande maioria. Há uma grande rotatividade de professores no processo, muitos mal 

preparados para lidar com essa faixa etária, além das baixas remunerações. 

Faria (1999) aponta que um dos principais problemas no referencial do MEC é a 

questão das camadas sociais que são atendidas na educação infantil. Os pais de 

camadas mais baixas necessitam de alguém para cuidar de seus filhos para 

trabalhar. As crianças por sua vez, necessitam de cuidados que muitas vezes não 

possuem em casa. A brincadeira pra essa criança acaba sendo uma reprodução da 

sua realidade. 

3.2 UM OUTRO OLHAR – PMV 

A permanência dos professores de Artes Visuais e de Educação Física nos CMEI’s 

da cidade de Vitória/ES foi debatida em 2005 nos Fóruns de diretores, professores, 

funcionários, famílias e de crianças da rede pública de ensino da região citada. Os 
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diálogos construídos nesses encontros demandaram longas construções sobre uma 

gestão democrática que possibilitou determinar o delineamento de uma versão 

preliminar de organização curricular (Documento Norteador para a Educação Infantil) 

que posteriormente foi publicada como “Educação Infantil: um outro olhar” no ano de 

2006, contribuindo assim, para a reestruturação das Políticas de Formação 

Continuada da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Vitória. 

Diante das variadas demandas existentes na Educação Infantil no município de 

Vitória, era necessário reformular o que vinha sendo feito até então nessa 

modalidade de educação, reformulando a proposta educacional. Era necessária uma 

nova proposta que atendesse melhor, tanto essas demandas, quando as 

necessidades singulares que a educação Infantil apresenta.  

Durante muito tempo, as crianças eram enxergadas como adultos em miniaturas, 

perdendo a sua identidade, e o educar envolvia somente o cuidar das necessidades, 

que sozinhas elas não conseguiam. Para Rousseau (2004, p. 69), “a humanidade 

tem seu lugar na ordem das coisas. E a infância tem o seu na ordem da vida 

humana”. Sendo assim, a infância tem além de um lugar, necessidades e 

peculiaridades a serem satisfeitas e atendidas no que diz respeito à educação. 

Primeiramente, houve uma necessidade de romper com os padrões anteriores no 

que diz respeito à construção dessa proposta, onde a decisão a respeito de muitos 

era tomada por poucos. Foi feita então uma reunião onde se articularam: Equipe 

Sistematizadora, Fóruns com representantes das diferentes categorias e Fóruns 

Municipais. 

A equipe sistematizadora foi composta por pedagogos das unidades de CMEIS do 

município de Vitória, onde de 28 que compunham essa equipe inicialmente, somente 

7 continuaram participando efetivamente na segunda etapa no processo de 

elaboração e implementação do Documento.  

A Equipe Sistematizadora tinha, portanto, a tarefa de estabelecer as 
bases metodológicas que estimulassem a participação de todos no 
processo de elaboração do Documento, propiciando, assim, a 
construção de novas formas de interlocução e de participação 
política (Educação, Secretaria Municipal de Educação Infantil: um 
outro olhar/Secretaria Municipal de Educação/Gerência de Educação 
Infantil, Vitória (ES): Multiplicidade, 2006. P. 12) 
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Nos Fóruns Municipais, a intenção era que todos manifestassem opiniões, criticas e 

propostas para a construção do documento com a realização do I Fórum Municipal 

do Magistério, com participação de contratados e efetivos, seguindo 3 eixos de 

discussão: Quanto ao sentido do Documento. 2-Quanto à formatação do 

Documento. 3-Quanto aos temas a serem contemplados no Documento. Sobre os 

temas que seriam contemplados no documento, vários conceitos a serem 

trabalhados estavam em pauta para discussão: Violência; Religiosidade; 

Alfabetização; Sexualidade; Artes e Educação Física; Avaliação; PPP; Brincar. 

A partir desse Fórum Municipal, os CMEIS foram divididos por regiões, divididas por 

CMEIS que ficavam mais próximos geograficamente onde seriam definidas questões 

como a identidade cultural do CMEI, e os desafios envolvidos na trabalho 

pedagógico. 

