
Título da Dissertação: Educação Corporal para as crianças pequenas: existe lugar 
para a Educação Física? 

Autor: Laerson Pires Gonzaga 

Orientadora: Profª. Drª. Ivone Garcia Barbosa 

Defendida em: 22/08/2011 

RESUMO 

 

O presente estudo, vinculado à linha de pesquisa Formação e Profissionalização 
Docente do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás e também ao Núcleo de Estudos e Pesquisas da 
Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (Nepiec), teve como objetivo 
investigar, analisar e compreender o movimento histórico de aproximação entre os 
campos da Educação Infantil e da Educação Física, tendo como objeto a Educação 
Corporal e a experiência da Secretaria Municipal de Goiânia que, nos anos 2000 e 
2001, incorporou ao quadro de docentes da Educação Infantil pública os professores 
de Educação Física. Procuramos investigar o lugar ocupado pelo corpo na história 
da Educação Infantil, a historização da Educação Física e sua formação voltada 
para a atuação nos espaços educacionais da pequena infância, o processo de 
inserção dos professores de Educação Física nos Centros Municipais de Educação 
Infantil da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Baseamos nos dados históricos 
obtidos principalmente através da pesquisa bibliográfica e documental, de dados 
empíricos alcançados por conta de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos 
envolvidos na inserção dos professores de Educação Física nos referidos Centros 
Municipais de Educação Infantil. Na análise dialética dos dados, fundamentamos 
nos princípios da pesquisa histórica descrita por Alberti e Bacellar, coletivamente 
organizados na obra de Pinsky. Dialogamos com os principais autores da história da 
Educação Infantil - Kuhlmann Jr., Merisse, Kramer, Oliveira, Barbosa, Rizzini, Del 
Priori, entre outros - e da Educação Física - Soares, Bracht, Sayão, Oliveira, 
Negrine, dentre os principais. Partimos da compreensão de que a Educação 
Corporal tem sido o principal elemento de aproximação entre as áreas da Educação 
Física e da Educação Infantil na medida em que se constitui como objeto de estudos 
e intervenção de ambas, mas, também, devido às suas possibilidades pedagógicas, 
assim como tem servido de argumento para a inserção de professores de EF na EI. 
Verificamos que: a) - a Educação Corporal sempre esteve presente na Educação 
Infantil, mesmo que historicamente não tenha havido professores de Educação 
Física atuando nesta etapa educacional; b) - no Brasil, o campo da Educação Física 
vem se interessando pela Educação Infantil apenas nos últimos vinte anos, em 
função da apropriação dos conhecimentos produzidos nas áreas da história, 
antropologia, ciências sociais; c) - a inserção dos professores de Educação Física na 
Educação Infantil municipal em Goiânia foi uma experiência que, da parte dos 
professores de EF, possibilitou avanços em relação à Educação Corporal das 
crianças pequenas, mas por parte da Secretaria Municipal, ocasionou a 
fragmentação das ações pedagógicas corporais com as crianças; d) – sem formação 
específica, o desejo de professores de EF de atuar na EI tende a não ser bem 
sucedido, como revelou a experiência de Goiânia. Nesse sentido, os campos da EI e 
EF devem somar forças para a superação dos desafios enfrentados sobre esta 
temática. 


