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Resumo 

O objetivo deste estudo foi Investigar as Representações sociais dos professores de nível um 
sobre conteúdo/conhecimento dos jogos e das brincadeiras utilizando as aulas de Educação 
Física na educação infantil em uma escola municipal do Estado da Bahia, mapeando as 
concepções desses professores dos conteúdo/conhecimento dos jogos e brincadeiras, 
compreendendo os nexos destas concepções com a prática pedagógica adotada: utilizamos 
como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a observação 
participativa. A população envolvida foram professoras da educação infantil de nível um (sem 
formação). Conclusões: Os resultados encontrados indicam que a produção da Representação 
Social ocorre por influência de fatores advindos do cotidiano escolar e da própria experiência 
histórica e cultural, tais como, o jeito escolar de ensinar e os embates entre os saberes e os 
atores cotidianos.  
 

Palavras-chave: Representações sociais, jogos e brincadeiras e Educação Física 

Abstract 
  
The aim of this study was to investigate the representations of teachers on a level of content / 
knowledge of games and games using the PE classes in kindergarten in a school hall of the 
State of Bahia, mapping the concepts these teachers of content / knowledge Games and jokes, 
including the connections of these concepts with pedagogical practice adopted: we use as a 
tool for data collection semi-structured interviews and participant observation. The people 
involved were teachers from kindergarten to grade one (no training). Conclusions: The results 
indicate that the production of social representation is influenced by factors coming from the 
school routine and their own cultural and historical experience, such as the way schools teach 
and the clashes between the knowledge and the players everyday. 
 Keywords: Social representations, games and jokes and Physical Education 
  

                                                 
1 Aluno da disciplina Educação e Fenomenologia do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação e 
Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia. 
Especialista em Metodologia da Educação Física e Esporte pela Universidade do Estado da Bahia. 
Graduado em Educação Física pela Faculdade Social da Bahia 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 
 

 2 

Introdução 

 

Este trabalho tem como foco a educação infantil, que tornou recente sua legitimação 

sendo reconhecida sua importância no processo de formação humana na instituição escolar.  

Apesar de recente legitimação, via Lei Diretrizes e Bases 9.394/96 – LDB/96,  

 

“Educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos: físico, psicológico, intelectual e social complementando a ação da 
família e da comunidade” (Art. 29, p. 27). 

 

A Educação Física enquanto área de conhecimento vem se debruçando aos estudos 

sobre a educação infantil. Estudos do desenvolvimento humano apontam a necessidade de 

uma atenção mais especializada, a fim de permitir um aumento nas possibilidades e 

potencialidades do movimento humano. Esse alavancar aqui citado não se refere a um 

aumento da performance, mas o aumento de um se-movimentar mais refletido criticamente.  

Este estudo tem como principio investigar as concepções dos conteúdo/conhecimento 

dos jogos e das brincadeiras, que vêm sendo trabalhado na educação destas crianças, tendo 

como referência à compreensão dos jogos e das brincadeiras como experiência fundante para 

o desenvolvimento infantil. Embora saibamos que existe uma limitação a cerca da produção 

cientifica que gira entorno da Educação Física que versa a Educação Infantil, entretanto 

acreditamos que essas poucas publicações estão vinculadas a legitimada que se deu partir da 

LDB. 9.394/96. 

“A produção teórica da Educação Física, para a faixa etária de zero a seis 
anos e suas intersecção com o espaço educativo como creches e pré-escolas, 
caracteriza-se atualmente pela carência de pesquisa e estudos específicos 
para menino e meninas de pouca idade” (Sayão, 2002, p.48).  
 

A Educação infantil é uma área de pesquisa que vem se consolidando nos últimos anos 

(principalmente a partir da LDB/96). Esta consolidação vem possibilitando a ampliação do 

conhecimento sobre os profissionais que atuam na área e a compreensão da formação que 

tiveram, bem como compreender as brincadeiras das crianças, suas formas de expressão e os 

espaços destinados aos cuidados educativos. 

No cotidiano desses espaços, o que se deriva é uma concepção assistencialista 

(compensatória), em que, os professores são tidos como cuidadores, onde a preocupação 

maior gira, em atender as necessidades básicas das crianças como: “alimentar a criança, a 
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proporcionar higiene tais como escovar os dentes, a dar banho agasalhar entre outros 

cuidados”. (kramer, 2003, p. 26). 

