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METODOLOGIA 

 

 

 

 O presente estudo tomou como base literaturas de autores que tratam 

do assunto(pesquisa bibliográfica), os quais nos deixaram muito à vontade para 

falar sobre o tema. Para enriquecer ainda mais o trabalho foram feitas 

pesquisar de artigos publicados em revistas e na Internet da área de saúde e 

de educação física. Foram também consultados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para demonstrar a importância da atividade física dentro da área de 

ação pedagógica. Nahas (1997/2003) e Guedes e Guedes (1993) e foram 

fundamentais neste trabalho pois os mesmos são específicos e objetivos no 

que diz respeito a atividade física associada a qualidade de vida na educação 

infantil. 

 A coleta de dados para a pesquisa foi realizada por meio de um 

questionário nas turmas de educação infantil (EI) da Escola Municipal Pré 

Escolar Edna costa da Cidade de Almenara-Mg,  conduzida periodicamente 

pelo regente de turma juntamente com o professor de Educação física Os 

dados para o inquérito foram coletados entre 1º de maio e 31 de junho de 

2007.  A amostra foi delineada para produzir estimativas das turmas, com 6  

anos de idade a baixo, residente no município mencionado.  As perdas 

estimadas no cálculo amostral são iguais a 20%. Dos 266 alunos avaliados, 

100% participaram. Para o presente trabalho, foram selecionados todos os 

participantes da com idade igual ou inferior a 6 anos. A distribuição por sexo e 

idade dos participantes deste trabalho e as características correspondentes  

foram muito semelhantes.  
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INTRODUÇÃO   

 

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da 

cultura humana. As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo 

cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez 

mais das possibilidades de interação com o mundo. Engatinham, caminham, 

manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupo, com 

objetos ou brinquedos, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu 

corpo e seu movimento. Ao movimentar-se, as crianças expressam 

sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso 

significativo de gestos e posturas corporais. O movimento humano, portanto, é 

mais do que simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma 

linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre 

o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo.  

As maneiras de andar, correr, arremessar, saltar resultam das interações 

sociais e da relação dos homens com o meio; são movimentos cujos 

significados têm sido construídos em função das diferentes necessidades, 

interesses e possibilidades corporais humanas presentes nas diferentes 

culturas em diversas épocas da história. Esses movimentos incorporam-se aos 

comportamentos dos homens, constituindo-se assim numa cultura corporal . 

Dessa forma, diferentes manifestações dessa linguagem foram surgindo, como 

a dança, o jogo, as brincadeiras, as práticas esportivas etc., nas quais se faz 

uso de diferentes gestos, posturas e expressões corporais com 

intencionalidade. 

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

se apropriam do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas.Nesse 

sentido, as instituições de educação infantil devem favorecer um ambiente 

físico e social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e ao mesmo 

tempo seguras para se arriscar e vencer desafios. Quanto mais rico e 

desafiador for esse ambiente, mais ele lhes possibilitará a  ampliação de 

conhecimentos acerca de si mesmas, dos outros e do meio em que vivem. O 

trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e 
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manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de 

aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão 

acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como 

atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de cada criança.do 

repertório da cultura corporal na qual estão inseridas. 

Nesse sentido, as instituições de educação infantil devem favorecer um 

ambiente físico e social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e 

ao mesmo tempo seguras para se arriscar e vencer desafios. Quanto mais rico 

e desafiador for esse ambiente, mais ele lhes possibilitará a ampliação de 

conhecimentos acerca de si mesmas, dos outros e do meio em que vivem. 

O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e 

manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de 

aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão 

acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como 

atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de cada criança. 

Nesse sentido, é importante que o trabalho incorpore a expressividade e 

a mobilidade próprias às crianças. Assim, um grupo disciplinado não é aquele 

em que todos se mantêm quietos e calados, mas sim um grupo em que os 

vários elementos se encontram envolvidos e mobilizados pelas atividades 

propostas. Os deslocamentos, as conversas e as brincadeiras resultantes 

desse envolvimento não podem ser entendidos como dispersão ou desordem, 

e sim como uma manifestação natural das crianças. Compreender o caráter 

lúdico e expressivo das manifestações da motricidade infantil poderá ajudar o 

professor a organizar melhor a sua prática, levando em conta as necessidades 

das crianças. 

Com  base nestas referências apresentaremos no  capitulo I  o que 

retrata a proposta educacional para a educação infantil. No  capitulo II, 

associaremos atividade física   à   saúde,  destacando  atividades de 

movimento na educação infantil.  No  capitulo III,  relataremos  atividade física e 

qualidade de vida, demonstrando  bem que ela faz ao  nosso corpo, abordando 

a qualidade de vida e sua importância no  brincar.  
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CAPITULO I 

 

  A PROPOSTA EDUCACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

     A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 afirma que: 

“O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de (...) 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos” (Oliveira, 

1989). Entende-se, portanto, que a educação das crianças pequenas está 

“assegurada” por lei (pela Constituição de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – Lei No. 9.394 e ainda pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente), e assim, novas políticas de atendimento às crianças de 0 a 6 

anos (atualmente 5 anos), bem como políticas educacionais para a educação 

infantil, são instituídas no Brasil (Oliveira, 2004). 

     Segundo a LDB – Resolução CEB no 01, de 07 de abril de 1999, artigo 

3º, inciso III, a Educação Infantil tem como perspectiva “promover a educação e 

o cuidado, promovendo a integração entre os aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um 

ser completo, total e indivisível”. 

O grande desafio, hoje discutido, da educação infantil enquanto campo 

de educação e cuidado se centra na junção dessas duas áreas. Educar 

cuidando/cuidar educando tem sido a defesa dos pesquisadores e atuantes 

nessa área. Porém, a junção destas duas histórias e a concretização de 

objetivos comuns para as creches e as pré-escolas terá, ainda, um longo 

caminho a ser percorrido (Cunha; Carvalho, 2002). 

 

Este capitulo estará usando também Referencial Curricular Nacional  

para a educação infantil – MEC/SEF, 1998. 3v.: il.   como fonte de consulta 

para a discussão do que será abordado ao longo do nosso estudo. 

 O Referencial Curricular Nacional  para a educação infantil define dois 
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âmbitos de experiências: Formação Pessoal e social e conhecimento de 

mundo. É preciso ressaltar que esta organização possui um caráter 

instrumental e didático, devendo os professores ter consciência, em sua prática 

educativa , que a construção de conhecimentos se processa de maneira 

integrada e global e que há inter-relações entre os diferentes âmbitos a serem 

trabalhados com crianças. 

 O âmbito de formação pessoal e social refere-se ás experiências que 

favorecem prioritariamente a construção do sujeito. Esta organizado de forma a 

explicitar as complexas questões que envolvem o desenvolvimento de 

capacidades de natureza global e afetiva das crianças, seus esquemas 

simbólicos de interação com os outros e com o meio, assim como a relação 

consigo mesma. O trabalho com este âmbito pretende que as instituições 

possam oferecer condições para que as crianças aprendam a conviver, a ser e 

a estar com os outros e consigo mesmas em uma atitude básica de aceitação, 

de respeito e de confiança. Este âmbito abarca um eixo de trabalho 

denominado Identidade e autonomia. 

