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RESUMO 

 

Objetiva analisar como a brincadeira tem sido apresentada nas aulas de educação física em 

unidades de educação infantil, e que perspectiva(s) e possibilidade(s) tem sido abordada(s) 

por seus professores. Participaram da pesquisa 11 professores de educação física de 8 

unidades de educação infantil do município de Vila Velha-ES. Refere-se a uma pesquisa 

qualitativa de natureza descritiva, que utiliza como instrumento de coleta de dados um 

questionário com perguntas abertas. Como referencial teórico, este trabalho reportou-se a 

uma produção teórica que registra contribuições que possibilitam refletir sobre o 

desenvolvimento infantil, na discussão sobre a brincadeira e nas peculiaridades próprias da 

infância. A análise e a discussão dos resultados permitiram a formulação de considerações 

sobre a abordagem de professores de educação física na prática educacional com crianças e 

como o brincar valoriza as capacidades das crianças, enriquece seu desenvolvimento e 

possibilita momentos memoráveis. 

Palavras-chave: Brincadeira, Educação Infantil, Educação Física. 

 

 



ABSTRACT 

 

Aims to analyze how the game has been presented in physical education classes in early 

childhood education, and in that perspective has been approached by their teachers. 11 

teachers participated in the research of physical education of 8 units of early childhood 

education in the municipality of Vila Velha-ES. Refers to a qualitative descriptive in nature 

which uses as a tool to collect a questionnaire to identify how to approach the game, 

adopted by teachers. As theoretical framework, this paper reported a theoretical production 

that registers that allow contributions reflect on child development, in the discussion about 

the game and the peculiarities of the childhood. The analysis and discussion of the results 

allowed the formulation of considerations about how to approach of physical education 

teachers in educational practice with children and as the play values the capacities of 

children, enriches their development and provides memorable moments. 

Keywords: Play, Early Childhood Education and Physical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criança, por muito tempo, foi vista como um ser incompleto, que com o passar dos anos 

seria preenchida com os conhecimentos fornecidos pelos adultos. A partir do século XVIII 

essa visão foi sendo modificada pela ideia de que a criança deveria ser educada mediante as 

suas particularidades, dessa forma ficaria evidenciado a existência de um mundo próprio e 

autônomo (DIAS, 2008). A criança passou, então, a ser respeitada e deixou de ser vista 

como um adulto em miniatura, cheia de deveres a cumprir. Com esse respeito adquirido, 

passaram a ser notadas e foram alvos de estudos e pesquisas, suas necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais e psicológicas foram (e estão sendo) descobertas, caracterizando 

esse universo próprio e genuíno, que representa a infância (OSTI, 1998).  

Essa perspectiva assume importância no que diz respeito ao ambiente escolar, visto que 

concebe a criança como uma figura da coletividade, dotada de necessidades próprias, 

merecedora de atenção e intervenções educativas condizentes (OLIVEIRA, 2003). Nesse 

contexto, assim como Niero (2006, p. 8), reconhecemos que "[...] vivemos transformações 

dentro da escola, estamos saindo de uma escola tradicional que apenas via a criança como 

um ser vazio, incapaz de criar suas próprias ideias", para a concepção de infâncias, que 

valoriza as crianças como sujeitos e atores sociais.  

Nessa direção, destacamos a contribuição da brincadeira como importante ferramenta de 

comunicação das crianças entre si, e com o mundo. Trentini (2012) relata que o ato de 

brincar e sentir prazer com a brincadeira é algo a ser alcançado no desenvolvimento 

emocional do ser humano. Sendo assim, determinadas experiências vivenciadas pelo 

individuo, desde sua existência, são fundamentais para que o brincar criativo ocorra.  

Assim, Vergnhanini (2011, p. 12) afirma que o brincar da criança tem:  

[...] uma significação especial para a psicologia do desenvolvimento e para a 
educação, brincando ela explora o mundo, constrói seu saber, aprende a respeitar 
o outro, desenvolve sentimentos de grupo, ativa a imaginação, se auto realiza, 
desenvolve determinadas capacidades essenciais para a sua formação como as 
habilidades psicomotoras, concentração e atenção, abre caminho e embasa o 
processo de ensino aprendizagem, favorecendo a construção da reflexão, 
autonomia e criticidade e expressa as suas emoções e vontades, já que essa é 
umas das principais formas de se manifestarem com o meio e com o outro.  
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O brincar como afirma Navarro (2006), é atividade fundamental para crianças pequenas e 

deve ser incluído no contexto da educação infantil de forma consciente, respeitando as suas 

necessidades; porém, não basta brincar, é preciso que seja com qualidade, e para isso, é 

necessário uma atenção aos agentes mediadores dessa atividade. 

