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RESUMO 

O presente artigo é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório que visa 

abordar o tema Educação Física na Educação Infantil, a fim de analisar o modo 

como os municípios de Vitória e Vila Velha têm compreendido a inserção da 

Educação Física na Educação Infantil. Utilizando como fonte as diretrizes 

municipais de modo a analisar a perspectiva teórica assumida; a perspectiva 

pedagógica para trabalhar a Educação Física; pensando conteúdo e 

metodologia. Foi feito um levantamento da literatura atual a fim de entender as 

discussões recorrentes ao tema no campo acadêmico e avaliar em quais 

pontos se diferenciam ou se assemelham das diretrizes municipais. Os 

resultados evidenciaram que os documentos de Vitória (2006) e de Vila Velha 

(2012) assumem uma perspectiva teórica cultural e direcionam suas 

discussões para a não fragmentação do corpo e mente. Contudo, em 2015 é 

feita uma atualização do documento de Vila Velha e ele assume outra 

perspectiva teórica, baseada nos aspectos motores, o que acaba fortalecendo 

essa lógica de fragmentação. O texto encaminha a discussão para a falta de 

subsídios com relação às orientações das práticas pedagógicas dos 

professores de Educação Física e sinaliza para a necessidade de se produzir 

livros didáticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Diretrizes 

Municipais. 

 

  



 

5 
 

INTRODUÇÃO 

“Nem sempre houve uma preocupação com a Educação Infantil, até porque, 

em nossa sociedade, o próprio reconhecimento da infância ocorreu de forma 

tardia” (SAYÃO, 2002 apud OLIVEIRA, MARTINS E PIMENTEL, 2013).  

Com a Constituição Federal de 1988, a Educação Infantil passou a ser, pela 

primeira vez, reconhecida como dever do Estado. Contudo, outros documentos 

oficiais também ajudaram a regulamentar a infância em suas particularidades, 

tais como: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), a Lei de Diretrizes 

e Bases Nacionais (LDBN/96), o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (RCNEI), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI, 2013). A partir dessas referências, a Educação 

Infantil passa a fazer parte da Educação e não mais do assistencialismo. 

No ano de 1996, por meio da Lei 9.394/96 sendo alterada na Lei 10793/03, a 

Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, foi considerada 

componente curricular obrigatório da Educação Básica. Apesar de desde antes 

disso, aproximadamente em 1928, a Educação Física já era considerada 

importante elemento na formação das crianças como nos afirma Berto (2013, p. 

139), fazendo menção ao modelo de Escola Nova, "[...] a educação integral das 

crianças deveria se pautar, também, em elementos considerados fundamentais 

na formação do homem novo, tais como a educação sanitária e a educação 

física". 

Já nessa época, 1930, o corpo era considerado como a base de tudo o que se 

deveria ensinar. Bermond (2007) ao analisar as relações de autores vinculados 

às ideias da Escola Nova, com as prescrições publicadas na Revista de 

Educação Física (do Exército), aponta afinidades das prescrições sobre a 

educação dos sentidos das crianças com as ideias rousseaunianas. Segundo a 

autora, 

A ideia de que os sentidos são as portas de entrada do conhecimento 
também se encontra relacionada com a ideia de que o 
desenvolvimento físico é a base do desenvolvimento mental, que por 
sua vez também se relaciona com a ideia de se atentar 
primeiramente para a educação corporal, ou a 'educação negativa', 
para posteriormente, atentar para a formação intelectual, quando a 
razão já estiver formada (BERMOND, 2001, p. 79) 
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Para Sayão (1997), a inserção da Educação Física na Educação Infantil se dá 

por meio da organização do currículo desse nível de ensino. Todavia, ainda 

segundo Sayão (1996), não basta apenas um embasamento legal, pois por 

vezes a área de Educação Física apoia-se, com frequência, em dispositivos 

legais para justificar sua presença nas instituições educativas, e não em 

debates/produção de conhecimentos a cerca do tema. 

Para corroborar com isso Debortoli et al (2001/2002), Mello et al (2012), Mello, 

Assis e Santos (2013) apontam que além da legalidade e/ou obrigatoriedade, a 

Educação Física, como área de conhecimento escolar, precisa realizar a sua 

legitimidade, afirmar o que pode contribuir na educação escolar de crianças, 

jovens e adultos e como essa contribuição pode se dar. 