  O âmbito de Conhecimento de Mundo refere-se à construção das 

diferentes  linguagens pelas crianças e as relações que estabelecem com os 

objetos de conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase na relação das crianças 

com alguns aspectos da cultura. A cultura  é aqui entendida de uma forma 

ampla e plural, como o conjunto de códigos e produções simbólicas , cientificas 

e sociais da humanidade construído ao longo das historias dos diversos grupos 

englobando múltiplos aspectos  e em constante processo de reelaboração  e 

ressignificação. Esta idéia de cultura transcende, mas engloba os interesses 

momentâneos, as tradições especificas e as  e as convenções de grupos 

sociais e particulares. O domínio progressivo das diferentes linguagens  que 

favorecem  que expressão e comunicação de sentimentos , emoções e idéias 

das crianças, propiciam q interação com os outros e facilitam a mediação coma 

cultura e os conhecimentos constituídos. Incide sobre aspectos essenciais do 

desenvolvimento e da aprendizagem e engloba instrumentos fundamentais 

para as crianças continuarem a aprender ao longo da vida. 

 Ao se pensar em uma proposta curricular deve se levar em conta não só 
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o número de horas que as crianças passa na instituição, mas também a idade 

em que começou a freqüenta-la e quantos anos terá pela frente. Estas 

questões acabam influindo na seleção dos conteúdos a serem trabalhados com 

as crianças, na  articulação curricular de maneira a garantir um maior numero 

de experiências diversificadas a todas as crianças que freqüentam . Muitas 

instituições de educação infantil tem a tarefa complexa de receber crianças a 

qualquer tempo e idade. É possível, por exemplo, que crianças ingressem com 

seis meses, co dois anos ou cinco anos. Esta especificidade da educação 

infantil exige uma flexibilidade em relação às propostas pedagógicas e em 

relação aos objetivos educacionais que se pretende alcançar. 

 O espaço na instituição de educação  infantil deve propiciar condições 

para que as crianças possam usufrui-lo em beneficio do seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à 

sua ação. Sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos 

professores em função das ações desenvolvidas . Deve ser pensado e 

rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária , 

assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos. 

Particularmente, as crianças de zero a um ano de idade necessitam de um 

espaço especialmente preparado onde possa engatinhar livremente, ensaiar os 

primeiros passos, brincar, interagir com outras crianças, repousar quando 

sentirem necessidade etc. Os vários  momentos do dia que demanda, mais 

espaço livre para movimentação corporal ou ambientes para aconchego e/ou 

para maior concentração, ou ainda, atividades de cuidados implicam, também, 

planejar, organizar e mudar constantemente o espaço. Nas aulas a forma de 

organização pode comportar ambientes que permitem o desenvolvimento de 

atividade, diversificadas e simultâneas, côo, por exemplo, ambientes para 

jogos, artes, faz-de-conta, leitura, etc.  

 A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem. Rotinas  rígidas e inflexíveis 

desconsideram a criança, que precisa adaptar se ela  e não ao contrário, como 

deveria ser desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho monótono, 

repetitivo e pouco participativo. 
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 O número de horas que a criança permanece na instituição, a amplitude 

dos cuidados físicos necessários ao atendimento, os ritmos e diferenças 

individuais e a especificidade do trabalho pedagógico demandam um 

planejamento constante da rotina. A organização do tempo deve prever 

possibilidades diversas e muitas vezes simultâneas de atividades, como 

atividades mais ou menos movimentadas, individuais ou em grupos, com maior 

ou menor grau de concentração ; de repouso, alimentação e higiene; atividades 

referentes aos diferentes eixos de trabalho. 

 Considerada como instrumento de dinamização da aprendizagem, 

facilitador das percepções infantis sobre o tempo e o espaço, uma rotina clara 

e compreensível para as crianças é fator sobre o tempo e o especo, uma rotina 

clara e compreensível para as crianças é fator de segurança. A rotina pode 

orientar as ações das crianças, assim como dos professores, possibilitando a 

antecipação das situações que irão acontecer. 

 A pluralidade cultural, isto é, a diversidade de etnias, crenças, costumes, 

valores, etc, que caracterizam a população brasileira marca, também, as 

instituições de educação infantil. O trabalho com a diversidade e o convívio 

com a diferença possibilitam a ampliação de horizontes tanto para o professor 

quanto para a criança. Isto porque permite a conscientização de que a 

realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece 

múltiplas escolhas. Assumir um trabalho de acolhimento as diferentes 

expressões e manifestações das crianças e suas famílias significa valorizar  e 

respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos valores do 

outro. Cada família e usas crianças são portadoras de um vasto repertório que 

se constitui em material rico e farto para o exercício do diálogo, aprendizagem 

com a diferença, a não discriminação e as atitudes não preconceituosas. Estas 

capacidades são necessárias para o desenvolvimento de uma postura ética 

nas relações humanas. Nesse sentido, as instituições de educação infantil, por 

intermédio de seus profissionais, devem desenvolver a capacidade de ouvir, 

observar e aprender com as famílias. 

 A comunicação mais individualizada entre as famílias e as instituições de 

educação infantil deve ocorrer desde o inicio de forma planejada. Após os 
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primeiros contatos, a comunicação entre as famílias e os professores pode se 

tornar uma rotina mais informal, mas bastante ativa. Entrar todos os dias até a 

sala onde sua criança  está, trocar algumas palavras com o professor pode ser 

um fator de tranqüilidade para muitos pais. Quanto menor a criança, mais 

importante essa troca de informações. Este contato direto deve ser substituído 

por comunicações impessoais, escritas de maneira burocrática. Oportunidades 

de encontros periódicos com os pais de um mesmo grupo por meio de reuniões 

ou mesmo contatos individuais fazem parte do cotidiano das instituições  de 

educação infantil. 

 Acolher os pais com as dúvidas, angústias e ansiedades, oferecendo 

apoio e tranqüilidade, contribui para que a criança também  se sinta menos 

insegura nos primeiros dias na instituição. Reconhecer que os pais são apenas 

pessoas que mais conhecem as crianças e que entendem muito sobre como 

cuida-las pode facilitar o relacionamento. Antes de tudo, é preciso estabelecer 

uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo é 

parceira de cuidados e educação visando ao bem estar da criança. Quando há 

um certo número de crianças para ingressar na instituição pode-se fazer uma 

reunião com todos os pais novos  para que se conheçam e discutam 

conjuntamente suas dúvidas e preocupações. 

 Quando o atendimento é de período integral, é recomendável que se 

estabeleça um processo gradual de inserção, ampliando o tempo de 

permanência de maneira que a criança vá se familiarizando  aos poucos com o 

professor, com o espaço, com a rotina e com outras crianças com as quais irá 

conviver. È importante  que se solicite, nos primeiros dias, e até quando se fizer 

necessário, a presença da mãe ou do pai ou de alguém conhecido da criança 

para que ela possa enfrentar o ambiente estranho junto de alguém com que se 

sinta segura. Quando tiver estabelecido um vinculo afetivo com o professor e 

com as outras crianças, é que ela poderá enfrentar bem a separação, sendo 

capaz de se despedir da pessoa querida com segurança e desprendimento 

(Referencial curricular nacional para a educação infantil). 
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CAPITULO II 

  

1 -   ATIVIDADE FÍSICA   E   SAÚDE 

 

  A par das evidências de que o homem contemporâneo utiliza-se cada 

vez menos de suas potencialidades corporais e de que o baixo nível de 

atividade física é fator decisivo no desenvolvimento de doenças degenerativas 

sustenta-se à hipótese da necessidade de se promoverem mudanças no seu 

estilo de vida, levando-o a incorporar a prática de atividades físicas ao seu 

cotidiano. Nessa perspectiva, o interesse em conceitos como “ATIVIDADE 

FÍSICA”, “ESTILO DE VIDA” e “QUALIDADE DE VIDA” vem adquirindo 

relevância, ensejando a produção de trabalhos científicos vários e constituindo 

um movimento no sentido de valorizar ações voltadas para a determinação e 

operacionalização de variáveis que possam contribuir para a melhoria do bem-

estar do indivíduo por meio do incremento do nível de atividade física habitual 

da população(ASSUMPÇÃO, MORAIS E FONTOURA, 2002). 