Nesse sentido, a brincadeira pode ser uma aliada da educação, se bem planejada ela pode 

servir como uma ferramenta no processo de ensino aprendizagem das crianças, estimulando 

a criatividade, criticidade e imaginação (PREVITALE, 2006). Há a necessidade de uma 

intervenção adequada e qualificada de um profissional pedagógico assumindo o papel de 

mediador entre as crianças e o contexto social na realidade escolar. Tal intermediação é de 

suma importância, visto que ela contribuirá para o relacionamento que a criança associará 

para o seu aprendizado.  

O interesse por estudar essas questões deve-se a identificação pessoal com a educação 

infantil assim como a necessidade de pesquisar como a brincadeira tem sido 

contextualizada nesse âmbito educacional. Com isso, este estudo busca responder as 

seguintes questões: como a brincadeira tem sido abordada durante os processos de ensino 

de Educação Física nas instituições de Educação Infantil do município de Vila Velha-ES? 

Quais as possibilidades e desafios localizados nesse contexto de intervenção? 

Para tanto, a pesquisa visa analisar como a brincadeira tem sido apresentada durante as 

aulas de educação física nas unidades de educação infantil, e em que perspectiva tem sido 

abordada por professores de Educação Física na Educação Infantil.   

O estudo poderá contribuir socialmente por indicar questões e demandas presentes na 

atuação do professor em frente às práticas de brincadeiras na Educação Física no âmbito da 

Educação Infantil e cientificamente por sistematizar análises que subsidiem o processo de 

avaliação e reflexão sobre o papel e a(s) perspectiva(s) que a brincadeira tem assumido no 

contexto da atuação do professor de Educação Física na educação infantil.   

O texto está organizado em quatro seções: a primeira apresenta as intenções do estudo; a 

segunda sistematiza uma discussão sobre a abordagem da brincadeira nas aulas de educação 

infantil, a terceira e quarta seções apresentam reflexões sobre o tema brincadeira nas aulas 
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de educação física e a organização e discussão sobre os dados coletados em campo, a 

última seção, situa as considerações-sínteses do estudo. 

 

1.1 METODOLOGIA 

 

Este estudo refere-se a uma pesquisa descritiva, visto que tal pesquisa tem por objetivo a 

descrição das características, por exemplo, de uma determinada população ou de uma 

experiência. É válido ressaltar que "são inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coletas de dados" (GIL, 2008, p. 28). Uma especificidade a ser 

citada a respeito desse tipo de pesquisa é a familiaridade que o pesquisador tem com o 

assunto, não sendo um estudo de descobertas e, com isso, a contribuição a ser dada é 

proporcionar uma nova visão sobre a realidade já existente (MARCONI; LAKATOS, 

2008). 

Para tanto, recorremos a aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas 

(APÊNDICE A) a 11 professores de Educação Física que atuam em 8 Unidades de 

Educação Infantil do município de Vila Velha. Para a validação do instrumento selecionado 

foi realizado o pré-teste.  

Nesse procedimento não se almejou alcançar os objetivos especificados da pesquisa, mas 

visou-se garantir a validação do questionário como um instrumento que posteriormente 

desenvolveria a função de obter os dados da pesquisa. Conforme orienta Massi e Queiroz 

(2010) a partir de então é preciso selecionar os indivíduos que irão participar do pré-teste, o 

número de pessoas escolhidas pode estar entre 10 e 20. Mesmo sendo um teste, sem 

intenção de buscar os objetivos da pesquisa, os indivíduos selecionados devem fazer parte 

do entorno que perpassa a pesquisa, que nesse caso específico refere-se a professores de 

educação física (MENEZES, 2011).  

O pré-teste tem como um dos seus objetivos, auxiliar o pesquisador a ficar atento a 

eventuais problemas, pois por meio dele é possível percebe se o entrevistado ficou 
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constrangido com alguma pergunta ou se teve dificuldades em respondê-la, fazendo, assim, 

as correções devidas com as informações obtidas como teste (RAMPAZZO, 2005).  

Sendo assim, Gil (2007, p. 120) aponta alguns aspectos a serem considerados no pré-teste 

como: "a) a clareza e precisão dos termos; b) quantidade de perguntas; c) formas das 

perguntas e d) introdução, selecionando a melhor forma de introdução a ser utilizada". 

Sobre a seleção dos participantes, consideramos os seguintes critérios para a escolha dos 

sujeitos: a) professores de Educação Física com inserção profissional em escolas 

municipais de Educação Infantil localizadas no polo Grande Aribiri em Vila Velha-ES; b) 

atuação como professor de Educação física na Educação infantil, com vínculo efetivo na 

rede municipal de Vila Velha nos grupos 3 e 4 da Educação infantil visto que nessas turmas 

as crianças já desenvolveram a fala. Nessa fase "[...] a criança não depende mais, 

unicamente, das sensações e movimentos, ela já dispõe da linguagem e símbolo" (PIAGET, 

apud PALANGANA, 2001, p. 25); c) abordagem pelos profissionais participantes, durante 

as aulas na educação infantil, da brincadeira como ferramenta no processo ensino 

aprendizagem das crianças. Os sujeitos da pesquisa participaram voluntariamente do estudo, 

após serem esclarecidos em relação aos objetivos e características do trabalho. 

