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RESUMO 

 

 

Considerando a importância da inserção da educação física na educação infantil e a 
necessidade de se desenvolver pesquisas abordando esse nível educacional com 
diferentes temáticas, o presente estudo pretendeu investigar o que vêm sendo 
publicado sobre a educação física escolar e a educação infantil. A possibilidade de 
maior conhecimento sobre as produções da área permitiu uma sistematização 
verificando-se quais são as novas tendências e necessidades da educação física na 
educação infantil. Para a realização dessa pesquisa foram utilizados 10 artigos 
publicados na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, a partir de 2000 até o ano de 
2009, e que tinham no título ou como palavras chaves “educação física e educação 
infantil”. A escolha da revista foi por esta ter a melhor avaliação da CAPES pelo Qualis 
(B2). Para a análise dos artigos, foram elaboradas categorias de análise como: tipo de 
publicação, instituições e local de origem dos textos, ano de publicação, objetivos e o 
cruzamento de algumas dessas categorias. Os principais resultados foram os 
seguintes: 50% dos textos têm como autores estudiosos que moram na região Sudeste 
e 30% na região Sul, regiões estas que acolhem as o maior número de cursos de pós-
graduação de educação física no país. Os objetivos dos artigos perpassaram por 
concepções de infância na Educação Física (30%), estudos sobre corpo e movimento 
(30%), aplicação de jogos e brincadeiras na Educação Física (20%), e o ensino da 
Educação Física (20%).  Sobre as modalidades dos textos, 60% foram ensaios, 20% 
relatos de experiência e 20% para pesquisas.  Estes dados nos permitiram afirmar que 
estas publicações acerca da Educação Física Infantil têm apresentado avanços mesmo 
em se tratando de poucos estudos principalmente em certas regiões do país. 
 
Palavras chaves: Educação, Educação Física, Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

According to the importance of physical education insertion in infant education and the 

need to develop researches in this educational level with different issues , this paper 

intended to investigate what’s been published about school and infant physical 

education. The possibility of a major knowledge about the achievements in this area 

allowed a systematization looking at what the new trends and needs of infant physical 

education are. To do this research 10 papers published at the “Revista Brasileira de 

Ciências e Esporte” were used, from 2000 to 2009, and had in their titles or in their key 

words, words like “physical education and infant education”. The choice of the magazine 

was because it was in the best assessment of CAPES by Qualis (B2). To analyze the 

papers, some analyzes categories were made, like: kind of publishing, institutions and 

belonging of the texts, year of publishing, aim and the gathering of some of these 

categories. The main results were the following: 50% of the texts have as authors 

people who live in the Southeast area and 30% of people who live in the South area. 

These areas have the largest number of physical education pos graduation courses of 

the country. The aims of the papers pervaded by childhood conceptions of infant in 

physical education (30%), researches about body and moving (30%), applying games in 

physical education (20%), and physical education teaching (20%). About the texts 

modalities, 60% were essays, 20% reports of experience and 20% the researches. 

These data allowed us to claim that these publishing about infant physical education 

have shown advances still having little research especially in some areas of Brazil. 

Key words: education, physical education, infant education 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A atuação como regente das aulas de Educação Física em uma escola 

infantil, me possibilitou grande contato com esta área e com aspectos importantes da 

educação, oportunidade para aplicação de conteúdos estudados em sala de aula no 

curso de Licenciatura de Educação Física. Pelo fato de não ter me formado e pelas 

inúmeras situações decorrentes do dia-a-dia que permeiam o ambiente escolar, foi que 

inúmeras dúvidas surgiram e nortearam este trabalho. 

Presenciando, participando e ainda tendo que me posicionar em muitas 

dessas situações que envolvem a educação física, principalmente na educação infantil 

foi que necessidades em pesquisar foram surgindo, tendo como idéia principal estudar 

sobre a motivação, mas poucos estudos foram encontrados, daí a sistematização. 

Quais seriam os estudos publicados na área da educação física e da educação infantil? 

O que eles abordariam? Como atuar ou como desenvolver propostas e atividades que 

instigassem os alunos e os fizessem participar de todas as aulas? Como correlacionar 

as atividades com a aprendizagem e o desenvolvimento dos mesmos?  

Considerando a importância da inserção da educação física na educação 

infantil e a necessidade de se desenvolver pesquisas abordando esse nível educacional 

com diferentes temáticas, o presente estudo objetivou investigar o que foi publicado na 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte sobre a educação física na educação infantil. 

Partiu-se do pressuposto que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996, no artigo. 26, § 3°, “A educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, 

ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa 

nos cursos noturnos”. Por essa razão há de se considerar a relevância da inclusão da 

educação física na educação infantil e sua concretização para que garantam seus 

objetivos. 

Para garantir o alcance desses objetivos, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas nos últimos anos, especialmente a partir da promulgação da última LDB 
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para referendar e demonstrar a importância e contribuições da educação física escolar 

nos mais diferentes níveis da educação, e com diferentes abordagens. 

Dentre todos os níveis da educação em que a educação física se insere, a 

educação infantil tem aspectos bastante singulares em relação às demais por não ser 

comum nas escolas terem um professor habilitado nessa área do conhecimento para 

ministrar aulas, além das características de desenvolvimento do aluno da educação 

infantil também serem bastante distintas das demais fases. 

Tendo em vista essas peculiaridades, Daólio (2003; 2004), por exemplo, 

afirma que a Educação Física escolar passou a reconhecer os conteúdos em seus 

sentidos e significados como “conteúdos culturais”. A Educação Física escolar aborda 

conteúdos culturais com significados na vida das crianças, valorizando suas vivências e 

o mundo em que estão inseridas, através de atividades lúdicas e imaginárias como 

também conteúdos facilitadores como jogos, brincadeiras, brinquedos, garantindo o 

interesse e a motivação dos alunos. 

Tani (2001) defende que pesquisas sobre conteúdo programático devem 

procurar estabelecer a relação entre as atividades ou tarefas e o significado que as 

crianças lhes atribuem. Sabe-se que o significado que a criança atribui à atividade física 

ou tarefa motora depende do contexto sócio-cultural e histórico em que nasceu, cresceu 

e se desenvolveu. E, dependendo do significado que a criança atribui à determinada 

tarefa, o seu envolvimento, interesse, motivação e dedicação para com a sua 

aprendizagem variam radicalmente. 

A possibilidade de maior conhecimento sobre o que vem sendo produzido na 

área e a falta de estudos iniciais sobre a motivação justificou e permitiu uma 

sistematização para que verificasse quais seriam as novas tendências e necessidades 

da educação física na educação infantil. As publicações estudadas permitiram verificar 

para quais caminhos se destinam a educação e assim reduzir o número de problemas, 

melhorando a qualidade do ensino. 

Para acrescentar e fortalecer os objetivos propostos neste estudo, este 

trabalho apresenta no Capítulo I aspectos da psicologia que possibilitaram melhor 

compreensão para a educação física infantil. No Capítulo II discuti-se a importância da 

educação física como disciplina da educação básica, assim como a educação física 
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inserida na educação infantil como fator crucial para o desenvolvimento deste trabalho. 

No Capítulo III, os métodos foram expostos para demonstrar como a coleta e 

a seleções dos 10 textos estudados na referida revista foi realizada e também a 

apresentação das categorias de análises. Para ilustrar e quantificar os resultados as 

análises apresentadas contém os dados no Capítulo IV. Para concluir, temos no 

Capítulo V algumas considerações para finalizar o presente estudo. 
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1. A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL  PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

A Educação Infantil envolve e necessita da formação de professores da área 

da infância, profissionais competentes e intelectuais, capazes de compreender o papel 

crucial do processo educativo no processo de humanização, buscando organizar 

vivências que provoquem nas crianças uma aprendizagem e um ensino que promova 

também o desenvolvimento integral (Mello, 2007). A psicologia voltada para as 

questões relacionadas à infância, especialmente a psicologia histórico-cultural, ampliou 

os conhecimentos em relação ao desenvolvimento e a aprendizagem compreendendo 

esses processos como interdependentes, o que implica no rompimento não apenas na 

dicotomia desenvolvimento e aprendizagem, mas também na compreensão do 

indivíduo, como totalidade constituída por aspectos cognitivos, afetivos e motores.  

Tal compreensão propicia as disciplinas/áreas da educação em geral, 

especialmente a Educação Física, não abordar somente o desenvolvimento motor 

apartado da dimensão cognitiva e afetiva, ou se limite ao modelo recreacionista, e 

passe a certificar-se de que é possível promover o desenvolvimento integral na criança, 

respeitando as especificidades de intervenção da educação física no espaço da 

educação infantil.  