A construção da identidade cultural de cada CMEI, era algo para além de um olhar 

superficial, era necessário um olhar para a real necessidades das crianças e da 

comunidade em que estava inserida. Era necessário delinear qual a produção 

cultural da região, suas singularidades e necessidades pedagógicas e sociais. 

Um aspecto muito relevante, tanto no Fórum Municipal, quanto nos Fóruns 

Regionais, é a participação efetiva de toda a comunidade escolar: merendeiras, 

seguranças, estagiários, auxiliares, afirmando a importância do trabalho coletivo em 

prol da Educação Infantil. Além disso, as famílias também tiveram voz e 

participação. 

Outra participação relevante na construção do documento foi a das próprias 

crianças. Com um ambiente propício criado para a participação delas, através de 

registros orais e escritos, as crianças tiveram voz, onde demonstraram o desejo de 

ter espaços mais prazerosos, onde estudar e brincar estivessem de mãos dadas, 

além de ter maior estimulo em no ir para escola. 

Em suma, a intenção era romper com o que era feito até o momento com essa faixa 

etária. Os CMEIS tinham que ir além de ser uma escola para crianças ou uma 

preparação para o ensino fundamental. Teria identidade própria.  
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Dentro desse novo contexto, a Educação Física apesar de se diferenciar de outros 

conteúdos por sua especificidade, ou falta dela,  

[...] sua congruência está no fato de que tanto uma quanto outra são 
expressão da cultura corporal de movimentos, pois é a partir do 
corpo que é possível a sensibilização do olhar, a visibilidade da 
expressão, da criação e da comunicação, da afirmação da linguagem 
como produção cultural, da manifestação das emoções e 
sentimentos etc. Fortalecer a existência das artes e da Educação 
Física no contexto da Educação Infantil é lutar por uma formação 
estética que possibilite crianças e adultos ampliarem seu universo 
cultural a partir de diferentes linguagens (Educação, Secretaria 
Municipal de Educação Infantil: um outro olhar/Secretaria Municipal 
de Educação/Gerência de Educação Infantil, Vitória (ES): 
Multiplicidade, 2006. P. 85). 

Segundo o novo documento, as perspectivas de atuação da Educação Física na 

Educação Infantil seriam: 

• Garantir o reconhecimento da linguagem corporal e ampliar as 
possibilidades expressivas do corpo em todos tempos e espaços dos 
CMEIs;  

• Favorecer vivências que possibilitem todas as crianças, 
independentes de suas condições físicas e cognitivas,se 
manifestarem corporalmente em situações de jogos, brincadeiras, 
dramatizações, enfim, a partir de diferentes formas de representação 
do mundo; 

• Valorizar a identidade da educação física no contexto do CMEI, 
tendo em vista a sua contribuição no processo de construção de uma 
educação infantil democrática e cidadã; (Educação, Secretaria 
Municipal de Educação Infantil: um outro olhar/Secretaria Municipal 
de Educação/Gerência de Educação Infantil, Vitória (ES): 
Multiplicidade, 2006. P. 90). 

3.3 A QUALIDADE E IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDADA NA LEI 

– RESOLUÇÃO Nº 5 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009/DCNEI. 

Na constituição de 1988, art. 208, inciso IV, versa sobre a importância da educação 

para faixa etária de 0 a 5 anos. Entre os elementos regidos por lei, ainda há o 

estatuto da criança e do adolescente que contextualiza as leis no que relaciona-se à 

vida, saúde, respeito e bem estar das crianças.  

Além desses instrumentos já citados, existe também a resolução CEB Nº5, de 17 de 

Dezembro de 2009. Criada pelo Presidente da Câmara de Educação Básica do 
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Conselho Nacional de Educação com a finalidade de fixar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. 

A resolução estipula o currículo bem como todos os seus deveres e direitos no 

âmbito da Educação Infantil, ressaltando essa etapa como a primeira fase da 

educação básica, que segundo ela, termina apenas na conclusão do ensino médio.  

