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INTRODUÇÃO 

As praticas pedagógica na educação infantil envolve o brincar, que constitui como um 

direito da criança e conteúdo da Educação Física Escolar. Nas experiências com o brincar no 

cotidiano da escola à criança interage com outras vivenciando momentos que poderá 

contribuir para o seu desenvolvimento integral. Portanto, esta pesquisa teve como relevância 

discutir o brincar nas aulas de educação física na educação infantil a partir da visão de três 

professoras atuantes na educação básica. 

 

METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo qualitativo, que teve como referencial metodológico a História 

Oral, realizado no segundo semestre de 2016, com três professores de educação física da rede 

municipal de Ubatuba/SP atuantes na educação infantil. O instrumento de coleta de dados 

utilizado foi um roteiro de entrevista composto de 15 questões abertas. As entrevistas foram 

gravadas em mídia digital, transcritas e analisadas a partir do referencial da Análise do 

Conteúdo. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Cruzeiro do Sul (SP), conforme o protocolo nº 101/2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A educação física assume um papel importante e extremamente significativo na 

educação infantil, por meio do brincar pode-se proporcionar à criança experiências que 

possibilite explorar seu corpo, interação com as outras crianças e desenvolvimento dos 

aspectos motores, cognitivos e sociais (DEZANI et al., 2014). Conforme uma das professoras 

ao ser questionado sobre a importância da educação física na educação infantil, ela relata que: 

[...] a educação física tem um papel fundamental no aprendizado e consequentemente no 

desenvolvimento dos indivíduos, desde que estabeleça situações desafiadoras para seus 

alunos. Nessa fase a criança começa a se relacionar com um meio social [...]. (R.F). 
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Sendo assim, o professor deve organizar as vivências do brincar nas aulas de educação 

física na educação infantil objetivando promover o maior número de experiências 

desafiadoras possíveis à criança, auxiliando-a no relacionamento com o meio social. 

Conforme Silva e Krug (2008 apud DEZANI et al., 2014, p. 119):  

a educação infantil torna-se assim um espaço fundamental para a construção de 

novos conhecimentos, permitindo a interação da criança com outras pessoas e com o 

mundo dos fatos e dos objetos socioculturais, sendo essas situações de aprendizagem 

diferenciadas qualitativamente daquelas que perpassam a vida fora da escola. 

Conforme Dezani et al. (2014), o brincar deve ser organizado dentro de uma rotina 

institucional, apontando a possibilidade de novas perspectivas para o conteúdo. 

Segundo Malta (2012) o brincar proporciona à criança desenvolver habilidades 

motoras: coordenação, equilíbrio, agilidade, noções de espaço tempo e lateralidade; 

cognitivas: raciocínio lógico, atenção e percepção; imaginativas; e socioafetivas: convivência, 

partilha, sentimentos e carinho. 

De acordo com uma das professoras entrevistas: “o movimento e o brincar são as 

principais formas de expressão do aluno na educação infantil [...]. (D)”. Carvalho, Alves e 

Gomes (2005) afirmam que ao brincar à criança desenvolve aspectos físicos e cognitivos, 

demostra o que é, imagina o que gostaria de ser e expressa sua criatividade. Dessa forma, por 

meio do brincar à criança se desenvolve, constrói conceitos, valores e resolve problemas.  

O brincar constitui-se de uma forma de comunicação da criança com o seu cotidiano, 

podendo contribuir para à construção de aspectos relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem, como: reflexão, autonomia e criatividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O brincar, segundo relato das entrevistadas, pode proporcionar às crianças momentos 

de novas experiências, contatos com outras pessoas que não sejam as do seu convívio 

familiar, descobertas, percepções sobre seu próprio corpo a partir da realização de uma 

diversidade de atividades vivências pelas crianças. 

Assim, conclui-se com este estudo que à educação física, no contexto da educação 

infantil utilizando-se o brincar como conteúdo, possui grande potencial para contribuir no 

desenvolvimento integral da criança.  
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