Desse modo, neste capítulo será apresentada a compreensão de que a 

teoria histórico-cultural, uma das vertentes teóricas da ciência psicológica, tem sobre o 

desenvolvimento psicológico da criança sua relação com a aprendizagem, e também a 

importância da educação infantil, especialmente no ensino da educação física nesse 

nível educacional.  

A teoria histórico-cultural tem o ser humano e a humanidade como produtos 

da história criada pelos próprios humanos ao longo da história. “O conjunto das 

características e das qualidades humanas expressas pelas habilidades, capacidades e 

aptidões foram se formando ao longo da história por meio da própria atividade humana” 

(MELLO, 2007, p. 86) 
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Mello (2007) afirma que a partir da teoria histórico-cultural a aprendizagem 

deixou de ser produto do desenvolvimento e passou a ser o impulsionador deste, em 

que a aprendizagem deflagra e coordena o desenvolvimento assim como as máximas 

qualidades humanas na educação infantil. Segundo a autora, a criança aprende desde 

que nasce e assim ainda pequena é capaz de estabelecer relações com o ambiente 

que a cerca.  

As informações são transmitidas para a criança através de perguntas e 

respostas, atividades que a criança desenvolve no grupo familiar e em outros grupos 

sociais. Desta forma, a criança cria hábitos, experimenta e explora ambientes com 

múltiplas possibilidades e realiza suas vivências e ações. Assim, ao saber denominar 

objetos que a rodeiam, desenvolver diferentes capacidades práticas, a mesma já se 

encontra inserida numa etapa de aprendizagem, que começa muito antes da 

aprendizagem escolar (VIGOTSKI, 1988). 

Portanto, é incontestável que exista uma relação entre o nível de 

desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. Vigotski (1988), para 

explicar tal relação, elabora a idéia da zona de desenvolvimento potencial, que se 

refere às possibilidades, no âmbito da aprendizagem, do indivíduo conseguir fazer algo 

que lhe é proposto com auxílio, isso porque as estruturas do desenvolvimento 

necessárias para tal já estão nele, mas ainda não plenamente desenvolvidas. Esse 

conceito só faz sentido quando se relaciona com a zona de desenvolvimento real, que 

na aprendizagem se expressa no fato do indivíduo conseguir fazer o que lhe é proposto 

sem auxílio, porque no desenvolvimento, as estruturas necessárias para que realize tal 

tarefa já estão plenamente desenvolvidas. Por isso, para esse autor, é a aprendizagem 

que deve impulsionar o desenvolvimento da criança, de modo que o que uma criança é 

capaz de realizar com auxílio de um adulto ou qualquer outro meio que tenha essa 

função, poderá ser realizada posteriormente sem auxílio. Assim, uma correta 

organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento, ativando todos 

os futuros passos dela a partir dos novos processos de maturação. 

Para exemplificar, podemos pensar em uma atividade a ser realizada em 

uma aula de Educação Física que fosse necessário que os alunos saltassem 

obstáculos espalhados pelo espaço específico para a aula. Esses alunos deveriam 
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saltar com os dois pés os obstáculos com diferentes alturas (baixo, médio e alto), mas 

ao se aproximarem dos obstáculos altos os alunos apresentaram certas dificuldades. 

Somente com o auxílio dos professores (ajudá-los para terem maior impulso no salto, 

por exemplo) os alunos conseguem ultrapassar. Com a reprodução da mesma atividade 

em outras aulas, os alunos passam realizar a tarefa sem nenhum auxílio. 

Leontiev (1988) afirma que na fase pré-escolar a criança abre-se para o 

mundo da realidade humana que a cerca se apropriando da manipulação de objetos, 

penetrando ainda mais nas ações humanas, tendo suas necessidades vitais satisfeitas 

pelos adultos. A criança durante este período decompõe o mundo em dois grupos: 

pessoas relacionadas com ela, como pais ou outras pessoas que vivem juntas e o 

segundo grupo formado pelas demais pessoas, cuja relação com essas são mediadas a 

partir das relações com o primeiro grupo.  

Para que ocorra a transição do período pré-escolar da infância para o 

próximo estágio de educação é necessário que ocorra uma conexão com a presença da 

criança na escola, e isso acarretará em uma série de mudanças em todo seu sistema 

de relações, como novas obrigações, objetivos, além dos deveres com os professores, 

pais e também com a sociedade. O que irá determinar sobre o desenvolvimento da 

psique de uma criança é sua própria vida. Suas obrigações surgem de forma concreta 

por parte da escola; ao se preparar as lições tudo é programado para que esta seja 

feita corretamente, agora a criança possui deveres e assuntos muito importantes e com 

isso as relações íntimas da criança são modificadas (relações estritamente domésticas 

por relações amplas).  

No entanto, isso só é possível porque a criança, na idade pré-escolar 

conseguiu se apropriar do mundo, desenvolver suas possibilidades, por meio da 

ampliação de sua atividade e das relações sociais. Quando a criança dessa idade está 

inserida numa instituição escolar, a forma de apropriação do mundo passa a ser mais 

elaborada. Isso porque os conceitos e habilidades que a criança poderia aprender de 

forma espontânea passa a aprender de forma direcionada e mais elaborada, tendo em 

vista que é função da escola ensinar aos alunos a produção da humanidade de forma 

planejada e dirigida, por meio do professor. Além disso, fora da escola a criança pode 
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deixar de aprender uma série de habilidades e conceitos porque em sua vida cotidiana 

eles não são expostos a ela ou não há quem possa ensiná-los. 

Para analisarmos o desenvolvimento da psique infantil, devemos estudar 

sobre as atividades das crianças, como estas são construídas, como satisfazer suas 

necessidades e suas potencialidades. Assim compreenderemos de forma adequada o 

papel do condutor da educação, especialmente o professor, operando precisamente na 

atividade. De acordo com Leontiev (1988) a atividade é uma unidade de vida 

mediatizada pelo reflexo psicológico, cuja função real consiste em orientar o sujeito no 

mundo objetivo. 

Silva (2007) caracteriza a atividade como parte constituinte nas e das 

relações sociais, além de ser sempre orientada por um objeto, respondendo sempre a 

uma necessidade, esta diferencia uma atividade da outra, sendo sua satisfação sempre 

objetiva, ela é vinculada por meio de um motivo, que é sempre objetivada tendo a 

função de orientar a atividade. Como a necessidade, o motivo pode ser material ou 

ideal, desta forma não existe atividade sem um motivo, que poderá ser oculto ou 

explícito.  

Atividade também é constituída por ações e operações. A ação se refere ao 

alcance de um resultado com um fim determinado e a operação está ligada ao caráter 

automático, mecânico, para encerrar a ação. Para exemplificar voltaremos às aulas de 

Educação Física, quando os alunos necessitam saltar obstáculos médios e altos, com 

certa dificuldade. Ao saltar o aluno tem que pensar como executará seu movimento, 

levando em conta não apenas a distância entre ele e o obstáculo, mas o impulso para o 

salto, o movimento das pernas e braços, que quando ele salta obstáculos baixos, esses 

elementos não fazem parte de sua consciência, por ele já saber como fazer, já estão 

automatizados. Os saltos já automatizados são uma operação, que é essencial para 

que a ação de saltar obstáculos mais altos possa ocorrer, no entanto esses últimos 

ainda, para a sua realização, passam pela consciência do indivíduo. 

Para que uma ação seja realizada é necessário que seu objetivo seja 

percebido em sua relação com o motivo da atividade da qual ele faz parte. Ao 

relacionarmos outro grupo, o das operações, entendemos sobre o modo de execução 

de um ato.  
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Alguns tipos de atividades são principais em certo estágio, e são da maior 

importância para o desenvolvimento. É necessário, portanto falar sobre a dependência 

do desenvolvimento psíquico em relação à atividade principal e não à atividade em 

geral. Para Leontiev (1988) a atividade principal é a atividade em que o 

desenvolvimento prevalece nas mudanças mais importantes e significativas nos 

processos psíquicos e na personalidade da criança em certo estágio de seu 

desenvolvimento, podendo ainda relacionar-se de forma interessada com o mundo que 

a rodeia. 

 O fato de se ter uma atividade principal que é a principal responsável pela 

forma como o indivíduo se apropria e se objetiva no mundo, não exclui o fato de outras 

atividades serem importantes e necessárias para o desenvolvimento do mesmo 

(LEONTIEV, 1988). Há também apropriação e objetivação nas demais atividades que 

não apenas enriquecem a atividade principal, mas promovem desenvolvimento 

psicólogo no indivíduo. Até porque a atividade principal não se refere àquela que, 

quantitativamente, é a mais executada, e sim é o principal meio com que a criança tem 

contato com o mundo, ao mesmo tempo em que novas atividades, que podem vir a ser 

dominantes futuramente, surgem. 

