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RESUMO 

 

 

Este artigo tem por objetivo mapear, discutir e problematizar a importância da Educação 

Física na Educação Infantil nos anos atuais. Para tanto, vale-se das experiências escolares e 

acadêmicas divulgadas em periódicos no período compreendido entre os anos 2000 a 2014. 

Como fontes, utiliza três revistas científicas da área da Educação Física de grande circulação e 

qualificação: Revista Brasileira de Ciência do Esporte, Revista Pensar a Prática e Revista 

Movimento. Desse modo, a pesquisa busca atualizar o estudo de Nunes (1999) a respeito do 

debate em periódicos sobre a importância da Educação Física na Educação Infantil, bem 

como da formação de professores para essa intervenção, contribuindo ainda mais na minha 

formação acadêmica e no que diz respeito a futuras experiências na área escolar, mais 

precisamente na área da Educação Infantil. Dos 1684 trabalhos publicados por essas revistas 

nesse período, apenas 41 tratam da relação entre a Educação Física e a Educação Infantil. 

Esse número diminui ainda mais quando tratamos dos textos que buscam discutir a sua 

importância, o que circunscreve a um número de 12 artigos (DEBORTOLI, 2002; 

PINHEIRO, 2002; SOARES, 2002; GARANHANI, 2002; FALKENBACH, 2006; 

FIGUEIREDO; ANDRADE FILHO, 2006; DANTAS, 2009; FIGUEIREDO, 2011; NUNES; 

FERREIRA NETO, 2011; LACERDA; COSTA, 2012; ANDRADE FILHO, 2013; BUSS-

SIMÃO, 2013). De modo geral, as principais contribuições referem-se na importância da 

Educação Física para a formação e o desenvolvimento do indivíduo buscando a 

aprendizagem/aprimoramento de aspectos motores, aspectos cognitivos e aspectos afetivo-

social.  
 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Educação Física; Periódicos. 
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1 Introdução 

 

Este artigo tem por objetivo mapear, discutir e problematizar a importância da Educação 

Física na Educação Infantil nos anos atuais. Para tanto, vale-se das experiências escolares e 

acadêmicas divulgadas em periódicos no período compreendido entre os anos 2000 a 2014. 

Como fontes, utilizamos três revistas científicas da área da Educação Física de grande 

circulação e qualificação: Revista Brasileira de Ciência do Esporte, Revista Pensar a Prática e 

Revista Movimento. 

Desse modo, a pesquisa busca atualizar o estudo de Nunes; Aroeira (1999) a respeito do 

debate em periódicos sobre a importância da Educação Física na Educação Infantil, bem 

como da formação de professores para essa intervenção. 

Legalmente, a Educação Física é uma disciplina curricular da Educação Básica, 

garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB N° 9694/1996). 

Contudo, o diálogo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI, 

1998), que orienta conteúdos e metodologias para a qualidade da educação das crianças de 0 a 

6 anos no Brasil, não prevê uma organização para essa disciplina. Alguns elementos conferem 

relevância ao trabalho com o corpo e o movimento das crianças: 

  
- Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e 

bem-estar; 

- Brincar, expressando emoções, sentimento, pensamentos, desejos e necessidades; 

- Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às deferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e 

desejos e avançar no seu processo de construção de significados enriquecendo cada 

vez mais sua capacidade expressiva. (RCNEI, VOLUME 1, 1998, p. 63) 

 

O currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo oferece disciplinas e atividades que qualificam e problematizam a pertinência 

dessa relação. Dos trabalhos disponibilizados na biblioteca setorial do Centro de Educação 

Física e Desportos que tratam do tema aqui privilegiado, identificamos vinte e cinco 

monografias da graduação, desenvolvidas entre 2003 a 2011, seis monografias de 

especialização, produzidas entre os anos 2005 e 2006, e seis dissertações de mestrado, 

defendidas entre os anos de 2007 a 2013. Muitos concursos públicos, especialmente nas redes 
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municipais de ensino da Região Metropolitana da Grande Vitória1 tem sido realizado; o que 

nos mostra, tratar-se de investimento político, acadêmico e pedagógico de grande relevância 

para ampliação de experiências de crianças e adultos.  

Considerando esse cenário, o artigo em questão, problematiza de modo especial duas 

questões: o que tem sido produzido a respeito da relação entre Educação Física na Educação 

Infantil em periódicos? Qual a relevância da Educação Física na Educação Infantil destacada 

nessa produção?  

