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INTRODUÇÃO E
OBJETIVO
O ano de 2021 marca a comemoração do percurso de 15 anos do Programa de PósGraduação em Educação Física - PPGEF da Universidade de Brasília.
Sendo assim, este trabalho propõe-se identificar e analisar os referenciais teóricos que

têm subsidiado as pesquisas na área de educação física escolar, especialmente voltadas para
crianças, identificando as tendências teórico-metodológicas dos trabalhos acadêmicos
produzidos durante esses anos pelo PPGEF - UnB.

METODOLOGIA E
ANÁLISE
Foi feita uma revisão sistemática a partir da análise dos trabalhos defendidos pelo PPGEF,

disponíveis no repositório institucional da Faculdade de Educação Física (FEF/UnB).
Dos 296 trabalhos encontrados, entre teses e dissertações, apenas 13 correspondem à
área de educação física escolar voltada para crianças.

Percebeu-se que essas pesquisas correspondentes a educação física escolar para crianças
apresentaram base em diferentes referenciais teóricos, como o desenvolvimento motor, a

perspectiva histórico-cultural e a sociologia da infância, com predomínio deste último.

RESULTADOS
Em relação aos temas abordados, destacaram-se
os seguintes: infância/criança (21%), corpo/prática
corporal (18%) e prática pedagógica (18%).

Os estudos, em sua maioria, realçam a
perspectiva da cultura corporal da infância, que aos

poucos vem ganhando espaço na pesquisa acadêmica,
sobretudo, relacionadas ao ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo evidenciou um baixo número de produções na área de educação física escolar para
crianças pelo PPGEF/UnB, o que desafia o programa a investir na mobilização dos estudantes para

produzirem e compreenderem mais sobre o tema.
Um programa de pesquisa, com foco em educação física escolar, não deve se justificar apenas

pela relevância científica, mas sobretudo pela importância social do tema, tendo em vista que a
construção e produção acadêmica ressoam na prática pedagógica e na formação continuada.
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