Segundo a revista Amigos da Escola(1999), a escola tem um papel 

fundamental na melhoria da saúde e da qualidade de vida dos alunos. A partir 

da sua função especifica de transmissão de conhecimentos e formação de 

pessoas e cidadãos, a escola pode disseminar e discutir informações, perceber 

vários dos problemas de saúde vivenciados pelos estudantes, procurar preveni-

los e buscar soluções. 

Muitos dos problemas de saúde vivenciados pelos estudantes, procurar 

preveni-los e buscar soluções. 

Muitos dos problemas de aprendizagem estão ligados às condições de 

saúde e de vida do estudante, que exercem grandes influencia no desempenho 

escolar. Por isso, é muito importante que a questão da saúde na escola possa 

ser tratada como um projeto desenvolvido em parceria com a comunidade 

escolar, em que cada um dê a sua contribuição. Essa integração traz soluções 

e resultados concretos e tanto a escola como a comunidade se fortalece. O 

aluno é o principal beneficiado de tudo isso. 
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Como a saúde tem um sistema próprio de atendimento e de atuação no 

setor público, é fundamental que a escola busque estabelecer relação com os 

agentes de saúde da comunidade. Essa articulação é fundamental para se 

definir o que cada um pode fazer e não cair no erro de tentar resolver 

problemas e situações com os quais o serviço de saúde tem de lidar. 

Segundo (MEDINA, 1983), educação física é a disciplina que, através do 

movimento cuida do corpo e da mente. Numa definição mais elaborada, esta 

disciplina poderia ser interpretada como sendo a área do conhecimento 

humano que, fundamentada pela interseção de diversas ciências e 

através de movimentos específicos, objetiva desenvolver o rendimento 

motor e a saúde dos indivíduos. Tomando o conceito mais atual de saúde, 

que interpreta como sendo o “estado de completo bem-estar físico, mental e 

social”. 

 

Segundo os pcn’s (1999) além da promoção da saúde decorrente do 

exercício das funções fisiológicas (respiração, circulação sangüínea, 

resistência, força, flexibilidade, entre outras), o ser humano busca por meio do 

esporte o equilíbrio e o bem estar social. 

Para que o individuo possa se posicionar frente às situações de vida é 

necessário que ele esteja saudável, e aí onde entra a educação física que 

proporciona os meios para se ter este perfil. 

Durante muito tempo, saúde significou ausência de doenças físicas e 

mentais. Nesse sentido, os serviços de saúde eram entendidos somente como 

atendimento curativo. 

Hoje, a saúde é considerada como um conjunto de elementos que propicia 

qualidade de vida: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, 

trabalho renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços, etc. 

Esse conceito está presente na constituição de 1988. 

Saúde, portanto, não é uma condição que depende apenas do individuo. Não 

se pode falar de saúde sem levar em conta os diferentes modos de vida, de 

cultura, situação econômica e social. 

De acordo com Santarém(2001), Caspersen(1985),  MCardle, Katch e 
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Katch(1998), atividade física significa qualquer movimento corporal produzido 

por músculos e que resulta em maior dispêndio de energia acima dos níveis 

normais de repouso. Podendo ser atividade ocupacional, atividades da vida 

diária, deslocamento, atividades de lazer, exercícios físicos, esportes, danças, 

etc. 

 Para Sharkey(1998), atividade física melhora a eficiência do coração, a 

coagulação sangüínea, aumenta o metabolismo das gorduras, a longevidade, a 

auto-estima, o autoconceito e a imagem corporal; reduz o risco de doenças 

crônicas, a ansiedade, o estresse e a depressão. 

 Nesta linha, Matsudo & Matsudo (2000) afirmam que os principais 

benefícios à saúde advinda da prática de atividade física referem-se aos 

aspectos antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos. Os 

efeitos metabólicos apontados pelos autores são o aumento do volume 

sistólico; o aumento da potência aeróbica; o aumento da ventilação pulmonar; a 

melhora do perfil lipídico; a diminuição da pressão arterial; a melhora da 

sensibilidade à insulina e a diminuição da freqüência cardíaca em repouso e no 

trabalho sub-máximo. Com relação aos efeitos antro-pométricos e 

neuromusculares ocorre, segundo os autores, a diminuição da gordura 

corporal, o incremento da força e da massa muscular, da densidade óssea e da 

flexibilidade.  

Após estas definições podemos esclarecer que a atividade física é muito 

eficiente e importante para a vida dos seres humanos, pois trabalha com os 

aspectos motores, mentais e sociais do ser.    Benefícios da atividade física: 

Melhora da velocidade ao andar e do equilíbrio; 

Melhora da auto-eficácia; 

Contribuição para a manutenção e/ou o aumento da densidade óssea; 

Auxílio no controle do diabetes, da artrite, das doenças cardíacas e dos 

problemas com colesterol alto e hipertensão;  

Melhora da ingestão alimentar; 

Diminuição da depressão; 
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Redução da ocorrência de acidentes, pois os reflexos e a velocidade ao andar 

ficam melhores; 

Manutenção do peso corporal e melhora da mobilidade do idoso. 

(extraído do Guia SERASA de orientação ao cidadão) 

Segundo Santarém(2001), são estes os benefícios da atividade física para a 
saúde: 

1) Alívio de tensões emocionais: a atividade física é reconhecida como uma 

forma eficiente de aliviar o stress emocional, diminuindo assim um importante 

fator de risco para diversas doenças crônicas. 

2) Melhora da composição sanguínea: os exercícios em geral tendem a 

normalizar os níveis de glicose, gorduras e diversas outras substâncias no 

sangue, que podem estar alterados e trazer riscos aos portadores. 

3) Redução da pressão arterial: pessoas ativas fisicamente tendem a ter 

níveis pressóricos mais baixos, e os exercícios em geral auxiliam a diminuir a 

pressão arterial dos hipertensos.  

4) Estímulo ao emagrecimento: qualquer tipo de exercício estimula a redução 

da gordura corporal, diminuindo assim a possibilidade da pessoa desenvolver 

doenças como a aterosclerose, o diabetes e  outras. 

5) Aumento da densidade óssea: o sedentarismo leva a uma diminuição 

progressiva da resistência óssea, aumentando o risco de fraturas, e os 

exercícios físicos constituem recurso de alta relevância para evitar e 

 reverter essa situação. 

6) Aumento da massa muscular: a atividade física habitual leva a um 

aumento do volume e força dos músculos, protegendo as articulações e 

favorecendo a aptidão física. 