A Resolução nº5, assim como a Resolução nº1 versa sobre a educação infantil, mas 

substitui assim, a primeira reforçando e aprimorando a importância do cumprimento 

dos deveres e direitos que circundam a educação em questão, além de destacar que 

a oferta da Educação Infantil é uma obrigação do Estado e que essa deve ser 

pública, gratuita e de qualidade. 

A Resolução determinou mudanças em relação à educação infantil onde a criança é 

entendida como protagonista na proposta pedagógica articulando juntamente com 

as Diretrizes e Bases da Educação Básica na elaboração de propostas. 

Essa resolução trás indicações bem pontuais a respeito de como deve ser 

estruturada a educação infantil como por exemplo: 

  A criança é vista como centro do planejamento; 

 A idade máxima para criança ingressar na creche ou na pré-escola e 

ate 5 anos, completados ate dia 31 de março do ano que ocorrer a 

matricula; 

 A educação infantil não é pré requisito para o ingresso no ensino 

fundamental; 

 Existência de vagas nas creches ou pré – escolas próximo a 

residência. 

A resolução, em seu 9º artigo versa: 

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular 
da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as 
interações e a brincadeira, garantindo experiências que:  

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
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possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança;  

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; [...] 
(BRASIL, 2009) 

Assim, ressaltamos a importância da discussão quanto à contribuição da Educação 

Física como na prática pedagógica aplicada à Educação Infantil que será discutida 

no decorrer da pesquisa. 

Outro ponto a ser observado na Resolução é que a mesma estabelece sobre um 

ensino voltado à valorização das características e culturas que prezem a autonomia 

de povos indígenas, afrodescendentes entre outros, a fim de se reforçar as 

identidades étnicas da população, sem nenhum tipo de discriminação. Esse ponto 

merece enfoque em razão de que nessa faixa etária, o professor deve mediar e 

favorecer a criança, o conhecimento do mundo e de si mesma, promovendo a 

autonomia, autoestima, valorizando os saberes da criança através do brincar, da 

cultura regional, sempre adaptando os saberes pedagógicos à realidade da 

comunidade que a criança se encontra. 

3.4 O OLHAR DA EDUCAÇÃO FISICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Diante dos vários documentos normativos criados para regulamentar e nortear a 

educação infantil, a Educação Física vem se estabilizando como parte importante no 

processo educador de crianças de 0 a 6 anos. 

Sendo a escola um espaço de produção de conhecimento, a Educação Física tem 

um papel importante, pois os seus conteúdos, trabalhados de forma lúdica, 

propiciam uma infinita possibilidade de aprendizados e produção de conhecimento a 

partir da algo em comum tanto para as crianças tanto para a disciplina: o brincar. 

O profissional de Educação Física através das vivências, traz para o aluno a 

descoberta, a valorização do seu corpo, da sua autoconfiança e as possibilidades e 

limites do corpo dentro do movimento, fazendo com que as crianças entendam a 

linguagem corporal, além de desenvolver capacidades afetivas e cognitivas. 



19 
 

Ao interpretarmos o brincar/jogar como um componente do desenvolvimento da 

autonomia e da identidade da criança de o a 6 ano, entendemos a importância da 

educação física, bem como do profissional na construção da educação infantil 

(WINNICOTT, 1975). 

Brincando/jogando, as crianças desenvolvem atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação, a interação, a utilização de experimentação 
de regras e de papeis sociais. Brincar/jogar é uma alternativa 
pedagógica que proporciona ampliação dos conhecimentos da 
criança por meio da atividade lúdica, é, portanto, uma atividade 
sociocultural que se apresenta por meio de varias categorias de 
experiências utilizadas na escola infantil para fins didáticos. (FILHO, 
2006 p. 80) 

A educação infantil, entretanto, tem a característica de ter somente um professor 

para ministrar todas as áreas de conhecimento, tendo em vista a construção do 

conhecimento da criança como um todo e não de forma fragmentada. Outras 

questões também envolvem isso, como por exemplo, a afetividade, a construção da 

relação professor X aluno, visto que nessa faixa etária as crianças têm mudanças de 

humor repentinas e estão construindo sua visão de mundo fora da proteção dos pais 

e da família. 

