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RESUMO
Introdução: A Educação Física no ambiente escolar, em principal na Educação Infantil figura como um componente
de extrema importância para o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança. Objetivo: Retratar
a relevância da Educação Física Escolar na Educação Infantil, bem como ela ser conduzida por um profissional
especializado. Metodologia: A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão da literatura especializada, sendo consultados
artigos científicos publicados entre os anos de 2004 até o mais atual 2020 utilizando como descritores isolados ou em
combinação: Educação Física Escolar; Educação Infantil e Brincar. Resultado: Durante as aulas, a criança é capaz de
descobrir seus limites, se expressar e colocar em prática sua criatividade. Esse componente curricular obrigatório na
Educação Básica, não está ligada apenas na área motora, mas se estende na formação social, no desenvolvimento da
linguagem, do pensamento, conceito e respeito a regras. Conclusão: A criança que vivencia uma Educação Infantil
lúdica e rica em experiências motoras, desenvolve uma bagagem de conhecimentos e experiências relevantes, tendo
maior possibilidade de se tornar um adulto equilibrado e com maiores possibilidades de lidar com situações difíceis,
favorecendo a conexões e resolução de conflitos interpessoais.
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Educação Infantil; Brincar.

ABSTRACT
Introduction: Physical Education in the school environment, especially in Early Childhood Education, is an extremely
important component for the child’s physical, psychological, intellectual and social development. Objective: To
portray the relevance of Physical Education in Early Childhood Education, as well as how it is conducted by a
specialized professional. Methodology: The research was carried out from a review of the specialized literature, being
consulted scientific articles published between the years 2004 and the most current 2020 using as isolated or combined
descriptors: Physical Education at School; Early Childhood Education and Play. Result: During classes, children are able
to discover their limits, express themselves and put their creativity into practice. This mandatory curricular component
in Basic Education is not linked only to the motor area, but extends to social education, language development,
thought, concept and respect for rules. Conclusion: The child who experiences a playful kindergarten, rich in motor
experiences, develops a baggage of relevant knowledge and experiences, having a greater possibility of becoming
a balanced adult with greater possibilities to deal with difficult situations, favoring connections and resolution of
interpersonal conflicts.
Keywords: School Physical Education; Child Education; Play.
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A importância da educação física escolar

INTRODUÇÃO

do espaço escolar e da sociedade. No entanto

A Educação Física no ambiente escolar
(EFE) geralmente é rotulada como momento
de descontração e relaxamento. Entretanto a
disciplina vai muito além de apenas diversão.
Contribui no desenvolvimento das habilidades
cognitivas e comportamentais, sendo importante
para formação social da criança. Considerando
que na Educação Infantil (EI) é o primeiro
contado da criança fora do ambiente familiar, e
através da aula de Educação Física que promove
várias experiências, a criança descobre o próprio
corpo, seus limites, potencializa suas habilidades
cognitivas, emocionais e ativa a criatividade.

1

Quando se fala em EFE, é fundamental
citar a sua inclusão da mesma na Educação
Infantil (EI), onde se inicia o processo de ensino
e aprendizagem. No entanto é importante que a
criança vivencie diversas experiências, e o brincar
oportuniza novas formas de aprendizagem.
Ao brincar a criança estimula a curiosidade, a
iniciativa e autoconfiança. Partindo da teoria do
corpo que age, gesticula e se movimenta, colabora
na aprendizagem de um modo geral. Melhorando
sua

aprendizagem

e

desenvolvimento

da

linguagem do pensamento e da atenção.2
Tavares Filho 3 afirma que para que o
aluno aprenda, é fundamental que seja motivado.
O grande desafio é propor um ensino de
qualidade, seja qual for atividade escolhida.
Deve instigá-lo a entender os limites do próprio
corpo, compreender como sujeito ativo dentro

outros autores complementam que os objetivos é
fazer com que suas aulas não limitem apenas no
aprender a fazer, do mesmo modo na explicação
do fazer, além dos valores e atitudes que estão
envolvidos na prática cultural do movimento.4
Durante