 Fatores são apresentados como eixos centrais pela expansão da educação infantil nos 

últimos anos. Fatores esses que permitem um caráter compensatório de ordem sanitária e 

alimentar. É importante registrar que por parte dos cuidadores, existe outra preocupação 

maior que é a de propiciar atividades pedagógicas para essas crianças tais como: ensinar a 

desenhar, colar papel e recortar, mostrar as letras e os números, pois neste espaço escolar há 

também uma forte valorização para o desenvolvimento intelectual. (Olivera,1992, p.65). 

“Além disso, ocorre muitas vezes equívoco acerca do que seria uma 
atividade educativa realizada na creche. Por vez tal atividade é 
inadequadamente pensada como parecido com a escola de primeiro grau 
tradicional, sendo proposto treino de grafismo como forma de exercitação da 
coordenação motora, ou memorização dos nomes das cores”. 

. 

De acordo com (Kishimoto, 2001) a uma valorização em referendar valores 

relacionados às atividades didáticas, predominando o modelo escolar conservador, 

marginalizando o brincar, expressão, criatividade, liberdade e o espaço de iniciativa da 

criança. 

 Com isso enfoca-se somente o desenvolvimento de atividades “intelectuais” (leitura, 

raciocínio lógico – matemático), deixando de valorizar outras possibilidades para o 

desenvolvimento integral da criança.  

Encontramos em algumas abordagens sobre o tema e sobretudo nos conteúdos que 

tratam do desenvolvimento infantil e seu processo educativo, que as atividades lúdicas (jogos 

e brincadeiras) propiciam a criança a criar, imaginar, conviver no coletivo além de 

desenvolver o raciocínio lógico-matemático, lingüístico verbal, expressão e comunicação 

corporal (RCNEI,1998; KISHIMOTO, 2001).  

Através do jogo a criança forma conceitos, selecionar idéias, estabelecer relações 

lógicas integra percepção fazem estimativas competitiveis com o seu crescimento físico e o 

que è mais importante socializa-se. Segundo o (Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil Brasil 1998). ”No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e 

significam outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam e repensam 

os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando” (p, 7). 

 Embora o estado da arte sobre o tema estudado aponte questões, o que percebemos, 

no espaço concreto da educação infantil, é que o jogo, brinquedo e a brincadeira, dentro da 

organização do trabalho pedagógico do professor estão em segundo plano e quando são 

utilizadas assumem apenas uma de suas dimensões, recreação.  
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Segundo (KISHIMOTO, 2001), a perspectiva recreativa do jogo significa restringe as 

possibilidades da utilização da experiência lúdica como princípios fundamentais para o 

desenvolvimento infantil, com tudo, percebe-se a importância da utilização dessa prática 

como ferramenta pedagógica. Principalmente nas aulas de Educação Física, que ao longo de 

sua historia sofreu varias transformações.  

Com isso passo a apresentar a problemática deste estudo: durante a utilização das 

aulas de Educação Física quais as representações sociais dos professores de nível um 

(magistérios), sobre conteúdo/conhecimento dos jogos e das brincadeiras?  Essas concepções 

sobre os jogos e brincadeiras são instrumentos que balizam e trazem desdobramento a sua 

prática pedagógica? Para tratar da problemática exposta, perceber–se a necessidade de pensar 

sobre o processo educativo e conseqüentemente discutir a prática pedagógica dos professores, 

traçando o seguinte objetivo: Investigar as Representações sociais dos professores de nível um 

(magistérios) sobre conteúdo/conhecimento dos jogos e das brincadeiras utilizando as aulas 

de Educação Física na educação infantil em uma escola municipal do Estado da Bahia, 

analisando as concepções desses professores sobre o conteúdo/conhecimento dos jogos e 

brincadeiras, compreendendo os nexos destas concepções com a prática pedagógica adotada. 

Com este estudo pretendemos contribuir para o segmento da Educação Física e demais 

campo de educação, reconhecendo seu caráter interdisciplinar e sua transversalidade que o 

tema discutido permite para todo cenário educacional, nacional e internacional, com temáticas 

que expressam as relações do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Para tanto 

adotamos como referência teórico-metodológica a teoria das Representações Sociais.  