 

 

2 Metodologia 

 

Essa pesquisa se caracteriza como uma análise informativa acerca dos trabalhos 

desenvolvidos e quais as principais temáticas mais trabalhadas, desde os anos de 2000 a 2014, 

dentro do ensino da Educação Infantil na Educação Física, como uma forma de 

complementação e atualização no estudo de Nunes (1999), realizando um mapeamento, 

sistematizando e analisando a produção em periódicos de Educação Física sob a Educação 

Infantil e visando traçar novas fontes de estudos para futuras publicações, contribuindo assim 

no mapeamento geral.     

Segundo Catani e Souza (1999, p.11) o trabalho com/e a partir da imprensa periódica 

educacional pode ser norteado por duas diretrizes. A primeira refere-se ao estabelecimento de 

repertórios, “[...] destinados a informar sobre o conteúdo dos periódicos, classificando-os, 

registrando seu ciclo de vida, predominância ou recorrências temáticas e informações sobre 

produtores, colaboradores e leitores”. A outra diretriz refere-se ao estudo específico do 

periódico e sua produção, que possibilita a reconstrução dos “[...] estágios de funcionamento e 

estruturação do campo educacional, [...] e o conjunto de prescrições ou recomendações sobre 

formas ideais de realizar o trabalho docente”. 

 Corroboramos com Catani e Souza, quando para a realização dessa escrita, estudamos 

especificamente as produções dos periódicos, de tal forma que, reconstruíssemos o 

funcionamento e a estruturação do campo educacional e as formas de realizar um trabalho 

docente com crianças de 0 a 6 anos.

                                                           
1 Com cerca de 50% da população capixaba e 62% do PIB estadual, a Região Metropolitana da Grande Vitória 

(RMGV) integra os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e, mais recentemente, Guarapari e 

Fundão. 
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 Para Meadows (1999, p. 62) a existência de uma frente de pesquisa indica uma ligação 

de citações entre publicações recentes devido a busca pelos resultados contidos nelas. A partir 

dessa ideia e das análises realizadas nos periódicos foram construídas as tabelas que 

demonstram o quantitativo de publicações que foram realizadas durante os quatorze anos (de 

2000 a 2014) que trabalhavam as temáticas mais questionadas e/ou debatidas como: a 

inserção da Educação Física na Educação Infantil, as problemáticas que envolvem os 

professores que atuam com as crianças dentro e fora de sala de aula e por fim a do trabalho 

após a obrigatoriedade do Ensino da Educação Física para crianças com faixa etária entre 0 a 

6 anos.  

 

 

3 Mapeamento 

 

Esse estudo vale-se das contribuições publicadas em periódicos científicos. Para 

Stumpf (2001), os periódicos constituem uma das categorias das publicações seriadas, com as 

seguintes características: serem feitas em partes ou fascículos, numeradas progressiva ou 

cronologicamente, reunidas sob um título comum, editadas em intervalos regulares, com a 

intenção de continuidade infinita, formadas por contribuições, na forma de artigos assinados, 

sob a direção de um editor, com um plano definido que indica a necessidade de um 

planejamento prévio  

Para realizar o mapeamento e os dados de artigos publicados nas três revistas aqui 

privilegiadas, organizamos a produção em três quadros, sendo um para cada revista. Eles 

foram divididos em quatro colunas, sendo a primeira para o ano em que os artigos foram 

publicados, a segunda para a quantidade de trabalhos publicados durante o ano, a terceira para 

os trabalhos selecionados que tratam da Educação Física na Educação Infantil e a quarta para 

apresentar a porcentagem representativa dos trabalhos selecionados considerando a 

publicação anual.  

É importante salientar que, na terceira coluna, que trata dos trabalhos selecionados, 

foram indicadas todas as produções a respeito da relação entre Educação Física na Educação 

Infantil. Contudo, nem todos explicitam o tema aqui privilegiado: a relevância da Educação 

Física na Educação Infantil.
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Na RBCE foram publicados 642 trabalhos, sendo que 8 se dedicam a investigar a 

inserção da Educação Física na Educação Infantil. Dentre eles, três tratam do tema 

privilegiado nesse artigo. Baseando-se no período de 14 anos, o número de publicações foi 

crescente, mas ainda mostra-se inexpressivo. 