Soares (2001/2002) afirma que é necessário investigar o que fundamenta cada 

disciplina curricular. Diante disso, faz sentido a discussão a respeito da 

inclusão da Educação Física nesta primeira etapa da educação básica. Para 

Sayão (1997), é preciso criar espaços para esse debate, problematizando e 

relacionando o currículo, a identidade dessas áreas e a formação dos 

profissionais. 

Esse artigo se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório que visa abordar o tema Educação Física na Educação Infantil, a 

fim analisar o modo como os municípios de Vitória e Vila Velha têm 

compreendido a inserção da Educação Física na Educação Infantil. Utilizando 

como fonte as diretrizes municipais para identificar quais as bases teóricas e os 

discursos utilizados diretrizes municipais para justificar a inserção da Educação 

Física na Educação Infantil. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Foi feito um levantamento em algumas revistas de Educação Física, sendo 

elas: Motrivivência; Brasileira da Educação Física; Brasileira Ciência e 

Movimento; Educação Física/UEM; Pensar a Prática, no período final de 2015 

e início de 2016. Para isso, foi utilizado a palavra-chave 'Educação Infantil', 

com esse descritor, foram encontrados 278 trabalhos; 37 artigos na 
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Motrivivência; 79 na Pensar a Prática; 76 na Brasileira de Educação Física; 16 

na Brasileira Ciência e Movimento; 70 na de Educação Física/UEM. 

Levando em consideração o objeto do estudo e por meio da leitura parcial dos 

artigos, esse universo foi reduzido para 5 artigos, já que foram selecionados 

apenas os textos que têm a mesma proposta desse artigo, ou seja, analisar a 

inserção da Educação Física na Educação Infantil, sendo eles: 

Jardim et al (2014), Vieira e Medeiros (2007) – utilizam a análise de 

documentos ou pesquisas. Soares (2002), Silveira (2015), Oliveira, Martins e 

Pimentel (2013). 

De maneira geral, os artigos apresentam argumentos convergentes sobre: 1) a 

compreensão da Educação Física na perspectiva da cultura corporal do 

movimento; 2) reforçam a importância da participação do professor de 

Educação Física na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola; 3) 

reconhecem a importância da Educação Física para essa faixa etária, não 

como parte acessória das demais atividades ou como momento compensatório 

delas; 4) consideram a criança em sua totalidade; 5) entendem a importância 

do brincar; 6) fazem um diálogo com o marco legal (LDB 9394/96). 

A presença do profissional de Educação Física não é uma questão consensual 

e tem pautado o debate da produção acadêmica. Contudo, apenas o texto de 

Silveira (2015) traz contribuições quanto ao tema ao afirmar que a legitimidade 

desse professor na Educação Infantil está nas bases conceituais didático-

pedagógicas específicas da Educação Física acerca do trabalho com o corpo e 

o movimento humano. 

Os autores fazem críticas a algumas perspectivas que têm orientado a prática 

pedagógica do professor de Educação Física na Educação Infantil, 

principalmente no campo da psicomotricidade, da recreação, esportivo e como 

forma de preparação para as demais séries. 

Dentre tais críticas, Silveira (2015), no tocante a recreação, afirma que a 

Educação Física não deve ter um caráter compensatório à cansativa rotina 

escolar e que, especificamente na Educação Infantil, essa perspectiva não se 

sustenta em virtude da organização do trabalho pedagógico, na qual as 
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pedagogas fazem uso de vários espaços. Portanto, as crianças não ficam 

apenas envolvidas com “atividades pedagógicas em sala”. Com relação à 

psicomotricidade, enfatiza que a Educação Física já acumulou argumentos 

suficientes para superar uma perspectiva de ensino que se volta mais a fins 

externos a ela e, também, pelo fato que os processos que culminam o 

desenvolvimento motor ocorrem de maneira global.  

Já Soares (2001/2002), em referência à atividade física esportiva, alega que a 

Educação Física não pode se reduzir aos saberes ligados a essa temática e ao 

seu desenvolvimento, se baseando apenas nas ciências biológicas, sem 

considerar a influência histórica e cultural do sujeito.  

