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RESUMO 

A consulta na literatura identificou a incipiência de estudos na área da Educação Física que 

discutam as problemáticas pertinentes à presença deste componente curricular na Educação 

Infantil. Dessa forma, o objetivo do estudo foi mapear a produção de conhecimento que 

trata da presença da Educação Física na Educação Infantil brasileira, por meio de teses e 

dissertações defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação Física, no período 

de 1996 a 2020. Para tanto, optou-se pela pesquisa do tipo bibliográfica, e por seguir alguns 

indicativos de revisão integrativa para subsidiar a coleta e a organização dos dados. A 

busca das pesquisas foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), com o emprego dos termos “Educação Física” e “Educação Infantil”, e no 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), com o emprego do termo “Educação Física na Educação Infantil”. Os 

critérios de inclusão dos estudos foram: a) teses e dissertações que discutem a presença da 

Educação Física na Educação Infantil defendidas em Programas de Pós-Graduação em 

Educação Física do Brasil; b) teses e dissertações defendidas no período de 1996 a 2020; c) 

publicadas no idioma português; d) trabalhos empíricos. E os critérios de exclusão: a) 

trabalhos que não abordem substancialmente a presença da Educação Física no contexto da 

Educação Infantil; b) estudos de revisão de literatura/bibliográfica (revisão sistemática, 

revisão narrativa, revisão integrativa, estado da arte) e análises documentais. A partir dos 

critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos, a amostra final contou com 20 trabalhos. 

Os resultados evidenciaram a natureza dos trabalhos, sendo 90% dissertações de mestrado e 

10% teses de doutorado. A pesquisa descritiva com abordagem qualitativa foi predominante 

nas teses e dissertações verificadas, geralmente associada a outros métodos, como pesquisa 

documental, pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, pesquisa participante, pesquisa 

teórica e estudo de caso. As fontes de dados mobilizadas estão intimamente relacionadas 

aos trabalhos de campo desenvolvidos, constituídas por entrevistas, questionários, diários 

de campo e documentos pessoais e institucionais. Foi possível verificar a predominância 

das seguintes temáticas nos trabalhos: práticas pedagógicas, formação inicial, formação 

continuada, inserção e legitimidade da Educação Física na Educação Infantil e professor 

generalista versus professor especialista. Destaca-se que estes são assuntos que perpassam a 

presença da Educação Física nas proposições pedagógicas da Educação Infantil. Conclui-se 

que, embora a discussão sobre a Educação Física na Educação Infantil ainda ocorra de 

forma tímida no campo de conhecimento da Educação Física, nota-se a ampliação das 

discussões acadêmicas acerca da problemática, especialmente a partir das alterações nas 

legislações que vem orientando esta etapa de ensino ao longo dos anos. Além disso, 

importantes leis municipais que abordam a legalidade e a legitimidade da Educação Física 

nas instituições de Educação Infantil têm motivado pesquisas sobre o assunto. Por fim, 

considera-se que a área precisa conquistar espaços para garantir seu reconhecimento no 

contexto escolar e, de forma especial, nas propostas curriculares das instituições de 

Educação Infantil. 

 

Palavras chave: Educação Física; Infantil; Produção de conhecimento. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The literature search identified the incipience of studies in the area of Physical Education 

that to the issues relevant to the presence of this curricular component in Early Childhood 

Education. Thus, the objective of the study was to map the production of knowledge that 

deals with the presence of Physical Education in Brazilian Early Childhood Education, 

through theses and dissertations defended in Postgraduate Programs in Physical Education, 

from 1996 to 2020. Therefore, it was opted for the bibliographic research, and for following 

some indicative of integrative review to subsidize the collection and the organization of the 

data. . The search was carried out at the Brazilian Digital Library of Theses and 

Dissertations (BDTD), using the terms “Physical Education” and “Early Childhood 

Education”, and in the Theses and Dissertations Catalog of the Coordination for Higher 

Education Staff Development  ( CAPES), using the term “Physical Education in Early 

Childhood Education”. Inclusion criteria for studies were: a) theses and dissertations that 

discuss the presence of physical education in Early Childhood defended Programs Graduate 

in Physical Education; b) theses and dissertations defended in the period from 1996 to 

2020; c) published in the Portuguese language; d) empirical works.  And the exclusion 

criteria: a) works that do not substantially address the presence of Physical Education in the 

context of Early Childhood Education; b) literature / bibliographic review studies 

(systematic review, narrative review, integrative review, state of the art), and documentary 

analyzes.  Based on the pre-established inclusion and exclusion criteria, the final sample 

consisted of 20 works.  The results showed the nature of the works, with 90% master's 

dissertations and 10% doctoral theses. Descriptive research with a qualitative approach was 

predominant in verified theses and dissertations, generally associated with other methods, 

such as documentary research, bibliographic research, exploratory research, participatory 

research, theoretical research and case study. The data sources mobilized are closely related 

to the field work developed, consisting of interviews, questionnaires, field diaries and 

personal and institutional documents. It was possible to verify the predominance of the 

following themes in the works: pedagogical practices, initial training, continuing education, 

insertion and legitimacy of Physical Education in Early Childhood Education and generalist 

versus specialist teacher. It is noteworthy that these are subjects that permeate the presence 

of Physical Education in the pedagogical propositions of Early Childhood Education. It is 

concluded that, although the discussion about Physical Education in Early Childhood 

Education still occurs in a timid way in the field of knowledge of Physical Education, there 

is an expansion of academic discussions about the problem, especially from the changes in 

legislation that has been guiding this stage of teaching over the years. In addition, important 

local laws that address the legality and legitimacy of Physical Education in children's 

institutions have motivated research on the subject. Finally, it is considered that the area 

must earn spaces to ensure its recognition in the school context and in a special way, in the 

curricular proposals of Early Childhood Education institutions. 

Keywords: Physical Education; Child education; Knowledge production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Do ponto de vista histórico, durante muitos anos, a educação da criança esteve 

sob responsabilidade exclusiva da família, pois era a partir do contato com os adultos e com 

outras crianças que ela teria oportunidade de socializar e aprender novos conhecimentos 

(PASCHOAL; MACHADO, 2009). Contudo, com o passar dos anos esse panorama foi se 

modificando, além da família, outras instituições se tornaram responsáveis pela educação 

da criança.  

A partir da Constituição Federal de 1988, o acesso à Educação Básica foi 

considerado direito da criança e do adolescente. Dessa forma, passou a ser obrigação do 

Estado oferecer creches e pré-escolas para todas as crianças, salientando o direito à 

educação. Além do texto Constitucional (Brasil, 1988), é possível destacar a Política 

Nacional de Educação Infantil instituída pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 

1994, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei n ᵒ 9394/96), que dentre outros 

documentos legais trouxeram importantes avanços, com resultados relevantes para a 

política educacional brasileira, sobretudo no que tange à educação das crianças de zero a 

seis anos. 

O documento publicado pelo Ministério da Educação, em 1994, intitulado 

Política Nacional de Educação Infantil trouxe contribuições importantes para um novo 

conceito de infância e para a legitimação da Educação Infantil no país. Dentre seus 

principais objetivos, é possível citar: criar estratégias para considerar a criança como 

cidadão e, portanto, sujeitos de direito; promover financiamento permanente e estável para 

a Educação Infantil; expandir o acesso à Educação Infantil; assegurar qualidade no 

atendimento e promover a qualificação e valorização dos profissionais que atuam neste 

nível de ensino.  

A LDB, por sua vez, também trouxe avanços para a Educação Infantil, 

especialmente porque estabeleceu este nível de ensino como a primeira etapa da Educação 

Básica. O seu artigo 21 explicita todos os níveis de ensino a serem contemplados na 

Educação Básica, sendo a Educação Infantil o primeiro deles. Além do mais, as discussões 

em torno da presença da Educação Física na Educação Infantil se intensificam a partir da 

sua regulamentação como componente curricular obrigatório da Educação Básica 

(BRASIL, 1996).  
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Em 1998 foi formulado um documento que compilou um conjunto de diretrizes 

e normas para a organização da Educação Infantil em todo contexto brasileiro. O 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) norteia as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil. Além de outras questões, estes 

documentos apresentam reflexões para os profissionais que atuam diretamente com 

crianças de zero a cinco anos. 

Frente a essas mudanças e considerando o novo contexto educacional, as 

especialidades ligadas à Educação Infantil são colocadas em debate. Ademais, muito tem se 

conversado sobre a importância do professor especialista no contexto da Educação Infantil. 

Mas, cabe ressaltar que, sua presença se legitima quando a prática pedagógica é qualificada 

e considera as necessidades e potencialidades das crianças que estão inseridas neste nível 

de ensino. Além disso, o professor de Educação Física tem formação específica em relação 

aos conteúdos pertinentes à sua área de atuação, o que lhe permite oferecer às crianças, 

práticas pedagógicas que tomam por foco o corpo e o movimento, fazendo valer a bagagem 

teórico-prática que o professor adquiriu durante sua formação (MATA; 2012; SILVEIRA, 

2015). Destarte, o comprometimento e a sensibilidade são importantes atributos dos 

professores que trabalham em instituições de Educação Infantil (BUSS-SIMÃO; 

FIAMONCINI, 2013). 