Nesses CMEIs muito bem estruturados, é comum ouvir professoras 
regentes reclamarem da tarefa de ministrar diversos conhecimentos 
para crianças em diferentes condições biossocioculturais. Além da 
carga de trabalho e do salário, essa profissionais frequentemente 
reclamam da insegurança em ministrar conhecimentos específicos 
em informática, Educação Física e artes, entre outros, adequados 
aos diferentes momentos pelos quais passa a criança de zero a seis 
anos. (FILHO, 2006, p. 79) 

De acordo com o RCNEI, o objetivo do professor/pedagogo na educação é 

desenvolver a identidade e autonomia da criança (FILHO, et al, 2006), e os 

educadores podem fazer isso por meio de ações e atividades sistematizadas onde 

criem um ambiente que favoreça que as crianças criem as suas ações, pensem a 

forma de se relacionar, de agir, de resolver problemas, de se organizar e trabalhar 

tanto em grupo como individualmente e por fim construir conhecimentos. 

Partindo desse pressuposto e utilizando o brincar/jogar como uma ferramenta de 

estímulo e o movimento como linguagem, encontramos a importância do profissional 

de educação de Educação Física no contexto da educação infantil, uma vez que a 

Educação Física se apropria do movimento humano como conteúdo e ciência. 
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Segundo Soares (1999) a educação física é necessária, pois a partir dela se constrói 

conceitos de corpo e movimento que posteriormente serão utilizadas em força de 

trabalho. 

A Educação Física é mais do que o movimentar-se e o fazer pelo fazer, ela tem o 

compromisso com a formação de forma integral do aluno, visando o movimento 

humano como cultura, e o movimentar-se de acordo com interesses, necessidades e 

formas de expressão. O movimento proporciona a criança o autoconhecimento e o 

conhecimento do seu entorno (KUNZ, 2001). 

A criança dialoga com o mundo através no movimento desde o seu nascimento, 

porém Ferraz e Macedo (2001) dizem que quanto mais experiências motoras 

adequadas a criança tiver, maior será o se acervo motor, facilitando aprendizagens 

cada vez mais complexas. 

A atenção que o profissional de Educação Física deve ter é quanto ao cuidado de se 

desvencilhar do papel de cuidador, ou vigilante do parquinho enquanto as crianças 

brincam aleatoriamente. Planejando aulas com objetivos a serem alcançados. O 

brincar no momento da aula deve ser pensado de forma a favorecer a construção de 

conhecimento pelo aluno, sempre estimulando para que a criança tenha o maior 

acervo motor possível. 

É necessário que a Educação Física Escolar contribua com a 
pluralidade cultural, permitindo que os alunos desfrutem das 
diversidades de seu país e mundo; solucionem problemas de ordem 
corporal em diferentes contextos; conheçam diversidades de padrões 
de saúde, beleza e estética corporal, conquistem seu direito a 
cidadania ao reivindicarem espaços e projetos adequados para 
atividades corporais de lazer; bem como, reconheçam as condições 
apropriadas de trabalham que no prejudiquem sua saúde. (TOLEDO, 
1999, p.2) 
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4 OS DOCUMENTOS NORMATIVOS E A PRÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

A partir das informações levantadas por cada documento normativo, esse item da 

pesquisa abordará uma discussão a fim de identificar possíveis convergências entre 

a abordagem pedagógica aplicada aos CMEI’s e os elementos teóricos 

apresentados os documentos estudados. 

Vários interesses se reúnem ao justificar a disciplina da Educação Física na 

educação infantil: recreação, aprendizagem motora, psicomotricidade e o movimento 

na infância ser encarado como um processo que faz parte na construção de 

conhecimento. 

Sendo o movimento uma especificidade da Educação Física, a centralidade do 

corpo e o movimento humano como o principal elemento norteador das aulas assim 

como a cultura a partir do movimento o conteúdo e matéria principal nas aulas, 

torna-se totalmente justificável e importante a presença de um profissional específico 

de educação física na educação infantil.  