No que diz respeito à aprendizagem motora, o desenvolvimento motor e a 

psicomotricidade, afirma que traz uma ideia de fragmentação do conhecimento 

e de dualidade humana (corpo e mente). Critica a psicomotricidade por 

considerar que ela pressupõe uma homogeneização dos indivíduos, com 

padrões de movimentos genéricos e universais, desprezando as experiências 

corporais. Com relação à recreação, a crítica se faz em não haver o 

comprometimento com a sistematização e ampliação do conhecimento, sendo 

a Educação Física apenas como momento compensatório.  

Jardim et al (2014, p.7), baseado na LDB 9394/96 juntamente com as Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná para a educação básica, destacam que as 

aulas de Educação Física não podem se caracterizar como apêndices de 

outras atividades escolares e/ou área de conhecimento, nem ser um momento 

compensatório para elas. 

Vieira e Medeiros (2007), ao analisarem quatro documentos da Rede Municipal 

de Ensino de Florianópolis e a dissertação de mestrado de Deborah Sayão, 

enfatiza a necessidade de perceber a criança em toda sua potencialidade, 

afastando a ideia de “jardim da infância” e “pré-escola”, na qual a Educação 

Infantil seria apenas uma “pré-paração” para o Ensino Fundamental. Baseado 

no Documento 1, apresenta críticas às concepções da Psicologia da 

Aprendizagem: Inatismo – que condiciona a aprendizagem a fatores biológicos; 

Ambientalismo/Empirismo – que restringe a aprendizagem ao ambiente; e 

Interacionismo – em que o desenvolvimento e a aprendizagem coincidem. Com 
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relação à Psicomotricidade, o Desenvolvimento e Aprendizagem Motora e a 

Recreação, ainda baseado no Documento 1, “[...] assinala que essas três 

‘tendências’ da Educação Física na Educação Infantil apresentam uma forte 

dualidade em relação ao ser humano, separando-o em corpo e mente, na 

verdade, submetendo o físico ao intelecto.”. Com relação ao modelo esportivo, 

propõe abandonar a ideia de atividade como um fim em si mesma, criticando a 

ideia de que as aulas de Educação Física seja apenas para possibilitar que as 

crianças descarreguem suas energias. 

Diante do contexto apresentado, em todos os textos, anuncia-se a cultura 

corporal de movimento como alternativa para se pensar uma possibilidade 

cultural não fragmentada, expressa nos jogos e brincadeiras, lutas, danças, 

esportes e ginásticas. No entanto, não se produz uma discussão sobre criança 

e infância, o que existe é uma apropriação da discussão pensada das 

proposições para o Ensino Fundamental na Educação Infantil. Sendo 

necessário, então, a construção de perspectivas pedagógicas para o ensino da 

Educação Física na Educação Infantil, que considere as especificidades das 

crianças, das suas infâncias, entendo-as como produtoras de culturas. 

Outrossim, a construção das perspectivas pedagógicas está relacionada à ideia 

de que é preciso inserir a Educação Física na Educação Infantil ligada a um 

projeto político pedagógico, sem que, dessa maneira, se fragmente o ensino na 

Educação Infantil. Nesse eixo, mais uma vez, os autores mapeados retomam a 

questão do modo que a perspectiva psicomotora acaba fragmentando e 

condicionando a Educação Física como disciplina de auxílio e suporte as 

demais áreas de conhecimento e nesse movimento dialogam, mais uma vez, 

com a cultura corporal de movimento. 

Mesmo assumindo a cultura corporal de movimento, o eixo orientador do 

trabalho pedagógico é o brincar, apresentado como possibilidade de atuação 

pedagógica, sendo esse o papel do professor de Educação Física, entendendo 

esse brincar como finalidade de sua atuação profissional. Contudo, 

observamos nos textos que, esse brincar está mais centrado como conteúdo a 

ser ensinado/trabalhado com as crianças. Por isso, é preciso produzir um 

deslocamento nas proposições teóricas e suas discussões, a fim de trabalhar 
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com uma perspectiva teórica que possibilite compreender o papel do brincar no 

processo de formação da criança, na construção de suas culturas. 