Quando a criança entra em contato com mundo, sua atividade principal é a 

comunicação emocional com os adultos que a criam, iniciando assim suas relações 

interpessoais. Em seqüência a primeira infância, de 1 a 3 anos, compreende como 

atividade principal a manipulação de objetos. No período pré-escolar, de 3 a 6 anos o 

jogo de papéis (utilização de símbolos) e brincadeiras passam a ser a atividade 

principal, que se modifica quando ela entra na idade escolar (7 a 12 anos), quando a 

atividade principal passa a ser àquelas relacionadas à escola. 

No período pré-escolar e escolar as atividades podem apresentar 

discrepâncias em relação à satisfação das necessidades vitais e o motivo da execução 

de uma brincadeira, daí a necessidade de se pensar a relação da Educação Física com 

o conhecimento sobre a atividade principal. Nessa disciplina as crianças se mostram 

interessadas, motivadas, podendo com freqüência possibilitarem-se formas 

significativas de brincadeiras e atividades que favoreçam o desenvolvimento de sua 

personalidade, da imaginação, o conhecimento do mundo físico e social, comunicação 
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emocional e expressão, validando as mudanças mais importantes nos processos 

psíquicos, levando em consideração os variados estágios de desenvolvimento.  

A brincadeira, segundo Leontiev (1988) é uma das atividades em que as 

crianças pré-escolares mais aprendem, tendo em seu processo de desenvolvimento o 

motivo da atividade; assim a brincadeira passa a ser a atividade principal quando o 

mundo objetivo da criança se amplia. 

Leontiev afirma que a brincadeira da criança não é instintiva, mas 

precisamente humana e objetiva e que constitui a base da percepção que a criança tem 

do mundo e dos objetos humanos, determinando o conteúdo de suas brincadeiras e 

diferenciando a atividade lúdica da dos animais, já que estes não apresentam as 

mesmas condições para perceber o mundo e os objetos. Uma criança tenta integrar 

uma relação ativa não apenas com as coisas acessíveis a ela, mas também com um 

mundo mais amplo, como agir como se fosse um adulto, operar seus objetos e vivenciar 

situações que ainda não possuem habilidades. 

A necessidade de agir por um lado e a impossibilidade de execução, pode 

ser solucionada pelo brincar e pelo jogo. Segundo Leontiev (1988) um jogo não é uma 

atividade produtiva em que existe um resultado, mas o processo do jogo é motivador 

por si só para a criança.  

Tanto o jogo quanto o brincar são atividades lúdicas, a diferença é que na 

brincadeira ocorre uma ação generalizada, a criança ao imitar alguém que viu, por 

exemplo, ela não imita especificamente a pessoa, mas todas aquelas que 

desempenham os papéis imitados, mesmo que sua referência seja uma pessoa 

específica. Além disso, no brincar as regras são implícitas, e que podem ser 

modificadas dependendo das condições objetivas do brincar e do próprio processo da 

brincadeira. Já no jogo, as regras são explícitas, o que implica em a criança não se 

submeter a elas, por ser incapaz de controlar seu próprio comportamento, o que é difícil 

para crianças menores. 

Diversas são as formas de brinquedos e jogos, assim como seus conteúdos 

e origens. Leontiev (1988) nos apresentou inúmeros exemplos de brincadeiras e jogos 

individuais ou coletivos, que podem ser realizados somente uma vez ou repetidamente, 

são tradicionais ou inventados, realizados em grupos ou também se tornando 
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conhecidos casualmente. Exemplificaremos novamente a partir da Educação Física, 

algumas das brincadeiras e jogos mais conhecidos: amarelinha, casinha, cantiga de 

rodas, passa anel, queimada, pega-pega, teatrinhos entre outros. Estas podem sofrer 

diversas variações, serem realizadas com materiais diversificados, recicláveis, mas sem 

que seus princípios sejam modificados. 

A operação lúdica é provada como situação real já que os objetos usados 

são reais. Crianças que brincam de escolinha utilizam de objetos que não são de uma 

escola real (carteiras, cadernos, giz e etc), mas que os representam, além de 

comportarem-se como se estivessem em uma sala de aula, simulando situações que 

também poderiam acontecer como a professora chamar atenção de um aluno que 

talvez não tenha se comportado. Assim, pode-se analisar que a imaginação não 

determina a ação e sim que são as condições da ação que possibilitam a imaginação e 

dão origem a ela (LEONTIEV, 1988).  

Consideramos, portanto, a total importância para a Educação Física Infantil a 

aplicação das variáveis formas de brinquedos e jogos, tanto tradicionais, motores, 

mecânicos, subjetivos ou de enredo que incluam regras, dramatização, fantasia, 

atividades coletivas como individuais. As relações sociais intrínsecas são estabelecidas 

também através de momentos morais que envolvam conteúdos emocionais e 

possibilitem a aplicação das mesmas atividades para faixas etárias diferentes já que 

podem ser exploradas de formas variadas (LEONTIEV, 1988). 

Com o passar do tempo, com aumento do conhecimento e capacidade a 

criança desliga-se dos interesses anteriores presentes na educação infantil e passa a 

procurar novos conteúdos, visando à existência de formar novos grupos, incluindo 

grupos de crianças mais velhas, descobrindo lugares diferentes e atraentes. Nem 

sempre tais mudanças ocorrem de forma tranqüila para a criança, pois implica não 

apenas em mudança de atividades, inclusive de atividade principal, mas também em 

alterações nos significados e sentidos que o mundo tinha para a criança. Tais 

mudanças podem desencadear crises no desenvolvimento, que são decorrentes de 

mudanças de estágios e que revelam a forma como o desenvolvimento da mesma está 

sendo conduzido. Elas indicam que as mudanças são próprias do desenvolvimento 

originadas pelas contradições que surgem entre criança e o mundo.  
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As crises no desenvolvimento para Vigotski (1996a) são fundamentalmente 

marcadas por peculiaridades, sendo estas: o fato de não haver uma idade definida para 

ocorrer; dificuldade para se detectar, o início e o fim; a diminuição do rendimento do 

indivíduo em relação a períodos de estabilidade e ainda o que Vigotski determina como 

índole negativa do desenvolvimento. Alguns sintomas são facilmente percebidos, como 

o negativismo, a teimosia, rebeldia, independência, podendo ser seguido pelo protesto 

violento e também pelo ciúme de outras crianças. 

Vigotski (1996b) descreveu detalhadamente cada etapa. Iniciaremos de 

forma cronológica. Primeiramente a transição do primeiro ano de vida, período este 

denominado crítico já que o recém nascido se encontra em um mundo novo, 

modificando toda sua forma de vida, caracterizado agora como período inicial do 

desenvolvimento pós-natal.  

Em sequência temos a crise dos três anos, sendo um ponto chave para este 

estudo, pois é uma fase presente na educação infantil, mais conhecida como fase da 

obstinação, composta por lapsos de tempo onde a personalidade sofre bruscas 

mudanças, decorridos pela insubordinação, incontinência urinária, dificuldades na fala, 

no sono e no humor. Esta fase é marcada pela teimosia, reação quando uma criança 

não quer algo que tenha sido exigido, fato como este acontece freqüentemente nas 

aulas de Educação Física quando as crianças se opõem as atividades propostas; o 

negativismo no comportamento da criança vai à oposição a tudo relacionado à palavra 

do adulto.  

Segue-se a crise dos 7 anos, fase de transição entre o período pré-escolar, 

escolar e a puberdade, apresentando dificuldades no sentido educativo. Para concluir a 

crise dos 13 anos, fase da maturação sexual, caracterizada pelo baixo rendimento 

escolar, desarmonia da estrutura interna da personalidade, índole negativa, 

desorientação nas relações externas e internas; e a crise dos 17, transição da 

adolescência para a fase adulta.  

O importante nesses aspectos acima citados é que para se fazer uma 

avaliação diagnóstica para orientar qualquer intervenção pedagógica, mesmo nos 

momentos mais críticos ou conturbados do desenvolvimento, os processos educativos 

podem ser produzidos trazendo resultados positivos. Devemos ressaltar a importância 
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de um trabalho coletivo que envolva toda a equipe escolar, para se obter as melhores 

soluções e o desenvolvimento mais integral da faixa etária estudada.  
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2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  

Libâneo (1998) sistematiza que a educação nacional tem por finalidade o 

desenvolvimento do educando preparando-o para o exercício da cidadania e qualificá-lo 

para o trabalho. Esta educação deve garantir e propiciar a interação entre a educação 

escolar e as práticas sociais. 

O desenvolvimento do educando deve ocorrer de forma global ou integral, 

favorecendo aspectos motores, afetivos, cognitivos e sociais e ainda manifestações 

culturais, diversidade em contexto social relacionando com ambiente que o indivíduo 

está inserido. A Educação Física é um segmento da educação que utiliza as atividades 

físicas, orientadas por processos didáticos e pedagógicos, com a finalidade do 

desenvolvimento integral do homem, consciente de si mesmo e do mundo que o cerca 

(BORGES, 2006). 