Contudo, visto que o pedagogo, profissional que trabalha com as crianças de forma 

unidocente, ministrando todas as áreas de conhecimento pode ocorrer um conflito 

sobre como se trabalhar com professores diferentes, e levando em consideração 

que o interesse é que nessa faixa etária o conhecimento seja construído como um 

todo, quebrando o paradigma corpo x mente e não de forma fragmentada como 

ocorrera em séries posteriores, 

Devem, portanto, valorizar igualmente atividades de alimentação, 
leitura de histórias, troca de fraldas, desenho, música, banho, jogos 
coletivos, brincadeiras, sono, descanso, entre outras tantas 
propostas realizadas cotidianamente com as crianças (PQNEI 
volume 2, 2006 p. 18). 

Tendo isso em vista, o ideal é que todo o trabalho a ser realizado pelo professor de 

Educação Física deve ser planejado e realizado em conjunto com o regente de sala, 

pois os alunos nessa faixa etária não utilizam os movimentos para brincar 

aleatoriamente, ou para realizar as aulas de Educação Física. O movimentar-se 

nessa idade trata-se de uma forma de expressão e de interação social muito 

importante durante todo o período escolar, onde através dele a criança expõe a sua 
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visão de mundo e as suas experiências, pois ainda não consegue externar de forma 

verbal totalmente. 

Como a Educação Física possui uma multiplicidade de práticas é difícil que as aulas 

sejam reduzidas a um a um ideal norteado pelos documentos, mas deve ser 

pensada e praticada de forma a atingir os objetivos e especificidades da instituição, 

assim como estarem presentes no seu PPP, valorizando a cultura do meio em que 

se encontra. 

Levando em conta também a importância da afetividade e da construção da relação 

de confiança entre a criança e o adulto, é essencial que o professor de Educação 

Física esteja presente em todos os ambientes da escola, para que ocorra a 

possibilidade de ações diferenciadas. 

Na cultura corporal do movimento, o corpo é um elemento que deve ser educado 

através da integração e ao professor, cabe educá-lo  de forma a não reforçar ideias 

de exclusão e de padrões impostos. O trabalho deve dar respostas relevantes ao 

público atendido nos CMEI’s, de forma que o foco seja o sujeito em formação 

através das múltiplas linguagens. 

As crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas 
e incentivadas a: brincar; movimentar-se em espaços amplos e ao ar 
livre; expressar sentimentos e pensamentos; desenvolver a 
imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão; ampliar 
permanentemente conhecimentos a respeito do mundo da natureza e 
da cultura apoiadas por estratégias pedagógicas apropriadas; 
diversificar atividades, escolhas e companheiros de interação em 
creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil. A criança, parte 
de uma sociedade, vivendo em nosso país, tem direito: à dignidade e 
ao respeito; autonomia e participação; à felicidade, ao prazer e à 
alegria; à individualidade, ao tempo livre e ao convívio social; à 
diferença e à semelhança; à igualdade de oportunidades; ao 
conhecimento e à educação; a profissionais com formação 
específica; a espaços, tempos e materiais específicos (PQNEI, 2006 
p. 19). 

Levando em conta todos os aspectos descritos no trabalho, podemos perceber que 

o que legitima a Educação Física na educação infantil, mais do que os documentos 

que regem a Educação, é a ação pedagógica do profissional em diálogo com a 

criança, instituição e comunidade que ela esta inserida, fazendo que a práxis esteja 

sempre acompanhada da reflexão, fazendo que o movimento seja entendido como 

parte de uma cultura.  



23 
 

5 REFLEXÕES ACERCA DO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS 

DOCUMENTOS QUE ORIENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL 

A partir da leitura dos documentos que orientam a Educação Infantil tanto na 

abrangência Nacional (RCNEI e DCNEI) quanto na abrangência municipal (Um 

Outro Olhar) fica perceptível a participação e consequentemente, a contribuição da 

Educação Física na pedagogia aplicada a esse nível de ensino.  