Vale ressaltar que presença do professor de Educação Física, em diálogo efetivo 

com o professor regente da turma pode potencializar sobremaneira a proposta pedagógica 

desenvolvida. Essa formação interdisciplinar, que envolve o trabalho conjunto de 

professores de áreas distintas contribui de forma ímpar para a formação das crianças. Dessa 

forma, o mapeamento realizado na literatura, nos trabalhos de Nunes (2007), Guirra (2009), 

Rocha (2010), Rosa (2014), Perini (2016), Bernardi (2017), Rocha (2014), Scotta (2018) e 

Guedes (2019) destacou as contribuições dos conteúdos específicos da Educação Física, 

que focalizam o corpo e o movimento, bem como a prática pedagógica qualificada do 

professor para a formação das crianças que estão inseridas na Educação Infantil. 

À propósito, a escolha pela temática ocorre, inicialmente, pelas experiências 

vivenciadas durante a graduação do curso de Educação Física, sobretudo por meio de 

disciplinas que abordaram questões relacionadas à presença da Educação Física na 

Educação Infantil. Além disso, o interesse em investigar essa temática foi potencializado 

por experiências proporcionadas em estágios obrigatórios e não obrigatórios realizados 

durante o curso.  
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O estágio obrigatório ofereceu experiências pedagógicas com crianças inseridas 

na Educação Infantil, em que foi possível verificar as particularidades do processo ensino-

aprendizagem neste contexto. Essas experiências motivaram o interesse em pesquisar com 

mais afinco a Educação Infantil e, de forma particular, a presença da Educação Física na 

realidade em questão. Assim, a aproximação com essa realidade trouxe reflexões e 

questionamentos sobre a produção do conhecimento acerca da temática. 

É válido colocar em foco a produção de conhecimento sobre a presença da 

Educação Física na Educação Infantil, pois com a entrada obrigatória das crianças aos 

quatro anos na escola, as preocupações com a prática pedagógica desse componente 

curricular evidenciam-se, considerando em particular, aspectos relacionados ao corpo, à 

ludicidade e ao brincar (ALMEIDA, 2018). Convém observar ainda, a escassez de 

produções teóricas na área da Educação Física sobre a Educação Infantil (BASEI, 2008). 

Assim, com a intenção de adicionar informações a esse diagnóstico, a presente pesquisa 

intenciona, a partir da análise realizada, fornecer uma base de consulta da literatura 

existente, e evidenciar as possíveis lacunas das produções teóricas sobre a temática em 

voga.  

Considerando os aspectos expostos, formulamos a seguinte questão: como tem se 

caracterizado a produção de conhecimento em teses e dissertações que discutem a presença 

da Educação Física no contexto da Educação Infantil brasileira, defendidas em Programas 

de Pós-Graduação em Educação Física?  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 Mapear a produção de conhecimento que trata da presença da Educação Física na 

Educação Infantil brasileira, por meio de teses e dissertações defendidas em Programas de 

Pós-Graduação em Educação Física, no período de 1996 a 2020.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Foram definidos os seguintes objetivos específicos: verificar as características das 

teses e dissertações analisadas, abrangendo informações como título, ano, autor/a, 

instituição, objetivo, caracterização da pesquisa, fontes de dados e sujeitos pesquisados e 

averiguar as temáticas discutidas nas teses e dissertações analisadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO SISTEMA EDUCACIONAL  

 

Na atualidade, no âmbito das instituições de Educação Infantil, a criança tem 

maiores possibilidades formativas, que incluem a socialização e a interação com seus pares. 

É possível notar que hoje, as instituições de educação infantil representam um papel 

indispensável no processo formativo das crianças.  Mas, nem sempre foi assim, pois, 

durante séculos, o papel de educar os filhos era exclusivo das famílias, que seguiam sua 

cultura e tradição. Na Europa, com a estruturação do capitalismo, a crescente urbanização e 

o surgimento da era industrial, as mulheres que, até então trabalhavam exclusivamente para 

o núcleo familiar, começam a ganhar espaço no mercado de trabalho remunerado, 

modificando a estrutura das famílias (PASCHOAL; MACHADO, 2009). 

Nesse contexto, as mães operárias, para que pudessem trabalhar, começaram a 

deixar os filhos pequenos com cuidadoras (mulheres que não trabalhavam nas fábricas), 

que, em muitos casos, eram despreparadas para o cuidado infantil. Logo, as crianças 

estavam sujeitas a maus tratos, desprezo, abandono e expostas a riscos da integridade física 

e emocional. Com o intuito de melhorar as condições de vida dessas crianças, aparecem os 

primeiros arranjos de cuidado infantil. Os espaços idealizados nestas instituições tinham o 

intuito de suprir necessidades básicas de cuidados (higiene, alimentação, etc.), sendo que a 

maioria dessas instituições foi pensada exclusivamente para atender crianças de baixa renda 

(PASCHOAL, MACHADO, 2009).  

Apesar de essas instituições surgirem com caráter assistencialista, existia 

também um cunho pedagógico e educativo nas atividades cotidianas, com registros de 

passeios, trabalhos manuais, oração, leitura, canto, dança entre outros (KUHLMANN, 

1998). As creches no Brasil, assim como na Europa, surgiram com a ideia de lugar de 

guarda de crianças pequenas e pobres, com precárias instalações e com cuidados básicos de 

higiene insuficientes. A intencionalidade era atender mães trabalhadoras, viúvas 

desamparadas e esconder filhos “órfãos” de mães solteiras que eram motivos de vergonha 

na corte. Essas crianças “[…] eram sempre filhos de mulheres da corte, pois somente essas 

tinham do que se envergonhar e motivo para se descartar do filho indesejado” (RIZZO, 

2003, p.37). 
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Nessa época, a criança não era reconhecida como ser de direitos com vontades, 

desejos, anseios e manifestações próprias, a mesma era “[...] concebida como um objeto 

descartável, sem valor intrínseco de ser humano” (RIZZO, 2003, p.37). Dessa forma, 

alguns nichos da sociedade brasileira se mostraram preocupados com o alto índice de 

mortalidade infantil, desnutrição e acidentes domésticos, originando trabalhos filantrópicos 

para tentar melhorar essa realidade. 

No entanto, as creches e jardins de infância públicos e filantrópicos foram 

bastante vinculados à pobreza, e por muito tempo se manteve esse estigma. Quanto aos 

fatores históricos, sociais e econômicos que envolviam as principais características de 

creche, as diferenças eram muito evidentes, sendo que crianças ricas iam para as escolas 

particulares socializar e se preparar para o ensino regular ou ficavam aos cuidados de babás 

contratadas, enquanto os menos favorecidos iam para creches públicas ou filantrópicas 

suprir carências e deficiências (DIDONET, 2001). Além disso, “o papel social dessas 

instituições passa por grandes questionamentos, ora vistas com negatividade e sem 

perspectiva de contribuição futura, ora lembradas como desafiadoras e estimulantes para 

possíveis avanços” (LIMA, 2011, p.21). 

No Brasil, a partir da década de 1970, teve início a fase de democratização do 

ensino infantil, tornando-o mais organizado por meio de leis e documentos, como a 

Constituição Federal, promulgada em 1988. Esse documento configura uma importante 

conquista para as crianças pequenas, pois passa a reconhecê-las legalmente como sujeito de 

direitos. O artigo 277 ressalta este ponto:  

 

“É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 1988).  

 

A Constituição de 1988 garante ainda, no artigo 208, inciso IV, o direito à 

educação infantil quando afirma que “[...] o dever do Estado para com a educação será 

efetivado mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 

anos de idade” (BRASIL, 1988). Depois de dois anos é aprovado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente –ECA, Lei 8069/90, solidificando os direitos antes adquiridos na redação 

Constitucional.  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, também conhecido como 

ECA explicitou melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente bem 

como os princípios que devem nortear as políticas de atendimento. Determinou 

ainda, a criação dos Conselhos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos 

Tutelares. Os primeiros devem traçar as diretrizes políticas e os segundos devem 

zelar pelo respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, entre o quais, 

direito à educação que, para as crianças pequenas, incluirá o direito a creches e 

pré-escola. (CRAIDY, 2001, p.24). 

 

 

O documento conhecido como Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), elaborado em 1998 pelo MEC, apresenta um conjunto de 

reflexões de cunho educacional, com objetivos, conteúdos e orientações didáticas para 

todos os profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando 

seus estilos pedagógicos e diversidade cultural. Vale mencionar que este documento foi 

bem visto pela comunidade acadêmica por não engessar as propostas pedagógicas das 

instituições e dos docentes (BESERRA, 2007). 