A interpretação dos dados foi realizada considerando os procedimentos da análise de 

conteúdo, pois nesse método privilegia-se a visão real dos resultados objetivos. Nessa etapa, 

todo material adquirido passou por um processo onde foi decomposto para, então, ser 

analisado. Durante a análise do conteúdo o material obtido percorreu três fases: a 

pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados, interferência e interpretação. 

Defronte a esse processo é importante manusear o material coletado de forma que se torne 

inteligível, essa ideia parece ser óbvia, porém se não houver organização por parte do 

pesquisador a análise pode se desviar do objetivo a ser alcançado, que é mensurar o 

resultado obtido (MOROZ; GIANFALDONI, 2006).  
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2 BRINCADEIRA E PERSPECTIVAS DE ABORDAGEM NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

O presente capítulo busca sistematizar perspectivas e abordagem da brincadeira na 

educação infantil, conforme apresenta a discussão dos recentes estudos sobre o tema. 

Como o termo "brincadeira" é utilizado constantemente, durante esta pesquisa, 

consideramos inicialmente a possibilidade, de conceituá-lo e expor os benefícios ao 

conhecer tal conceito. 

A brincadeira é uma atividade predominante presente na infância, dessa forma torna-se uma 

ação presente e intensa no cotidiano infantil que tem influência nas relações e 

comportamentos que as crianças expressam. Para Guerra (2009, p. 36) "[...] a brincadeira, 

entendida como uma conduta organizada, pode ser individual ou coletiva. Nas rodas 

infantis, por exemplo, os integrantes seguem regras explícitas, já na brincadeira solitária de 

boneca, os comportamentos seguem regras implícitas". Dessa forma as ações são 

conduzidas de forma a basear-se no meio em que as crianças habitam.   

Mediante a importância que a brincadeira possui para o desenvolvimento da criança, 

entender o seu conceito pode auxiliar na sistematização de conhecimentos que contribuam 

para o avanço dos estudos relacionados a esse tema. As questões que envolvem a 

importância que a brincadeira preenche na educação para crianças estão constantemente 

presentes no âmbito acadêmico, identificando, assim, vasta literatura sobre o assunto. 

Mesmo defronte a essa ampla bibliografia, tendo como foco a brincadeira, tentar defini-la 

torna-se uma ação complexa (REZENDE, 2012). "A discriminação dos termos "jogo", 

"brinquedo" e "brincadeira" nem sempre é clara. Diversos autores (BOMTEMPO, 1986; 

BROUGÉRE, 1995; KISHIMOTO, 1994) apontam a dificuldade de definir tais termos" 

(SILVA, 2003, p. 7).  

Por outro lado, alguns autores debruçaram-se na tentativa de analisar e compreender tal 

termo. Segundo Bomtempo (apud REZENDE, 2012, p. 6) "[...] para ser considerada 

brincadeira a ação deve ser considerada atividade espontânea, ter uma relativa falta de 
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organização e ser uma atividade que envolva empolgação". Já Brougére (apud, SILVA, 

2003, p. 11) discute que "[...] a brincadeira pode ser considerada como uma forma de 

interpretação que a criança faz dos significados contidos no brinquedo".  

Sobre essa questão, compreendo que a brincadeira possui um caráter livre e espontâneo, 

quando está livre de pressões ela faz a criança interferir, da sua forma, durante a brincadeira. 

Dessa forma exercerá a sua autonomia, que é essencial para o desenvolvimento da criança, 

sendo um sujeito autônomo deixa de ser um mero reprodutor de conhecimento e passa a 

fazer parte do processo de ensino aprendizagem, no qual está inserida.  

Nessa direção, como afirma Dias (2008, p. 24), "[...] a criança brinca pelo prazer de brincar, 

mas também tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, pois através dele 

acontece a socialização, conhecimentos, autonomia e regras". Entretanto, o fenômeno aqui 

estudado, a brincadeira, por si só, não trás o caráter pedagógico que se faz importante para 

a aprendizagem das crianças, é importante destacar o papel de um mediador experiente e 

sensível ao observar o ato de brincar, o que pode propiciar avanços no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos indivíduos que passam pela infância. O professor deve “[...] ser o 

mediador entre o aluno [a criança] e o processo de conhecimento, atuando como orientador 

e aconselhador da aprendizagem, e deve integrar, no desenvolvimento de atividades, os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais” (SOLER, apud FERREIRA, 2009, p. 