Ao assumirem o RCNEI como fonte, Oliveira, Martins e Pimentel (2013, p.126) 

afirmam que “[...] ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as 

crianças também se apropriam do repertório da cultura corporal na qual estão 

inseridas”. Segundo Soares (2001/2002), considerar a cultura corporal de 

movimento como objeto da Educação Física é permitir à criança o acesso a 

saberes organizados historicamente e asseguradores da especificidade 

pedagógica da disciplina, levando em conta, fundamentalmente, os sentidos e 

os significados que os movimentos terão para os sujeitos.  

Contudo, é interessante ressaltar que, não há uma discussão do modo como 

se deve produzir uma transposição da teoria da cultura corporal de movimento 

na Educação Infantil, principalmente quando falamos das creches (crianças de 

0 a 3 anos) e como trabalhar com essa perspectiva que tem seu fundamento 

na teoria crítica com as crianças dessa idade, questões estas, não respondidas 

pelos trabalhos analisados. Mas, será que essas questões se apresentam nos 

documentos de Vitória e Vila Velha? Ou melhor, quais são as bases teóricas 

assumidas por esses documentos para orientar a inserção da Educação Física 

na Educação Infantil? Essas perguntas orientam nossas análises nos próximos 

tópicos deste artigo. 

METODOLOGIA 

A primeira etapa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de caráter 

crítico documental das diretrizes dos municípios de Vitória e Vila Velha. Para 

isso foram utilizados três documentos: A Educação Infantil do Município de 

Vitória: um outro olhar (2006) e Proposta Pedagógica de Educação do 

Município de Vila Velha (2012 e 2015). Esses documentos foram desenvolvidos 

pelas secretárias municipais de educação respectivamente de Vitória e Vila 

Velha.1 Analisando quais as bases teóricas e discursos utilizados em suas 

diretrizes para justificar a inserção da Educação Física na Educação Infantil. 

                                                           
1  A princípio trabalharíamos com o município da Serra, contudo, ao analisar o documento, 
percebemos que não abordava especificamente a Educação Física na Educação Infantil, 
fugindo assim da proposta desse artigo. 
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Macedo (2000) defende que o documento constitui-se num recurso valioso, 

seja mostrando novos aspectos de uma questão, seja aprofundando-a. De 

acordo com Ludke e André (1986, p.38), "[...] a análise documental pode se 

constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema". Destacando que o pesquisador não 

deve se limitar apenas em fazer descrições detalhadas daquilo que observa, 

mas procurar registrar também as suas observações, sentimentos e 

especulações ao longo de todo o processo de coleta. 

Segundo Bloch (2001), mesmo o mais claro dos documentos não fala por si só. 

É a pergunta que fazemos que possibilite a análise e eleva ou diminui a 

importância de um texto retirado de um documento. Além disso, quando se 

utiliza um documento deve-se localizar com precisão sua procedência. Essas 

afirmações foram levadas em consideração para realização dessa pesquisa.  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Nesse tópico faremos a análise das diretrizes municipais de Vitória (2006) e 

Vila Velha, em suas duas versões (2012 e 2015). Vale ressaltar que, tanto o 

documento de Vitória como o de Vila Velha, em sua primeira versão, tiveram 

assessoria da Professora Doutora Vania Carvalho de Araújo do Centro de 

Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Contudo, no de Vila 

Velha houve uma alteração sem a participação dessa professora. Percebe-se 

que, como veremos mais a frente, muda a perspectiva de um documento para 

o outro. Analisaremos esses documentos tomando como base três questões 

centrais: a perspectiva teórica assumida; a perspectiva pedagógica para 

trabalhar a Educação Física; e como isso sinaliza a materialização das 

práticas, pensando conteúdo e metodologia. 

O documento de Vitória (2006) utiliza uma perspectiva cultural, não descreve 

os conteúdos a serem ensinados e está baseado em João Batista Freire. A 

Educação Física é abordada como linguagem corporal, no qual considera esta 

linguagem indispensável ao trabalho com as crianças. Afirma que a Educação 

Física, como componente curricular obrigatório da educação básica (LBB/96),  
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[...] não deve ser compreendida como apêndice ou uma realidade 

estranha às diferentes práticas educativas dos CMEIs. [Afirmando-a] 

como prática cultural portadora de conhecimentos que só tem sentido 

quando articulada a outros saberes e outros fazeres presentes no 

contexto da Educação Infantil. 