De acordo com Albuquerque, Ribeiro e Carvalho (2006) a Educação Física 

escolar é uma disciplina sistematizada e regulamentada do componente curricular e 

está apta a contribuir significativamente para o processo de construção dos 

conhecimentos e formação integral dos alunos. Pautada na autonomia e na 

emancipação do sujeito ético e moral, atende as novas perspectivas educacionais, que 

preconizam o acesso e a busca de uma formação mais completa a todas as crianças 

inseridas no contexto educacional. 

Na psicologia, a teoria histórico-cultural defende que o papel do educador é 

garantir a criação e reprodução das aptidões humanas já que estas são produzidas por 

um conjunto de homens e sem a transmissão da cultura isso não aconteceria (MELLO, 

2004). Assim, a Educação Física como componente curricular pode ser entendida como 

uma prática cultural, com uma tradição respaldada em certos valores. Ela ocorre 

historicamente em um cenário, com um enredo, que demanda uma expectativa 

(DAÓLIO, 2006). 

A educação física de acordo com Darido (2006) é uma disciplina que visa o 

movimento corporal, utilizando as atividades físicas, baseado em processos 
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pedagógicos e didáticos com a finalidade do desenvolvimento e consciência de si 

mesmo e do mundo. É necessário enriquecer as experiências, possibilitando a 

comunicação, ajustando-se socialmente, abrangendo emoções e o afeto, como também 

adquirir habilidades físicas e motoras que permanecerão para toda a vida, que 

garantam a inclusão de todos os alunos, mesmo se diferenças físicas, cognitivas e 

sociais existirem. 

Ao tomar consciência da relevância desta disciplina, é significativo que os 

profissionais que atuam nas aulas de Educação Física, defendam os princípios que já 

estão legitimados nesta área bem como a sociedade em geral deve reivindicar esta 

prática desenvolvida por um profissional preparado, propiciando uma melhor formação 

para os futuros cidadãos. 

No Brasil, a educação formal é organizada segundo níveis, a partir da idade 

dos alunos e de seu desempenho escolar. Os níveis educacionais e o tempo de cada 

um deles são os seguintes: Educação Infantil, com duração de dois anos que atende 

crianças com idade de 4 a 5 anos; Ensino Fundamental, com duração de nove anos e 

atende alunos dos 6 até os 14 anos; e o Ensino Médio constando alunos de 15 a 17 

anos, com duração de três anos.  

Em 1998, o Referencial Curricular Nacional foi criado para todos os níveis da 

educação, para servir de guia de reflexão sobre os conteúdos, objetivos e orientações 

didáticas escolares. Pela primeira vez a educação infantil teve um documento 

orientador no que se refere à prática pedagógica com o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (RCNEI), tendo em vista que até a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996, coloca este nível educacional dentro das políticas 

públicas de educação, deixando de fazer parte das políticas de assistência social. Este 

documento tem como objetivo a melhoria da qualidade, do cuidado e educação para as 

crianças de 0 a 6 anos de idade e ainda contribuir para o aperfeiçoamento e 

qualificação de seus educadores. Dentre os objetivos gerais que o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil propõe, não há uma referência explícita à 

educação física, mas sim, que dizem respeito ao “corpo” e ao “movimento”, tais como: 
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- [...] 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 diferentes intenções e situações de comunicação, 
de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas idéias, 
sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 
construção de significados enriquecendo cada vez mais sua capacidade 
expressiva (RCNEI). 

 

Estudos realizados por Uchôga e Prodócimo (2008) baseados em Foucault 

foram capazes de analisar o corpo e movimento da criança dentro de uma rotina. Assim 

foi possível perceber a existência de uma organização espacial bem como normas de 

controle do movimento das crianças, já que a concepção de movimento parece ter 

relação a uma desordem. Esta concepção vem sendo colocada no ambiente escolar às 

crianças desde a educação infantil, principalmente no que se refere às aulas de 

educação física ou recreio, que têm como local destinado para o desenvolvimento das 

aulas, áreas externas da escola.  

As organizações de rotinas visam uma ação pedagógica dirigida, o que 

devem propor uma intencionalidade na aprendizagem, levando em consideração uma 

rotina flexível que possibilite a criança aprender, criar, organizar tendo a liberdade para 

se movimentar e expressar, possibilitando que a dicotomia corpo/mente seja quebrada 

tanto na educação infantil, quanto em outras etapas da educação básica. 

A Educação Infantil deve unir-se às diversas áreas de conhecimento 

(filosofia, psicologia, ciências sociais, educação física, entre outros) em seu plano 

pedagógico, para que os alunos possam ser indivisíveis e assim haja uma interação de 

forma a contribuir com a formação integral. A educação física é reconhecidamente uma 

das áreas em que urge unir-se à educação infantil. 

Debater sobre a educação física na educação infantil é complexo, sobretudo 

quando analisamos as relações existentes entre a presença dos profissionais de 

educação física e pedagogos inseridos no ensino de zero a seis anos e ainda quando 

assumimos neste ensino uma educação escolarizante, organizada em disciplinas onde 

as abordagens de conhecimento são fragmentadas (AYOUB, 2001). 
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Essas abordagens de conhecimento na educação escolar são estruturadas a 

partir de hierarquias, que Campos (1999, p.134) define como “as diferentes ordens 

hierárquicas entre nós”, destacando ainda pelo menos três diferentes corpos 

hierárquicos profissionais no ensino:  

a) as (os) professoras (es) “generalistas” (na sua maioria mulheres), 

formadas (os) no curso Normal secundário ou no curso de Pedagogia – que atuam na 

pré-escola e nas séries iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª série);  

b) os (as) professores (as) “especialistas”, formados (as) em curso superior 

que atuam a partir da 5ª série do ensino fundamental, lecionando disciplinas 

específicas; 

 c) educadoras (es) leigas (os), sem vínculo empregatício formal (na sua 

maioria mulheres) – que atuam em creches e programas pré-escolares de baixo custo e 

muitas vezes em programas educacionais ligados a órgãos de assistência social, a 

entidades filantrópicas ou comunitárias. “Atendem os filhos da pobreza, aquelas 

crianças e adolescentes que costumam ser rejeitados pelos sistemas formais de 

ensino” (Campos, 1999, p.135). 

Para Mello (2007), os estudos desenvolvidos sob a ótica histórico-cultural 

apontam as condições essenciais para apropriação das qualidades humanas pelas 

crianças através das suas atividades, como a utilização de objetos, o tateio, a 

comunicação entre as crianças e entre os adultos, além do brincar. Entretanto esse 

quadro ainda não se tornou típico das escolas infantis, pelo contrário, as crianças são 

estimuladas e pressionadas a uma antecipação da aprendizagem (apressar o 

desenvolvimento psíquico da criança visando maior aprendizagem de conteúdos), onde 

são simuladas salas de aula com rotina de conteúdo, regras e relações típicas do 

ensino fundamental. As crianças estão vivenciando um encurtando da infância.  

Nesse contexto, as aulas de Educação Física são de extrema importância no 

ensino infantil, pois pode promover, de forma mais efetiva, o desenvolvimento de vários 

aspectos, como: esquema corporal, coordenações globais, motricidade fina, 

organização espacial e temporal, ritmo, lateralidade e equilíbrio. Além disso, evidencia 

melhorias nos alunos em relação à integração com o meio, participação nas aulas e nas 
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atividades propostas pelos professores, nas relações infantis e nas relações aluno-

professor, apontando desta forma a necessidade da inserção desta disciplina. 

Contudo, para que exista uma educação física integral, é necessário um 

trabalho coletivo na escola, onde o planejamento anual deve ser estruturado e discutido 

por todo o corpo docente, planejando-se conteúdos, propostas e eventos baseados na 

situação real da escola e principalmente que vise prioritariamente os alunos; contendo 

freqüentemente reuniões e debates para discussões e análises do processo 

pedagógico, reduzindo assim a fragmentação entre as áreas de conhecimento. 

Para Mello (2008) os conhecimentos para atuar na educação infantil, que 

todo educador deve se basear, incluindo o educador físico, é o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem e o processo pedagógico. O processo de 

desenvolvimento e aprendizagem deve ser entendido de forma interdependente, em 

que a aprendizagem tem a função de impulsionar o desenvolvimento (MELLO, 2008). 

Desse modo, o desenvolvimento fica restrito se situações não permitirem aprendizado 

efetivo. Para Vygotski, “o bom ensino é aquele que garante aprendizagem e impulsiona 

o desenvolvimento” (MELLO, 2008, p.144).  

