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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo a compreensão dos elementos que abordam o brincar na Fducação 

Física, dada a importância do assunto frente à disciplina. A problemática da pesquisa, parte da seguinte 

problemática: Qual a importância do brincar na disciplina de Educação Física para o desenvolvimento do 

aluno na educação infantil? Inicia-se aqui, uma reflexão a partir da concepção do brincar, onde o aluno 

não apenas brinca por brincar, mas pelo fato que o aluno reinventa suas próprias experiencias através do 

ato. Entende-se que a brincadeira, passa a auxiliar o desenvolvimento da criança e o professor, como 

figura ativa nesse cenário, favorece o ato, fornecendo meios para os quais a brincadeira aconteça. O 

método de pesquisa utilizado foi a revisão bibliográfica. Ao final da pesquisa podemos observar que o 

brincar no espaço destinado as aulas de Educação Física escolar, tem papel um papel fundamental para o 

aluno, sendo esse um ato que colabora com o desenvolvimento físico e intelectual do aluno e o professor 

deve ser parceiro na preservação intima desse direito. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to understand the elements that address playing in Physical Education, given the 

importance of the subject in relation to the discipline. The research problem, part of the following 

problem: What is the importance of playing in the Physical Education discipline for the development of 

students in early childhood education? It begins here, a reflection from the conception of playing, where 

the student not only plays for playing, but for the fact that the student reinvents his own experiences 

through the act. It is understood that play starts to assist the child's development and the teacher, as an 

active figure in this scenario, favors the act, providing means for the play to happen. The research method 

used was the literature review. At the end of the research we can observe that playing in the space 

destined for school Physical Education classes, has a fundamental role for the student, this being an act 

that collaborates with the student's physical and intellectual development and the teacher must be a 

partner in the preservation intima of that right. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Para Silva (2018) pode-se observar que  a criança tem seus primeiros contatos de 

interação e socialização através da família, sendo esta responsável tanto pela proteção, 

alimentação quanto educação da criança. 

Tonietto e Garanhani (2017) apontam que a escola também tem suas 

responsabilidades com a criança no tocante a inclusão social, diversidade, interação e 

proteção. 
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Para Dessen e Polonia (2007), a família e a escola são emergentes como 

instituições de extrema importância que desencadeiam processos evolutivos das 

crianças no decorrer do tempo, já que atuam como propulsores ou inibidores do seu 

crescimento físico, intelectual, emocional e social. 

Fenterseifer (2009) aponta que o contexto familiar que a criança vive deve ser 

composto por muita proteção, cuidado, afeto e contato; Ao mesmo tempo em que a 

educação infantil, como primeira etapa do processo de inclusão do indivíduo, deve ser o 

primeiro contato com um espaço institucional escolar transmitindo todas as sus 

vivencias para o ambiente escolar. 

A educação infantil como primeiro contato com a escola, deve ser um lugar onde 

as crianças possam ter o direito de estar em uma escola estruturada de acordo com uma 

das várias possibilidade de organização curricular que favoreçam a sua inserção critica 

na cultura (KRAMER, 2007). 

Do mesmo modo, espera-se que a criança, em sua casa, tenha um ambiente 

agradável, organizado e comprometido com o seu desenvolvimento cognitivo, motor, 

social e afetivo (KUHN, 2017). 

Grassi (2008) afirma que o brincar é muito importante para a criança, diante 

disso, tal atividade não pode ser vista como meramente distrativa ou, como um 

passatempo. Através do brincar a criança irá elaborar teorias do mundo, através de suas 

experiencias, seus sentimentos, suas relações, ou seja, sua vida; Através do brincar, a 

criança experimenta, descobre, inventa, exercita e confere suas próprias habilidades. 

No que toca a legislação pertinente ao assunto, as Diretrizes Curriculares 

nacionais para educação infantil (DCNEI) apontam a criança como figura central na 

educação infantil. 

 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 

e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura (DCNEI, 2010, p 

12). 
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A criança e a brincadeira são temas muito pesquisado e abordado devido à 

grande e vasta possibilidade que se abre diante desta discussão. O brincar é algo natural 

e espontâneo da criança, pois desde que nasce ela brinca e aperfeiçoa suas 

possibilidades de exploração e experimentação da brincadeira de acordo com seu 

desenvolvimento. Nesta pesquisa temos como objetivo geral reconhecer a importância 

do brincar nas aulas de Educação Física na Educação Infantil, constatando o brincar 

como habito, refletindo sobre o lugar e o tempo para que ela ocorra. 

 

2 – O BRINCAR NA EDUCAÇÃO FÍSICA E QUAL A SUA 

IMPORTANCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
2.1.O Brincar e a Criança 

 

Para Navarro (2017) as crianças utilizam do brincar como uma importante fonte 

de comunicação com outras crianças, através da brincadeira, se ocorre a reprodução do 

cotidiano infantil, acontecimentos e suas observações num ambiente de fantasia e 

imaginação. 