11).  

É sabido que as crianças brincam por ser uma atividade prazerosa e não para 

desenvolverem-se, dessa forma, Vieira e Cordazzo (2008, p. 367) afirmam que "[...] a 

criança não brinca para se desenvolver, mas ao brincar acaba por ter influências no seu 

desenvolvimento e na sua aprendizagem".  

Além disso, é notória a dificuldade em se definir o conceito de brincadeira, mas é possível 

criar uma perspectiva através dos estudos já publicados. Acredito que a brincadeira deva ter 

uma dosagem de liberdade e intervenção, esse conceito parece ser contraditório, porém, a 

meu ver, o equilíbrio entre esses dois caminhos traria vantagens expressivas no processo de 

ensino aprendizagem das crianças. Focando esses dois caminhos, liberdade e intervenção, 

baseei-me em Kishimoto (2003) que trás relevantes contribuições sobre o assunto, pois a 
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mesma afirma que “[...] a brincadeira é como a descrição de uma conduta estruturada, com 

regras [...]” (KISHIMOTO, apud SILVA, 2003, p. 11) e em contra partida relata que as 

características que podem definir o brincar resumem- se em uma situação que gera: prazer; 

é espontânea [...]" (KISHIMOTO, apud VIEIRA E CARDAZZO, 2008, p. 365).   

Sobre a educação infantil é válido lembrar, o que Brasil (1996) afirma, quando salienta que 

ela é a primeira etapa da educação básica, e 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. 

Ao pensarmos em um instrumento que possa favorecer a operacionalização de tal ação 

(contribuir para o desenvolvimento infantil), a brincadeira pode ser uma ferramenta 

primordial. Mediante o ato de brincar como afirma Bougère (apud NAVARRO, 2009, p.17) 

"[...] a criança explora o mundo e se insere nele, de maneira espontânea e divertida, 

desenvolvendo assim, suas capacidades cognitivas motoras e afetivas".  

Nos dias atuais, as crianças têm vivido pressões que, por vezes, às desequilibram. Dessa 

forma, a brincadeira pode contribuir para controlar certas emoções, o prazer que ela oferece 

envolve a criança de tranquilidade, fazendo com que suas emoções sejam externadas 

naturalmente (OSTI, 1998). Sobre essa questão Mello e Vale (apud CORDAZZO; VIEIRA, 

2007, p.94) afirmam que "[...] em uma discussão sobre a influência do brincar no 

desenvolvimento infantil, acrescentam que o brinquedo proporciona a externalização de 

medos e angústias e atua como uma válvula para as emoções".  

Com relação à contribuição que a brincadeira oferece aos aspectos sociais, inúmeros pontos 

podem ser citados como: a cooperação, autonomia e socialização. Remetendo-se ao 

ambiente escolar, onde as crianças são submetidas a uma formação educacional 

sistematizada, a brincadeira pode ser utilizada no sentido de contribuir para formar pessoas 

na perspectiva social, visto que: 

[...] o intercâmbio social é visto como essencial para a aprendizagem [...]. Uma 
vez que o desenvolvimento social é visto como uma parte intrínseca do 
desenvolvimento cognitivo, o espaço é planejado e estabelecido para facilitar 
encontros, interações e intercâmbios entre elas (EDWARDS, 1999, p. 151). 
   

No aspecto físico a brincadeira possibilita benefícios que podem perdurar a vida inteira. 
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São vastas as contribuições que a brincadeira pode gerar com relação às habilidades 

motoras. Nesse sentido, Smith (apud CORDAZZO;VIEIRA, 2007, p. 94) acrescenta que 

"as atividades físicas que são promovidas pelas brincadeiras auxiliam a desenvolver 

aspectos referentes a habilidades motoras e até as questões referentes ao controle de peso".  

Também é importante destacar que ao estimular a cognição e o desenvolvimento intelectual, 

é interessante utilizar-se de brincadeiras que exijam estratégias. As ações ocorridas durante 

a brincadeira serão frutos dos comandos adotados pela criança, dessa forma, o pensar será 

mais elaborado, beneficiando o aspecto cognitivo (VIEIRA; CORDAZZO, 2007).  

Na direção desses benefícios, incorporada ao contexto educacional, a brincadeira assume 

um papel de instrumento que possibilita e oportunizam as crianças um avanço no seu 

processo ensino aprendizagem. Nessa perspectiva Ortega e Rosseti (apud CARVALHO; 

ALVES; GOMES, 2005, p. 218) "[...] colocam que o uso do brincar permite a articulação 

entre os processos de ensino e educação, e articula o ensino e aprendizagem em um único 

movimento".  

Sendo a brincadeira uma ferramenta utilizada na educação infantil, ela deve ser pensada, 

estruturada e planejada, dessa forma, o planejamento será exposto com mais confiança. 