Ainda, complementando a LDB, em 2013 foi sancionada a Lei n° 12796 que 

estabelece a obrigatoriedade de matricular as crianças na escola mais cedo, com quatro anos 

de idade, a exigência de controle de frequência na pré-escola de, no mínimo 60%, antes 

restrito ao Ensino fundamental e Ensino Médio (75%), e promover avaliação mediante 

acompanhamento e registro de desenvolvimento das crianças, mas sem caráter de 

reprovação.  

Portanto, é possível destacar que a Educação Infantil sofreu modificações 

importantes ao longo da sua trajetória, sobretudo em termos da qualidade da formação 

destinada às crianças pequenas. Apesar dos avanços evidenciados, ainda existem inúmeros 

desafios em percurso e em discussão, o que solicita maior empenho de todos aqueles que se 

preocupam com esse processo formativo, tanto a universidade como instituição formadora 

de professores que atuam na Educação Básica e os docentes que atuam nessa formação, 

como as instituições de ensino infantil e o conjunto de profissionais que nela se inserem. 

Dessa forma, tanto as conquistas no plano legislativo, como as propostas pedagógicas são 

importantes para os avanços que esperamos e pretendemos para a formação das crianças 

inseridas no contexto infantil. 

 

2.2. A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Conforme discutido anteriormente, ao ser considerada como componente 

curricular obrigatório da Educação Básica, amplia-se a inserção da Educação Física no 



19 
 

contexto da Educação Infantil. Nesse contexto, embora não apresente de forma direta o 

termo Educação Física, os RCNEI apresentam objetivos que evidenciam a necessidade da 

especificidade de Educação Física na Educação Infantil.  

É possível destacar os seguintes objetivos: o desenvolvimento de capacidades 

como descobrir e reconhecer seu próprio corpo, suas potencialidades, seus limites; brincar, 

expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; utilizar as 

diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) conhecer algumas 

manifestações culturais (BRASIL, 1988). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento elaborado pelo MEC 

e aprovado em 2017, também deixa implícita a necessidade da presença da Educação Física 

na Educação Infantil. Uma das proposições do documento é que por meio das interações e 

jogos/brincadeiras desenvolvidos nas práticas pedagógicas, as crianças se apropriem dos 

conhecimentos organizados nos diferentes campos de experiência (BORRE; REVERDITO, 

2019).  

Sobre essa discussão, sabemos que é direito legitimado à criança acesso ao 

jogo/brincadeira conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 

que refere o direito ao lazer infantil, no sentido de brincar, praticar esportes e divertir-se 

(BRASIL, 1990). No entanto, o jogo/brincadeira, nas suas diversas formas, precisa estar 

dotado de intencionalidade pedagógica, uma vez que se constitui direito de aprendizagem e 

conteúdo de ensino (BORRE; REVERDITO, 2019). 

Apesar de a Educação Física legalmente fazer parte do currículo da Educação 

Infantil, ainda é preciso avançar em termos das discussões de como se estruturar a sua 

prática pedagógica, em como garantir sua especificidade nas propostas desenvolvidas nas 

instituições de Educação Infantil, em consonância com as diretrizes que norteiam a 

formação das crianças nesse âmbito de ensino.   

Neste sentido, é fundamental que os professores que atuam na educação infantil 

justifiquem por meio da sua prática pedagógica, os conhecimentos que ensinam e a 

formação que ofertam. Vale pontuar que o brincar e a ludicidade são eixos basilares do 

processo de ensino-aprendizagem na infância. Assim, o conhecimento desse universo faz-se 

imprescindível no desenvolvimento das propostas pedagógicas dos professores de 

Educação Física (ALMEIDA, 2015).  

Ademais, é por meio da brincadeira que as crianças aprendem sobre seus 

corpos, sobre seu espaço no mundo, crescem afetiva e cognitivamente e desenvolvem-se 

fisicamente (ROLIM, 2004). Segundo Neira (2003, p. 115):  



20 
 

 
“Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se 

apropriam do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas. Neste sentido, 
as instituições educacionais devem favorecer um ambiente físico e social onde a 

criança se sinta estimulada e segura para arriscar-se e vencer desafios. Quanto 

mais rico e desafiador for o ambiente (do ponto de vista dos movimentos), mais 

ele lhe possibilitará a ampliação de conhecimentos sobre si mesma, dos outros e 

do meio em que vive.”  

 

Por isso, entendemos que as práticas pedagógicas específicas da Educação 

Física podem colaborar de forma decisiva para a formação qualificada das crianças. Souza 

e Oliveira (2018, p.54) destacam que:  

 

“[..] a Educação Física se constitui em uma área de conhecimento essencial para 

colaborar com esse processo, uma vez que as aulas de Educação Física, 

ministradas por professores especializados na área, de um planejamento 

sistematizado, possibilitam, por meio de conteúdos específicos e adequados a 

cada momento ou fase da criança, oportunizar a construção do conhecimento de 
forma lúdica e recreativa.”  
 

Frente a relevância da Educação Física no contexto infantil, é imperioso que a 

produção de conhecimento traga subsídios para a prática pedagógica dos docentes inseridos 

nesta realidade específica. Isso porque, o professor de Educação Física possui em sua 

formação e prática requisitos para desenvolver conteúdos relacionados ao movimento em 

todos seus os aspectos fisiológicos, psicológicos, cultural, social, biológico, educacional, 

dentre outros, que seja forma específica e aprofundada.  

Aliás, a sociedade como um todo ainda precisa avançar na compreensão de que 

as instituições de Educação Infantil não são mais lugares onde os pais deixam seus filhos 

para conseguirem trabalhar, mas sim, um espaço diferenciado em que a criança aprende a 

socializar e a interagir com seus pares. Nessa fase, ocorrem transformações significativas 

no desenvolvimento da criança, tanto de ordem biológica, como psicológica e social. Por 

isso mesmo, é fundamental compreender que há muito o que se trabalhar e a formação da 

criança precisa ser tratada com a atenção que merece. 

Além do mais, na sua formação, o professor de Educação Física adquire uma 

gama ampla de conhecimentos para desenvolver intervenções condizentes com os objetivos 

propostos nos documentos normativos e norteadores das propostas pedagógicas da 

Educação Infantil (MATOS, 2012). 

Em síntese, com os conhecimentos adquiridos em sua formação, o professor de 

Educação Física pode oferecer um espaço em que a criança brinque com a linguagem do 

corpo, com o movimento, alfabetizando-se nessa linguagem (YAOUB, 2004). Destaca:  
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“Brincar com a linguagem significa criar situações para que a criança tenha 

contato com as diversas manifestações da cultura corporal, sobretudo aquelas 

relacionadas aos jogos e brincadeiras, às ginásticas, às danças e às atividades 

circenses, sempre tendo em vista a dimensão lúdica como elemento essencial para 

a ação educativa na infância” (YAOUB, 2004, p. 21). 

 

As atividades específicas da Educação Física, focadas no corpo e no 

movimento e integradas à proposta pedagógica da escola podem contribuir sobremaneira no 

processo de aprendizagem das crianças que se inserem neste nível de ensino. No entanto, 

levando em consideração a organização pedagógica da Educação Infantil, a presença de um 

professor especialista requer o trabalho integrado com os demais professores envolvidos, de 

diferentes áreas de formação. Ayoub (2001) reforça essa ideia quando defende que 

professores que atuam na Educação Infantil devem compartilhar seus diferentes saberes, 

enquanto docentes, para criar projetos educativos amplos e qualificados. 

O trabalho integrado entre o professor de Educação Física e professor regente é 

defendido por Sayão (2002, p. 59), no seguinte excerto:  

 

“[...] só se justifica a necessidade de um/a professor/a dessa área na Educação 

Infantil se as propostas educativas que dizem respeito ao corpo e ao movimento 

estiverem plenamente integradas ao projeto da instituição, de forma que o 

trabalho dos adultos envolvidos se complete e se amplie visando possibilitar cada 

vez mais experiências inovadoras que desafiem as crianças.  

 

À propósito, professores que não possuem a formação específica na área, ao 

atuarem com conhecimentos da Educação Física, podem de forma inconsciente, utilizar 

práticas fisicamente passivas, dispondo jogos e brincadeiras apenas nos minutos finais da 

aula ou como forma de recompensa ao bom comportamento da classe, sem perceber a perda 

de interação e aprendizado que está acontecendo (BORRE, 2019).  

Estudo de Borre e Reverdito (2019) identificou que os conteúdos da Educação 

Física muitas vezes são negligenciados nos projetos políticos pedagógicos das instituições 

de Educação Infantil. Esse diagnóstico reforça que ainda precisamos avançar no debate, 

pois as práticas da Educação Física não podem ser vistas de forma simplista, tampouco se 

resumirem à recreação e ao parquinho, como atividades soltas, que não apresentam 

objetivos com o processo de ensino-aprendizagem. 