 

Quadro 1: Produção na Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

 
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (RBCE) 

 

Ano Trabalhos publicados Trabalhos 
selecionados 

% 

2000 29 0   0% 

2001 32 0 0% 

2002 39 0 0% 

2003 38 0 0% 

2004 31 0 0% 

2005 33 2 0,16% 

2006 36 1 0,36% 

2007 39 0 0% 

2008 39 0 0% 

2009 42 1 0,42% 

2010 62 1 0,62% 

2011 70 0 0% 

2012 66 2 0,33% 

2013 69 1 0,69% 

2014 17 0 0% 

Total 642 8  0,8%  

 
   Quadro 2: Produção na Revista Movimento 

 
REVISTA MOVIMENTO 

 

Ano Trabalhos publicados Trabalhos 
selecionados 

% 

2000 26 0   0% 

2001 19 0 0% 

2002 18 0 0% 

2003 24 0 0% 

2004 25 0 0% 

2005 30 0 0% 

2006 29 1 0,29% 

2007 31 0 0% 

2008 33 0 0% 

2009 54 1 0,54% 

2010 66 1 0,66% 

2011 60 2 0,3% 

2012 60 0 0% 

2013 60 1 0,6% 

2014 36 0 0% 

Total 571 6 0,95% 
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Na Revista Movimento foram publicados 571 trabalhos, sendo que 6 se dedicam a 

investigar a inserção da Educação Física na Educação Infantil. Dentre eles, três tratam do 

tema privilegiado nesse artigo. Da mesma forma que ocorreu na Revista Brasileira de Ciência 

dos Esportes, o número de trabalhos sobre o tema continua pequeno, menor que 1% da 

produção total da revista. 

Na Revista Pensar a Prática foram publicados 471 trabalhos, sendo que 27 se dedicam 

a investigar a inserção da Educação Física na Educação Infantil. Dentre eles, seis tratam do 

tema privilegiado nesse artigo. Nessa revista, a publicação da temática não mostrou-se 

crescente, mas alternada, sendo alguns anos mais priorizado que em outros. De todo modo, a 

porcentagem quanto a publicação geral mostrou-se um pouco maior. 

 
   Quadro 3: Produção na Revista Pensar a Prática 

 
REVISTA PENSAR A PRÁTICA 

 

Ano Trabalhos publicados Trabalhos 
selecionados 

% 

2000 14 1 0,14% 

2001 13 2 0,065% 

2002 8 6 0,02% 

2003 11 0 0% 

2004 17 0 0% 

2005 17 0 0% 

2006 21 2 0,105% 

2007 22 0 0% 

2008 33 5 0,066% 

2009 39 3 0,13% 

2010 42 1 0,42% 

2011 47 1 0,47% 

2012 67 1 0,67% 

2013 79 3 0,26% 

2014 41 2 0,205% 

Total 471 27 1,74% 

 
 O mapeamento revela que a temática, no contexto geral de publicação dessas revistas, 

é pouco privilegiada. Dos 1684 trabalhos publicados entre 2000 e 2014 pela Revista Brasileira 

de Ciências do Esporte, Revista Movimento e Revista Pensar a Prática, apenas 41 tratam da 

relação entre a Educação Física e a Educação Infantil. Esse número diminui para 12 quando 

tratamos dos trabalhos que destacam a sua relevância. 

Nos últimos 14 anos, mesmo com pequena incidência, essa tem sido uma temática 

recorrente. Também justifica a importância de estudos que deem visibilidade aos fazeres e
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saberes produzidos cotidianamente nas instituições de Educação Infantil, que ainda não 

ganharam sistematização na produção acadêmica da área.   

 

 

4 Discussão dos dados 

 

 A leitura dos 27 textos selecionados nos permitiu compreender que algumas temáticas 

mostram-se recorrentes nas discussões dos artigos. Para sistematizar e explicitar parte desse 

conhecimento, destacamos sete temas e seus autores, organizadas para esse texto de modo 

arbitrário:  

a) “movimento corporal” (GARANHANI, 2002; ANDRADE FILHO, 2013): os 

autores abordam que o estudo dessa temática mostrou-se relevante, uma vez que as 

prescrições curriculares limitam o movimentar-se das crianças às aulas de Educação Física; b) 

“campo de conhecimento” (PINHEIRO, 2002; DEBORTOLI et all, 2002): discute a relação 

da Educação Física na Educação Infantil, as principais falhas na formação de professores para 

no que diz respeito a prática pedagógica, a importância do relacionamento entre as duas áreas, 

a formação do saber de crianças nessa faixa etária e os limites e avanços compreendidos nesse 

diálogo; c) “diretrizes curriculares” (NUNES; FERREIRA NETO, 2011; LACERDA; 