7) Desenvolvimento da aptidão física: os exercícios aumentam a capacidade 

das pessoas realizarem esforços, permitindo assim maior autonomia motora, 

condição conhecida como boa qualidade de vida. 

Depois destes conceitos e estudos apresentados pelos pesquisadores 
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acima citados, cabe nos somente, reinteirar a suma importância que tem a 

atividade física para existência humana. Ela é o eixo de uma engrenagem que 

põe a máquina humana em movimento. Em cada ciclo de vida funciona e 

necessita de valores diferentes respeitando a individualidade de cada ser. 

Saúde, de acordo com Bouchard (1990), é definida como uma condição 

humana com dimensões física, social e psicológica, cada uma caracterizada 

por um continuum com pólos positivos e negativos. A saúde positiva estaria 

associada à capacidade de apreciar a vida e resistir aos desafios do cotidiano e 

a saúde negativa associar-se-ia à morbidade e, no extremo, à mortalidade. 

Pode-se admitir que a promoção da saúde se constitui, de fato, em 

objetivo central da Educação Física na escola. Ela oferece a única contribuição 

que provavelmente não seja efetivamente oferecida em qualquer outro lugar. 

Facilita, outrossim, o crescimento físico e educa as crianças sobre os inúmeros 

atributos da saúde relacionados com a Atividade Física. Para alguns 

pesquisadores, como Sleap (1990, p. 21), por exemplo, o assunto assume 

tamanha seriedade ao afirmar que fica muito difícil visualizar quais outros 

objetivos podem ser justificados tão fortemente como a saúde.  

A promoção da saúde ocorre, portanto, quando são asseguradas as 

condições para a vida digna aos cidadãos, e especificamente, por meio da 

educação, da adoção de estilos de vida saudáveis, do desenvolvimento de 

aptidões e capacidades individuais da promoção de um ambiente saudável e 

na garantia de políticas publicas voltadas para a qualidade de vida  e dos 

serviços de saúde.  
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Na visão de Gentile, a promoção da saúde corresponde a um processo 

que permite às pessoas adquirir maior controle sobre sua própria saúde e, ao 

mesmo tempo, procurar melhora-la. A autora conceitua saúde como a 

magnitude em que  um individuo ou grupo podem, por um lado, realizar suas 

aspirações e satisfazer suas necessidades e, por outro, mudar seu entorno ou 

enfrenta-lo. Percebe-se neste conceito a preocupação em resgatar a dimensão 

e articular as dimensões sociais, pessoais e físicas. 

Segundo Assumpção, Morais e Fontoura (2002), saúde não pode ser 

tratada como uma variável exclusivamente biológica. Elementos sociais, 

políticos, culturais e econômicos estão envolvidos na discussão sobre este 

assunto e, obrigatoriamente, devem ser considerados se o objetivo for 

compreender a questão de maneira mais aprofundada. 

Para aptidão física, adotam a definição de Bouchard et al.(1990): um 

estado dinâmico de energia e vitalidade que permita a cada um, funcionando 

no pico de sua capacidade intelectual, realizar as tarefas do cotidiano, ocupar 

ativamente as horas de lazer, enfrentar emergências imprevistas sem fadigas 

excessiva, sentir uma alegria de viver e evitar o aparecimento das disfunções 

hipocíneticas.   

 

2 -  ATIVIDADES DE MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1 -  A criança e o movimento 

 

É importante possibilitar diferentes movimentos que aparecem em 

atividades como lutar, dançar, subir e descer de árvores ou obstáculos, jogar 

bola, rodar bambolê etc. Essas experiências devem ser oferecidas sempre, 

com o cuidado de evitar enquadrar as criança sem modelos de comportamento 

estereotipados, associados ao gênero masculino e feminino,como, por 
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exemplo, não deixar que as meninas joguem futebol ou que os meninos rodem 

bambolê. 

A brincadeira de pular corda, tão popular no Brasil, propõe às crianças 

uma pesquisa corporal intensa, tanto em relação às diferentes qualidades de 

movimento que sugere(rápidos ou lentos; pesados ou leves) como também em 

relação à percepção espaço-temporal,já que, para “entrar” na corda, as 

crianças devem sentir o ritmo de suas batidas no chão para perceber o 

momento certo. A corda pode também ser utilizada em outras brincadeiras 

desafiadoras. Ao ser amarrada no galho de uma árvore, possibilita à criança 

pendurar-se e balançar-se; ao ser esticada em diferentes alturas, permite que 

as crianças se arrastem,agachem etc. 

Os primeiros jogos de regras são valiosos para o desenvolvimento de 

capacidades corporais de equilíbrio e coordenação, mas trazem também a 

oportunidade, para as crianças, das primeiras situações competitivas, em que 

suas habilidades poderão ser valorizadas de acordo com os objetivos do jogo. 

É muito importante que o professor esteja atento aos conflitos que possam 

surgir nessas situações, ajudando as crianças a desenvolver uma atitude de 

competição de forma saudável. Nesta faixa etária, o professor é quem ajudará 

as crianças a combinar e cumprir regras, desenvolvendo atitudes de respeito e 

cooperação tão necessárias, mais tarde, no desenvolvimento das habilidades 

desportivas. 

São muitos os jogos existentes nas diferentes regiões do Brasil que 

podem ser utilizados para esse fim; cabe ao professor levantar junto a crianças, 

familiares e comunidade aqueles mais significativos . As brincadeiras e jogos 

envolvem a descoberta e a exploração de capacidades físicas e a expressão 

de emoções, afetos e sentimentos. Além de alegria e prazer, algumas vezes a 

exposição de seu corpo e de seus movimentos podem gerar vergonha, medo 

ou raiva. Isso também precisa ser considerado pelo professor para que ele 

possa ajudar as crianças a lidar de forma positiva com limites e possibilidades 

do próprio corpo. 

As diferentes atividades que ocorrem nas instituições requerem das 

crianças posturas corporais distintas. Cabe ao professor organizar o ambiente 
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de tal forma a garantir a postura mais adequada para cada atividade, não as 

restringindo a modelos estereotipados. 

É muito importante que o professor perceba os diversos significados que 

pode ter a atividade motora para as crianças. Isso poderá contribuir para que 

ele possa ajudá-las a ter uma percepção adequada de seus recursos corporais, 

de suas possibilidades e limitações sempre em transformação, dando-lhes 

condições de se expressarem com liberdade e de aperfeiçoarem suas 

competências motoras. 

O professor deve refletir sobre as solicitações corporais das crianças e 

sua atitude diante das manifestações da motricidade infantil, compreendendo 

seu caráter lúdico e expressivo. Além de refletir acerca das possibilidades 

posturais e motoras oferecidas no conjunto das atividades, é interessante 

planejar situações de trabalho voltadas para aspectos mais específicos do 

desenvolvimento corporal e motor. Nessa perspectiva, o professor deverá 

avaliar constantemente o tempo de contenção motora ou de manutenção de 

uma mesma postura de maneira a adequar as atividades às possibilidades das 

crianças de diferentes idades. 

Outro ponto de reflexão diz respeito à lateralidade, ou seja, à predominância 

para ouso de um lado do corpo. Durante o processo de definição da 

lateralidade, as crianças podem usar, indiscriminadamente, ambos os lados do 

corpo. Espontaneamente a criança irá manifestar a preferência pelo uso de 

uma das mãos, definindo-se como destra ou canhota. Assim, cabe ao professor 

acolher suas preferências, sem impor-lhes, por exemplo, o uso da mão direita.  