A interdisciplinaridade é uma maneira de promover o diálogo entre as 

diferentes áreas, respeitando as especificidades de cada disciplina. Como nos propõe pensar 
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Bracht (1999), a teoria pela interdisciplinaridade poderia ser a solução possível para 

pensarmos sobre o fenômeno do movimento humano. 

Não podemos deixar de pontuar que, muitas discussões sobre o tema recaem na 

questão da fragmentação do conhecimento, apoiadas por estudos que advogam contra a 

presença de um professor de uma disciplina específica, uma vez que o ambiente em questão 

não se organiza de forma disciplinar (AYOUB, 2005). No entanto, é possível, a partir de 

diferentes olhares e formações, criar propostas educativas integradas e diversificadas em 

prol da formação das crianças pequenas. E o compartilhamento do espaço é uma excelente 

oportunidade para troca de conhecimento e aprendizagem entre professores de diferentes 

áreas, bem como para a construção de propostas pedagógicas qualificadas (SILVEIRA, 

2015). 

Por isso, as discussões que tomam como foco a presença da Educação Física no 

contexto das instituições de ensino infantil, suas problemáticas específicas e suas relações 

mais amplas com o contexto educacional precisam ser mais expressivas na formação inicial 

em Educação Física, uma vez que a legitimidade desse componente curricular depende, em 

grande medida, da competência pedagógica demonstrada nas intervenções dos docentes. 

Diante das considerações expostas, destacamos que, embora a Educação Física 

tenha conquistado um espaço importante no contexto da Educação Infantil, assumindo 

inclusive, novos significados e novas perspectivas de ação, ainda enfrenta muitos entraves, 

sobretudo em termos da sua legitimidade enquanto área de conhecimento. Estes desafios 

incluem, entre outros aspectos, o trabalho integrado com os demais professores, e a prática 

pedagógica qualificada e condizente com as diretrizes que norteiam este nível de ensino. 

Por isso, mapear a produção teórica que trata do assunto pode abrir caminhos para se pensar 

em propostas cada vez mais coerentes com as necessidades da realidade aqui exposta. 
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3. METODOLOGIA 

 

Selecionamos a pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento do estudo, ora 

empregada por ter a finalidade de mapear o conhecimento produzido sobre uma 

determinada temática e compilar contribuições da produção verificada (TRUJILLO 

FERRARI, 1982). Além disso, para subsidiar a coleta e a organização dos dados, seguimos 

alguns indicativos da revisão integrativa (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011), 

desenvolvida em seis etapas. 

1ª etapa - identificação do tema e seleção da questão de pesquisa: essa fase é 

determinante para a organização da revisão, pois a coleta e análise dos dados é orientada 

pela delimitação do tema e pelo problema da pesquisa. A partir da delimitação do tema, 

formulamos a seguinte questão: como tem se caracterizado a produção de conhecimento em 

teses e dissertações que discutem a presença da Educação Física no contexto da Educação 

Infantil, defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação Física no Brasil? O 

passo seguinte foi a definição dos termos de busca dos trabalhos.  

A busca dos estudos foi realizada por pares. Na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), empregamos os termos “Educação Física” e “Educação 

Infantil”. E no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), empregamos o termo “Educação Física na Educação 

Infantil”. A escolha por tais fontes de informações ocorreu pelo fato de serem espaços 

confiáveis e de ampla divulgação de teses e dissertações na área da Educação Física, 

abrangendo, pois, o foco de pesquisa. O período que delimitamos para levar a efeito a 

análise apresentada compreende o período de 1996 a 2020. O recorte temporal tem como 

aporte a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei 9394/96), a qual 

estabelece a obrigatoriedade da Educação Física como componente curricular da Educação 

Básica, passando a ser integrada à proposta pedagógica da escola (BRASIL, 1996).   

2ª etapa - estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão: a fim de 

delimitar a abrangência da pesquisa, empregamos os seguintes critérios de inclusão dos 

estudos: a) teses e dissertações que discutem a presença da Educação Física na Educação 

Infantil defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação Física; b) teses e 

dissertações defendidas no período de 1996 a 2020; c) trabalhos publicados no idioma 

português d) Trabalhos de campo/empírico. E os seguintes critérios de exclusão: a) 

trabalhos que não abordem substancialmente a presença da Educação Física no contexto da 
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Educação Infantil; b) estudos que realizaram apenas de revisão de literatura/bibliográfica 

(revisão sistemática, revisão narrativa, revisão integrativa, estado da arte) e análises 

documentais. 

3ª etapa - identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados: A 

busca inicial efetuada na BDTD identificou 154 trabalhos, sendo 24 teses e 130 

dissertações. E no catálogo da CAPES foram verificados 56 trabalhos, sendo seis teses e 50 

dissertações. Essa triagem identificou 210 pesquisas. Para refinar o processo de busca dos 

estudos, aplicamos os filtros - idioma (português) e ano de defesa (1996 – 2020). A partir 

disso, obtivemos um quantitativo de 129 estudos na BDTD (20 teses e 109 dissertações). E 

no catálogo da CAPES foram verificados os mesmos 56 trabalhos, (seis teses e 50 

dissertações). Essa busca selecionou 185 estudos. Na sequência, realizamos a leitura dos 

títulos e dos resumos das teses e dissertações identificadas, e aplicamos o primeiro critério 

de exclusão: desconsiderar trabalhos que não abordassem substancialmente a presença da 

Educação Física no contexto da Educação Infantil.  

Nessa etapa, foram selecionados 33 estudos. O passo seguinte foi a leitura dos 

trabalhos na íntegra, com atenção para a metodologia. Nesse momento, aplicamos o 

segundo critério de exclusão: desconsiderar as pesquisas que se caracterizavam unicamente 

como estudos de revisão de literatura/bibliográfica (revisão sistemática, revisão narrativa, 

revisão integrativa, estado da arte), análises documentais. Assim, chegamos ao quantitativo 

de 24 estudos, sendo 12 dissertações e uma tese disponíveis na BDTD e 10 dissertações e 1 

tese disponíveis no catálogo da CAPES. Destes, quatro trabalhos foram desconsiderados 

por estarem duplicados nas duas fontes de dados. Dessa forma, 20 estudos constituíram a 

amostra final da pesquisa.  

4ª etapa - categorização dos estudos selecionados: Nessa etapa, foram 

extraídas e sintetizadas algumas informações das teses e dissertações selecionadas, 

seguindo orientações do método de revisão integrativa. Foram compiladas as seguintes 

informações: título, ano, autor/a, instituição, objetivo, caracterização da pesquisa, fontes de 

dados e sujeitos pesquisados, conforme Quadro 1. 

5ª etapa - análise e interpretação dos resultados: Essa etapa está detalhada na 

seção “resultados e discussão”. Consiste na organização, apresentação e discussão dos 

resultados evidenciados, os quais foram expostos em gráficos e figuras. Nesse momento, 

descrevemos os principais achados acerca do conhecimento produzido em teses e 

dissertações sobre a Educação Física na Educação Infantil, e reunimos contribuições 

relevantes da produção verificada. Recorremos à análise descritiva (absoluta e relativa). 
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6ª – etapa - apresentação da revisão/síntese do conhecimento: É 

fundamental que o estudo de revisão permita aos leitores a identificação de todos os passos 

e procedimentos empregados na sua elaboração. Dessa forma, nessa última etapa, 

apresentamos, na sequência, o fluxograma da revisão de literatura.  

 

Figura 1: Fluxograma da revisão de literatura. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um mapeamento na literatura identificou que, embora a produção de 

conhecimento acerca da inserção da Educação Física na Educação Infantil tenha se 

ampliado na última década, a exemplo das pesquisas desenvolvidas por Silveira (2015), 

Ostetto (2017) e Borre e Reverdito (2019), esta temática ainda carece de maior empenho da 

comunidade científica vinculada à área de Educação Física. A preocupação com essa 

carência de estudos vem sendo evidenciada ao longo dos anos por pesquisadores que 

estudam o assunto (PICELLI, 2002; GOMES, 2012; FARIAS et al., 2019).  

Por isso, um olhar atento para os trabalhos defendidos em Programas de Pós-

Graduação stricto sensu da Educação Física colabora para o diagnóstico dos avanços e das 

lacunas ainda existentes na dada produção de conhecimento. Com o intuito de colaborar 

com essa discussão, nos dedicamos a mapear algumas produções a respeito do tema. 

Delimitamos o mapeamento em teses e dissertações defendidas em Programas de Pós-

Graduação stricto sensu em Educação Física, no período de 1996 a 2020, disponíveis na 

BDTD e no catálogo da CAPES. Vale observar que a temática Educação Infantil já foi 

amplamente discutida na área da Educação, por exemplo, conforme é possível constatar na 

pesquisa desenvolvida por Farias et al. (2019). É oportuno esclarecer que outros programas, 

além dos Programas de Pós Graduação de Educação Física, têm produções a respeito do 

tema ora tratado, mas pelos critérios de inclusão e exclusão definidos, não são analisados 

nesse estudo.  