as

aulas

de

EFE

o

desenvolvimento cognitivo dos alunos deve ser
favorecido a partir de práticas significativas e de
fato desafiadoras, conduzindo o aluno para um
ambiente autônomo. O papel do professor na
vida escolar baseia-se em criar ao aluno condições
de equilíbrio e desenvolver a criatividade.5
Assim, esse trabalho justifica-se em função
da necessidade de um debate mais aprofundado
sobre a dinâmica das aulas de Educação Física na
EI, bem como a importância de as mesmas serem
conduzidas por um profissional especializado
e, com formação complementar nos anos em
questão apresentando como objetivos a relevância
em se demonstrar a importância da EFE na EI
destacando quais os benefícios sócios culturais e
comportamentais eventualmente são favorecidos
por tal prática.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a composição da presente revisão
foi realizado um levantamento bibliográfico entre
os meses de fevereiro a maio de 2021 nas bases
de dados Scielo, Lilacs, Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) e a busca de dados
no Google Acadêmico de artigos científicos

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 2| Ano 2021| p. 2

A importância da educação física escolar

publicados de 2004 até 2020 utilizando como
descritores isolados ou em combinação: Educação
Física Escolar; Educação Infantil e Brincar,
sendo realizada adicionalmente a consulta de
livros acadêmicos para complementação das
informações sobre educação física escolar para a
educação infantil.
Para seleção do material, efetuaramse três etapas. A primeira foi caracterizada
pela pesquisa do material com a seleção de 42

trabalhos. A segunda compreendeu a leitura
dos títulos e resumos dos trabalhos, visando
uma maior aproximação e conhecimento, sendo
excluídos os que não tivessem relação e relevância
com o tema. Após essa seleção, buscaram-se os
textos que se encontravam disponíveis na íntegra,
totalizando 23 trabalhos, sendo estes, inclusos na

Como critérios de elegibilidade e inclusão
dos artigos, analisaram-se a procedência da revista
e indexação, estudos que apresentassem dados
referentes ao tema proposto. Como critério
de exclusão utilizou-se referência incompleta e
informações presentemente desacreditadas, já que
essa pesquisa visa revisar conhecimentos atualizados
sobre o tema.
Como tratou-se de um artigo de revisão não
foi realizada submissão ao CEP, porém, os direitos

autorais dos autores utilizados foram integralmente
respeitados através do sistema de referência e
apresentação das fontes consultadas.

revisão Figura 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Educação Infantil e as aulas de
Educação Física
A Educação Física (EF) na Educação
Infantil (EI) exerce uma função essencial no
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desenvolvimento da criança, já que é a fase a qual

A EI é a primeira etapa da Educação

está em pleno desenvolvimento das suas funções

Básica, compreende a creche e a pré-escola. Ela

motoras, cognitivas, emocionais e sociais. É

atende crianças de zero a cinco anos de idade,

importante salientar que esse momento deve

as quais estão tendo os primeiros contatos com

ter como artifício os jogos e as brincadeiras. E

a escola. Nas ultimas década vem vivenciando

através dos recursos pedagógicos, sendo essa

transformações, nos seus aspectos pedagógicos.

de forma lúdicas, descontraídas e divertidas,

Tais transformações ocorre devido a dinâmica

desperta o interesse e a interação da criança. Elas

mudanças nos papéis da família, da escola e da

deixam de ser egocêntricas, ocorre uma troca de

sociedade. A participação das mulheres nas no

experiências e saberes. Bem como podem ampliar

mercado de trabalho forçaram alteração em leis

seu aprendizado corporal por meio de diversas

e fizeram com que os governos voltassem seus

experiências motoras vivenciada nos jogos e

olhares para atender as crianças de 0 a 3 anos nas

brincadeiras.6

creches e de 4 a 5 anos nas pré-escola.9

Estudo realizado por Faria et al.7 ressalta

A EI é considerada a etapa mais

que números de pesquisas sobre a Educação

importante na formação da criança. Uma vez

Física no Ensino Infantil nas ultimas década

que nesse período ela começa a interagir fora

cresceram admiravelmente, no entanto tais

do seu convívio familiar. A finalidade do Ensino

pesquisas ainda abordam outros temas, que

Infantil é proporcionar situações nas quais as

vão além dos aspectos motores e da aptidão

crianças tenham oportunidades de se perceber

física nessa etapa da Educação. Para o autor a

como indivíduo, de aprender e conviver, de

inclusão da Educação Física na EI, está sendo

respeitar o outro. E gradualmente ser capaz de

desafiador para professores do componente,

se cuidar, tomar decisões, saber perguntar e saber

devido à complexidade do contexto escolar.