 Destaca ainda que para uma Educação Infantil inclusiva, a Educação Física 

não pode renunciar as diferentes experiências vividas pelas crianças antes 

mesmo de chegarem ao CMEI e “[...] do respeito à identidade corporal das 

crianças com necessidades educacionais especiais”. Suas perspectivas de 

atuação estão pautadas nos planos conceitual, procedimental e atitudinal. 

O documento de Vila Velha (2012) também faz uso de uma perspectiva 

cultural, mas assume a pedagogia na perspectiva histórico-cultural. Afirma que 

os debates com relação aos objetivos e a concepção Educação Física  

[...] fez cair por terra uma representação que reforça a cisão entre o 
corpo e mente e que, ao mesmo tempo limita o desenvolvimento da 
linguagem corporal como atividade de recreação ou uma atividade de 
educação psicomotora complementar às práticas desenvolvidas na 
sala de aula. 

Anuncia que “[...] a entrada de um profissional que possibilite a ampliação do 

universo cultural das crianças pode representar um ganho inestimável ao 

trabalho da Educação Infantil.”. Contudo, “[...] o interesse de incluir o 

profissional de Educação Física na Educação Infantil não pode comprometer as 

vivências corporais das crianças em todos os tempos e espaços das UMEI’s 

[...]”. Há, com isso, a intenção de se problematizar se deve ou não haver a 

presença do profissional com formação em Educação Física no contexto da 

Educação Infantil. 

Já o documento de 2015 foi dividido em 0 a 3 anos e 4 e 5 anos. Há uma 

mudança de perspectiva, com relação ao documento anterior, pois está 

baseada no desenvolvimento motor. Apresenta-se em duas colunas: eixo do 

currículo e movimento. Com relação aos conceitos curriculares encontra-se: 

expressividade, equilíbrio e coordenação. Há uma progressão pedagógica de 

acordo com a faixa etária, a parte destinada a 4 e 5 anos, por exemplo, é mais 

complexa e tem mais elementos, com relação a parte de 0 a 3 anos. 
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Dentro da faixa etária de 0 a 3 anos temos objetivos ligados ao 

desenvolvimento positivo da imagem da criança, exercendo confiança e 

capacidade, percebendo assim suas limitações e oportunizando-a o 

conhecimento e valorização de seu corpo, dando ênfase aos hábitos de saúde 

e bem estar. Anunciam a brincadeira como possibilidades de expressão de 

gestos e ritmos corporais, promovendo, desta forma, atividades progressivas 

que propiciem à criança confiança e desenvolvimento de suas capacidades 

motoras. Sinalizam a necessidade de uso de objetos diversos para explorar os 

movimentos de agarrar, encaixar, lançar, ampliando assim, seu repertório de 

movimento. 

Dando continuidade a essa faixa etária, é observado o ritmo das brincadeiras e 

demais situações de interação, explorando o movimento da força, da 

velocidade, da resistência e da flexibilidade, com a finalidade de incentivar e 

ajustar às habilidades motoras para futuras situações em jogos e brincadeiras, 

possibilitando conhecimento e limites de seu corpo. Por meio dessas 

atividades, a criança fortalece sua autoestima, tem bom convívio social e 

estabelece vínculos afetivos com os demais. 

Já na faixa etária de 4 e 5 anos os objetivos encontrados estão ligados à 

ampliação de possibilidades de expressão e dinâmica do movimento, é 

explorado a força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade de seu corpo, por 

meio do gesto e ritmo corporal. Também são explorados os movimentos de 

agarrar, encaixar e lançar, contendo ainda uma preocupação no repertório das 

brincadeiras e de situações de interação, ajuste das habilidades motoras e 

controle gradual de seus movimentos. Com a finalidade de utilizá-los em jogos, 

brincadeiras e demais situações, oportunizando a criança o conhecimento 

gradativo de seu corpo. 