COSTA, 2012): trata da análise e problematização dos diferentes currículos (prescritos e 

vividos) da Educação Física na Educação Infantil, a formação e inserção dos professores de 

Educação Física para esse trabalho; d) “identidade docente” (RODRIGUES; FIGUEIREDO, 

2011): trata de compreender quais elementos contribuem para a construção da identidade 

docente dos professores especialistas na Educação Infantil, considerando suas experiências 

vivenciadas em diferentes contextos; e) “práticas pedagógicas” (SOARES, 2002; 

FALKENBACH et all, 2006; BUSS-SIMÃO; FIAMONCINI, 2013): trata da análise de como 

a Educação Física vem sendo produzida na Educação Infantil, suas opções, práticas 

pedagógicas, conteúdos ; f) “identidade e autonomia” (ANDRADE FILHO; FIGUEIREDO, 

2006; NASCIMENTO; DANTAS, 2009): trata de pensar em uma intervenção na Educação 

Infantil, com destaque para o brincar/jogar como um fenômeno de transição na construção da 

autonomia e da identidade da criança de 0 a 6 anos.   

As sistematizações dessas temáticas apresentam-se como importante recurso para 

compreender que muitos outros elementos, para além do privilegiado nessa pesquisa, ganham
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a discussão em periódicos nos últimos 14 anos. Dentre os 27 artigos em periódicos que tratam 

da Educação Física na Educação Infantil, 13 abordam a relevância dessa relação. 

 Vários autores (GALLAHUE, 2005; FREIRE, 1997; TANI et al, 1988) defendem a 

importância da Educação Física para a formação e o desenvolvimento do indivíduo buscando 

a aprendizagem/aprimoramento de aspectos motores como andar, correr, pular, saltar, trepar, 

subir, descer etc, aspectos cognitivos como jogos e brincadeiras e aspectos afetivo-social 

como relação com o adulto, com o ambiente físico e com outras crianças. Enfatizando assim 

que na idade entre dois e seis anos a fase de aquisição dos movimentos fundamentais para o 

aprimoramento de técnicas de um esporte, uma dança, ginástica ou luta. 

 Quanto a isso, diferentes sentidos são elucidados nesses artigos. Percebemos que o 

movimento corporal, apesar de ser um fator predominante nas aulas de Educação Física passa 

a ser coadjuvante. Segundo Andrade Filho (2013, p. 55): 

 

As experiências de movimento corporal das crianças tendem a ser sistematicamente 

interditadas pela cultura institucional; que as crianças na educação infantil não têm 

direito a movimentar a si e ao seu mundo como precisam e gostariam de fazê-lo; que 

o sentido interpretativo desenvolvimentista (histórico) corrente na educação infantil 

indica que quando a criança move a si e ao seu mundo provoca um forte conflito 

entre sua perspectiva 

 

 No campo de conhecimento da Educação Física, existem falhas na formação do 

professor, como em muitas outras áreas, no que diz respeito ao ensino e a prática na vida 

escolar. De acordo com Silva Mello e Santos (2012, p. 32): 

 

A Educação Física já conquistou, por força da lei, seu espaço na Educação Infantil, 

por outro falta-lhe a universalização e, mais ainda, uma definição teórico-didático-

metodológica para que ocorra também a sua legitimação pedagógica. Na busca de 

um trabalho pedagógico consistente na Educação Infantil, a Educação Física tem 

acumulado várias discussões sobre a sua relação com a infância, com a instituição de 

Educação Infantil e com a pratica pedagógica desenvolvida nessa modalidade de 

ensino.  

 

É de extrema importância a conexão entre as duas áreas de formação: tanto na de 

professores, quanto da autonomia do aluno. É preciso pensar nos limites e avanço em que a 

Educação Física escolar sofreu e principalmente no que a mesma pode contribuir para o 

desenvolvimento motor, psíquico e sociocultural.  

 É preciso abrir e/ou avançar com os debates sobre a inserção, o aperfeiçoamento e a 

formação dos professores, na inclusão de diferentes práticas lúdicas e aprimoramento e/ou 

transformação no que é exigido nos currículos da Educação Física na Educação Infantil. 

“[...]A Educação Física na Educação Infantil é uma área incipiente no tocante às pesquisas 
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produzidas no cotidiano escolar e os professores ainda carecem de referências para 

fundamentar sua pratica pedagógica[...]”. (SANTOS, 2012, p. 32) Existe uma necessidade de 

ampliação de estudos no campo especifico, para que o professor possa compreender como 

construir sua identidade no contexto da Educação Infantil, considerando suas experiências 

durante sua formação e aplicar nas organizações em que vai trabalhar.  