argumentar.10

Complementando esse assunto, um estudo
feito por Borre e Reverdito

A Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996,

destaca que os

que obteve alteração no seu art. 29 pela Lei 12.796

professores consideram poucos preparados para

de abril de 2013, a Lei Diretrizes e Bases da

atuarem como professor de EF na EI, limitando

Educação Nacional (LDB), no artigo 29, define:

exclusivamente nos espaços e tempos para as

a EI tem como finalidade o desenvolvimento

crianças desfrutarem seus direitos de brincar e

integral da criança até os seis anos de idade em

jogar, perdendo dessa forma uma importante

seus aspectos físico, psicológicos, intelectual e

janela de aprendizagem que, provavelmente, com

social. E complementando a ação da família e da

intencionalidade das propostas poderiam ser

comunidade.11

8

mais proveitosas e eficientes.
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De acordo com o documento Base

expressão jogo, ou seja, o ato de brincar. Esse

Nacional Comum Curricular (BNCC), a EI

professor estará potencializando a situações de

tem sido reconhecida como a etapa essencial

aprendizagem.13

ao processo educacional. Na primeira etapa

Santos e Junior

14

citam que é valorizado

da Educação Básica e de acordo com eixo

a potencialidade e conhecimento da criança, ela

estruturante da EI, devem ser assegurados seis

aprende. No entanto o professor deve interagir

direitos de aprendizagem e desenvolvimentos

com a criança, não limitando apenas no conteúdo,

para que a criança tenha condição de aprender

porém garantir a aprendizagem de forma integral.

e de se desenvolver. São eles: Conviver; Brincar;

Desenvolvendo um processo pedagógico que

Participar; Explorar; Expressar e Conhecer-se.

estimula a formação por meio de atividade que

Essa base estabelece cinco campos de
experiências fundamentais para que a criança

amplie sua capacidade afetivas, emocionais e
cognitivas.

aprenda e desenvolva. São eles:
•

O eu, o outro e o nos;

A importância do “brincar” na EI

•

Corpo, gestos e movimentos;

A criança constrói seu conhecimento

•

Traços, sons, cores e formas;

a partir da sua realidade, onde o ambiente e

•

Escuta,

fala,

pensamento

e

imaginação;
•

aprendizado. Ela vai estabelecendo sua identidade
Espaços,

tempo,

quantidades,

relações e transformações.
Em

a interação irão fazer toda diferença no seu

cada

de

suas

descobertas,

adquirindo

maturidade dando seguimento a nova fase do
experiência,

desenvolvimento. Dessa forma ampliando seu

são definidos objetivos de aprendizagem e

cognitivo, pois somos eternos aprendizes. E

desenvolvimento em três grupos por faixa etária.12

brincando a criança tem oportunidade de novas

As aulas de EFE em destaque na EI

aquisições, de tal forma que o lúdico facilita no

devem ser trabalhadas como um elemento

processo de aprendizagem, auxilia sua pratica

enriquecedor

educativa e trabalho pedagógico.15

na

campo

através

de

ampliação

de

diversas

aprendizagem e habilidades humana. Bem como

Vinculando esse assunto ao estudo

um elemento da cultura corporal do movimento.

realizado por Santos, Martins e Gimenez

E o jogo é uma forma de prática corporal, pela

autores descrevem que brincando a criança

sua própria característica presente na ação lúdica.

aprende a conhecer, a fazer, a conviver,

Quando as ocasiões lúdicas são propositais para

abrangem vários aspectos positivo: os cognitivos,

instigar exatos tipos de aprendizagem, surge a

afetivos e motores. Definindo como o brincar

dimensões educativas. Desde que conservada a

e a brincadeira como um ato desenvolvido pela
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criança. Já o brinquedo é o elemento que dá

descobrir seu papel e seus limites. Vai adquirindo

apoio para essa ação acontecer. Esse ato precisa

habilidades de expressar suas necessidades de

de espaços físicos, a qual vem ocorrendo por

explorar o mundo.

grandes modificações, em principal nos centros

Através da ludicidade a criança tem a

urbanos. Consequentemente as crianças passaram

oportunidade de aprender a jogar de forma mais

a ter menos acesso ao lazer. A EI passa ser único

ativa, ela instruir-se, aceita e respeita regras. Ela

momento de brincar. Porém do mesmo modo

aprende a lidar com situações de frustações,

sofreram alterações em seus espaços físicos.