Sendo assim, a pesquisa por ora apresentada busca demonstrar como esse 

assunto vem sendo contemplado e abordado na área da Educação Física.   

Apresentamos a síntese dos trabalhos selecionados (Quadro 1), conforme os 

critérios estabelecidos, que discutem a presença da Educação Física na Educação Infantil. 
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TESES DE DOUTORADO 

TÍTULO/ANO/AUTOR/INSTITUIÇÃO OBJETIVO GERAL TIPO DE ESTUDO FONTES DE DADOS SUJEITOS 

O lugar da Educação Física na Educação 

Infantil, 2018; MARTINS, Rodrigo Lema 
Del Rio/UFES 

Vitória - ES 

Analisar as formas que 

têm caracterizado as 
relações da Educação 

Física com a Educação 

Infantil. 

Pesquisa descritiva 

Pesquisa bibliográfica 
Análise documental 

 

Dissertações 

Teses 
Livros 

Documentos pessoais 

Diários de aula 

Entrevistas 

142 professores de Educação Física da rede 

pública de educação infantil de dez capitais de 
estados brasileiros. 

Usos da avaliação indiciária na educação 

física com a educação infantil, 2019; 

LANO, Marciel Barcelos/UFES 

Vitória - ES  

Mobilizar uma prática 

avaliativa 

fundamentada na 

avaliação indiciária na 

educação infantil a 

partir do trabalho com 

a Educação Física. 

 

Pesquisa descritiva 

 

 

Diários de campo 

Entrevistas 

Fotografias 

25 professoras (20 pedagogas, três professoras 

de Educação Física e uma professora de artes), 

uma coordenadora e 17 crianças de uma 

Unidade Municipal de Educação Infantil de 

Vila Velha – ES. 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

TÍTULO/ANO/AUTOR/INSTITUIÇÃO OBJETIVO GERAL  TIPO DE ESTUDO FONTE DE DADOS  SUJEITOS 

Educação Física na educação infantil: 
concepções e práticas de professores, 

2003, ARANTES, Milna Martins/ 

UNICAMP, Campinas-SP 

Analisar a inserção da 
Educação Física na 

Educação Infantil à luz 

de contribuições 

teóricas. 

Pesquisa Descritiva 
Pesquisa de Campo 

Pesquisa bibliográfica 

Dissertações 
Livros 

Entrevistas  

 

10 professores de Educação Física da rede 
municipal de Educação Infantil de Goiânia. 

Quadro 1: Síntese das teses e dissertações vinculadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Física que discutem a 

presença da Educação Física na Educação Infantil. 
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Formação continuada em Educação Física 

para professoras de Educação Infantil: a 

técnica do diário de aula, 2006,  

PIRAGIBE, Valentina/ USP-São Paulo 

 

Investigar o processo 

de reflexão, sobre a 

prática pedagógica, de 

professoras generalistas 

de educação infantil de 

uma Escola Municipal 
de Educação Infantil de 

São Paulo. 

Pesquisa descritiva 

Análise documental 

 

Diários de aula 

Entrevistas  

Observações de aulas 

Quatro professores de Educação Infantil, 

sendo três graduados em Pedagogia e um em 

Letras de uma escola municipal de educação 

infantil de São Paulo - SP. 

Práticas curriculares da Educação Física 

na educação infantil: um estudo de caso, 

2007, NUNES, Kezia Rodrigues/ UFES-

Vitória-ES 

 

Abordar o estudo do 

currículo da educação 

física na educação 
infantil, a partir de um 

estudo de caso. 

Estudo de caso 
Análise documental 
Pesquisa participante 
 

Diários de campo 

Fotografias 

Entrevistas 

16 professores regentes, sendo quatro 

professores de Educação Física, duas 

pedagogas, uma diretora e 250 crianças de um 
centro de Educação Infantil de Vitória/ES. 

Mediação da professora generalista no 

trabalho corporal na Educação Infantil, 

2009, GUIRRA, Frederico Jorge Saad / 

Unicamp- Campinas-SP 

 

Observar a atuação de 

professoras 

generalistas, 

responsáveis pelo 

trabalho corporal com 
crianças de quatro e 

cinco anos, analisando 

quais conhecimentos 

que dispunham para tal 

tarefa, e se conseguem 

pensar a diversidade da 

cultura corporal, 

respeitando-a e 

incluindo-a nesses 

momentos 

Pesquisa de campo 
Pesquisa descritiva 

Grupos focais 

Entrevistas 

 

Oito professoras pedagogas atuantes em duas 

escolas infantis de Barra das Garças /MT. 

A Docência em Educação Física na 

Educação Infantil: a (re)construção de 

Práticas de Formação Continuada, 2010, 
FRANCELINO, Kenia dos Santos/ UFES- 

Vitória - ES 

Identificar, analisar e 

compreender as 

práticas de formação 
continuada de um 

professor dinamizador 

de Educação Física, 

que atua na Educação 

Infantil.  

Pesquisa descritiva 

 

Diários de campo 
Questionários 
 

76 professores de Educação Física da rede 

municipal de educação infantil de Vitória/ES.  
 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Valentina+Piragibe
https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Valentina+Piragibe
http://repositorio.ufes.br/browse?type=author&value=Nunes%2C+Kezia+Rodrigues
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Forma escolar, Educação Física e 

educação infantil: (im)pertinências, 2010, 

ROCHA Maria Celeste / UFES-Vitória-ES 

Estabelecer um diálogo 

crítico com a 

Pedagogia da Infância 

assim como 

problematizar a noção 

de forma escolar como 
modelo para a 

Educação Infantil e 

verificar como os 

CMEIs organizam o 

trabalho pedagógico 

entre os professores 

regentes e professores 

especialistas. 

Pesquisa bibliográfica 
Pesquisa participante 
Pesquisa teórica 

 

Livros  

Entrevistas 

Dois professores regentes; dois professores de 

Educação Física e duas pedagogas da rede 

municipal de educação infantil de Vitória/ES.  
 

A Educação Física nos centros municipais 
de educação infantil de Maringá: avanços 

a partir da Lei Municipal n.  8392/2009, 

2013, LIMA, Silvia Bandeira da Silva / 

UEM / UEL- Maringá (PR) 

 

Analisar o processo de 
consolidação da Lei n. 

8392/2009, que 

determina a inclusão da 

disciplina Educação 

Física no currículo dos 

centros de educação 

infantil no município 

de Maringá a partir de 

2010. 

Análise documental 
Pesquisa descritiva 

Leis 
Questionários  
Entrevistas 

46 pedagogas e 27 professoras de Educação 
Física da rede municipal de educação infantil 

de Maringá/PR. 

Educação Física escolar na educação 

infantil: a formação em questão, 2014, 

DUDECK, Tamara Suelan/UFMG- Belo 
Horizonte (MG) 

 

Identificar quais e 

como são planejados e 

organizados os 
conhecimentos/saberes 

da Educação Física 

para a Educação 

Infantil pelos 

professores que atuam 

no ensino superior na 

formação dos futuros 

professores de 

Educação Física.  

Pesquisa descritiva 
Análise documental 
Pesquisa bibliográfica 
Abordagem qualitativa 

 

Dissertações 
Teses 
Documentos pessoais 
Questionários 
Entrevistas 
 

15 professores de ensino superior (licenciatura 

em Educação Física) e 138 alunos em fase de 

conclusão do curso, de sete universidades do 
estado do Mato Grosso.  
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Educação Física com crianças de seis 

meses a dois anos de idade: práticas 

produzidas no cotidiano de um CMEI de 

Vitória/ES,2014, Amanda De Pianti 

Rosa/UFRGS - Porto Alegre (RS) 

Analisar as práticas 

produzidas pelas 

crianças e pelo 

professor no cotidiano 

das aulas de Educação 

Física de um CMEI em 
Vitória/ES. 

Pesquisa descritiva   

Pesquisa participante 

Análise documental 

 

PPP 
Leis 
Fotografias 
Diários de campo 
Questionário 

Um professor de Educação física e 44 crianças 
de um CMEI de Vitória/ES. 

Diferentes infâncias e a prática pedagógica 

do professor de Educação Física: estudo na 

Rede Municipal de Portão/RS, 2014, 

ROCHA, Fioravante Corrêa da/ UFRGS    

Porto Alegre (RS) 

Compreender como as 

diferentes infâncias são 

interpretadas pelos 

professores de 

Educação Física e 

como esse 

entendimento 

influencia na sua 

prática pedagógica na 

Educação Infantil 

Pesquisa descritiva  

Análise documental 

Abordagem qualitativa 

 

Diário de campo 

Entrevistas 

Observação 

 

Quatro professores de Educação Física da 

Rede Municipal de Educação Infantil de 

Portão/RS. 