Nesse sentido, uma possibilidade de abordagem da brincadeira é fazer com que a atividade 

pensada pelo professor, seja planejada com antecedência, sendo assim, a ela não 

privilegiará somente a criança, mas também o professor que terá segurança em expor seu 

projeto e poderá avaliar-se posteriormente. Quando o professor aplica o que havia 

planejado, ele tem a oportunidade de se avaliar, mesmo que tudo não saia conforme o 

planejado, a situação ocorrida poderá contribuir para o aperfeiçoamento do professor que 

realiza uma autocrítica e repensa a sua prática (TENÓRIO, 2010).  

Outra maneira de se abordar a brincadeira é fazendo-se o uso da brinquedoteca, nesse 

ambiente as brincadeiras são privilegiadas e tornam-se tema principal de abordagem. Na 

brinquedoteca, a todo momento, a imaginação e fantasia das crianças são estimuladas, 

contribuindo assim, para o desenvolvimento da cognição (CARVALHO; ALVES, 2005). 

Sabe-se que as brincadeiras mais objetivas auxiliam no desenvolvimento dos aspectos 

cognitivo e físico, por exemplo. Assim, uma opção ao se considerar e abordar a brincadeira 
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é utilizar-se do lúdico, no ambiente da brinquedoteca, é um recurso relevante. Nesse 

contexto, a ludicidade e a fantasia proporcionam a criança alterar respostas e promover um 

avanço no que diz respeito ao convívio no meio social, pois a brincadeira imaginada e 

pensada juntamente com outras crianças enfatiza a interação social (SANTOS, 2004).  

Nessa perspectiva, Moyles (2006, p. 26) acrescenta que  

[...] a experiência do brincar é a maneira ideal de desenvolver a criatividade e a 
imaginação. Isso porque as crianças ficam livres para experimentar novas ideias 
no brincar e podem se expressar a sua própria maneira, no brincar de faz-de-conta 
elas podem inventar papéis e criar histórias guiadas livremente pela própria 
imaginação.  
 

Entende-se que educar ludicamente não é impor tarefas prontas para que o aluno aceite 

passivamente. Dallabona e Mendes 2001 reiteram afirmando que o lúdico permite um 

desenvolvimento universal e uma maior visão da realidade. Se bem adequada a educação 

lúdica poderá auxiliar para a melhoria do ensino e no desenvolvimento da criança como 

pessoa.  

Nessa perspectiva, Almeida (apud DALLABONA; MENDES, 2011, p. 9) aponta que “[...] 

a educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um 

crescimento sadio, um enriquecimento permanente, enquanto investe em uma produção 

séria do conhecimento".  

Por fim, é preciso ressaltar que o lúdico atrelado ao conhecimento possibilita que a criança 

viva situações distintas que contribuam para o seu desenvolvimento. O lúdico permite que 

todo esse processo ocorra de uma forma mais prazerosa, criando um ambiente que favoreça 

o desenvolvimento das crianças. 

Posto isso, foi possível identificar nesta reflexão três discussões em relação à brincadeira e 

suas perspectivas de abordagem: a brincadeira como meio para atingir alguma finalidade 

pedagógica; a brincadeira utilizada como conteúdo e a brincadeira como linguagem da 

criança.  
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3 A BRINCADEIRA NA ATUAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES  

 

Esta seção sistematiza a contribuição de estudos que enfatizam experiências de ensino e 

aprendizagem com brincadeiras no âmbito das aulas de educação física na Educação 

Infantil. 

A brincadeira, auxílio considerável para o desenvolvimento das crianças, deve se fazer 

presente no ambiente escolar com um caráter que propicie o avanço do processo de ensino 

aprendizagem das crianças. Nessa direção, Navarro e Prodócimo (2012, p. 634) afirmam 

que “o brincar não é apenas necessidade, mas direito da criança, acreditamos que as 

instituições de educação infantil devam estar organizadas de acordo com as características 

das crianças e devam valorizar a brincadeira [...]”.  

De acordo com Brasil (1996) inciso 3º “[...] a educação física é integrada a proposta 

pedagógica da escola, ajustando-se as faixas etárias e as condições da população escolar, 

sendo facultativa no curso noturno". Nesse sentindo, em frente aos processos de ensino da 

educação física na Educação Infantil, a brincadeira, poderá ser uma ferramenta utilizada 

para auxiliar o professor de educação física a realizar intervenções na educação infantil, já 

que a brincadeira possui elementos como, a imaginação e a criatividade, pertinentes a essa 

fase da criança. Dessa forma, Fonseca e Muniz (2000, p. 83) "[...] acreditam que o 

professor de educação física deve atentar para o fato de que a brincadeira possui um cunho 

formativo, mesmo que aparentemente esta não obedeça a organicidade esperada pela lógica 

do mundo adulto". 