adquire maior concentrações e autoconfiança,

O momento da brincadeira pode ser uma

desse modo estará preparando para vida adulta.

ampla ferramenta pedagógica para desenvolver

Por meio de brincadeiras mais agitadas a criança

algumas capacidades importante, tais como

amplia habilidades motoras, e por meio de jogos

atenção, a imitação, a memória e a imaginação.

com regras desenvolve o raciocínio. Brincando a

Ao brincar ela aprende a experimenta o mundo,

criança estabelece sua identidade, fortalece seus

e partir do sentimento de que aflora a cada

traços típicos. Constituindo laços afetivos com as

brincadeira, a criança faz a leitura do mundo.

pessoas as quais convive.19

Tal ferramenta é indispensável na EI, visto que
desenvolve aspectos físicos, motores e cognitivo,
bem como valores sociais e morais. Dessa forma

O papel do professor de Educação
Física na EI

torna mais cooperativo, sociável e capaz de

O papel do professor de EFE nesse

escolher seu papel na sociedade. Brincar é uma

período, é entender os aspectos relacionados

forma de ampliar seu vocabulário, sua capacidade

à criança e tudo que está envolvido direta

motora, sua capacidade de reflexão e critica.17

ou indiretamente, no processo de ensino/

Segundo Niles e Sochas,18 a ludicidade

aprendizagem. Iniciando pelo interesse da

desempenha um papel de suma importância

mesma, dessa forma desenvolver sua criatividade

na socialização e no processo de ensino/

e autonomia. Deve partir da cultura infantil,

aprendizagem na EI. Apresenta para criança o

corporeidade e da brincadeira, sendo essa

sentimento de desejo e o prazer de brincar. A

indispensável por ser uma maneira expressar e

palavra lúdica vem do Latim ludus que significa

apoio para aprendizagem e desenvolvimento.

brincar. As atividades lúdicas permitem a

O professor necessita aprender a trabalhar

anexação de valores, desenvolvimento cultural,

com atividade lúdica, a qual bem orientada, é

a socialização, a criatividade e a interação com

o principal meio educacional para formação

o ambiente. Dessa forma a brincadeira oferece

integral da criança.20

a criança a ter opiniões própria, a decidir, a
Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 2| Ano 2021| p. 6

A importância da educação física escolar

Não obstante o professor deve ampliar

na formação do estudante em diversos aspectos.

seus conhecimentos sobre a criança, da abertura

O professor é a peça fundamental na construção

a sua forma de expressão. Precisa criar forma

de conhecimento do aluno. E o professor de

expressiva de desenvolver o conteúdo, ou seja, deve

EFE é essencial para incentivar e habituar a

interagir com a realidade da criança. Utilizando

criança com a atividade física, seus benefícios são

como elemento o lúdico, de tal modo facilitando

de ampla importância para o desenvolvimento

o processo de ensino/aprendizagem. Assim a

físico, psicológico, emocional, intelectual e social

criança se diverte, criando forma prazerosa de se

da criança. Durante as aulas o professor é capaz de

relacionar com saberes. Idealizando, fantasiando

proporcionar aos alunos a descobrir seus limites,

e inventando, a criança abre portas para novas

a e expressar, interagir e colocar em pratica suas

formas de movimentos.21

criatividades.23

A importância e a contribuição do

Complementando o assunto descrito

professor de EFE, não se restringe apenas a quadra

acima, a EF não deve ser encarada como

ou aos espaços externos escolares, observa-se o

somente importante por diversos benefícios para

valor da comunicação humana através dos gestos

formação do cidadão. A LDB - Lei n 9394/1996

motores que podem ocorrer nos mais diversos

no art. 26 no inciso 3 diz que a Educação Física é

contextos (desde brincadeiras nos momentos de

Componente Curricular obrigatório na Educação

recreio como em ações verificadas nas salas de

Básica.