 

Focalizando a teoria das Representações Sociais 

 

Este estudo tem como referência e perspectiva de pesquisa dentro das teorias da 

Representação Social de Moscovici, uma abordagem que compreende as representações 

sociais enquanto forma de discurso proveniente de uma prática social de sujeitos socialmente 

situados, histórico e culturalmente (MINAYO, 1994 e 1998; SPINK, 1993 e; FRANCO, 

2004). Neste sentido as representações sociais são fenômenos que mesmo representados a 

partir de um conteúdo cognitivo, imagens, discurso, conceitos, categorias, teorias, precisam 

ser, como expressos por (SPINK, 1993), entendidos a partir do seu contexto de produção. De 

acordo com esse pensamento (FRANCO, 2004) reforça a necessidade da contextualização ou 

“análise contextual” dos sujeitos onde está inserida a Representação Social. Só a partir delas o 
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pesquisador poderá mapear, compreender e superar a realidade e apreendê-las num contexto 

socialmente construído.  

Para Weber apud (MINAYO, 1994) não são as idéias, mas os interesses materiais e 

ideais que governam diretamente a conduta do homem. Com isso o autor alerta para a 

necessidade de se conhecer, em cada caso, seu contexto e os fatores que contribuem para 

determinar cada fato social. Portanto, ao estudar as representações necessitamos perceber que 

“em primeiro lugar, é indispensável conhecer as condições de contexto em que os indivíduos 

estão inseridos mediante a realização de uma cuidadosa ‘análise contextual’ (Franco, 2004; p. 

2)”. Isso porque se entende que as representações sociais são historicamente construídas e 

estão estreitamente vinculadas aos diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos que 

as expressam por meio de mensagens, e que nos reflete diferentes atos e nas diversificadas 

práticas sociais.  

É necessário compreender e considerar que as Representações Sociais refletem 

condições contextuais dos sujeitos que as elabora. Seu pensamento advém de uma situação 

que expressam sua condição sócio-econômica, bem como, cultural. Daí a necessidade de 

buscarmos conhecer o sujeito concreto, sua história de vida, condições de existência social e 

educacional. É preciso levar em conta as Representações como manifestações de sujeitos 

históricos para uma efetiva apreensão da realidade concreta. No que se refere ao pensamento 

marxista (MINAYO, 1994), apresenta como Marx vê os elementos por ele tratado, 

“consciência e matéria”. Para esse autor, a vida material precede o mundo das idéias, numa 

relação dialética onde “as circunstâncias fazem os homens, mas os homens fazem as 

circunstâncias”. Com isso podemos perceber que as idéias expressas pelo pensamento 

marxistas não são rígidas a ponto de tornar-se mecânica na determinação das condições 

materiais sobre a consciência humana. Com isso, o princípio dialético serve como referência 

para compreender os processos de construção social do conhecimento. 

Segundo (MINAYO, 1996), a pesquisa é a atividade básica das ciências, sendo sempre 

uma tentativa de aproximação da realidade que nunca se esgota. Concordando com a autora, 

considero que a perspectiva da abordagem dialética é a mais adequada para os fins desta 

investigação. O processo social é aqui entendido tanto por suas determinações múltiplas, 

sempre históricas, quanto por transformações promovidas pelo sujeito. Vimos assim, marcos 

teóricos advindos das tradições marxistas e compreensivas, numa tentativa de maior e melhor 

aproximação aos complexos fenômenos humanos, desta feita, não reduzidos a um único 

registro fragmentário. Para (Minayo,1996; p.86), citando Demo, a metodologia dialética 
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privilegia: “a contradição e o conflito predominando sobre a harmonia e o consenso; o 

fenômeno da transição, da mudança, do vir-a-ser sobre a estabilidade; o movimento histórico; 

e a totalidade e a unidade dos contrários”.  (FRANCO, 2004) afirma a valorização das 

representações sociais como categoria analítica, apontado que significa efetuar um corte 

epistemológico que contribui para o enriquecimento e aprofundamento dos velhos e já 

desgastados paradigmas das ciências psicossociais. Sendo assim, “não apenas para a 

educação, mas, de uma maneira mais ampla, para a sociedade do conhecimento”, a 

abordagem e a realização de pesquisas sobre representações sociais podem ser consideradas 

ingredientes indispensáveis para a melhor compreensão dessa sociedade (Franco, 2004; p.1).  

