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RESUMO 
 

 
Tomando por base diversas teorias ligadas à didática de ensino, numa 
abordagem da cultura corporal de movimento, sem o intuito de fazer recortes 
para que “fiquem bem”, mas articular de forma integrada teoria e prática para 
elaboração de novas hipóteses e princípios, resultando num material valioso 
nos momentos de planejar aulas, uma situação angustiante ocorria ao nos 
recordar de autores que defendem a questão do brincar livre: A criança deve 
brincar o tempo que quiser, temos que deixá-la escolher com o que quer 
brincar e o tempo do brincar é de acordo com o seu interesse.  
Com isso, começamos a observar diversas aulas e, pudemos registrar que 
quando não ocorria o estímulo de brincadeiras, a aprendizagem por algum 
motivo não ocorria de maneira satisfatória, por outro lado, quando a ênfase da 
aula era pelo envolvimento das mesmas, a aprendizagem acontecia de forma 
eficaz. Entretanto, se é verdade que o brincar espontâneo proporciona 
aprendizado, as Prefeituras Municipais e Estaduais juntamente com o MEC 
estão certas em não dar prioridade a Educação Física na educação infantil, 
pois fica constatado que qualquer um pode assumir este papel, é só deixá-los 
brincar! 
Mas tal situação é muito frustrante visto que o movimento, amparado pela 
Educação Física e relacionado nos Referenciais Curriculares Nacionais, devido 
aos seus objetivos e sua importância, não relaciona e nem cita em seus 
documentos a quem cabe trabalhar especificamente com o movimento e, 
ficamos num dilema onde professor de Educação Física tem pouca importância 
nas escolas infantis e, devido à didática, posturas e ações equivocadas por 
parte de profissionais sem formação em Educação Física, a mediação entre 
professor/aluno acaba sendo incoerente e o processo de ensino/aprendizagem 
por meio das brincadeiras, fica submetido à recreação.  
Nossa defesa é a utilização das brincadeiras sim. No entanto, questionamos a 
espontaneidade e justificamos uma didática pautada na teoria da cultura 
corporal, por favorecer a utilização da motricidade na expressão de 
sentimentos e emoções de forma adequada e significativa. 
Portanto, configuram-se como problema de investigação nesta pesquisa o 
seguinte: Como e de que forma o professor de Educação Física deve ensinar 
por meio de brincadeiras na educação infantil na concepção da cultura corporal 
de movimento. 
Dentre os procedimentos adotados para coleta e análise de dados, constituir-
se-á o método descritivo a partir de um estudo de caso, onde a preocupação 
principal será investigar o papel do professor frente os alunos em momentos de 
brincadeiras, buscando uma proximidade do cotidiano real. Conclui-se que os 
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professores utilizam diversas brincadeiras lúdicas, porém, acontecem mais no 
âmbito de descontração do que no sentido pedagógico.  
Acreditamos que assumir o papel do profissional de Educação Física 
valorizado na educação infantil seria optar por contemplar os devidos 
conteúdos curriculares por meio das brincadeiras com uma preparação prática 
e teórica, coerente em seus métodos e metodologias de ensino proporcionando 
resultados positivos tanto para quem aprende, mas também como para quem 
ensina.  
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