aula). E os jogos, a recreação, a dança e a atividade
psicomotora, contribuem para desenvolvimento
cognitivo, afetivo, social e os gestos motores.
Entretanto o professor deve utilizar a criatividade
e conhecimento, e reconhecer o ato de brincar
como um recurso pedagógico. Desafiando a
criança a inovar as brincadeiras, estimular a
descobrir todos os espaços de caráter lúdica. De
forma abrirá caminhos para criatividade, para
fantasia e a aventura.22
A EFE figura como uma área do
conhecimento (antigamente designada como
disciplina ou componente curricular) de extrema
importância para o desenvolvimento da criança,
assim com as demais disciplinas, tem grande valor

CONCLUSÃO
O ato de brincar é essencial para
desenvolvimento infantil. Porém é notório que
muitas crianças não brincam mais. Os espaços
estão cada vez mais limitados, e as crianças estão
sem espaços para explorar todo seu potencial
de movimento. Estão cada vez mais confinados
em lugares fechados, e por suas vezes os pais
também estão sobrecarregados, trabalhando por
muitas horas. A escola acaba sendo responsável
para formação da criança em todos seus aspectos.
A Lei N 9394/96, Lei Diretrizes e Bases
da Educação (LDB), trouxe uma importante
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modificação a Educação Física, a qual passa ser

novos conhecimento, é brincando que a criança

um componente obrigatório na Educação Básica.

aprende sobre valores, comportamentos, a

Devido a tais mudanças observadas, a escola e

relacionar, desenvolve sua solidariedade, sua

principalmente a Educação Física Escolar (EFE)

empatia, estimulando a sensibilidade visual,

figuram como vetores de extrema importância

auditiva, a imaginação e atividade motora. Tendo

na EI, contribuindo para desenvolvimento da

forte influência no comportamento da criança,

criança em diferentes aspectos. O professor de

ela aprende a se socializar, a se relacionar com

EFE é a peça fundamental para formação do

outras pessoas e a ter regras.

aluno e deverá incentivar as crianças utilizando

Os jogos dramáticos e as brincadeiras de

as estratégias lúdicas consagradas, contribuindo

faz de conta (jogos simbólicos) são determinantes

para

psicológico,

nessa fase. Dentro dessa questão fantasiosa,

intelectual e social. Não obstante é importante

a criança é capaz de entender as emoções, e

destacar que, sem formação específica o

resolver questões no campo dos afetos e medos.

professor (mesmo legitimado pela graduação ao

Sendo importante no equilíbrio emocional da

exercício da profissão) terá dificuldade em atuar

criança. Durante as aulas de EF, o professor deve

nesse segmento do ensino. Através da análise da

exercer o papel de mediador e através dos jogos

literatura acerca da importância do ato de brincar

com regras, proporciona à criança o conceito e

na EI e quanto área do conhecimento a EFE

respeito as regras, controle da impulsividade, o

proporciona uma bagagem de conhecimento

qual são comportamentos desenvolvidos nos

a criança nessa etapa da Educação, cabe ao

jogos desafios. O controle da impulsividade,

professor desse componente curricular fazer de

onde ela aprende a fazer a tomada de decisão,

suas aulas muito mais que apenas momento de

desenvolver estratégia, aprimorar sua noção

descontração.

espacial e temporal.

desenvolvimento

físico,

Que sua aula seja prazerosa e de forma

O conceito de corpo não é ensinado, ele

lúdica. Utilizando como ferramenta pedagógica

é vivido, e através de vivencia e experimentação

o ato de brincar e promovendo o processo de

com meio. De modo que o brincar estrutura

ensino/aprendizagem. Tais ferramenta estimula

e organiza o corpo da criança, desenvolve a

múltiplos benefícios na formação da criança.

linguagem e aprendizagem, promove bem-

O brincar é um ato criativo, e a criatividade

estar físico, mental, a estabilidade emocional, as

é

desenvolvimento

habilidades motoras e cognitivas. De tal forma

do ser humano. A criatividade é base para

que a EF é indispensável na EI, não somente

transformação, para formação do senso crítico

por ser um componente curricular obrigatório

e do raciocínio dessa criança. O brincar constrói

na Educação Básica, além do mais proporciona

fundamental

para

o
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diversos benefícios citado anteriormente.
O presente artigo se propôs a apresentar
uma leitura da importância das abordagens
lúdicas na EI com ênfase nas rotinas de EFE.
Não se aspirou esgotar o assunto, apresentando,
portanto, como fator limitador as obras
consultadas. Sugere-se continuidade nos estudos
e publicações sobre o referido tema para um
maior aprofundamento no assunto em questão.
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