As representações Sociais para as Ciências Sociais “apresentam-se como categorias de 

pensamento que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questinando-a” 

(Minayo, 1994; p.89). Com isso elas são elaborações mentais construídas sócio e 

historicamente, que expressam uma prática social e histórica da humanidade, numa relação 

dinâmica, complexa e explicativa, que dê conta de compreendendo a dinâmica das relações 

sociais na sua provisoriedade e em sua configuração histórica.  

O caminho teórico-metodológico para apreensão do real 

Esta pesquisa percorre uma abordagem qualitativa, portanto segue um modelo 

classificado como teórico-empírico (Trivinos,1987). Para delinear o campo pesquisado 

fizemos o uso de um estudo de caso que, por sua vez, consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados (Gil, 2002).  Para 

tanto, utilizamos como referência para a delimitação teórica do tema, a produção do 

conhecimento vinculados em periódicos, livros textos, artigos, dissertações e teses 

acumuladas na área. Paralelo ao delineamento da produção do conhecimento teórico foi feito 

um estudo de campo. Para o estudo de campo seguimos o referencial de (Minayo, 1999), que 

busca garantir a honestidade do pesquisador com o campo empírico, como também com a 

comunidade científica. 

Como instrumentos de investigação, estamos fazendo uso de duas estratégias para a 

abordagem ao campo empírico: a entrevista e a observação participante (Trivinos, 1987).  A 

população do presente estudo foi composta por 04 professores de nível um (magistérios) que 

trabalha com a educação infantil, utilizando aulas de Educação Física e empregando os jogos 
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e brincadeiras durante suas práticas. Esses professores não apresentam formação acadêmica. 

A pesquisa foi feita em uma instituição municipal do estado da BA. A estrutura da referida 

escola é a maior do município. É importante ressaltar que duas delas estão cursando a 

faculdade de pedagogia e estão no quinto semestre. 

Na interpretação dos dados, utilizamos o método de análise do discurso, cuja a 

proposta tem como foco o discurso e o texto proveniente do grupo estudado, compreendendo 

as condições de produção e as significações a eles atribuídas, pois as representações expressas 

pelos professores através de afirmações, opiniões, atitudes, gestos e crenças estão inseridas 

num contexto de produção falante, ouvinte, história de vida, condições materiais, contexto 

histórico-social e balizadas pelos mecanismos ideológicos que os sustentam. De acordo com 

alguns autores as representações sociais são elaborações mentais construídas sócios e 

historicamente, que expressam uma prática social e histórica da humanidade, numa relação 

entre seres humanos, dinâmica, complexa e explicativa. Percebemos que nos discursos a um 

interesse em buscar os conhecimentos sobre os conteúdos dos jogos e brincadeiras, seja ele 

através de uma troca com outras pessoas, ou em fontes que permitam o acesso a essas 

atividades.  

Perguntamos se todas as professoras utilizam os jogos e brincadeiras nas suas aulas? A 

primeira professora responde: Sempre que posso utilizo, porque assim, enquanto professora 

da educação infantil, quanto mais você leva o lúdico para a sala de aula, eles se desenvolvem 

de uma forma mais espontania (depoimento). Já a segunda professora: Durante o período das 

aulas, Todos os dias, porque desenvolve bastante, assim esse clima de brincadeira, aprender 

brincando, não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental, vendo que eles 

não tiveram essa experiência quando menores, e vejo muita coisa como integração amizade, é 

o jogo e a brincadeira auxilia muito isso para nos (depoimento).  

Quanto à fala da terceira professora: Sim, uma vez por semana, nas sextas feiras, 

geralmente, a gente faz rodas, brincadeiras de amarelinha, pega-pega, vivo ou morto, estátua, 

brincadeira de anel, de fita, roda mesmo, brincadeiras antigas, do nosso tempo... 

(depoimento). A quarta responde: Uso, quase todos os dia, os jogos, brincadeiras, que servi 

também pra interação deles, pra também ajudar na nota.  “para Vygostky, o aprendizado 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual a criança penetra na 

vida intelectual daqueles que as cercam” (1984, p. 99), Ao questionarmos sobre a elaboração 

dos jogos e brincadeiras, essas atividades são entendidas como recreação ou como aula de 
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Educação física? A primeira responde: Como recreação, até porque, não temos espaço 

adequado para as aulas de Educação Física (depoimento).  