Representações sociais de professores 

sobre a inserção intervenção pedagógica 

da Educação Física na Educação Infantil 
de Serra/ES, 2014, JESUS, Joisé 

Fernandes de/ UFES- Vitória (ES) 

Identificar e analisar as 

representações sociais 

de professores sobre a 
inserção/intervenção da 

Educação Física no 

contexto da Educação 

Infantil de Serra/ES. 

Pesquisa descritiva Entrevistas 12 professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Educação Infantil de Serra /ES. 
 

A formação continuada e suas 

contribuições ao professor de educação 

física e educação infantil de Florianópolis 

(SC), 2015, MATOS, Nathalia Cristina 

Matos/ UFSC - Florianópolis (SC) 

Compreender e analisar 

as contribuições da 

formação continuada 

no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico 

dos professores de 

Educação Física, 

atuantes na educação 

infantil de 
Florianópolis - SC. 

Pesquisa descritiva 

Pesquisa exploratória 

Análise documental 

 

Questionários 
Diários de campo 
Grupos focais 

24 Professores de Educação Física da rede 

municipal de educação infantil de 

Florianópolis - SC. 
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A Educação Física na Educação Infantil de 

Serra/ES: os saberes docentes e a prática 

pedagógica, 2016, PERINI, Rosileia / 

UFES, Vitória (ES) 

Identificar e analisar os 

saberes docentes 

mobilizados pelos 

professores de 

Educação 
Física no contexto da 
educação infantil de 

Serra/ES e sua 

materialização na 

prática pedagógica. 

Pesquisa descritiva 

Análise documental  
Abordagem qualitativa 

 

Entrevistas 
Fotografias 
Documentos pessoais 

12 professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Educação Infantil de Serra - ES. 

Jogos tradicionais nas aulas de Educação 

Física infantil: possibilidades pedagógicas, 

2017, BERNARDI, Veridiana Desordi / 

UFSM/Santa Maria (RS) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Analisar as 

possibilidades 

pedagógicas para  

desenvolver o 

conteúdo/conhecimento 

Jogos Tradicionais nas 

aulas de Educação 

Física na Educação 

Infantil, com crianças 
de quatro e cinco anos 

de idade da Escola 

Municipal de Educação 

Infantil Lar da Ternura, 

na cidade de Jóia – RS. 

Pesquisa descritiva 

Pesquisa participante 

Abordagem qualitativa 

 

Fotografias 

Diários de campo 

Entrevistas 

Questionários 

11 professoras generalistas, uma professora de 

Educação Física e crianças da Escola 

Municipal de Educação Infantil Lar de 

Ternura em Jóia – RS. 

A valorização das produções culturais das 

crianças nas mediações pedagógicas do 

professor de Educação Física na Educação 

Infantil, 2018, SCOTTA, Bianca 

Andreatta/ UFES 
Vitória (ES) 

 

Estudar as produções 

culturais das crianças 

nas aulas de Educação 

Física com a Educação 

Infantil, focalizando as 
possibilidades que 

essas produções 
apresentam para a 

mediação pedagógica 

desse componente 

curricular com a 

pequena infância. 

Pesquisa bibliográfica 

Análise documental 

 

Dissertações  

Teses 

Artigos 

Entrevistas 

 

Cinco professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Educação Infantil de Vitória – 

ES.  
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A presença dos conhecimentos de 

educação física no Núcleo de Educação da 

Infância da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2018, FREIRE, Erika 

Janaina Santiago Moreira/ UFRGN 

Natal (RN) 

Tem como objetivo  

conhecer a história da 

Educação Física no 

Núcleo de Educação da 

Infância/Colégio de 

Aplicação da 
Universidade Federal 

do Rio Grande do 

Norte (NEI/CAp-

UFRN), e a situar em 

relação ao 

planejamento 

das suas ações 

pedagógicas na 

atualidade. 

Pesquisa descritiva 

Pesquisa bibliográfica 

Estudo de caso 

Análise documental 

 

Dissertações 

Teses 

Artigos 

PPP 

Entrevistas 

Observações 
 

10 professoras generalistas de Educação 

Infantil (cinco ativas e cinco aposentadas) do 

colégio de aplicação da UFRN. 

 

A percepção do corpo das crianças na 

educação infantil:  o olhar das 

professoras,2019, GUEDES, Mileyde 

Barbara Santos/ UFRGN 
Natal (RN) 

 

 

Abordar a percepção 

do corpo da criança, na 

Educação Infantil, 

através do olhar das 
professoras da Escola 

Arlete de Almeida 

Nunes em João Pessoa. 

Pesquisa descritiva 

Pesquisa exploratória 

 

Questionários 

Entrevistas 

Oito professoras unidocentes da Escola Arlete 

de Almeida Nunes, da rede municipal de 

Educação Infantil de João Pessoa – PB. 

Educação Física, Educação Infantil e 

inclusão: repercussões da formação inicial, 

2019, MACHADO, Valesca Felix/UFSM  
Santa Maria (RS) 

 

Analisar de que modo a 

experiência de 

iniciação á docência de 

acadêmicos em 

educação física em 

contexto de inclusão da 

educação infantil 

repercute sobre sua 

formação. 

Pesquisa descritiva  

 

Dissertações 

Teses 

Artigos 

Entrevistas 

 

Seis acadêmicos formandos do curso de 

Educação Física da Universidade Federal de 

Santa Maria – RS. 
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Para a descrição do conjunto de trabalhos selecionados, elegemos algumas 

informações para análise, as quais são apresentadas na sequência.   

Quanto à categoria dos trabalhos identificados, compilamos um total de 18 

dissertações de mestrado (90%) e de duas teses de doutorado (10%), conforme o Gráfico 1. 

 

Gráfico1: Identificação dos trabalhos por categorias (teses e dissertações).   

 

 

Vale pontuar que teses e dissertações são importantes meios de divulgação e 

qualificação da produção de conhecimento, pois fundamentadas teoricamente e com rigor 

teórico-metodológico se constituem em relevantes subsídios para reflexões sobre a 

intervenção nos mais diversos contextos (SCOTTA, 2015). Além do mais, essas produções 

são representativas para a consolidação científica de uma instituição ou de um país 

(NASCIMENTO, 2010).  

Evidenciamos um número consideravelmente maior de dissertações publicadas 

do que de teses no período estudado. Talvez essa diferença possa ser justificada pelo maior 

número de programas de mestrado do que de doutorado nas universidades brasileiras 

(FARIAS et al., 2019). Além disso, o tempo de pesquisa para defesa de um mestrado é de 

dois anos, enquanto doutorado a pesquisa é construída em 48 meses (quatro anos), 

resultando assim, em um maior quantitativo de dissertações de mestrado do que teses de 

doutorado no mesmo espaço de tempo. 

Uma pesquisa bibliográfica, com recorte temporal de 1996 a 2016, sobre a 

valorização das produções culturais das crianças nas mediações pedagógicas do professor 
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de Educação Física na Educação Infantil, corrobora com os resultados aqui apresentados, 

quando expõe um percentual de 94% de dissertações e de 6% de teses (SCOTTA, 2018).  

Outra informação verificada foi o fluxo temporal (1996 a 2020) das pesquisas 

em análise. O gráfico 2 representa as publicações no período delimitado sobre os trabalhos 

que tratam da Educação Física na Educação Infantil.  

 

Gráfico 2: Fluxo temporal das teses e dissertações analisadas. 

 

 

Para avaliar o fluxo de produção é necessário fazer uma relação comparativa 

entre períodos, considerando a delimitação temporal da pesquisa (24 anos) e o crescimento 

da produção de conhecimento que discute o assunto em voga. Até 2014 (18 anos), chama 

atenção a carência de trabalhos nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu em 

Educação Física sobre a presença da Educação Física na Educação Infantil, quantificando 

um total de seis trabalhos nos 18 anos, ou seja, uma média de um estudo a cada três anos. 

Após 2014, o quantitativo de publicações aumenta de forma considerável, mas, ainda 

incipiente, quando identificamos 13 trabalhos defendidos em sete anos, elevando a média 

para quase duas publicações por ano. Assim, essa pesquisa corrobora com Farias et al. 

(2019), ao inferir a ampliação de dissertações e teses na última década, especialmente após 

2014.  

Uma possível resposta para a ampliação das discussões acadêmicas sobre a 

Educação Infantil são as alterações nas legislações que orientam esta etapa de ensino ao 

longo dos anos. Os documentos oficiais passaram a destacar a Educação Infantil nos 
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aspectos legais, a exemplo do segundo (PNE) 2014-2024, que define as metas para o ensino 

em todas as etapas – infantil, básico e superior, por dez anos. Um dos objetivos expressos 

no documento é de universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 

crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta em creches (BRASIL, 2014). 

