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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como escopo investigar se os professores de Educação 
Física que atuam na Educação Infantil, nos CMEIs em Jataí-Goiás, têm 
conhecimento sobre Literatura Infantil como um dos conteúdos que podem ser 
trabalhados na Educação Física Escolar. Para que desenvolvêssemos essa 
pesquisa, delineamos alguns objetivos específicos que sistematizaram o 
estudo e a investigação: verificar a relação entre Educação Física e Literatura; 
investigar a formação que o professor de Educação Física tem sobre Literatura; 
e observar a utilização (ou não) de obras literárias nas aulas de Educação 
Física da Educação Infantil. Conforme os objetivos estabelecidos, delimitamos 
o caminho metodológico. Foi realizada uma pesquisa exploratória, utilizamos a 
pesquisa bibliográfica no decorrer de todo estudo, e desenvolvemos a pesquisa 
de campo, coletando os dados por meio de questionário com dez perguntas, 
abertas e fechadas, que foi previamente construído e elaborado. Munidas do 
material coletado no decorrer da pesquisa de campo, fomos organizando, 
estruturando e sistematizando os dados de modo que estes foram submetidos 
à categorização para serem analisados com a devida consistência, 
criteriosidade e profundidade. Analisamos o conhecimento das professoras de 
Educação Física sobre Literatura e a relação entre a Educação Física e a 
Literatura na Educação Infantil. Evidenciamos que as cinco professoras de 
Educação Física que ministram aulas em quatro CMEIs do município de Jataí-
Goiás têm conhecimento sobre o que é Literatura e Literatura Infantil, 
entretanto, as mesmas se preocuparam em fornecer somente uma definição e 
não o conceito pessoal. Percebemos, também, que a relação entre Educação 
Física Escolar e Literatura na Educação Infantil é possível, entendendo que o 
propósito dessa pesquisa não se trata da Literatura servir à Educação Física ou 
vice-versa, mas que as mesmas possam contribuir para o desenvolvimento e 
para o ensino-aprendizagem das crianças pequenas no ambiente escolar. 
Sempre acreditamos na possibilidade da relação pedagógica entre essas duas 
áreas de conhecimento, que poderia haver a utilização de alguns elementos 
presentes nos conteúdos de cada para o desenvolvimento de determinada 
aula, porém, é relevante compreendermos que tanto a Literatura/Literatura 
Infantil quanto a Educação Física tem sua práxis e que nenhuma delas deve 
ser descaracterizada ou desvalorizada, pois, cada uma possui seus saberes, 
sejam eles escolares ou não, e também seus conteúdos específicos para 
serem ministrados na Educação Infantil ou em qualquer outro nível de ensino. 