A organização do ambiente, dos materiais e do tempo visam a auxiliar 

que as manifestações motoras das crianças estejam integradas nas diversas 

atividades da rotina. Para isso, os espaços externos e internos devem ser 

amplos o suficiente para acolher as manifestações da motricidade infantil. Os 

objetos, brinquedos e materiais devem auxiliar as atividades expressivas e 

instrumentais do movimento. 

Para que se tenha condições reais de avaliar se uma criança está ou 

não desenvolvendo uma motricidade saudável, faz-se necessário refletir sobre 

o ambiente da instituição e o trabalho ali desenvolvido: ele é suficientemente 
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desafiador? Será que as crianças não ficam muito tempo sentadas, sem 

oportunidades de exercitar outras posturas? As atividades oferecidas propiciam 

situações de interação? A avaliação do movimento deve ser contínua, levando 

em consideração os processos vivenciados pelas crianças, resultado de um 

trabalho intencional do professor. Deverá constituir-se em instrumento para a 

reorganização de objetivos, conteúdos, procedimentos, atividades e como 

forma de acompanhar e conhecer cada criança e grupo. 

A observação cuidadosa sobre cada criança e sobre o grupo fornece 

elementos que podem auxiliar na construção de uma prática que considere o 

corpo e o movimento das crianças. 

Devem ser documentados os aspectos referentes a expressividade do 

movimento e sua dimensão instrumental. É recomendável que o professor 

atualize, sistematicamente, suas observações, documentando mudanças e 

conquistas. São consideradas como experiências prioritárias para a 

aprendizagem do movimento realizada pelas crianças de zero a três anos: uso 

de gestos e ritmos corporais diversos para expressar-se; deslocamentos no 

espaço sem ajuda. Para que isso ocorra é necessário que sejam oferecidas 

condições para que as crianças explorem suas capacidades expressivas, 

aceitando com confiança desafios corporais. 
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CAPITULO III 

 1 -  ATIVIDADE FISICA E QUALIDADE DE VIDA, UM BEM PARA O 
NOSSO CORPO 

Com a chegada do conforto proporcionado pela mecanização, 

automação e pela tecnologia dos computadores, a população que antes era 

ativa passou a se eximir em grande parte, das tarefas físicas mais intensa no 

trabalho e nas atividades de vida diária.Antes a necessidade era pela 

sobrevivência, pois tinham que caçar, pescar, fugir em busca de refúgios etc, e 

hoje até o lazer ativo está com o tempo reduzido em função do lazer passivo-

como televisão e jogos eletrônicos.Estes meios de poupar esforços, apesar de 

proporcionarem conforto e maior produtividade, não diminuem a necessidade 

de exercitarmos regularmente para que os males do sedentarismo não 

prejudiquem nossas saúdes físicas e mentais, reduzindo a qualidade de nossas 

vidas, a médio e longo prazo. Pesquisas mostram que a as mudanças 

comportamentais podem ser efetivas para a prevenção e controle das doenças 

associadas à inatividade, como as hipocinéticas(NAHAS,2003). 

Dentro do que vimos anteriormente faz-se necessário fazer a seguinte 

pergunta atividade física tem influencia, na saúde e na qualidade de vida? 

É extremamente importante que a educação física escolar esteja 

preparando os educandos para um estilo de vida permanentemente ativo, em 

que as atividades físicas relacionadas com a saúde possam fazer parte 

integrante do seu cotidiano ao longo de toda a vida. 

A observação de Sleap (1990, p. 19) é bastante pontual. Comenta o autor 

que a Educação Física  tem sido freqüentemente vista como educação do ou 

através do físico, mas a educação sobre (ou para) o físico também deve ser 

cogitada. Educação sobre como manter o corpo em boas condições para 

melhorar a qualidade e quantidade de vida deve ser considerada tão relevante 

quanto os ensinamentos de habilidades para um esporte coletivo, o qual pode 

não ser nunca mais jogado, uma vez terminados os dias escolares.  
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Para Nahas(2003), o termo qualidade de vida está associado a muitos 

fatores de natureza biológica, psicológica e sócio-cultural, tais como: saúde 

física, saúde mental, longevidade, satisfação no trabalho, salário, lazer, 

relações familiares, disposição, produtividades, dignidade e até espiritualidade. 

 Mas para Gil e Feinstein(1994), citados por Álvares (1996), qualidade de 

vida é uma percepção individual relativa às condições de saúde e a outros 

aspectos que interferem na vida pessoal como no trabalho, família, amigos e 

outras circunstâncias da vida. 

Katch & McArdle (1996) preconizam a prática de exercícios físicos 

regulares como fator determinante no aumento da expectativa de vida das 

pessoas.  

 A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (1999), em 

posicionamento oficial, sustenta que a saúde e qualidade de vida do homem 

podem ser preservadas e aprimoradas pela prática regular de atividade física.  

 Matsudo & Matsudo (1999, 2000), reiteram a prescrição de atividade 

física enquanto fator de prevenção de doença e melhoria da qualidade de vida.  

  Lima (1999) afirma que a Atividade Física tem, cada vez mais, 

representado um fator de Qualidade de Vida dos seres humanos, 

possibilitando-lhes uma maior produtividade e melhor bem-estar.  

Guedes & Guedes (1995) reconhecem as vantagens da prática de 

atividade física regular na melhoria da qualidade de vida.  

       Nahas (1997) admite a relação entre a atividade física e qualidade de vida. 

Citando Blair (1993) & Pate (1995), o autor identifica, nas sociedades 

industrializadas, a atividade física enquanto fator de qualidade de vida, quer 

seja em termos gerais, quer seja relacionada à saúde.  

         Silva (1999), ao distinguir a qualidade de vida em sentido geral (aplicada 
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ao indivíduo saudável) da qualidade de vida relacionada à saúde (aplicada ao 

indivíduo sabidamente doente) vincula à prática de atividade física à obtenção 

e preservação da qualidade de vida.  

Dantas (1999), buscando responder em que medida a atividade física 

proporcionaria uma desejável qualidade de vida, sugere que programas de 

atividade física bem organizados podem suprir as diversas necessidades 

individuais, multiplicando as oportunidades de se obter prazer e, 

conseqüentemente, otimizar a qualidade de vida.  

        Lopes & Altertjum (1999) escrevem que a prática da caminhada contribui 

para a promoção da saúde de forma preventiva e consciente. Vêem na 

atividade física um importante instrumento de busca de melhor qualidade de 

vida.  

      O “Manifesto de São Paulo para a promoção de Atividades Físicas nas 

Américas” - publicado na Revista Brasileira Ciência e Movimento (jan/2000) - 

destacam a necessidade de inclusão da prática de atividade física no cotidiano 

das pessoas de modo a promover estilos de vida saudáveis rumo a melhoria da 

qualidade de vida. 

Portanto verifica-se que a qualidade de vida não tem um conceito pronto 

que serve para todas as pessoas, ela varia de pessoa por pessoa e tende a 

mudar ao longo da vida de cada um. 

Recentemente, a relação atividade física e saúde vem sendo gradualmente 

substituída pelo enfoque da qualidade de vida, o qual tem sido incorporado ao 

discurso da Educação Física e das Ciências do Esporte. Tem, na relação 

positiva estabelecida entre atividade física e melhores padrões de qualidade de 

vida, sua maior expressão.  