Vygotsky (2010) afirma que “o bom ensino é o qual se adianta ao 

desenvolvimento”, diante disso, o professor como mediador tem como de suma 

importância, visar o despertar da atividade lúdica na criança, seja através de 

brincadeiras que deixam à  criança a vontade para criar e explorar a fantasia e o faz de 

conta, é preciso se desprender de brincadeiras conhecidas e se preocupar com conceitos 

e metas, dando oportunidades para a criatividade das crianças, desse modo, o educador 

abrirá novos caminhos de aprendizagem, auxiliando o desenvolvimento do grupo. 

Rossler (2006), afirma que a criança sempre brinca, não se importando com o 

lugar onde ela esteja, a situação ou a presença de brinquedos ou a falta deles. A criança 

acaba por produzir um enredo no qual seu próprio pensamento ganha vida. Ainda que o 

brincar ocupe um lugar privilegiado na preferência dos educandos, são poucos os 

espaços na escola para que os mesmos ocorram. A Brincadeira deve ser uma ferramenta 

lúdica importante na escola, principalmente na educação infantil, tendo em vista que o 

aluno deve se colocar e se expressar através de atividades lúdicas; Se considerando 
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como lúdicas, as brincadeiras, os jogos, a música, a arte que mantem a espontaneidade 

das crianças. 

No tocante ao brincar na escola, o professor deve refletir, durante o 

planejamento do ano letivo, atividades diárias no que concerne aos alunos, buscando 

maneiras de intervir nas atividades do brincar de maneira que as mesmas favoreçam a 

participação de todos. 

 

 

O professor como um facilitador do brincar deve através de suas 

observações, identificar os desejos e anseios das crianças, 

oferecendo o material necessário para o desenvolvimento de 

suas brincadeiras. A elaboração de brinquedos de sucata, a 

exploração de espaços dentro e fora da escola e, propostas de 

novas brincadeiras e papeis, devem favorecer o 

desenvolvimento dessa criança, impulsionando seu espírito 

criativo  (BRASIL, 2010). 

 

 

O brincar leva a criança a organizar suas realidades, lidando com suas 

possibilidades, limitações e conflitos; introduzindo de forma gradativa, prazerosa e 

eficiente ao universo sócio histórico; Abrindo caminho e embasando o processo de 

ensino/aprendizagem, favorecendo assim, o processo de construção reflexiva, da 

autonomia e criatividade (BARROS, 2010). 

 

 

2.2.Educação Física na Educação Infantil 

 

Para que a educação física se insira na educação infantil, é necessário que esta 

faça parte do projeto político pedagógico de cada escola; Na organização escolar, há  

duas formas mais conhecidas, uma destas seria com os princípios voltados para uma 

pedagogia direcionada a consideração das experiencias e interesse do público infantil, 

sendo competência do professor da turma o desenvolvimento de diversas atividades. Em 

contrapartida, conforme aponta Sayão (2010), a outra seria uma organização mais 

voltada a estruturação disciplinar; Assim, além do professor de turma, há a necessidade 
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de especialistas de área para desenvolver e ministrar aulas específicas como artes, 

teatro, informática, etc. 

Sayão (2010) reforça que durante os anos de 1970 e 1980, houve uma 

proliferação de “escolinhas infantis” muito maior no ensino privado do que no público, 

que ofereciam diversas aulas, que utilizaram de elementos como ballet, jazz, inglês, 

artes marciais e, atualmente, da informática como estratégia de publicidade para atrair 

os pais que tinham financeiro para arcar  com tais custos. 

Richter, Bassiani e Vaz (2015, p. 17-18) apontam três modelos de atuação da 

educação física na educação infantil voltada para o público entre 0 e 5 anos, são eles: 

 

 

O primeiro deles, associado a pesquisas do desenvolvimento motor, da 

psicomotricidade, tem sua intervenção voltada no desenvolvimento de 

habilidades básicas, por exemplo, a coordenação, a percepção espacial, na 

eficiência dos gestos ou na correção de distúrbios no âmbito dessa dimensão 

motriz. O segundo, se volta a concepções ligadas à recreação, buscando se 

ocupar “produtivamente” o tempo das crianças, sua intervenção é centrada, 

em 80% dos casos, na reprodução de jogos e brincadeiras que são presentes 

nos manuais pedagógicos. A terceira, como tenta romper com as duas 

correntes anteriores, encontra pesquisas e projetos na área da educação física 

que afiram dialogar com a sociologia da infância, buscando contribuir na 

constituição de uma pedagogia da infância que vincula a educação física d 

educação infantil com os direitos das crianças, mais especificamente, com o 

direito de liberdade que abrange a brincadeira espontânea do público, a 

diversão (RICHTER, BASSIANI e VAZ, 2015, P.17-18). 