A partir da relação entre as zonas de desenvolvimento real e proximal o 

professor assumirá o papel de mediador colaborando com o desenvolvimento de seus 

alunos. Assim o aprendizado existirá quando o ensino incidir na zona de 

desenvolvimento proximal, sendo sempre colaborativo, ou seja, resultante da ação 

conjunta entre o educador mais experiente e do aprendiz, no que possibilitará em 

avanços em seus conhecimentos e nas próximas etapas, como também na condução 

da prática pedagógica. 

No contexto da educação física, o jogo tem papel primordial para a promoção 

de desenvolvimento da criança, pois é por meio dele que ela será capaz de 

problematizar, simbolizar e representar a realidade externa, podendo desta forma 

compreender o mundo. A imaginação é desenvolvida através do jogo e surge, de 

acordo, com Souza e Lima (2008) como um processo psíquico especial de 

transformação de uma atividade sem a presença de um objeto, passando a transferir 

posteriormente para as atividades como desenhos e poesias. Através do jogo a criança 
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cria situações com os demais colegas e forma sua personalidade e obtêm sua 

independência. 

A participação do professor como mediador é primordial, pois este é capaz 

de possibilitar oportunidades de desenvolvimento psíquico e social entre os alunos, já 

que agora o jogo passa a ter uma intencionalidade dentro do processo educativo. Desta 

forma é necessário perceber a importância e o potencial de desenvolvimento das 

atividades lúdicas de qualidade para que não ocorra a repetição do que já sabem.  

Um fator preocupante enfrentado pelos educadores na utilização de jogos e 

brincadeiras como recurso pedagógico, levantado por Souza e Lima (2008) em seus 

estudos, é a falta de um repertório diversificado e a falta de novas oportunidades de 

aprendizagem. Quando uma criança passa a dominar uma brincadeira e já a realiza 

sem auxílio, ela permanece em um mesmo nível, ou seja, não há nem desenvolvimento 

e nem aprendizagem. Portanto, ao se pensar o jogo como meio educativo requeresse a 

mediação de um adulto, como também dedicação, embasamento teórico, sensibilidade, 

observação e escuta do mesmo, já que a brincadeira é fruto de uma construção social, 

produto de uma cultura e precisa ser absorvido pelo aluno. 

Para a criação de novos motivos em relação à atividade e o interesse, a 

princípio deve-se possibilitar a execução de experiências diversificadas para que as 

atividades tenham sentidos e as crianças consigam envolver-se inteiramente na 

realização. Selecionar o que será proposto é essencial, com temas atrativos e atuais, 

conhecer a prática social em que os alunos estão inseridos, seus interesses e 

necessidades e, o principal, conhecer os níveis de desenvolvimento real e proximal 

para propiciar experiências positivas durante as atividades (MELLO, 2008). 

O processo pedagógico implica em coordenar e dirigir atividades para o 

processo de ensino e desenvolvimento das qualidades humanas, sendo necessário 

compartilhar com as crianças os procedimentos didáticos, os objetivos, a divisão das 

tarefas possíveis para estimular a iniciativa na execução e na avaliação das atividades 

desenvolvidas (MELLO, 2008). 

Outro fator importante também levantado por Folle, Borges, Coqueiro e 

Nascimento (2008) é sobre o nível de insatisfação do profissional que atua na 

Educação Física e os respectivos fatores determinantes que os fazem atuarem na 
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Educação Infantil. Nesta pesquisa os principais motivos de insatisfação referem-se a 

fatores considerados externos, como as condições de trabalho, a situação econômica 

dos docentes, as políticas públicas, o reconhecimento social dos educadores e da 

educação, como também as precárias condições de trabalho em termos de materiais e 

espaços físicos. Em contrapartida fatores como, os relacionamentos interpessoais e os 

resultados do ensino-aprendizagem são os principais fatores que proporcionam 

satisfação. 

Contudo, tendo em vista as proposições apresentadas neste trabalho sobre a 

educação física e a educação infantil, ressalva-se a importância do profissional de 

educação física em todos os níveis educacionais para o desenvolvimento integral e 

global dos alunos. Para tanto, é necessário instigar o aumento de pesquisas na área, 

tanto para promover melhor análise das necessidades e compreensão das novas 

tendências teóricas e práticas da educação física, quanto para contrastar melhores 

estudos e debates que envolvam outras redes de ensino como também outras 

correntes teóricas das diversas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar quais foram os estudos publicados da 

área da educação física na educação infantil, no que se referem as suas abordagens, o 
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nível de aprofundamento relacionado com os objetivos e as situações educacionais a 

partir da leitura e averiguação dos textos. 

 

 

3.1. LOCUS 

 

 

Para a realização dessa pesquisa foi utilizado todos os artigos publicados na 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte a partir de 2000, que tinham no título ou 

palavras chaves “educação física e educação infantil”. A escolha da referida revista foi 

por esta ser uma das revistas da educação física que apresentam a melhor avaliação 

da CAPES pelo Qualis (B2), em 2009. 

Após pesquisa no portal da CAPES e no site da Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, foram selecionados 10 textos (relação em anexo) que abordavam 

temas sobre a educação física escolar e a educação física infantil. A seleção dos textos 

foi realizada no mês de Setembro de 2009 quando se iniciou a revisão bibliográfica. Os 

artigos analisados foram a partir do ano 2000 por antes desse ano, o site da Revista 

não disponibilizar as publicações.  

 

 

 

 

3.2. PROCEDIMENTOS 

 

 

Foram elaboradas categorias de análise que possibilitaram maior 

conhecimento sobre o que vem sendo publicado na Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte sobre educação infantil e educação física estando abaixo elencadas: 
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1. Origem dos textos selecionados, região do país, instituição, departamento e ano 

de publicação.  

2. Objetivos dos artigos 

3. Abordagens teóricas 

4. Modalidade dos textos: ensaio, pesquisa ou relato de experiência 

 

Foi feito também um cruzamento entre essas categorias, que propiciaram 

melhor compreensão sobre as características dos textos investigados. Esses 

cruzamentos foram entre: 

a) Objetivos dos textos e abordagens teóricas 

b) Objetivos dos textos e modalidade dos textos 

c) Abordagens teóricas e modalidade dos textos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Em um período de 9 anos de publicação da Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte, foram poucas as divulgações da Educação Física que envolvessem o tema 

sobre a Educação Infantil e que se apresentavam disponíveis ao acesso. Dentro deste 

período, foram encontrados 10 textos que estavam dentro dos critérios de análise para 

este estudo.  
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Abaixo serão apresentados e discutidos os resultados, com base na leitura 

dos textos e nas bibliografias que fundamentaram esse trabalho. Estes dados nos 

permitiram afirmar que estas publicações acerca da Educação Física Infantil têm 

apresentado avanços mesmo em se tratando de poucos estudos principalmente em 

certas regiões do país. 

 

 

4.1. SOBRE A ORIGEM DOS TEXTOS SELECIONADOS, REGIÃO DO PAÍS, 

INSTITUIÇÃO, DEPARTAMENTO E ANO DE PUBLICAÇÃO. 

 

 

Foram apontados, na tabela 1, as instituições nas quais pertencem os 

autores dos textos, os departamentos, como também as regiões do país e o estado, 

constando ainda o ano em que os textos foram publicados na Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte. 

 

 

 

 

 

TABELA 1: Identificação da origem dos textos selecionados, por região do país, instituição, 
departamento e ano de publicação. 
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A tabela 1 nos indica que entre todos os textos analisados, a região Sudeste 

foi responsável por 50% das publicações analisadas, principalmente o Estado de São 

Paulo, com especial destaque para a Universidade de Campinas (UNICAMP), 
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responsável por 20% das publicações. A UNESP de Rio Claro e a UNICSUL, ambas 

localizadas no Estado de São Paulo foram responsáveis por 10% das publicações, 

cada uma delas, e a Universidade Federal do Espírito Santo também teve 10% das 

publicações. Vale destacar que nesse caso, todas as instituições têm cursos de 

educação física e que, com exceção da UNICSUL, todas são universidades públicas. 

A região Sul foi responsável por 30%, restringindo-se apenas ao Estado de 

Santa Catarina, numa mesma instituição, a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). A região Nordeste, mais especificamente em Pernambuco apresentou uma 

publicação sendo corresponde por 10% de todas as publicações, como também a 

Argentina com 10%, através do Instituto Superior de Educação Física de La Pampa. 

Boa parte dos textos publicados (70%) é do ano de 2005, bem como as publicações da 

região sudeste.  

Foi a partir de dados do portal da CAPES (2010), que apresenta a relação de 

cursos recomendados e reconhecidos que se justifica a relevância e o destaque das 

universidades UNICAMP e UFSC, no número de publicações. Ambas ao serem 

avaliadas no que se refere à pós-graduação stricto sensu foram classificadas com 

conceitos 5 tanto no curso de mestrado, quanto no curso de doutorado, no caso da 

UFSC, e a UNICAMP recebeu o conceito 4 nos dois cursos, mestrado e doutorado, o 

que justifica, parcialmente, um número maior de publicações nessas instituições. 