Assim, cabe ressaltar o que pondera Santin (apud FONSECA; MUNIZ, 2000, p. 83) ao 

afirmar que "[...] quando os professores de educação física perceberem que a atividade 

lúdica está vinculada a criatividade simbólica, poderão incentivar esse potencial criativo 

que pode se manifestar através dos gestos, no movimento e na criação de coreografias".  

Dentre as diversas formas de experiências que a brincadeira proporciona, uma delas está na 

utilização da brincadeira como uma forma de se internalizar as regras propostas pelo 

professor, dessa forma a educação física carrega um discurso funcionalista e utilitário 



 16 

(SILVA, 2012).  

Em contrapartida, a brincadeira, também, pode ser vivenciada de forma livre e espontânea. 

Também, nas aulas de educação física as brincadeiras podem ocorrer em ambientes 

diversos, proporcionando às crianças inúmeras formas de experimentar uma determinada 

brincadeira. Um pique, por exemplo, pode ser vivenciado em uma quadra ou até mesmo em 

uma piscina, essa diversidade de experiências propicia aguçar a imaginação (SAYÃO, 

2002). 

Sendo assim, a brincadeira pode ser estabelecida "[...] como um recurso pedagógico que 

contribui para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, da personalidade e 

da motricidade infantil" (SOUZA; LIMA, 2008, p. 484).  

A educação física, sendo incorporada a educação infantil, deve se adaptar as características 

das crianças e respeitar as suas singularidades, pois nessa fase as mesmas expressam 

sentimentos e vivem situações únicas (REZENDE, 2012). 

Sendo assim, as atividades propostas, também, devem ajustar-se as características 

demonstradas pelas crianças. A dança, por exemplo, pode ser abordada por meio da 

brincadeira nas aulas de educação física. Abordada com músicas que caracterizem a 

infância, as danças podem contribuir para que a criança se expresse naturalmente, livre de 

pressões. Portanto, de acordo com Laban (apud, SCARPATO, 2001, p. 59) a dança "[...] 

possibilita ao aluno expor-se por seus próprios movimentos. Não ensina apenas a forma ou 

a técnica, mas educa conforme o vocabulário de movimentos de cada um".  

Outra maneira de se abordar a brincadeira nas aulas de educação física é utilizar-se do meio 

líquido, a natação. Nesse ambiente a imaginação das crianças floresce, fazendo com que as 

brincadeiras fiquem mais interessantes e instigantes. Como o meio líquido não é um lugar 

comum para a realização das atividades, as crianças ficam mais eufóricas e realizam as 

atividades com mais afinco, proporcionando ao professor vivenciar, junto com as crianças, 

essa experiência. Sendo assim, Selau (2000, p. 59) afirma que "[...] o meio líquido serve 

como abrangência para vivências corporais de brincadeira e exercício para a criança e deve 

ser mais aproveitado ".  
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Dentre as diversas formas que possibilitam a abordagem da brincadeira, a aula passeio pode 

ser um meio. Fazer com que as crianças brinquem em locais amplos e livre de concreto 

estimula o seu pensamento, contribuindo para a sua aprendizagem. Sobre isso Scarpato 

(2001, p. 61) esclarece que a "[...] aula-passeio visa colocar o aluno em contato com o meio 

externo para descobertas que motivem a criação do livre".  

É evidente que são inúmeras as possibilidades de abordagem da brincadeira durante as 

aulas de educação física. Esses momentos devem oferecer a criança aprendizagem, 

tranquilidade, estímulo e liberdade. Frente a isso, reporto-me a Freinet (apud SCARPATO, 

2001, p.61) quando diz que “a criança tem necessidade de saltar: não a podemos condenar a 

ficar imóvel, porque certamente falharemos e a prejudicaríamos. Porque a criança tem 

necessidade de agir, criar, isto é, empregar a sua atividade numa tarefa útil". 

Desenvolver um trabalho de intervenção na educação infantil é uma tarefa desafiadora, 

sendo assim, não se torna diferente no âmbito da educação física (TENÓRIO, 2010). 

São várias as questões pedagógicas que vêm sendo destacadas pelos professores de 

educação física e uma delas é o fato de as aulas serem enxergadas como um momento onde 

as crianças possam descansar. Esse desafio não ocorre somente nas aulas direcionadas à 

educação infantil, no ensino fundamental e médio, também é muito comum essa ideia. 

Sobre isso Debortoli et al. (2002, p. 95) afirmam que : 

[...] a interpretação do conhecimento atinente da educação física como "um saber 
escolar da quadra" considerado, portanto, como "de fora" da escola; ou como "um 
saber escolar realizado no pátio" e, assim, tratado como tempo de descanso e de 
recomposição para novos trabalhos sérios em sala de aula e o desprezo por seu 
potencial educativo [...]. 