É bem verdade que todos independente da forma estamos na busca por 
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uma melhoria da expectativa de vida. Muitas vezes até queremos tê-la indo 

contra as regras que apontam para a mesma. Mas se quisermos obter essa 

qualidade de vida devemos nos abster dos prazeres que interferem e 

prejudicam os nossos ideais. 

1.1  - A QUALIDADE DE VIDA E O BRINCAR. 

 

     A respeito do assunto, MASLOW (1973), citado por APPLEY & COFER 

(1976) hierarquiza as necessidades do homem, afirmando que a necessidade 

posterior só é realizada quando a anterior estiver satisfeita. Os tipos de 

necessidades citados pelo referido autor são por ordem de importância: 

necessidades fisiológicas, de segurança, de afeição, de auto-estima e de auto-

realização.  

     Seguindo a idéia de MASLOW (1973), a criança deve primeiramente 

satisfazer suas necessidades fisiológicas e de segurança, pra a partir daí 

satisfazer suas necessidades relacionadas com a afetividade, a estima e a 

realização de objetivos. Portanto, para as crianças, após cumprirem suas 

necessidades fisiológicas básicas (respirar, locomoção, alimentação, entre 

outras) e suas necessidades de segurança (aqui é incluído a moradia), os 

outros fatores de necessidades podem ser adquiridos através da brincadeira. 

     Através do ato de brincar a criança pode satisfazer seus desejos, sejam 

de ordem afetiva, relacionada à estima ou a realização de objetivos e 

finalidades. Durante a prática lúdica, a criança exercita suas capacidades de 

relacionamento, aprende a ganhar, a perder, opor-se, expressar suas vontades 

e desejos, negociar, pedir, recusar, compreende que não é um ser único e que 

precisa viver em grupo respeitando regras e opiniões contrárias; enfim, adquire 

afeição.     Brincando educa sua sensibilidade para apreciar seus esforços e 

tentativas, o prazer que atinge quando consegue finalizar uma tarefa (montar 

um quebra-cabeça ou pegar o colega) faz com que se sinta realizada por 

atingir uma meta, levando-a a auto-estima. A brincadeira desafia a criança e a 

leva a tingir níveis de realização acima daquilo que ela pode conseguir 
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normalmente. 

    Para reforçar este entendimento, AUSUBEL, NOVAK & HANESIAN (1980, p. 

217) colocam como fatores primordiais para uma boa qualidade de vida os 

seguintes fatores (em ordem de aquisição): 

Conservar a vida (subsistência); 

Manter a segurança (conforto); 

Conseguir o prazer (humor e diversão); 

Experimentar mudanças e novidades; 

Expandir o ego; 

Sentir auto-respeito. 

Mais uma vez observa-se que, a criança somente após atingir as 

condições de subsistência (necessidades fisiológicas) e de segurança, 

conseguirá partir para os outros fatores; e, novamente através da brincadeira, 

todos os outros itens podem ser atingidos, pois o prazer em brincar é 

indiscutível, a experimentação do novo vem com os desafios envolvidos nos 

jogos e brincadeiras infantis, a auto-estima e o auto-respeito também são 

facilmente realizáveis através do ato de brincar, pois como já foi citado, ao 

brincar a criança descobre seus limites, atinge metas e se realiza. 

     A qualidade de vida pode ser conceituada como o grau maior ou menor 

de satisfação das carências pessoais, observando que a busca pela boa 

qualidade de vida consiste mais claramente em visar situações prazerosas, e 

menos em evitar aborrecimentos ou vivências problemáticas, e é isso o que a 

brincadeira reflete aos pequenos.  

     Sabeh e Verdugo (2002) em sua busca de encontrar um instrumento de 

avaliação da percepção de qualidade de vida na infância realizaram uma 

categorização para detectar dimensões, baseado em modelos de qualidade de 

vida já construídos, especialmente o de Schalock (1997). As categorias são: 

1. Ócio e atividade recreativa: experiências de ócio, recreativas e de 
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tempo livre como jogos, esportes, atividade física, televisão, vídeos, realizadas 

de forma individual ou em grupo; 

2. Rendimento: relacionado ao desempenho e aos resultados alcançados em 

atividades escolares ou esportivas; 

3. Relações inter-pessoais: interação positiva ou negativa com e entre pessoas 

de seu meio. Aqui se inclui o vínculo com animais; 

4. Bem-estar físico e emocional: estado físico e saúde da criança, de familiares 

e amigos; 

5. Bem-estar coletivo e valores: situações sociais, econômicas, políticas que a 

criança percebe de seu meio sócio-cultural, assim como em relação à valores 

humanos; 

6. Bem-estar material: consecução e relação com objetos, e a característica 

física dos ambientes em que vivem. 

1.2 -   ATIVIDADE FÍSICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

De  acordo como Parâmetros Curriculares Nacionais(PCN),esperasse 

que as crianças, ao ingressarem na escola, possuam uma série de 

conhecimentos sobre movimento, corpo e cultura corporal, fruto de experiência 

pessoal , das evidencias diárias no seu ciclo social e das informações 

adquiridas pelos meios comunicação.  

Segundo estudos realizados pó BEE(1996), a criança apresenta a 

capacidade de compreender e realizar atividades elaboradas, pois já conhece e 

domina melhor seu corpo. Inicialmente, seus movimentos são agitados e 

exagerados, mas demonstram Constância e tonacidade nas atividades 

motoras, principalmente quando lhe agradam. 

Segundo Maitino(1998), estudos nesta área, como por exemplo, os 
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desenvolvidos por Gerber (1992), Pate (1995), Maitino (1998) apontam que 

crianças em idade escolar apresentam vários indicadores de risco os quais, na 

idade adulta, são preditivos da deficiência Cárdiaca  , razão pela qual a 

prevenção primária da aterosclerose deve ser iniciada precocemente. Sugerem 

ainda que a escola se constitui em espaço de excelência para o início de 

procedimentos pedagógicos sobre Educação para a Saúde.  

  A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (n° 9 394, de 

20 de dezembro de 1996), no seu artigo 26, parágrafo 3º, estabelece que “a 

Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições 

da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”.  

Segundo(GUEDES, 1999), a educação física continua sendo disciplina 

do componente curricular no sistema educacional brasileiro. Historicamente, 

sua permanência no currículo escolar tem sido justificada com base na 

abrangência da prática esportiva no desenvolvimento cultural do jovem. Com 

esta justificativa, não restam dúvidas que a maior ênfase nas aulas de física 

venha a ser os esportes competitivos educação. 

 Na tentativa de modificar esta situação, várias propostas alternativas 

tem sido advogadas. No entanto a maioria delas colocando o professor de 

educação física como simples coadjuvante do processo educacional, 

responsável simplesmente por entreter as crianças e jovens mediante as 

chamadas atividades recreativas, ao invés de desenvolver conjunto de 

conteúdos que possa verdadeiramente contribuir, em um contexto educacional 

mais amplo, na formação dos educandos. 

Segundo os PCNs(1998), na atual política estabelecida para a 

educação, cabe à educação física aproveitar todas essas características e 

experiências que os alunos possuem para enriquecê-los e estimulá-los no 
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sentido de desenvolver outras habilidades que não teriam fora da escola. As 

aulas devem ser bastante prazerosas, informativas e contextualizadas, 

abordando conteúdos na forma de jogos, exercícios, atividades rítmicas, 

danças, lutas, ginásticas e brincadeiras. 