Permanecendo no contexto de 4 e 5 anos, é observado situações que 

possibilitem o desenvolvimento da colaboração, e por meio do brincar 

expressar sentimentos, desejos e necessidades, utilizando linguagens 

corporais, musicais, etc. Nesse mesmo enredo, deve-se ajustar a criança em 

diferentes situações de comunicação, enriquecendo assim, a sua capacidade 

de se expressar como sujeito. 
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Os documentos de Vitória (2006) e Vila Velha (2012) trabalham numa 

perspectiva cultural. Portanto, diferenciam-se das propostas psicomotora, 

desportivizante, recreativa, etc. Eles estão caminhando em um sentido da não 

dualidade entre corpo e mente. Além disso, consideram a criança como centro 

do processo educativo, entendendo-a como pertencente a uma categoria 

geracional chamada Infância, fundamentada, sobretudo na Sociologia da 

Infância. 

É possível perceber uma grande diferença entre os documentos de Vila Velha 

de 2012 e 2015. Enquanto o anterior está preocupado em trazer discussões 

para a não fragmentação do conteúdo, os pontos positivos e negativos da 

presença do profissional de Educação Física na Educação Infantil, o modo que 

se deve trabalhar com as crianças, entre outros; o atual descreve os objetivos e 

conteúdos para a faixa etária com relação principalmente aos aspectos 

motores. Essa atualização se apresenta como contraditória, já que em 2012 

afirma-se que “[...] a Educação Física não mais se constitui como uma prática 

voltada ao desenvolvimento de habilidades motoras ou à afirmação da 

lateralidade, mas como uma experiência cultural [...]”. Com isso, ela acaba 

retomando o processo de fragmentação que estabelece o dualismo corpo e 

mente que foi uma questão tão criticado no documento de 2012. 

Outra questão central discutida pelos documentos de Vitória (2006) e Vila 

Velha (2012) é a do contexto não disciplinar. O de Vitória, além disso, destaca 

a necessidade de se articular a Educação Física ao Projeto Político 

Pedagógico, já que o que se quer é a não fragmentação da presença de uma 

disciplina em um contexto que não se organiza de maneira disciplinar. Isso traz 

algumas tensões para o campo, na medida em que a Educação Infantil não 

tem disciplinas de Português, Matemática, História e Geografia. Então, por que 

ter a disciplina Educação Física?  

Para melhor compreensão acerca das diretrizes, apresentaremos a seguir um 

quadro resumindo as principais ideias:  
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Vitória (2006) Vila Velha (2012) Vila Velha (2015) 

Perspectiva cultural Perspectiva cultural Perspectiva motora 

Na há descrição de 
conteúdos 

Na há descrição de 
conteúdos 

Há objetivos, conceitos 
curriculares, área e 

conteúdo 

Educação Física como 
linguagem corporal 

Corpo numa 
perspectiva histórico-

cultural 

Corpo para o meio de 
desenvolvimento motor 

Valoriza a identidade da 
Educação Física no 

CMEI 

Valoriza a presença do 
profissional de 

Educação Física no 
contexto da Educação 

Infantil 

Não apresenta 
questões quanto a 

presença do 
profissional da área 

Não apresenta as 
possibilidades de 

práticas pedagógicas 

Não apresenta as 
possibilidades de 

práticas pedagógicas 

Apresenta as 
possibilidades de 

práticas pedagógicas 

Contraria a 
fragmentação corpo e 

mente 

Contraria a 
fragmentação corpo e 

mente 

Retoma o processo de 
fragmentação corpo e 

mente 

 

Os textos, ora analisados, anunciam, a partir disso, a necessidade de se 

trabalhar numa perspectiva que integre a Educação ao Projeto Político 

Pedagógico, o que também está previsto na legislação (LDB/96) quando fala 

da inserção da Educação Física associada ao Projeto Político Pedagógico. 

Uma análise de nossas fontes evidenciam que o modo como a Educação 

Física deve se inserir no projeto pedagógico, só é traduzido na forma discussão 

de conteúdos e procedimentos na segunda versão do documento de Vila Velha 

(2015), que assume uma outra perspectiva teórica. 