 

Outro desafio presente no cotidiano dos professores de educação física é o despreparo que 

muitos enfrentam. Porém, uma forma de se atenuar tal obstáculo é o estágio supervisionado, 

oferecido durante a graduação, ele pode ser um instrumento de suma importância, quando 

planejado e aplicado adequadamente. Nessa direção, Ayoub (2005, p. 146) afirma que: 

[...] o estágio supervisionado tem-se caracterizado um momento privilegiado na 
formação para que os alunos possam experimentar o diferente, o novo, o difícil. 
Nas discussões realizadas eles encontram espaço para aprofundar suas reflexões, 
questionamentos e anseios.   

 

São diversos os caminhos a serem seguidos para desenvolver um trabalho de intervenção 
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com as crianças, um deles é reconhecer o universo que compõe a infância, considerando a 

brincadeira, as relações sociais e as diferentes linguagens como alicerce do trabalho 

pedagógico na educação infantil. Assim, Sayão (apud, AYOUB, 2005, p. 151) compreende 

que: 

[...] podemos planejar situações que levem as crianças a brincar e a 
manifestarem-se através de diferentes linguagens, o que significa reconhecer que 
a dança, a brincadeira e as inúmeras formas de movimentos corporais, são todos 
eles expressões das crianças e não podem ficar limitados a um segundo plano. 

 

Mediante essas questões é importante focalizar-se como se dará o processo de ensino 

aprendizagem das crianças, para que se contribua na sua formação, como profissionais e 

principalmente como pessoas. Dessa forma, Silva (2005, p. 128) ressalta que "[...] essa 

função educativa e social torna-se consistente na medida em que orienta uma ação 

pedagógica objetivada a ampliar a reflexão pedagógica da criança, contribuindo para que a 

organização do seu pensamento se constitua de forma cada vez mais complexa e 

desenvolvida".   

Por fim, é notório que são inúmeros os desafios e as possibilidades encontradas ao se 

trabalhar com Educação Física na Educação Infantil. Assim, devemos trabalhar os desafios 

e potencializar as possibilidades, tudo em prol do desenvolvimento das crianças.  
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4 A VISÃO DE PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 

RELAÇÃO À ABORDAGEM COM A BRINCADEIRA NESSE CONTEXTO 

 

Para análise das questões, a partir da fala dos participantes, dispomos os dados sob forma 

de categorias, buscando conter elementos ou aspectos com atributos comuns ou que se 

relacionam entre si.  

Dos 20 professores convidados a responderem os questionários, apenas 11 os fizeram e dos 

11 participantes, 9 são pós-graduados. Dos 20 professores convidados, apenas 2 são do 

sexo masculino, o que ratifica o estudo de Ávila (2002), referente ao perfil dos professores 

da educação infantil ser predominantemente feminino.  

A seguir, expomos e discutimos os dados obtidos com a pesquisa de campo, em relação a 

questão: "Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 

aulas para crianças com 3 e 4 anos". No Quadro 1 é possível verificar as categorias 

localizadas: 

 
 
Categorias Unidades de Registro 
Brincadeiras que Atinjam os 
Objetivos da Aula  

Sujeito 1 " Nas aulas de Educação Física na escola sempre usamos 
brincadeiras para atingir de maneira mais fácil os objetivos propostos. 
Sempre dou oportunidade para que os alunos indiquem brincadeiras que 
conhecem. 

Brincadeiras de Roda e 
Capacidades Motoras 

"Sujeito 2 " A brincadeira de roda, aproveitando para desenvolver a 
lateralidade, esquema corporal, relação espacial.” 
Sujeito 3 " Trabalhar a lateralidade e cantigas em roda. " 

Brincadeiras com Objetos Sujeito 6 "Brincadeiras com objetos sempre são bem vindas, quando as 
crianças participam da confecção dos brinquedos, elas gostam ainda 
mais. Foi assim que se deu a proposta da confecção do 
"barangandão".Um brinquedo fácil de construir, que atribui muitos 
benefícios motores, cognitivos, emocionais e sociais; tanto em sua 
confecção como no momento do brincar." 
Sujeito 8 “Foi realizado uma estafeta com as duas turmas de quatro anos. 
A brincadeira consistia em dois grupos onde o aluno teria que subir em 
cima de uma folha de jornal e pegar outra para colocar a sua frente, como 
se fosse um tapete e assim sucessivamente. Ele virava pegava a folha e 
colocava na frente formando um caminho por onde ele teria que passar 
até chegar ao cone que fica mais a frente. Quem chegasse primeiro 
ganhava.” 