A segunda argumenta: eu vejo como uma atividade didática, recreativa, também, 

geralmente eu uso a brincadeira para alcançar objetivos, seja em todas eu uso a brincadeira 

em todas as áreas já a terceira: É como recreação. A quarta ressalva: surgem momentos que 

aparece como recreação, outros não (depoimento). Segundo (KISHIMOTO, 2001), os jogos e 

brincadeiras quando utilizados intencionalmente deixam de ter sua característica básica, 

passando a desenvolver aspectos educativos quando utilizados pela escola. Nesse sentido, os 

professores, devem procurar incorporar estudos e pesquisas sobre a contribuição educativa do 

jogo e da brincadeira com rigor, para poder estabelecer um valor pedagógico durante sua 

prática. Em se tratando da possibilidade que os jogos e brincadeiras têm para o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, a primeira professora responde? Com certeza, 

desenvolve o desenvolvimento sócio-motor principalmente crianças que estão nessa faixa de 

0 a 6 anos, elas aprendem com mais facilidade brincando (depoimento).  

A segunda aborda que: com certeza eu vejo isso claramente especialmente quando a 

criança chega tímida, e logo depois das brincadeiras se torna outra criança, principalmente 

quando chega muito introvertida não fala bem, e ai com os jogos e brincadeiras a emoção dele 

se transforma (depoimento). Já a terceira diz: Com certeza, desenvolve, não só o 

desenvolvimento psicológico, como o motor, organização e o convívio social (depoimento). 

 Há quarta aborda durante a sua fala: Sim, possibilita o desenvolvimento a mental. 

Segundo (KISHIMOTO , 2001), Utilizar o jogo na educação infantil significa conduzir a 

criança para o campo do ensino-aprendizagem, proporcionando, condições para maximizar a 

construção do conhecimento, introduzindo as propriedades, do prazer, da capacidade de 

iniciação e ação ativa e motivadora. No que concerne ao papel de desenvolver o aspecto 

motor do aluno, torna-se evidente a presença da noção de psicomotricidade no olhar dos 

docentes estudados, principalmente relacionado ao trabalho realizado nos primeiros anos da 

vida escolar. Fato que não foi confirmado com a análise dos dados coletados junto às 

professoras da Educação Infantil.  

Com referências aos elementos da coordenação motora, desenvolvimento motor, 

coordenação grossa, equilíbrio e lateralidade, foram detectados nas falas de nossos depoentes 

e fizeram-nos acreditar que parte da representação desses docentes é permeada tanto pela 

concepção psicomotora de forma frágil. Para (MINAYO, 1994), as Representações Sociais se 

manifestam em palavras, sentimentos e condutas e se institucionalizam, portanto, podem e 
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devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais 

evidenciado na realidade. 

Quando perguntamos qual a representação social e a concepção sobre o conteúdo e o 

conhecimento dos jogos e brincadeiras? Olhe, como eu estou em processo de conclusão do 

curso de pedagogia, eu tive uma disciplina que foi metodologia dos jogos e brincadeiras que 

me ajudou bastante, eu tinha apenas a prática, hoje eu tenho embasamento teórico, com 

relação aos jogos e brincadeiras procura sempre trabalhar como o lúdico (depoimento). Já a 

segunda diz: Olha eu leio muitas revistas como revista nova escola, aquela revista também, 

Projetos para Educação Infantil, da revista On-Line, eu leio bastante aqueles projetos, eu vejo 

assim, é, tem coisas que não dá pra adaptar aqui porque não tem material, aí eu pego uma 

idéia ou outra, e me ajuda assim, a fortalecer que é por aí o caminho. Hoje eu vejo assim, eu 

uso muito do construtivismo (depoimento). Quando perguntamos a terceira: Eu utilizo jogos 

da nossa época antiga e também, tinha um professo (depoimento). Já a quarta: quando eu 

trocava idéias com as colegas, com pessoas de fora, que tinha esse tipo de conhecimento. Eu 

aproveito também as idéias dos alunos. (depoimento). De acordo com alguns autores a 

representação social são elaborações mentais construídas sócios e historicamente, que 

expressam uma prática social e histórica da humanidade, numa relação entre seres humanos 

dinâmica, complexa e explicativa. Percebemos que nos discursos a um interesse em buscar 

esses conhecimentos seja ele através de uma troca com outras pessoas, ou em fontes que 

permitam o acesso a esses conteúdos.  