O professor deve humanizar e diversificar a prática, buscando ampliar, 

de uma visão apenas biológica para um trabalho que incorpore todas as outras 

capacidades dos alunos(ibid). 

A aula no ensino fundamental deve propiciar aos alunos a participação 

em atividades corporais, incentivar relações equilibradas e construtivas com os 

colegas, sem qualquer forma de discriminação; valorizar atitudes de respeito 

mutuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas. Deve 

transmitir também informações de hábitos saudáveis de vida, despertando o 

gosto pela atividade física(ibid). 

Neste contexto, localizava-se a Educação Física, caracterizada como 

atividade. Isto não implicava que estivesse hierarquizada ou que a Lei em 

algum momento lhe atribuísse menor importância em cotejo com as disciplinas. 

Apenas particularizava um e outro componente curricular. Se, nas atividades, 

as práticas prevaleciam, de forma alguma excluía o conhecimento(MAITINO, 

1998). 

A Educação Física é um processo de Educação em Saúde, seja por vias 

formais ou não formais,  pois ao promover uma educação efetiva para a saúde 

e uma ocupação saudável do tempo livre de lazer, constitui-se em um meio 

efetivo para a conquista de um estilo de vida ativo e em conseqüência favorece 

a obtenção de qualidade de vida.  

     Segundo o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF, 2002), o 

profissional de Educação Física é um especialista em atividades físicas, nas 

suas mais diversas manifestações, tendo como propósito prestar serviços que 

favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a 

capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e 

condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do 
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bem estar, da consciência, da expressão e estética do movimento, da 

prevenção de doenças, de problemas posturais, da compensação de distúrbios 

funcionais, contribuindo ainda para a consecução da autonomia, auto-estima, 

da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações pessoais, da 

preservação do meio ambiente, visando enfim a consecução da qualidade de 

vida.  

     Portanto a Educação Física deverá ser conduzida como um caminho 

de desenvolvimento de estilos de vida ativos pelos brasileiros, para que possa 

contribuir para a qualidade de vida da população.  

     Na educação infantil, a educação física utiliza-se de jogos e 

brincadeiras como um poderoso instrumento para auxiliar o desenvolvimento 

das crianças, seja no plano motor, afetivo ou cognitivo com a finalidade de 

promover um estilo de vida ativo e saudável, conduzindo a uma qualidade de 

vida satisfatória. 

Com base em uma nova visão que vem norteando os estudos voltados 

ao movimento humano, acredita-se de que qualquer tentativa de resposta a 

esta questão deve estar orientada para os aspectos que possam se relacionar 

de maneira direta e efetiva com a educação para a saúde. 

Segundo os Pcn’s(1998), de fato, o que está sendo proposto é que as 

crianças em idade escolar tenham acesso a um conjunto de informações 

teóricas e práticas a propósito da atividade física regular, sistemática e 

vinculada à aquisição e manutenção de níveis satisfatórios de aptidão física, 

além da adoção de estilo de vida saudável, na medida do possível, com 

aderência na fase adulta. Não se trata, necessariamente, de condicionar 

fisicamente as crianças, senão oferecer-lhes formação escolar – posto que a 

escola constitui-se no espaço onde se aprende alguma coisa – sobre conteúdo 

e procedimentos metodológicos relacionados à atividade física e à saúde, o 

que, por certo, inclui o combate ao sedentarismo.  

Em nosso meio, iniciativas neste sentido são raras. Guedes & Guedes 
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(1993, p. 18), por exemplo, apontam para a existência de fundamento lógico, 

racional, no sentido de atribuir-se à Educação Física escolar outro eixo de 

interesse, qual seja o da Educação para a promoção da saúde em superação 

ao desenvolvimento de habilidades atléticas e/ou recreacionais, até por que, na 

sociedade atual, número significativo de pessoas adultas contribuem 

fortemente com o aumento estatístico de doenças cardiovasculares, as quais, 

de alguma forma, estão associadas com o sedentarismo.  

Possivelmente, a razão mais convincente para a promoção de estilo de 

vida ativo na escola é dada por Bar-Or (1987, p. 306) apud Maitino(1998) ao 

enfatizar que a escola constitui-se realmente no único lugar no qual todas as 

crianças, sem restrições de educação, formação, sexo, raça e passado atlético 

têm a oportunidade de beneficiarem-se de tais experiências. Comenta ainda 

que, nos Estados Unidos, professores de EF têm participado efetivamente em 

programas de controle de peso entre escolares.  

Armstrong (1990, p. 13) apud Maitino(1998), sugere que o primeiro 

objetivo da inclusão da Atividade Física  relacionada à saúde nos currículos da 

Educação Física  deve ser no sentido de as crianças realizarem activity 

independence, ou seja, tornarem-se independentes quanto às suas atividades. 

Os professores devem ajudá-las e encorajá-las a internalizar a motivação para 

serem ativas, de forma que, quando a motivação extrínseca dos professores for 

retirada, a criança continue com um estilo de vida ativo. Para conseguir esta 

independência, a criança deve entender os princípios sobre atividades que 

objetivam a saúde, além de saber como tomar decisões no sentido de 

implementar programas individuais, os quais devem ser periodicamente 

redirecionados e modificados com o passar dos anos.  

Pode-se admitir que a promoção da saúde se constitui, de fato, em 

objetivo central da Educação Física  na escola. Ela oferece a única contribuição 

que provavelmente não seja efetivamente oferecida em qualquer outro lugar. 
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Facilita, outrossim, o crescimento físico e educa as crianças sobre os inúmeros 

atributos da saúde relacionados com a Atividade Física . Para alguns 

pesquisadores, como Sleap (1990, p. 21), por exemplo, o assunto assume 

tamanha seriedade ao afirmar que fica muito difícil visualizar quais outros 

objetivos podem ser justificados tão fortemente como a saúde.  

Dentre os componentes curriculares do ensino básico, a Educação 

Física pode ser entendida como a principal condutora desta ação pedagógica, 

até porque existe uma demanda de informações confiáveis a propósito de 

conteúdo e metodologia do exercício físico direcionados à aquisição e 

manutenção de satisfatório nível de aptidão física relacionada à saúde, na 

sociedade atual. Não se desconsidera, contudo, que para considerável parcela 

da população, com outros perfis de cidadania, soe como heresia cogitar sobre 

condições saudáveis de vida, preocupada que está com questões básicas de 

sobrevivência. De fato, nem todos podem decidir sobre seu estilo de vida. 

Ocorre, no entanto, que os demais componentes curriculares também não dão 

conta das distorções ou injustiças sociais. Mas se à escola, de modo geral, 

cumpre formar o futuro cidadão, então, toda ação educativa se justifica. Não 

fosse assim, que sentido teria a educação para o trânsito que é implementada 

em algumas escolas? Qual é a garantia de que todos os educandos, quando se 

tornarem adultos, poderão ter acesso, por exemplo, a um carro? Mas todos, 

com alguma certeza poderão ter problemas induzidos por doenças 

hipocinéticas(PCN’S, 1998). 