Ainda segundo o portal CAPES, dos 22 cursos de pós-graduação stricto 

sensu que tem como área de conhecimento Educação Física, 59,1% estão localizados 

na região sudeste e nesta, 53,9% estão no estado de São Paulo. A região sul é 

responsável por 27,3% dos cursos de pós-graduação, seguido pelo Distrito Federal 

(9%) e região nordeste (4,5%). Não há cursos dessa natureza nas regiões centro-oeste 

e norte registrado na CAPES. 

Tendo em vista que a produção de pesquisa e a divulgação do conhecimento 

científico, no Brasil, ocorrem especialmente nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

e as regiões sudeste, especialmente o estado de São Paulo, e a região sul serem as 

que mais têm cursos dessa natureza, não apenas na educação física, mas em outras 

áreas do conhecimento, justifica o fato de na Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

ter sido encontrado número maior de publicações nesses locais que em outros. 
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4.2. SOBRE OS OBJETIVOS DAS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS 

 

 

Sobre os objetivos dos textos estudados, puderam ser agrupados nas 

seguintes categorias: concepções de infância, jogos e brincadeiras, o ensino da 

Educação Física e estudos sobre o corpo e movimento dentro da Educação Física. As 

distribuições dos textos nessas categorias estão presentes na tabela 2. 

 

TABELA 2: Objetivos dos textos selecionados 
 

OBJETIVOS N. BRUTOS PERCENTUAL 

Concepção de infância na 
Educação Física 

3 30 

Jogos e brincadeiras na 
Educação Física 

2 20 

Ensino da Educação Física 2 20 

Estudos sobre corpo e 
movimento 

3 30 

TOTAL 10 100 
 

 

Dentre esses objetivos, a tabela 2 demonstra que as maiores relevâncias 

foram entre textos que se destinavam as concepções de infância na Educação Física 

com 30% e os estudos sobre o corpo e o movimento, com o mesmo percentual. Os 

jogos e brincadeiras e o ensino na Educação Física representaram 20% dos objetivos 

cada um. 

Os textos que discutiram questões relacionadas a concepções de infância no 

Brasil, focalizaram análises para uma reflexão sobre a idéia de infância aliada à 

proposta de Educação Física escolar nos anos de 1930 e 1940, refletiram também 
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sobre a relação entre a infância e classe social apontando para traços e políticas 

neoliberais em relação à situação da criança empobrecida e ainda identificaram o 

conceito de infância presente na área acadêmica da Educação Física brasileira. 

Ainda sobre as concepções de infância, foram abordados conceitos nos 

quais a infância seria um momento que deveria ocorrer interações sociais, a partir do 

corpo, situados em um contexto histórico-sócio-cultural, como também um modelo de 

construção para a sociedade através de mudanças sociais históricas e de tempo de 

emancipação. Algumas publicações apresentam críticas ao modo como as crianças 

eram vistas e tratadas, aliadas a proposta da educação física, no qual o termo infância 

remeteria a ausência da fala, sua incapacidade de agir e pensar, e também aos 

modelos educacionais que no decorrer do processo fazem com que as crianças percam 

seu encanto natural, se tornem rígidas, acanhadas, introvertidas o que necessitariam de 

um tratamento diferenciado, específico.  

Partimos da teoria histórico-cultural, considerando a participação do homem 

na própria construção de sua história, destacando suas aquisições através das 

qualidades humanas adquiridas. Temos a criança como um ser forte e capaz para 

aprender, o que não indicaria que para a mesma fosse preciso apressar seu 

desenvolvimento (Mello, 2007). 

Dos textos que discutiram questões relacionadas ao corpo, focalizaram as 

análises em alguns aspectos. Um deles estudou sobre a educação do corpo em 

ambientes educacionais de 0 a 6 anos através de uma investigação etnográfica em um 

ambiente educacional da rede pública de ensino de Florianópolis. Outro a partir de 

fragmentos da obra de Reich sobre a Educação Física, no que diz respeito à relação 

entre frustrações e satisfação, ressaltando o quanto é comum por parte dos 

profissionais da área, orientar seus objetivos com a intenção de cessar o movimento 

inibindo o corpo, o psíquico em prol da formação de alunos educados, para não 

dizermos adestrados, o que na verdade deveriam trabalhar diretamente com a 

educação, com o corpo e com o movimento. E ainda problematizou algumas questões 

relacionadas à educação infantil e à educação física com objetivo de levantar alguns 

aspectos relacionados à temática corpo e movimento e às diferentes formas como o 
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tema é tratado na escola, especialmente nas séries iniciais e na educação de 0 a 6 

anos. 

Os estudos do corpo e o movimento desejam mostrar às crianças e jovens, a 

possibilidade de experiência corporal para as crianças e adolescentes e, ao mesmo 

tempo, neles possibilitar pensamento crítico, o que necessariamente exigiria a 

superação de práticas centralizadas na reprodução de modelos predeterminados. 

Podemos pensar também nas rotinas dentro da escola que limitam o movimento e a 

expressão cultural, inibindo o corpo com objetivo de se formar alunos educados. É 

válido lembrar a importância da atividade como unidade de vida mediatizada pelo 

reflexo psicológico, já que sua função consiste em orientar o sujeito no mundo objetivo. 

Há atividades que são principais em certos estágios, e são da maior importância para o 

desenvolvimento. Esta atividade principal não se refere àquela que, quantitativamente, 

é a mais executada, mas sim o principal meio com que a criança tem contato com o 

mundo, apresentando ao mesmo tempo novas atividades, que poderão vir a ser 

dominantes futuramente. 

Como já abordado anteriormente nesse trabalho, na idade em que a criança 

está na educação infantil à atividade principal é o brincar, que necessita do corpo e de 

suas possibilidades de expressão para apropriar-se e objetiva-se do mundo simbólico, 

que ao mesmo tempo, é uma das principais diferenças entre a atividade lúdica humana 

dos demais animais. Um processo educacional que priva e/ou restrinja o movimento e a 

atividade da criança, está interferindo de forma negativa no desenvolvimento integral da 

mesma. 

Dos textos que discutiram questões relacionadas ao jogo, focalizaram as 

análises para advertir sobre os perigos atuais em torno da fragmentação de imagens da 

infância, destacando uma concepção de sujeito corporal, resgatando a necessidade de 

defender o mundo infantil em sua riqueza e potencialidade mediante o valor do jogo e a 

aprendizagem criativa. A Educação Física para as crianças poderia sustentar-se sobre 

um modo lúdico de ensino, sem abandonar a centralidade outorgada ao conteúdo.  

Assim também indicaram as possibilidades de pensar em uma intervenção na educação 

infantil na qual se coloque em destaque o brincar/jogar como fenômeno transicional na 

construção da autonomia e da identidade da criança de zero a seis anos. 
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Dentro dessa concepção de jogos e brincadeiras na educação física, foi 

possível observar que as publicações se correlacionam com nossas discussões 

anteriores sobre brincadeiras e jogos e sobre as formas lúdicas de sua aplicação. 

Considerando que para a realização desses preceitos no cotidiano e nas atividades 

sistematizadas recomenda-se que o professor crie situações, organize os materiais e 

ambientes e ajude as crianças. O papel deste é o de mediador na relação ensino-

aprendizagem, no sentido de favorecer o desenvolvimento da autonomia, 

compreendendo os modos próprios de a criança se relacionar, agir, sentir, pensar e 

constituir conhecimentos. E, entre esses modos, destaca-se o brincar/jogar, 

desenvolvendo a atenção, a imitação, a memória, a imaginação, a interação, a 

utilização e experimentação de regras e de papéis sociais, ampliando os 

conhecimentos da criança, por meio de atividades lúdicas, sendo consideravelmente 

atividades socioculturais. 

Por fim temos os textos que discutiram questões relacionadas à educação 

física, focalizando relatos de experiência nos quais foram desenvolvidos por alunos 

estagiários do curso de Licenciatura em Educação Física numa Escola Municipal de 

Educação Infantil localizada na cidade de Campinas, SP. Foram apresentados também 

uma sistematização de elementos de uma proposta de Educação Física, focada na 

criança, entendida como sujeito inserido no mundo sócio-histórico e cultural humano, 

tomando como referência, pressupostos que, distanciando-se do “ecletismo teórico”, 

fundamentem o desafio de compreender e lidar com crianças de 0 a 6 anos num 

enfoque sócio-histórico, com base em seus processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, articulados ao seu comportamento lúdico. 