Vale ressaltar que mesmo com as mudanças que as orientações quanto à educação 

infantil passaram, os eixos temáticos que versam sobre o corpo e o movimento 

continuam, reforçando assim, a importância do trabalho no âmbito da Educação 

Física durante a infância. Ou seja, os saberes que envolvem as questões de corpo e 

movimento permanecem. Assim como os professores de Pedagogia e Artes são 

contratados para compor a equipe que trabalhará com a Educação Infantil, cada um 

em seus eixos, os fatores que justificam a contratação de profissionais da área da 

Educação Física são justamente os elementos existentes nos eixos desses 

documentos tais como habilidades corporais; consciência e expressão corporal, que 

são desenvolvidos pelos professores através das atividades de brincadeiras e jogos. 

Enquanto o RCNEI aborda as questões corporais em um sentido instrumental, o 

DCNEI explora a ideia da experiência corporal e do movimento em um currículo que 

introduz a criança ao centro do processo de aprendizagem de forma mais evidente 

que o RCNEI aborda. Em contrapartida, as orientações do documento elaborado 

pela PMV, Um Outro Olhar, colocam as mesmas questões de forma menos 

instrumental, ressaltando as experiências corporais e do movimento das crianças em 

maior evidência.  

O documento Um Outro olhar, se difere dos demais documentos norteadores que 

abordam a Educação Física de forma indireta através dos eixos que tratam do 

movimento e da expressão corporal, por abordar as questões relacionadas à ela de 

forma mais direta do que outros documentos. Assim, mesmo que a educação 

infantil, segundo os documentos analisados, não pratique a aplicação de currículos 

para esse nível de ensino, o documento da PMV abre espaço para que a Educação 

Física seja analisada como uma disciplina de fato. 
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É pontualmente a partir dessa ótica que surge a reflexão quanto à contribuição da 

Educação Física na Educação Infantil. A didática trabalhada na educação infantil 

proposta pelos documentos aborda o trabalho pedagógico pautado em eixos 

temáticos trabalhados através de projetos e é justamente na elaboração desses 

projetos que a Educação Física mostra a sua contribuição. O desenvolvimento 

desses projetos requer interação entre os eixos e as questões responsáveis pela 

promoção dessa interação – corpo, movimento, habilidades corporais – são os 

elementos trabalhados pela Educação Física.  

Assim, cada campo desenvolve suas ações em determinados momentos e em 

conjunto, favorecendo o aprendizado completo, inteiro e comprometido com as 

crianças e com suas habilidades físicas e cognitivas. Desse modo, evidencia-se o 

reconhecimento quanto à contribuição da Educação Física no Ensino Infantil através 

da sua participação efetiva na elaboração dos projetos pedagógicos desenvolvidos 

para esse nível de ensino. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa permitiu um olhar mais sensível quanto à importância e a presença da 

Educação Física na Educação Infantil que se firmam a partir do momento em que as 

orientações pedagógicas do ensino infantil sofrem transformações quanto ao 

conteúdo programático, enquanto os elementos que envolvem a prática corporal e 

do movimento que abrangem a educação física, permanecem como fatores de 

interação entre os eixos temáticos trabalhados nas crianças. 

A experiência do desenvolvimento do estudo mostrou-se inicialmente como um 

grande desafio por conta da metodologia empregada. A possibilidade de 

investigação sem a observação prática das atividades desenvolvidas nos CMEI’s, foi 

o ponto primordial que desencadeou esse desafio. Porém, as teorias absorvidas em 

sala de aula durante o decorrer da graduação em Licenciatura, contribuíram para a 

reflexão da didática orientada e praticada na Educação Infantil em relação à 

Educação Física.  

A exploração do tema proporcionou analisar de forma crítica quanto à necessidade 

de trabalho integrado ás mais áreas do Ensino Infantil a modo de contribuir na 

formação das crianças respeitando suas habilidades e necessidades de acordo com 

o nível de cada uma. Esse novo olhar quanto à Educação Física inserida no 

contexto de aprendizagem infantil me permitirá a quebra de paradigmas quanto à 

forma de ensino hoje aplicada. As descobertas realizadas a partir do estudo me 

proporcionarão um horizonte mais vasto direcionado à minha formação continuada 

sob a ótica de novas culturas e países que buscarei ao encerramento desse ciclo de 

graduação.  
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