 É o PENSAR em uma intervenção na Educação Infantil onde o destaque do 

brincar/jogar se torne um fenômeno de transição na construção da identidade “[...] um 

conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, a 

começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e 

da história pessoal. [...]” (RCNEI. V.2. p. 13) e da autonomia “[...]capacidade de se conduzir e 

tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem 

como a perspectiva do outro [...]” (RCNEI. V.2. p. 14) da criança de 0 a 6 anos a partir do 

Referencial Curricular para a Educação Infantil e a contribuição da Educação Física para o 

desenvolvimento histórico-cultural das crianças em idade pré-escolar. Segundo Sousa (2012, 

p.33): 

 

Diante do cenário de indefinição e de falta de referências, uma questão se coloca 

para a Educação Física na Educação Infantil: a necessidade de se empreender uma 

pratica pedagógica com concepções teórico-metodológicas que considerem as 

singularidades da infância e do ser criança em consonância com as propostas 

educativas da escola infantil anunciadas no RCNEI, no Referencial Nacional para a 

Educação Infantil2 e no caso do Município de Vitória o documento Orientador “Um 

Outro Olhar3” 

 

Para respondermos uma das questões norteadoras na construção desse artigo, "qual a 

relevância da Educação Física na Educação Infantil destacada nessa produção?", utilizamos as 

abordagens e as ideias mais marcantes dos autores e textos que embasaram essa pesquisa. 

Falkenbach (2006, p.83) discute:  

 

Um aspecto de fundamento da educação física na educação infantil é o brincar. Para 

Vygotsky (1994) o brincar da criança é memória em ação e complementa as 

necessidades da criança. Por intermédio do brincar a criança conhece os papéis 

sociais e a cultura humana, bem como pode compreender e intervir com suas ações 

como explica Leontiev (2001). 

Em seu texto além do autor expor que um aspecto de fundamento da Educação Física 

na Educação Infantil é o brincar ela expõe que é preciso reconhecer as repercussões das

                                                           
2 O Referencial Nacional, é um livro composto por três volumes, desenvolvido pelo MEC no intuito de orientar o 

currículo da Educação Infantil 
3 Desenvolvido pela secretaria municipal de educação de vitória, para subsidiar a dinâmica curricular e a prática 

pedagógica nas escolas de educação infantil municipais. 
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abordagens pedagógicas para o desenvolvimento das crianças. As abordagens pedagógicas 

que compõe o ensino da Educação Física na Educação Infantil são:  

a) Abordagem Desenvolvimentista - (Tani, 1988; Lleixá, 2002 e Grespan 2002) 

amparada nas fases do desenvolvimento motriz da criança como o fator que possibilita a 

aquisição de aprendizagens mais complexas; 

b) Abordagem Construtivista – (Freire, 1997; Mattos e Neira, 1999) voltada para a 

aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo através dos jogos motores e da resolução de 

problemas no grupo; 

c) Abordagem Sócio Histórica - relaciona a aprendizagem e o desenvolvimento ao jogo 

infantil. O brincar é o meio de aprendizagem e desenvolvimento, no qual a criança recria a 

realidade se apropriando do mundo cultural. De acordo com Vygotsky (1994), o brincar pode 

desenvolver novas zonas de desenvolvimento proximal porque desperta a compreensão dos 

papeis culturais do mundo adulto; 

d) Abordagem da Recreação – (Werneck, 2003; Waichman, 2002 e Marcellino, 2002) 

destacam o cuidado quanto a mera reprodução de brincadeiras, que mantém o professor como 

detentor do processo e do produto da atividade. A recreação permite a formação de 

mentalidades favoráveis a democratização e à convivência. 

e) Abordagem da Psicomotricidade – (Negrine, 1995; Lapierre e Lapierre,2002 e 

Falkenbach, 2005) objetiva a aprendizagem da criança em sua comunicação, experimentação 

corporal variada e a vivência simbólica. Potencia momentos de observação, elaboração de 

estratégias de interação e de intervenção para ampliação da trajetória de brincar que a criança 

realiza.  