Para esta concepção temos que a área tende a estudar e explorar a cultura 

do corpo promovendo o seu desenvolvimento, estando ligada a aplicação de jogos e 

brincadeiras populares, danças, ginástica, capoeira como conteúdos a partir da 

organização e da capacidade de reflexão pedagógica da criança, com base na vivência, 

na identificação dos conhecimentos da cultura corporal, tomando por base seu acervo 

lúdico, seus valores, suas necessidades e interesses.  

Assim, favorecer a criança uma vivência intencional e qualificada do universo 

cultural humano, singularizado na cultura corporal, possibilita ao mesmo tempo 
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reconhecer os conhecimentos já construídos, ampliando novas experiências que sirvam 

para contribuir na construção de noções acerca da funcionalidade das regras como 

elaborações que orientem as relações sociais. Pode ainda explorar criticamente a 

relação entre os valores, atitudes e as possibilidades de ação e apropriação de 

diferentes situações didáticas que favoreçam a emergência do pensamento imaginativo 

e do “faz de conta” no uso diversificado do espaço e dos materiais disponíveis. 

Valendo-se destes pressupostos, acreditamos que a educação física infantil 

ainda necessita passar por profundos estudos e grandes melhorias para que os 

próximos ou os atuais profissionais que emergem possam desenvolver seus trabalhos 

de modo a ampliar ao máximo seus conhecimentos para que os diferentes objetivos 

apresentados não se desenvolvam de forma errônea ou de forma independentes. 

 

 

4.3. SOBRE AS ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

 

As abordagens teóricas se referem aos fundamentos teóricos que foram 

utilizados para defender/explicar os objetivos dos textos analisados. As abordagens 

teóricas identificadas nos textos foram agrupadas a partir de duas ciências que foram 

utilizadas nas fundamentações, foram teorias da educação física e a psicologia, 

conforme demonstra a tabela 3. 

TABELA 3: Abordagens Teóricas 

CIÊNCIA ABORDAGEM 

TEÓRICA 

N. BRUTO PERCENTUAL 

 

PSICOLOGIA 

Histórico-cultural 2 20 

Psicodinâmica: 

vertente reichiana 

1 10 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Crítica-superadora 3 30 

Abordagem histórica 3 30 

PSICOLOGIA/ 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Histórico-cultural 

Crítica-superadora 

1 10 

TOTAL 10 100 

 

Dentre as teorias da ciência psicológica, constatamos a presença de duas 

abordagens teóricas, sendo a primeira a teoria histórico-cultural, representada por 20% 

das divulgações da revista, e a teoria reichiana, uma das vertentes das teorias 

psicodinâmicas, com 10%. A teoria histórico-cultural, no campo psicológico, foi a que 

fundamentou a compreensão de desenvolvimento infantil e as atividades lúdicas nesse 

trabalho, que remete às interações o elemento fundador da humanidade em cada 

indivíduo, determinado de acordo com as condições sócio-históricas de cada um. Esta 

teoria também tem a premissa que as brincadeiras são imitações transformadas em um 

plano das emoções e das idéias de uma realidade anteriormente vivenciada, mas que 

não é reproduzida tal como foi emitida por outra pessoa, depende da capacidade e 

possibilidade da criança em se apropriar do mundo e criar o reflexo psíquico dele.  A 

brincadeira seria, portanto, a atividade em que as crianças pré-escolares mais 

aprenderiam, tendo todo seu processo de desenvolvimento ampliado. Esta teoria 

psicológica defende o papel do educador como mediador para garantir a criação e a 

reprodução das aptidões humanas já que estas são produzidas no coletivo com 

dependência direta da transmissão da cultura (MELLO, 2004).  

A segunda abordagem da ciência psicológica é a psicodinâmica de vertente 

reichiana. Esta abordagem tem seus estudos voltados para a relação entre psiquismo e 

corpo, determinada pela energia sexual reprimida no inconsciente, a partir de regras 

morais socialmente postas. Reich foi um dos discípulos de Freud, mas rompeu com seu 

mestre por este ver o corpo apenas como manifestação de sintomas, enquanto Reich 

defendia a necessidade de se descobrir mecanismos físico-vegetativos para a liberação 
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das energias vegetativas, de tal modo a torná-las conscientes para o indivíduo 

(GONÇALVES, 1984). 

Nesse sentido, situações de frustrações fazem com que o indivíduo tenha 

fluxo de energia no corpo prejudicada, sendo necessário não apenas analisar o corpo, 

mas possibilitar a ele a liberação dessa energia (GONÇALVES, 1984). Para a educação 

física, a análise feita pelo autor que buscou fundamentos nessa teoria traz como 

contribuição a necessidade dos educadores possibilitarem as crianças movimentarem-

se como forma de liberar a energia vegetativa e expressar, ao mesmo tempo, suas 

emoções, ansiedades, conflitos, para que estes possam ter melhor fluxo de energia e 

promova, automaticamente, a saúde psíquica. 

Dentro da ciência da Educação Física, temos outras duas abordagens: a 

crítico-superadora e a abordagem histórica. A abordagem crítico-superadora, assumida 

neste estudo como forma de compreender a cultura corporal, parte de uma visão 

histórica, com a finalidade de transformar a sociedade, usando-se como estratégias a 

tematização de conteúdos, com o propósito de atender a propostas inclusivas. Esta 

abordagem representou 30% dos fundamentos teóricos das publicações, sendo 

caracterizada em importantes aspectos da educação do corpo em ambientes 

educacionais, que reforçam a visão da Educação Física como forma de manifestação 

da cultura do corpo, o que não se distância das proposições levantadas em nossa 

fundamentação teórica, como a teoria histórico-cultural. 

Para a discussão da segunda abordagem dentro da Educação Física, foi 

assumido neste estudo a denominação de “Abordagem Histórica”, pelo fato das 

publicações lidas, designadas desta forma, discorrerem sobre aspectos históricos da 

educação física, e que corresponderam a 30% de todos os textos. Estes relatos são 

descrições e análises de décadas passadas que vinculavam a educação das crianças a 

partir de áreas médicas, militares, psicológicas e pedagógicas. Assim a educação física 

escolar tinha caráter higienista e militarista sendo considerada a área capaz de agregar 

tal conhecimento, em que o corpo fosse registro das marcas de um tempo que 

vislumbrava um futuro próspero para a nação.  

A mesma área poderia ser tratada como forma de solucionar uma política 

neoliberal e a exploração infantil, assim como uma forma de se buscar certos avanços 
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através de pesquisas que envolvessem concepções de infância já que produções que 

visassem estes conhecimentos são de certa forma atuais. 

Destacamos um texto (10% das publicações) que buscou fundamentos na 

psicologia e na educação física para defender o desenvolvimento integral do indivíduo 

inserido no mundo sócio-histórico (psicologia histórico-cultural) defendendo uma 

perspectiva da Cultura Corporal (teoria crítico-superadora na educação física).  A 

interação da criança com outras pessoas e com o mundo dos fatos e dos objetos 

socioculturais são fatores fundamentais para novos desenvolvimentos, assim como a 

aplicação de conteúdos como os jogos, as brincadeiras populares, danças, ginástica, 

capoeira a partir da identificação da cultura corporal, tomando por base um acervo 

lúdico, seus valores, suas necessidades e seus interesses.  

Essas propostas fundamentam-se na superação de uma abordagem 

naturalizante da criança, como também referenciou uma concepção para o ensino da 

Educação Física que é reconhecida como um avanço teórico-metodológico da área, 

consistentes para uma ação pedagógica, sendo a Educação Física compreendida como 

uma disciplina curricular, tendo como objeto a expressão corporal entendida como 

forma e linguagem social e histórica, contribuindo cada vez mais para a organização do 

pensamento e do conhecimento.  

 

 

4.4.  RELAÇÃO ENTRE AS ABORDAGENS TEÓRICAS E OS OBJETIVOS 

 

 

 

TABELA 4: Relação entre as abordagens teóricas e os objetivos 

 

ABORDAGENS 

OBJETIVOS  

Concepção 

de infância 

Jogos Ensino 

da EF 

Corpo 

 Reichiana    1 
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PSICOLOGIA Historico-

cultural 

 1  1 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Crítica-

superadora 

 1 1 1 

Histórica 3    

PSICOLOGIA/EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Histórico-

cultural  

Crítica 

superadora 

 

 

Crítica-

superadora 

  1  

 

Ao se relacionar as abordagens teóricas com os objetivos dos textos 

publicados, temos que a teoria Reichiana objetivou trabalhar sobre o corpo, tendo em 

seus estudos a relação entre psiquismo e corpo favorecendo a educação física, a partir 

de seus fundamentos quanto à necessidade dos educadores possibilitarem as crianças 

o movimento como forma de liberação de energia. 