Além do mais, importantes leis municipais que versam sobre a legalidade e a 

legitimidade da Educação Física nas instituições infantis motivaram pesquisas sobre a 

temática. Para exemplificar podemos citar o trabalho de Lima (2013), que analisa o 

processo de consolidação da Lei Municipal n.8392/2009 em Maringá -PR, que determina a 

inclusão da disciplina de Educação Física no currículo da Educação Infantil no município a 

partir do ano de 2010. Outro possível fator que contribuiu para esse desenvolvimento é 

a ampliação de Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Física e das linhas 

de pesquisa na área pedagógica.  

De acordo com informações obtidas no site do Ministério da Educação e 

Cultura, em 1996, existiam 67.820 alunos da pós-graduação no país (45.622 de mestrado e 

22.198 de doutorado). Já em 2003, eram 112.237 estudantes de pós-graduação (66.959 de 

mestrado acadêmico, 5.065 de mestrado profissional e 40.213 de doutorado). Nos últimos 

anos, o número de cursos de pós-graduação aprovados pela Capes tem crescido em média 

9% ao ano.  

Verificamos a vinculação dos estudos, considerando as regiões, as 

universidades e os programas de pós-graduação. A figura 2 identifica essa organização. 
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Figura 2: Distribuição das teses e dissertações, considerando as regiões, as universidades e 

os programas de pós-graduação. 

 
  

Identificamos também a distribuição das teses e dissertação por estados 

federativos, conforme expresso no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Distribuição das teses e dissertação por estados federativos. 

 

 

As informações expressas na Figura 2 e no Gráfico 3 demonstram que foram 

desenvolvidas pesquisas em quatro regiões do país, com exceção da região Norte. 

Conforme dados fornecidos por trabalho de Correa et al (2019), até 2019 não existiam 

cursos de Pós-Graduação em Educação Física na região Norte, sendo que o primeiro 

programa foi aprovado em 2020 na UFAM. Na região Sudeste, a Universidade Federal do 



37 
 

Espírito Santo, por meio do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF) e do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano (PPGCMH), se destaca 

pela publicação de nove trabalhos, sendo responsável por 45% da amostra analisada. Em 

uma pesquisa que envolveu grupos de pesquisa de Educação Física que estudavam o Lazer, 

Souza e Isavama (2006) também encontraram maior presença de grupos na região Sudeste 

(66%), seguida pela região Sul (25%), e Nordeste (11%).  

Podemos notar uma profícua vinculação entre a UFES e a Rede Municipal de 

Educação Infantil do estado do Espírito Santo, o que possivelmente facilita o acesso aos 

campos de pesquisa, e que pode justificar o maior número de publicações. Essa relação 

também foi identificada por Farias et al. (2019), ao destacarem que essa aproximação cria 

uma rede de formações, fóruns e congressos.  

Além disso, observamos a presença de professor de Educação Física em toda a 

rede de Educação Infantil do Espírito Santo, sendo eles os principais sujeitos envolvidos em 

trabalhos desenvolvidos nos CMEIs e creches do estado. Dos nove trabalhos da UFES, oito 

tiveram envolvimento direto de professores de Educação Físicas atuantes na Educação 

Infantil.  

Apesar da concentração de estudos no estado do Espírito Santo, universidades 

de outras regiões também estão se empenhando em produzir conhecimentos relacionados 

ao tema Educação Física na Educação Infantil. A amostragem dessa pesquisa (20 

trabalhos), abrange dez programas de pós-graduação, quais sejam: PPGEF/UFSC, 

PPGEF/UFRGN, PPGEF/Unicamp, PPGEF/UFES, PPGCMH/UFES, PPG Associativa 

UFM/UFL, PPGEF/UFSM e PPGEF/UFRS; e nove instituições de ensino superior, sendo 

elas: UFSC, UFES, UNICAMP, UFMT, UFRS, UFRN, UFM/UFL, USP e UFSM.  

Dentre as instituições, há uma prevalência de universidades públicas 

pesquisando sobre o tema. Isso pode se dar pelo fato dos programas de pós-graduação 

stricto sensu estarem concentrados nas universidades públicas (SOUZA, 2009). Além disso 

há aproximação efetiva entre as universidades e contexto escolar, envolvendo as secretarias 

de educação municipais, por meio de formação continuada, grupos de estudos e trabalhos, 

produção acadêmica, PIBID, etc. Evidenciamos essa relação em Mattos (2015) ao abordar 

um trabalho formativo que vem sendo realizado na Rede Municipal de Educação Infantil de 

Florianópolis/SC. Há ainda em Florianópolis, outro trabalho consolidado que apresenta a 

trajetória, reflexões, legislação da educação física na educação infantil do município. 
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Mesmo com uma produção ainda bastante tímida, há certa pulverização de 

estudos sobre o tema em quase todo o país, motivo que nos permite lançar um olhar 

otimista em relação aos avanços da produção de conhecimento nessa área de atuação.  

Outro ponto verificado foram as metodologias dos trabalhos. Neste quesito, 

verificamos os tipos dos estudos que foram desenvolvidos. Vale informar que as 

denominações quanto aos tipos de estudos empregadas nessa pesquisa seguem às 

informações descritas pelos autores. Os resultados estão descritos no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Tipos de estudos. 

 

 

Os estudos apresentam mais de um tipo de caracterização metodológica, o que 

resultou no maior quantitativo de tipos de estudos (42), do que de trabalhos analisados (20). 

Esse dado corrobora com pesquisa bibliográfica de Scotta (2015), que também identificou 

essa diversidade de caracterização metodológica. Apenas uma das pesquisas, Machado 

(2019), apresenta uma única caracterização metodológica (pesquisa descritiva), ao buscar 

compreender de que forma a experiência adquirida no PIBID repercute na formação dos 

licenciandos em Educação Física.   

Além disso, identificamos que, na maior parte dos trabalhos (18), a pesquisa 

descritiva constituiu-se como categoria predominante. Vale lembrar que esse tipo de 

pesquisa busca a descrição das características dos fatos ou fenômenos ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis (GIL, 2010). Assim, quanto aos trabalhos que apresentaram 

métodos híbridos, encontramos a pesquisa documental em dez trabalhos, o estudo de caso 

em três, a pesquisa bibliográfica em seis, a pesquisa exploratória em dois, a pesquisa 
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participante em quatro e pesquisa teórica em dois. A propósito, são métodos que permitem 

apreciação das relações estabelecidas entre fatos, instituições e agentes sociais, verificação 

de atitudes, comportamentos, ações, percepções e opiniões (FLICK, 2004), elementos 

comuns nas pesquisas da área sociocultural.  

Os tipos de fontes de dados também foram verificados na presente pesquisa, 

conforme exposto no Gráfico 5.  

 

Gráfico 5: Fontes de dados. 

 

 

Quanto às fontes de dados, o Gráfico 5 demonstra que parte considerável das 

pesquisas empregaram entrevistas semiestruturadas e questionários como fonte de dados. 

Esse resultado corrobora com pesquisa do tipo revisão sistemática de literatura por Silva 

Júnior (2016), sobre o estágio curricular supervisionado em Educação Física, apresentando 

que a entrevista semiestruturada e o questionário foram os instrumentos predominantes nos 

artigos, observados em 48,7%, dos 39 estudos analisados. A predominância dessas fontes 

ocorre uma vez que são instrumentos que permitem a apreciação das relações estabelecidas 

entre fatos, instituições e agentes sociais; a verificação de atitudes, comportamentos e ações 

de determinado grupo social; a opinião sobre um tema, além de informações documentais 

de determinado fenômeno (FLICK, 2004). 
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Nas pesquisas teóricas e bibliográficas, as principais fontes de dados foram 

teses, dissertações, livros e artigos. Nas análises documentais, os pesquisadores 

mobilizaram como fonte de dados, os projetos políticos pedagógicos das escolas e 

documentos das redes de educação, leis, documentos pessoais de professores, registros 

institucionais e diários de aula.  

Dando continuidade à análise, identificamos as teses e dissertações de acordo 

com as temáticas evidenciadas nas pesquisas. Identificamos seis principais temáticas, as 

quais estão descritas na figura 3, a saber: práticas pedagógicas, formação continuada, 

formação inicial, legitimidade da Educação Física, inserção da Educação Física na 

Educação Infantil e professor generalista versus professor especialista.  

 

Figura 3: Organização das temáticas evidenciadas nas teses e dissertações.  

 

 

A temática práticas pedagógicas foi observada nos trabalhos de Arantes (2003), 

Nunes (2007), Guirra (2009), Francelino (2010), Rosa (2014), Rocha (2014), Jesus (2014), 

Perini (2016), Bernardi (2017), Scotta (2018), Freire (2018) e Lano (2019). Essas pesquisas 

apresentam reflexões sobre a intervenção do trabalho do professor dentro da Educação 
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Infantil, abrangendo questões relacionadas ao planejamento e sistematização das aulas na 

dinâmica do processo de ensino e aprendizagem.  