 

 

Richter, Bassiani e Vaz (2015, p. 17-18) ainda reforçam que, na educação 

infantil, o esporte na maioria dos casos, não encontra lugar, tendo em visto que, quando 

presente nos currículos institucionais, a educação física tem se legitimado 

principalmente pelas praticas psicomotoras. A segunda linha, “recreacionista” trabalhar 

de forma lúdica e recreativa através de jogos e brincadeiras enquanto que a terceira 

corrente, nos dá indícios de abordagens críticas justificando-se o interesse e liberdade da 

criança. 

Para Bezerra et al. (2014) as brincadeiras da infância devem ter papel importante 

para o professor de educação física tendo em vista que o uso dessas brincadeiras no 

ambiente da matéria pode dar condições adequadas as crianças para que estas adquiram 

uma maior quantidade de experiencias motoras, revivendo brincadeiras, o professor 
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acaba por envolver os alunos no desempenho das aptidões motoras, permitindo que 

estes, descubram a si mesmos. 

O uso de tais brincadeiras, possui papel importante dentro do ambiente escolar e 

das aulas de educação física sendo um espaço onde nos alunos desenvolvem e 

aprimoram suas capacidades motoras; Filho et al. (2006) olha o brincar como alternativa 

pedagógica tendo em vista eu o brincar é uma alternativa pedagógica que proporciona a 

ampliação dos conhecimentos da criança, por meio da atividade lúdica, sendo uma 

atividade sociocultural que se apresenta através de várias categorias de experiencia 

sendo usada na escola infantil para fins didáticos. 

 

2.3.Discussão 

Para realizar esta pesquisa de conclusão de curso foi realizada uma revisão 

bibliográfica, cuja busca de informações utilizou as palavras-chave relacionadas ao 

tema proposto, sendo realizada entre os meses de Junho de 2020 a Agosto de 2020.  

A presente pesquisa se configura como um estudo bibliográfico, possibilitando 

uma reflexão mediante os conhecimentos alcançados e o brincar na educação física 

escolar e qual a sua importância na educação infantil, constituindo-se como uma 

pesquisa de investigação sobre o tema proposto, no qual foi possível adquirir uma 

bibliografia significativa e atualizada sobre o tema. 

Buscamos por meio do estudo bibliográfico um conhecimento aprofundado em 

relação ao tema, realizando a pesquisa científica por intermédio de periódicos, livros, 

artigos teses e dissertações mantendo, sobretudo a fundamentação sobre o  brincar na 

matéria de educação física escolar e qual a sua importância durante o período escolar 

infantil da criança. 

   

Entende-se por documento qualquer registro que possa ser usado como fonte 

de informação, por meio de investigação, que engloba: observação (crítica 

dos dados na obra); leitura (crítica da garantia, da interpretação e do valor 

interno da obra); reflexão (crítica do processo e do conteúdo da obra); crítica 

(juízo fundamentado sobre o valor do material utilizável para o trabalho 

científico) (PRODONOV; FREITAS, 2013, p. 56).  
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No estudo de Guimarães (2010), a autora retrata algumas ideias com relação ao 

espaço escolar da educação física na educação infantil, que num primeiro momento, 

deve ser algo flexível, com uma certa disponibilidade do espaço em trocar de lugar, os 

móveis e os objetos para que se tornem parte da criança que realmente ela se sinta 

intima e confortável com o ambiente, a autora reforça ainda que a ideia é de um espaço 

relacional, que o ambiente deve promover possibilidade de interação e as crianças 

devem conseguir se relacionar com elas de forma agradável e reciproca. 

 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final da pesquisa, pode-se concluir que apesar dos direcionamentos únicos de 

cada autor, o brincar é sempre visto de forma benéfica para o público infantil, dado que 

sua principal forma de transmissão, expressão é a interação social  

O volume de publicações significativas dos autores que tangenciam o tema, 

evidencia a necessidade de políticas de ações nas redes públicas de ensino voltada a 

inclusão da matéria de educação física no currículo do ensino infantil. 

Destaca-se que é através de “jogos e brincadeiras” que a criança acaba por 

desenvolver suas formas especificas de comunicação, os benefícios aqui apontados se 

caracterizam como um dos elementos da Cultura infantil; Os jogos e brincadeiras são 

maneiras especificas de interação, além de demonstrar os benefícios da reintegração de 

jogos e brincadeiras promovendo o bom desenvolvimento infantil e devem ser 

empregados e adaptados ao público infantil. 

Nessa concepção as vivencias nas aulas de educação física em turmas Pré-

escolares, podem colaborar positivamente na educação e no desenvolvimento de 

crianças da educação infantil. 
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