O ensino de saúde tem sido um desafio para a educação no que se 

refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora 

de atitudes e hábitos de vida. As experiências mostram que transmitir 

informações a respeito do funcionamento do corpo e das características das 

doenças, bem como de um elenco de hábitos de higiene, não é suficiente para 

que os alunos desenvolvam atitudes de vida saudável(ibid).  
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Fica assim visível de quanto a ação pedagógica do profissional da 

educação física e fundamental, pois o mesmo irá direcionar e conduzir um 

processo que terá influência aos seus clientes  para o resto da vida. Orientar 

para a saúde por meio de atividades físicas é educar para um bem estar físico 

e social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     A educação física voltada para a saúde não cumpre o papel de substituir 

as mudanças estruturais da sociedade, necessárias para a garantia da 

qualidade de vida, mas pode contribuir para sua efetivação.         

Podemos  considerar  que a  sua inserção curricular na esfera da 

educação infantil significa  um  avanço para  o  ensino  da educação física  

(Sousa,  Vago,  1997,  125).  No  entanto, sabemos  que a  construção  de  

uma educação pública,  democrática  e  de  qualidade,  da  qual  a educação 

física seja parte integrante, não depende exclusivamente  de  leis,  mas  

também,  e fundamentalmente,  de  políticas  e  ações governamentais  que  

garantam  as  condições objetivas para a sua concretização. Nesse sentido, 

ainda  temos  muito o  quê  refletir  a  respeito  do espaço da educação física 

na educação infantil.  

Um  dos  pontos  essenciais  dessa reflexão  diz  respeito  à  

organização  geral  do currículo das  creches  e  pré-escolas,  levando  em 

consideração a indissociabilidade entre educação e cuidado (educar e cuidar) 

no sentido de se buscar uma superação da dicotomia educação/assistência no 

trabalho com a criança de zero a seis anos de idade.  

   A  percepção infantil sobre qualidade de vida requer muitos fatores. As 

crianças são sujeitas à mudanças, sendo influenciadas por eventos cotidianos 

e problemas as vezes sem a possível solução . Para as crianças bem estar 

pode significar o quanto seus desejos e esperanças estão próximos do que 
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acontece.  

Cada criança possui inúmeras maneiras de pensar, de jogar, de brincar, 

de falar, de escutar e de se movimentar. Por meio destas diferentes linguagens 

é que se expressam no seu cotidiano, no seu convívio familiar e social, 

construindo sua cultura e identidade infantil. A criança se expressa com seu 

corpo, através do movimento. O corpo possibilita à criança apreender e 

explorar o mundo, estabelecendo relações com os outros e com o meio.  

A criança utiliza seu corpo e o movimento como forma para interagir com 

outras crianças e com o meio, produzindo culturas. Essas culturas estão 

embasadas em valores como a ludicidade, a criatividade nas suas experiências 

de movimento (Sayão, 2002). O que significa que as práticas escolares devem 

respeitar, compreender e acolher o universo cultural infantil, dando acesso a 

outras formas de produzir conhecimento que são fundamentais para o 

desenvolvimento da criança.   

 

     Dentro deste  contexto  o grau de instrução escolar, a participação dos 

pais, sua importância dentro do seu grupo de amigos, suas potencialidades 

física e mental são fatores que interferem claramente na definição de qualidade 

de vida pelas próprias crianças. Outro fato muito importante é o material, na 

infância os brinquedos e outros materiais lúdicos adquirem um fator 

condicionante à felicidade e, por conseguinte, a consecução da qualidade de 

vida. 

 Atividade física e saúde estão intimamente ligadas. A despeito de que 

educar para a saúde seja além de responsabilidade do profissional  de 

educação física como de outras  instâncias, aí é onde a escola passa a ser 

uma instituição privilegiada, pois pode transformar se num espaço 

genuinamente de promoção de saúde e qualidade de vida, começando  

basicamente na educação infantil. 

         No caso específico da educação física, o profissional dessa área 
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possui ferramentas valiosas para provocar estímulos que levem ao 

desenvolvimento de forma bastante prazerosa: a brincadeira e o jogo. A partir 

da utilização da imaginação, a criança deixa de levar em conta as 

características reais do objeto, se detendo no significado determinado pela 

brincadeira. Esse impulso dado aos conceitos e processos de desenvolvimento 

deverá ser fornecido pela educação física ao propiciar jogos e brincadeiras 

que, intencionalmente, estimulem a imaginação e a criatividade. Além disso, o 

processo de desenvolvimento dos indivíduos tem relação direta com o seu 

ambiente sócio-cultural e eles não se desenvolveriam plenamente sem o 

suporte de outros indivíduos da mesma espécie (BONAMIGO et al, 1982). 

A educação física deve proporcionar informações e estimular os 

estudantes à adoção de comportamentos favoráveis para a manutenção ou 

aprimoramento de componentes do estilo de vida relacionados à saúde.  Para 

isso, se utiliza do processo de ensino-aprendizagem através de vivências 

sistematizadas de diversas dimensões da cultura do movimento humano. 

  A interferência de outras pessoas (professor e outros alunos) é 

fundamental para o desenvolvimento da criança. O papel do professor deve ser 

o de interventor intencional, estimulando o aluno a progredir em seus 

conhecimentos e habilidades através de propostas desafiadoras que o leve a 

buscar soluções, por intermédio da sua própria vivência e das relações 

interpessoais. Isto não deve significar uma educação autoritária, mas uma 

educação que possibilite ao aluno, por meio de estratégias estabelecidas pelo 

professor, construir o seu próprio conhecimento, com a reestruturação e 

reelaboração dos significados que são transmitidos ao individuo pelo seu meio 

sócio-cultural (BONAMIGO et al, 1982). 

    Qualquer processo de ensino, para ser eficiente, deve levar em conta o nível 

de desenvolvimento real da criança (os conhecimentos e as habilidades que já 

possui) e avaliar o seu nível de desenvolvimento potencial adequado a sua 
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faixa etária (as habilidades que pode vir a desenvolver com o estímulo do 

meio). É importante que o profissional de educação física, ao trabalhar na 

educação infantil, conheça os estágios do desenvolvimento dessa fase a fim de 

proporcionar os estímulos adequados a cada etapa. Agindo dessa forma, o 

desenvolvimento será mais harmônico no campo motor, cognitivo e 

psicossocial, trabalhando assim, o ser na sua forma integral (BONAMIGO et al, 

1982). 

A educação física está estruturada em componentes que contribuem 

para a saúde e qualidade de vida, no entanto diversas investigações têm 

questionado as suas intervenções “educacionais” no que se refere à garantia 

de um contexto que promova a partir da educação infantil  não só o 

desenvolvimento de habilidades físicas, mas também de habilidades cognitivas, 

afetivas, e sociais que por fim reflitam em comportamentos mais conscientes e 

positivos em relação à saúde e qualidade de  vida.  

Dessa forma, enfatizamos a necessidade de as práticas pedagógicas na 

educação infantil proporcionarem às crianças esse espaço de criação, de 

expressão e de construção do conhecimento através das suas experiências e 

vivências de movimento. 

É dentro dessa perspectiva que enfatizamos a necessidade de 

proporcionar às crianças, na educação infantil, o maior número de experiências 

de movimento possível, onde elas possam adquirir formas de movimentar-se 

livremente, desenvolvendo sua própria relação com a cultura do movimento, 

experimentando os diferentes sentidos e significados do movimento, para, a 

partir de suas vivências, incorporá-las a seu mundo de vida. 
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