Em alguns momentos durante a ação pedagógica vimos fragilidades com relação a sua 

ação durante o gerenciamento de suas aulas, além de mostrar aqueles inerentes às aulas de 

Educação Física, que dizem respeito as suas particularidades, tais como, espaço-tempo da 

aula, material didático, conteúdo específico de ensino e tipo de atividade, uma vez que, a 

utilização dos jogos e brincadeiras são conteúdos elaborados nas aulas de Educação Física. 

Ressalvamos, nesse ponto, o reconhecimento da possibilidade de tensões cotidianas, 

particularmente, vividas em cada um do espaço escolar pesquisado.  

Com relação ao jogo e a brincadeira, parece que tal atribuição não consegue 

ultrapassar as condições unicamente recreacionista, o que leva a não se diferenciar do 

momento do recreio, pois este papel é pautado no brincar, considerando a brincadeira com um 

fim apenas em si mesmo.  Segundo (KISHIMOTO, 2001), os jogos e brincadeiras quando 

utilizados intencionalmente deixam de ter sua característica básica, passando a desenvolver 

aspectos educativos quando utilizados pela escola. Nesse sentido, os professores, devem 

procurar incorporar estudos e pesquisas sobre a questão do jogo e da brincadeira com rigor, 
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para poder estabelecer um valor pedagógico durante sua prática. Durante a observação 

verificamos que as crianças brincavam por si, em momento algum existiu a ação dos 

professores durante as aulas. Isso reforça a concepção recreativa que cada professore tem 

sobre os jogos e brincadeiras. 

 Entretanto percebemos que visão sobre os jogos e brincadeiras dentro de uma 

perspectiva recreativa, acaba contribuindo para desqualificação a Educação Física enquanto 

disciplina obrigatória do currículo da educação básica, ainda mais quando é direcionada por 

professore sem formação. Supomos que uma parcela dos profissionais da escola ainda não 

percebeu a importância do jogo e da brincadeira para o desenvolvimento da criança, embora 

estas atividades estejam presentes em seu cotidiano. 

 

Considerações finais 

 

Portanto, não apenas para a educação, mas, sobre tudo de uma maneira mais ampla, 

para a sociedade, a abordagem e a realização de pesquisas sobre Representações Sociais 

podem ser consideradas ingredientes indispensáveis para uma melhor compreensão da 

sociedade (Franco, 2004). 

Os resultados encontrados indicam que a produção da representação ocorre por 

influência de fatores advindos do cotidiano escolar e da própria experiência histórica e 

cultural. Os resultados apontam, também, fatores característicos do ambiente escolar, tais 

como, o jeito escolar de ensinar e os embates entre os saberes e os atores cotidianos. 

As informações coletadas revelam categorias de conteúdos compondo a Representação 

Social do professor sobre os jogos e brincadeiras vivenciados em aulas de Educação Física na 

Educação Infantil. 

Ao olhar dos integrantes do grupo pesquisado, os sentidos dados às atribuições que 

perfazem o papel dos jogos e brincadeiras, sugerem, então, uma legitimidade delicada.  Tal 

condição deixa dúvidas quanto ao reconhecimento de sua especificidade e de seu potencial 

pedagógico como atividade escolar. Realidade que pode ser transformada a partir de nova 

relação entre “representação – prática”, processo que deve ser engendrado no cotidiano 

escolar. 

Apesar de não ser um processo simples, tal possibilidade encontra nas ações coletivas 

empreendidas no interior da escola, permeadas pela tensão cotidiana, um caminho bastante 

significativo. Entendemos essas ações coletivas como tempos-espaços peculiares do ambiente 

escolar que devem ser ocupados, também, pelos professores de Educação Física. A Educação 
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Física, enquanto disciplina do currículo obrigatório da educação básica, deve ter presença 

garantida em diversos espaços em que seu campo permite e em especial no contexto da 

educação infantil. 
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