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RESUMO 

 

Neste estudo tivemos como objetivo principal investigar como são 

trabalhadas as brincadeiras nas séries iniciais do Ensino Fundamental. E como 

objetivos específicos os seguintes: investigar o que vem a ser brincadeira 

segundo alguns teóricos; verificar quais as brincadeiras que mais influenciam 

na expressão corporal das crianças; observar as brincadeiras mais utilizadas 

nas aulas de educação física, nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 

analisar se o trabalho com as brincadeiras nessa fase do Ensino influenciam na 

expressão corporal dessas crianças. A criança tem a necessidade de brincar 

assim como de se expressar daí a preocupação dessa pesquisa em valorizar a 

importância das brincadeiras e da expressão corporal para as crianças. Através 

das brincadeiras a criança expressa seus sentimentos emoções e desejos 

aprendendo assim a conviver socialmente. Foi realizada uma pesquisa 

qualitativa do tipo descritiva, selecionamos duas escolas municipais de Jataí – 

GO, que possuem professores de Educação Física formados na área. Fizemos 

também uma pesquisa bibliográfica para termos embasamento teórico. Para a 

coleta dos dados foi utilizada a observação não-participante das aulas de 

Educação Física, onde os fatos observados eram anotados no diário de campo 

e foi feito com as professoras a entrevista semi-estruturada, onde elaboramos 

nove questões e utilizamos um gravador para a realização da mesma. Esse 

percurso metodológico nos levou a compreender que as brincadeiras são 

trabalhadas em quase todos os momentos das aulas de Educação Física nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental em ambas as escolas pesquisadas, mas 

sem uma intenção específica, com um objetivo, elas são trabalhadas como um 

conteúdo que precisa ser ministrado, as professoras têm noção de sua 

importância mas não utilizam isso na prática. Podemos perceber também que 

as professoras não dão muita atenção às manifestações corporais dos alunos 

durante as brincadeiras, e não as utilizam como uma forma de levá-los a se 

expressar corporalmente. Assim, foi possível obter elementos que nos levam a 

refletir sobre a importância das brincadeiras e da expressão corporal para as 

crianças. 