A teoria histórico-cultural também da área da psicologia tratou de jogos e 

sobre o corpo, fundamentos utilizados para a relação das crianças com as brincadeiras 

e o modo como estas são realizadas durante as aulas de Educação Física assim como 

suas formas para satisfazê-las e interligadas com as relações sociais.  

Da área da Educação Física a abordagem crítica-superadora foi a que 

abrangeu a maior diversidade de objetivos, partindo de estudos sobre jogos, ensino da 

educação física e também sobre o corpo, reforçando assim suas propostas para 

compreender sobre a cultura corporal, usando-se da tematização de conteúdos, 

levantando aspectos da educação do corpo em ambientes educacionais. A abordagem 

histórica comprova sua denominação, por refletir sobre as concepções de infância, 

desenvolvidas no Brasil em décadas passadas. 

 Concluímos esta relação entre abordagens e objetivos, sem deixar de 

reforçar sobre os aspectos que envolvem as construções teóricas de punho histórico-

cultural e as teorias metodológicas da abordagem crítica-superadora que visam atender 

a propostas de ação pedagógica formando assim criticidade e conhecimento amplo da 

Educação Física como disciplina curricular. 
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4.5. SOBRE AS MODALIDADES DOS TEXTOS 

 

 

 TABELA 5: Modalidades dos textos 

TIPOS DE PUBLICAÇÕES N. BRUTOS PERCENTUAL 

Ensaio 6 60 

Pesquisa 2 20 

Relatos de                           

Experiências 

2 20 

TOTAL 10 100 

Antes de discutir sobre as modalidades dos textos analisados é necessário 

fazer alguns respaldos que caracterizem cada um delas. A partir de Silva (2003) 

entende-se por ensaio, textos em que o autor discorre sobre algum tema, fazendo 

associações a conceitos teóricos, sem qualquer sistematização metodológica para 

garantir a confiabilidade dessas associações, a não ser o conhecimento teórico que o 

autor tem sobre o assunto. A pesquisa é uma descrição de uma prática investigativa, 

pautada em métodos que busquem a produção do conhecimento, sistematizada com a 

finalidade de produzir um conhecimento novo ou aprofundar/refinar alguns aspectos 

teóricos. Por fim os relatos de experiências são descrições de uma prática de 

intervenção e fatos decorridos a partir da mesma, que também devem ser analisados 

teoricamente, mas com a finalidade de divulgar tal prática, sem qualquer pretensão em 

produzir conhecimento novo. 

Assim a partir da tabela 4, temos que as produções analisadas foram 

predominantemente de ensaios teóricos com 60%, 20% de pesquisas e 20% de relatos 

de experiências, o que evidencia que as publicações estão bem variadas. Essas 

produções são de suma importância para Educação Física já que a partir delas novas 



42 

 

associações e conceitos teóricos serão discutidas, produções científicas são publicadas 

assim como a divulgação de experiências e práticas para ilustrar o campo. 

Caracteriza-se também que 80% (ensaio e relatos de experiência) das 

publicações apresentam modalidades de textos que não são pesquisas e este fato nos 

instiga a pensar na importância destas para o avanço teórico na área. É de suma 

necessidade que se realizem mais ensaios e relatos de experiências, partindo do 

pressuposto que cada modalidade apresenta uma função específica, mas são as 

pesquisas que exigem grande domínio teórico, investigações precisas e dedicação, o 

que fortalece respaldos para novos conhecimentos e novas discussões.  

 

 

4.6. RELAÇÃO ENTRE ABORDAGENS TEÓRICAS E AS MODALIDADES DOS 

TEXTOS 

 

 

TABELA 6: Relação entre as abordagens teóricas e as modalidades dos textos 

 

ABORDAGENS 

 
 

MODALIDADES 

Ensaio Relatos Pesquisa 

 

PSICOLOGIA 

Reichiana 1 --- --- 

Histórico-cultural 1 1 --- 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Crítica-

superadora 

1 1 1 

Histórica 2 --- 1 

PSICOLOGIA/ 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Histórico-cultural 

Crítica-

superadora 

 

1 

 

--- 

 

--- 



43 

 

 

A relação entre as abordagens teóricas e as modalidades dos textos é 

necessária porque através dela temos um panorama da distribuição das abordagens 

teóricas com os tipos de publicações que vem sendo divulgadas sobre o tema do 

presente estudo. 

Constatamos que a distribuição das modalidades dos textos em relação às 

abordagens comprova as discussões levantadas anteriormente.  A diversidade da 

abordagem crítico-superadora é maior entre os textos estudados, pois foram 

encontrados os três tipos e publicações (ensaios, relatos de experiência e pesquisa) 

bem como a relevância da modalidade de texto, ensaio. 

4.7. RELAÇÃO ENTRE MODALIDADES DOS TEXTOS E OBJETIVOS 

 

 

TABELA 7: Relação entre as modalidades dos textos e os objetivos 

 

MODALIDADES 

OBJETIVOS 

Concepção de 
infância 

Jogos Ensino 
de EF 

Corpo 

Relatos  --- --- 1 1 

Ensaios 2 2 1 1 

Pesquisa 1 --- --- 1 

 

A relação entre as modalidades dos textos (relatos, ensaios e pesquisas) 

com os objetivos é necessária porque através dela temos uma melhor visão da 

distribuição das modalidades dos textos divulgadas sobre o tema do presente estudo, 

dentro dos objetivos propostos pelos autores. 

A tabela 7 representa novamente uma diversidade em relação ao objetivo 

concepções de infância em se tratando de ensaios (2) e pesquisa (1), como também os 
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objetivos relacionados a estudar sobre a temática corpo devendo ser enfatizado que, 

entre todos os objetivos este tema apresentou uma pesquisas, ressaltando os 

respaldos para novos conhecimentos e discussões. Nos textos que objetivaram falar 

sobre jogos, foram encontrados dois (2) ensaios e os que objetivaram discutir sobre o 

ensino da Educação Física foram ensaio e relatos de experiências (um cada), 

levantando-se a importância destas publicações para o avanço teórico na área. 

A ausência de pesquisas sobre o ensino da Educação Física e o jogos, nos 

faz levantar algumas implicações que seriam de fundamental importância para um 

melhor aprofundamento desses temas. Um amplo conhecimento e dedicação para que 

se efetuem novas pesquisas considerando a fundamentação teórica, para a área seria 

de grande interferência, refletindo na atuação de professores e na apropriação de 

conhecimento dos próprios alunos. 

Portanto não é possível fazer uma generalização sobre o que vem sendo 

produzido no Brasil a partir da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, mas devido a 

sua importância através do QUALIS verificou-se algumas tendências no que se refere a 

publicações nacionais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou investigar o que foi publicado na Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte sobre a educação física na educação infantil. Esta 

necessidade se justifica pela importância de se conhecer os novos caminhos que 

destinam a educação para que novos conhecimentos possam ser produzidos e 

divulgados de modo a reduzir o número de problemas e se desenvolver um ensino de 

qualidade.  

Em um período de 9 anos de publicação da Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte, foram poucas as divulgações da Educação Física que envolvessem o tema 

sobre a Educação Infantil. Os dados nos permitiram afirmar que estas publicações 

acerca da Educação Física Infantil têm apresentado avanços mesmo em se tratando de 

poucos estudos principalmente em certas regiões do país, estes avanços são 

significativos e nos permite fazer associações relevantes entre as categorias discutidas. 

Associações como os objetivos levantados para as discussões e desenvolvimento dos 

textos, as abordagens e correntes assumidas para estas publicações como também as 

modalidades de textos usadas. 

Entre os resultados, destacamos que, 50% dos textos têm como autores, 

estudiosos da região Sudeste e 30% na região Sul. Os objetivos perpassaram por 

concepções de infância na Educação Física (30%), estudos sobre corpo e movimento 

(30%), aplicação de jogos e brincadeiras na Educação Física (20%), e o ensino da 

Educação Física (20%).  Entre as correntes assumidas, a crítico-superadora e a 

abordagem histórica foram as que mais se destacaram 30% cada uma, ambas dentro 

da Educação Física. Entre as modalidades dos textos, 60% foram ensaios, 20% relatos 

de experiência e 20% pesquisas.   

A importância desses estudos perpassa pela possibilidade de compreender e 

criticar quais seriam os conteúdos que eles propõem discutir, ou as maneiras como 

discutem os temas indicados. Estas análises contribuem de forma significativa para os 

novos profissionais que atuam na área da Educação Física Infantil de modo a 

evidenciar o que necessita ser investigado, relatado como experiência, para referendar 



46 

 

conhecimentos teóricos e/ou explicitar suas limitações bem como expor teoricamente 

sobre conceitos ainda pouco investigados. 

É assim que o avanço da ciência e o aprimoramento da prática, orientada por 

um conhecimento científico, pode promover, no contexto educacional, transformação 

rumo à emancipação humana. 
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