Os documentos de Vitória (2006) e Vila Velha (2012) avançam no sentido de 

problematizar a perspectiva assumida pela Educação Física pela via cultural, 

mas ao mesmo tempo não conseguem traduzir essa discussão em 

possibilidades de práticas pedagógicas, o que acaba por não contribuir para 

orientar o modo como o professor pode direcionar sua prática pedagógica no 

ensino da Educação Física na Educação Infantil. Mas, quando isso é feito, é 

realizado por uma outra via, desconsiderando inclusive o que havia sido 
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produzido no ano de 2012 em Vila Velha. Esse é um dilema que se apresenta 

nas produções desse tipo de material, que se configuram como diretrizes, já 

que nem sempre essas diretrizes se traduzem em possibilidades de práticas 

pedagógicas na Educação Física brasileira. 

A exemplo disso, podemos citar o trabalho de Bolzan e Santos (2015), que tem 

por objetivo analisar as propostas didático-pedagógicas pelas Secretarias 

Estaduais de Ensino para entender as práticas pedagógicas da Educação 

Física. Para os autores é preciso ter uma metodologia que se baseie na opinião 

dos professores e alunos, considerando os livros didáticos para orientação do 

professor e auxílio no que diz respeito ao planejamento, intervenção e 

avaliação na aprendizagem do aluno. 

De acordo com Bolzan (2014, p.58) “[...] a definição do que deve ser ensinado 

contribui para a construção de uma identidade do campo - suas finalidades e 

atribuições - no contexto escolar”. Destacando assim, a importância do material 

didático, principalmente na área da Educação Física que tem sua identidade 

tão questionada. Contudo, a Educação Física não está contemplada no Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) que “[...] tem como principal objetivo 

subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de 

coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica”.  

Essa questão traz dilemas ao campo, pois as diretrizes não se traduzem em 

possibilidades de práticas pedagógicas e a própria área não é contemplada por 

livros didáticos. Representando assim, para a Educação Física, uma lacuna a 

ser preenchida.  

CONSIDERAÇÕES  

Este trabalho evidenciou que apesar da presença do caráter legal, no qual a 

LDB/96 afirma que a Educação Física é componente curricular obrigatório da 

educação básica e a Educação Infantil ser a primeira etapa da educação 

básica, não é garantida a presença do profissional com formação em Educação 

Física, pois há um debate da inserção de uma disciplina em um contexto que 

não se organiza dessa maneira.  
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Os textos analisados foram importantes para entendermos as reflexões 

acadêmicas da área no âmbito da Educação Infantil, no sentido de ampliar e 

subsidiar as discussões. 

Com relação aos documentos, apesar da importância de Vitória (2006) e de 

Vila Velha (2012) assumirem a Educação Física na perspectiva cultural, é 

necessário também levar em consideração os aspectos motores, que dão 

especificidade à área. Contudo, apenas esse documento não é o suficiente 

para orientar o professor na sua prática pedagógica, pois é preciso prescrições 

com esse objetivo. Já no documento de Vila Velha (2015) existe uma 

orientação para a prática pedagógica, mas, na nossa análise, acompanhada de 

um retrocesso quanto à perspectiva adotada, pois prioriza apenas os aspectos 

motores. 

As diretrizes de Vitória (2006) e de Vila Velha (2012) pensam a especificidade 

da criança e da escolarização da infância, para dela pensar a Educação Física 

na Educação Infantil. Então, parte-se da perspectiva de infância e 

escolarização para dela extrair a possibilidade de contribuição da Educação 

Física, ou seja, parte da pedagogia da infância para se pensar a Educação 

Física. Os textos que ora foram analisados, partem da contribuição da 

Educação Física, fundamentando-se nas perspectivas pedagógicas da área 

para se pensar a pedagogia da infância, sendo assim, fazem o caminho 

contrário quando comparados com as diretrizes, apresentando, na nossa 

leitura, um enfraquecimento do debate sobre as especificidades da infância. 

Por fim, destacamos que as diretrizes analisadas oferecem poucos 

fundamentos para subsidiar a prática pedagógica do professor de Educação 

Física, por isso, achamos necessária a produção de livros didáticos para 

orientá-los em seu planejamento e em sua prática pedagógica.  
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ANEXOS 

 

Documento de Vitória 2006:
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Documento de Vila Velha 2012: 
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Documento de Vila Velha 2015 
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