 

 Andrade Filho (2012), Figueiredo (2011), Pinheiro (2002), Garanhani (2002), Soares 

(2002), Lacerda (2012) expõe que a Educação Física na Educação Infantil abrange a 

possibilidade de experiências de movimentos corporais que estão ligados diretamente a 

socialização da mesma como sujeito de direitos, como uma possibilidade de desenvolvimento 

na/para educação, como uma construção da identidade da criança 
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Experiências de movimentos corporais vividas pelas crianças são necessárias como 

fontes de ação e realização, possibilidade efetiva de aquisição de um tipo de 

conhecimento objetivo, estruturante, regulador e revelador das experiências, das 

ações, da linguagem, da subjetividade, das representações das dimensões reais e 

virtuais da vida e das condições efetivas de socialização da criança. (ANDRADE 

FILHO, 2012, p. 69) 

 

 Para Debortoli é valido ressalvar que: 

 
Essa disciplina, como os demais saberes escolares, deve constituir um tempo/espaço 

de aprendizagem que considere: a participação de todos na reconstrução permanente 

da vida em sociedade, a democracia como princípio orientador das ações políticas e 

a cidadania como condição legítima de pertencimento à vida social. 

  

Dentre várias concepções Buss-Simão acrescenta mais um papel relevante da Educação Física 

na Educação Infantil afirmando que: 

 
[...] para ampliação das linguagens, das interações e da leitura de mundo por parte 

das crianças [...] deve permitir que os mesmos desempenhem um papel mais ativo 

em seus movimentos, respeitando os seus interesses e necessidades e que, nesta 

faixa etária, só pode se caracterizar pela brincadeira. (BUSS-SIMÃO, 2006, p.4) 

 

 Corroborando com a ideia de Buss-Simão, Dantas afirma que a Educação Física pode 

contribuir para o desenvolvimento histórico-cultural das crianças “[...]como elementos 

fundamentais para o trabalho pedagógico da educação física com a teoria histórico-cultural, 

analisamos o jogo como a atividade principal da criança em idade pré-escolar e o tema como 

uma forma social de organização do ensino”. 

 

Diante dessas opiniões é possível afirmar que a Educação Física deixa de ser uma 

disciplina que serve apenas como o horário de intervalo, no caso da Educação Infantil um 

encaixe para que o professor de sala faça seu planejamento escolar, para ser uma disciplina 

que contribua com o desenvolvimento motor, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento 

sócio-afetivo, histórico-social, histórico-cultural, histórico-crítico e histórico-reflexivo das 

crianças da Educação Infantil. Vale ressaltar a importância da Educação Física para quaisquer 

faixas etárias, desde a infância até a fase adulta. Na Educação Infantil ela possui um cunho 

lúdico, o que leva a criança a desenvolver o imaginário e noções básicas já ditas 

anteriormente.  

É importante ressaltar que, legalmente, trata de uma disciplina curricular obrigatória 

da Educação Básica, assim, as crianças possuem direito a ter experiências corporais 

sistematizadas e ampliadas pela intervenção de um profissional qualificado. Essa sem dúvida 

é uma contribuição relevante da Educação Física para a Educação Infantil.
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5 Considerações Finais 

 

Os resultados dessa pesquisa revelam que as produções que tratam da Educação Física 

na Educação Infantil voltam-se para a compreensão do movimento corporal, das diretrizes 

curriculares, da legitimidade e a legalidade, algumas propostas teórico-metodológicas. Pouco 

se discute a respeito da pratica pedagógica que é desenvolvida na escola, com seus desafios e 

possibilidades, suas características e especificidades. Como componente curricular obrigatório 

desde a LDB 9694/1996, compreendemos que muitas práticas pedagógicas têm sido 

produzidas, mas, possivelmente, não foram sistematizadas e problematizadas para esse tipo de 

veiculação. 

Os textos aqui analisados indicam a recorrência do movimento corporal como 

justificativa para essa intervenção e a importância em se discutir elementos comuns a prática 

pedagógica nesse nível de ensino, que caminhem para a compreensão do fazer docente ou da 

produção de uma marca identitária. Também apontam a importância dessas discussões serem 

contempladas na formação de professores da fase inicial e formação continuada. 

Reconhecemos que esse diálogo que trata da inserção e relevância da Educação Física 

na Educação Infantil tem como objetivo dar visibilidade a um direito da criança quanto a 

oportunidade de produzir experiências e a linguagem corporal na escola. Também trata de um 

direito do professor da Educação Infantil, que não possui formação em diferentes áreas do 

conhecimento e precisa compartilhar essa séria demanda de trabalho com seus pares. 

Por fim, reconhecemos a importância de estudos sobre esse tema que voltem-se, ainda, 

para outras fontes, para a publicação em congressos, para a produção curricular federal e 

municipal, bem como para as práticas pedagógicas produzidas no cotidiano escolar. 
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