Os assuntos abordados incluem: as práticas inclusivas, o processo avaliativo, as 

manifestações da cultura corporal, a importância do brincar, das brincadeiras e da 

ludicidade e a organização pedagógica, necessidades e especificidades do trabalho com as 

crianças.  

Vale ressaltar que, embora contemplada em alguns trabalhos com menos ênfase 

do que em outros, a discussão sobre práticas pedagógicas foi constatada em parte 

considerável dos trabalhos analisados. Convém pontuar ainda que, o papel do professor de 

Educação Física em compreender que as relações cotidianas são focos de análise 

privilegiados para a compreensão e construção do currículo e das práticas do seu cotidiano 

(ROSA, 2014).   

A temática formação inicial foi identificada nos trabalhos de Dudeck (2014) e 

Machado (2019). A pesquisa de Dudeck (2014), tece algumas críticas aos programas das 

disciplinas de Educação Infantil de cursos de formação inicial em Educação Física, 

afirmando que os programas apresentam maior ênfase nos aspectos biológicos da criança, 

em detrimento do contexto histórico, cultural e social. Sobre o assunto, pesquisa realizada 

por Martins (2018), ao analisar disciplinas da UFES, e relacioná-las com a produção 

acadêmica e com documentos oficiais que demarcam o trabalho pedagógico na Educação 

Infantil afirma que há algumas divergências entre as propostas e as concepções de 

infância/criança, de corpo/movimento e de jogos/brincadeiras apresentadas na legislação 

nacional, nomeadamente na BNCC e nas DCNE.  

Já a investigação desenvolvida por Machado (2019) tomou como foco o PIBID 

– Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Como principal resultado, 

evidenciou as ricas experiências que o PIBID apresentou aos futuros professores, 

focalizando a aproximação efetiva entre a universidade e o contexto escolar.  

Foram identificados três estudos que tomaram como foco a temática formação 

continuada, a saber: Piragibe (2006), Francelino (2010) e Matos (2015). Em suma, as 

investigações analisaram que a formação continuada trouxe contribuições à ação docente 

cotidiana dos professores que atuam na Educação Infantil. Na pesquisa de Francelino 

(2010), a formação continuada e suas redes mobilizadoras são enfatizadas no 

aperfeiçoamento profissional, considerando a dimensão coletiva do trabalho docente e as 

situações problemáticas enfrentadas por esses profissionais no contexto escolar.  Essa ideia 

é reforçada por Santos (2016), ao afirmar que a questão central não está em unir um tempo 



42 
 

para a formação em serviço, mas em tomar a profissionalização docente como objeto dessa 

formação, em um movimento alicerçado na reflexão da prática e sobre a prática, 

valorizando os saberes e as experiências dos professores.  

No entanto, os estudos revelam que a formação continuada ainda apresenta 

algumas lacunas. Matos (2015) destaca que os professores pesquisados no município de 

Florianópolis não manifestaram segurança sobre os reflexos dessa formação para a prática 

pedagógica, destacando a falta de atividades práticas. Porém, afirmaram que, de alguma 

forma, se sentiram sensibilizados com as discussões tratadas nos encontros formativos. 

A inserção e legitimidade da Educação Física na Educação Infantil foi o tema 

central de cincoinvestigações, a saber: Rocha (2010), Lima (2013), Jesus (2014), Freire 

(2018) e Martins (2018).  Os estudos sinalizam sobre o não reconhecimento do profissional 

de Educação Física como integrante da equipe pedagógica nas instituições de Educação 

Infantil. Lima (2013) por exemplo, aponta que a Lei 8392/2009, que determinou a inclusão 

da disciplina de Educação Física no currículo dos CEIM de Maringá, foi implementada 

somente a partir 2012.  

O estudo de Jesus (2014) tratou da inclusão da disciplina de Educação Física na 

Educação Infantil no município de Serra/ES. Os resultados da pesquisa evidenciam que, a 

Educação Física foi inserida somente para preencher a lacuna de tempo indicada pela Lei n. 

11.738, de 2008, que estabeleceu horários de planejamento para as professoras generalistas. 

Dessa forma, a disciplina de Educação foi inserida sem nenhuma intencionalidade 

pedagógica, e, portanto, não se legitimou. 

A problemática da inserção e da legitimidade da Educação Física foi abordada 

por Nunes (2007), quando os achados da sua pesquisa indicaram a presença do professor de 

Educação Física por 16 anos na instituição pesquisada, porém não foi encontrado nenhum 

registro nos documentos da instituição sobre a prática pedagógica desta disciplina.   

Ainda no tocante ao assunto, identificamos questionamentos sobre a falta de 

compreensão das especificidades, dos objetivos e propostas pedagógicas da Educação 

Física no contexto da Educação Infantil (ROCHA, 2011). Notamos constatações de que 

referenciais teórico-metodológicos que orientam as práticas de professores de Educação 

Física inseridos na Educação Infantil são os mesmos mobilizados no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio e de que os professores são designados não raramente com o intuito de 

preencher ou ampliar a carga horária (NUNES, 2003; ANDRADE FILHO, 2011; JESUS, 

2014).  
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Outra temática contemplada foi a discussão sobre o professor generalista e o 

especialista. Os estudos de Guirra (2009) e Rocha (2011) abordaram esse assunto. Os 

achados da pesquisa de Guirra (2009) identificaram lacunas no conhecimento dos 

professores generalistas sobre as especificidades das propostas pedagógicas com o corpo e 

com o movimento no contexto da Educação Infantil. Assim, como o corpo e o movimento 

são objetos densamente tratados na Educação Física, o professor especialista apresenta um 

papel ímpar no processo formativo das crianças que se encontram nesta etapa de ensino. 

Apesar disso, o pedagogo, em sua formação, também trata de temas relacionados tanto ao 

corpo quanto ao movimento, jogos e brincadeiras, motivo que reforça a perspectiva da 

docência compartilhada. De modo geral, os estudos sinalizam que a docência 

compartilhada entre os professores generalistas e os professores especialistas é 

indispensável para a efetivação de propostas pedagógicas amplas, completas e qualificadas 

para esta etapa de ensino. 

Com a análise dos trabalhos e a compilação dos principais assuntos abordados, 

verificamos que as temáticas práticas pedagógicas, formação inicial, formação continuada, 

inserção e legitimidade da Educação Física na Educação Infantil e professor generalista 

versus professor especialista foram as temáticas contempladas nas teses e dissertações que 

constituíam fonte de dados da pesquisa por ora apresentada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa bibliográfica teve por objetivo mapear a produção de conhecimento 

que trata da presença da Educação Física na Educação Infantil brasileira, por meio de teses 

e dissertações defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação Física, no período 

de 1996 a 2020.  

Embora a discussão sobre a presença da Educação Física na Educação Infantil 

ainda ocorra de forma tímida no campo de conhecimento da Educação Física, foi possível 

observar a ampliação das discussões acadêmicas acerca da problemática, especialmente a 

partir das alterações nas legislações que vem orientando esta etapa de ensino ao longo dos 

anos. Além do mais, constatamos que importantes leis municipais que abordam a legalidade 

e a legitimidade da Educação Física nas instituições infantis têm motivado pesquisas sobre 

o assunto. Vale considerar ainda, o crescimento dos programas de pós-graduação em 

Educação Física nas últimas décadas e a maior inserção da disciplina na Educação Infantil. 

Cabe destacar que, as discussões sobre a legalidade e a legitimidade da 

Educação Física no contexto da Educação Infantil chamam atenção, uma vez que as 

informações presentes nas investigações aqui tratadas corroboram com outros diagnósticos 

que sinalizam que a legalidade não garante, necessariamente, a legitimidade deste 

componente curricular. E, que ainda, a área precisa conquistar espaços para garantir seu 

reconhecimento no contexto escolar e, de forma especial, nas propostas curriculares das 

instituições de Educação Infantil.  

Identificamos que as teses e dissertações focalizadas no estudo contemplaram 

as seguintes temáticas: práticas pedagógicas, formação inicial, formação continuada, 

inserção e legitimidade da Educação Física na Educação Infantil e professor generalista 

versus professor especialista. Compreendemos que são assuntos que perpassam a presença 

da Educação Física nas proposições pedagógicas da Educação Infantil. 

Por fim, destacamos que o aspecto limitante da pesquisa se relaciona à 

abrangência das fontes de dados, ou seja, a verificação de teses e dissertações defendidas 

em programas de pós-graduação em Educação Física. Dessa forma, considerando as 

lacunas evidenciadas em relação à produção de conhecimento que trata da Educação Física 

no contexto da Educação Infantil, recomendamos a ampliação de pesquisas que discutam 

essa temática, que ampliem a abrangência das fontes de dados e as informações analisadas.  
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