Brincadeiras de Faz-de-conta Sujeito 7 “Em uma das minhas aulas trabalhei com o “faz-de-conta”, 
utilizando um pedaço grande de TNT. A  brincadeira aconteceu após eu 
ter contado uma história, dizendo aos alunos que aquele pano era um 
tapete mágico e só funcionava, se todos fizessem um encanto juntos. A 
partir dessa história realizamos diversos movimentos com o TNT. 
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Sempre juntos.”     

Quadro 1- Experiência(s) recente(s) com a brincadeira 
 

As categorias que se evidenciam nas falas dos sujeitos em relação a uma experiência 

recente com a brincadeira são: brincadeiras que atinjam os objetivos da aula, brincadeiras 

de roda e capacidades motoras, brincadeiras com objetos, brincadeiras de faz-de-conta.  

Em relação à categoria brincadeira com o intuito de alcançar os objetivos pautados pelo 

professor, entendemos que a brincadeira "[...] é uma situação privilegiada de aprendizagem, 

pois ela permite que as crianças decidam incessantemente a assumirem papéis, atribuam 

significados diferentes aos objetos, levantem hipóteses e resolvam problemas." (WAJSHOP, 

1995, p.67). Assim, podemos notar que a brincadeira possibilita ao professor alcançar 

variados objetivos propostos para as suas aulas.  

Além disso, é possível inferirmos que o fato de o Sujeito 1 indicar a experiência com 

brincadeira e sua relação com os objetivos da aula, aponta uma relação da brincadeira como 

elemento do processo do planejamento educacional. Desse modo, o professor(a) ao tratar o 

a brincadeira como atividade estruturante da criança, como construção cultural e conteúdo 

de ensino de um componente curricular, possibilita que ela explore e viva situações que 

auxilie o professor a enxergar, num olhar pedagógico, os subsídios oferecidos pelas 

crianças e avaliar as questões referentes aos objetivos da aula. (SILVA, 2005). Por outro 

lado, "[...] verifica-se que, para muitas escolas e professores, o jogo e a brincadeira não são 

reconhecidos como instrumentos de contribuição e enriquecimento para o desenvolvimento 

do aluno, geralmente ele é usado isoladamente e desvinculado de objetivos" (GIOCA, apud 

MENECHINI; SILVA, 2011, p. 217).  

As brincadeiras de roda e capacidades motoras também foram apontadas pelos Sujeitos 2 e 

3 no que diz respeito a experiência recente com a brincadeira, segundo esses participantes 

as brincadeiras de roda tem sido abordadas para trabalhar algumas capacidades motoras, 

tais como: a lateralidade, esquema corporal, relação espacial o que indica que esses 

informantes têm trabalhado esse conteúdo valorizando a aprendizagem motora. De fato 

como afirma Peres (2004, p. 39) o "[...] jogo e a brincadeira são recursos educacionais que 

podem facilitar o desenvolvimento de novas habilidades motoras e acadêmicas, sem que 
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sejam impostos à criança". Entretanto, é válido ressaltar que as brincadeiras de roda, por 

envolverem música, chamam a atenção das crianças e pode explorar o lúdico, que sempre é 

envolvido quando nos referimos à criança, pois:    

é nesse cenário lúdico que musicalmente a criança também se desenvolve, isso 
porque a ação sonora está mais próxima da criança antes que a palavra, no qual 
habitualmente a criança canta antes mesmo de falar. Isso acontece normalmente 
porque “o som nos invade a cada instante, ele está dentro e fora de nós, no 
passarinho que canta pela manhã na nossa janela, no ônibus, na boca das pessoas, 
em casa, na rua, na lua (RAVELLI; MOTTA, 2005, p. 612). 

 
Com isso, é importante destacar que além da dimensão física, a contribuição da brincadeira 

na formação da criança, abrange outros aspectos como cognitivos, sociais e afetivos. Sendo 

a brincadeira "[...] uma atividade lúdica e prazerosa, ela contribui para o desenvolvimento 

saudável desses aspectos, deixando a criança livre para ampliar capacidades importantes 

como atenção e memória, que auxiliarão no desenvolvimento escolar" (VYGOTSKY, apud 

CAMPOS; FRANCISCHINI, 2003, p. 123). 

Além disso, como acrescenta Lorenzini (apud PERES, 2004, p. 39) a " [...] brincadeira 

constitui, para a criança, um desafio. Ao mesmo tempo, possibilita-lhe atingir a meta 

desejada com o seu próprio esforço, favorecendo a troca com o meio e, com isso, o seu 

desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo, afetivo e social".  

Com relação às brincadeiras com objetos, categoria destacada pelos Sujeitos 6 e 8, 

chamamos a atenção para o que declara Sayão (2002, p.63) quando afirma  “[...] que se 

consideramos que os objetos são elos importantes nas interações que estabelecemos com as 

crianças, é preciso possibilitar que estas também criem brinquedos. A reutilização de 

materiais, permite uma riqueza de criação que surpreende os adultos". Ou seja, ao 

propormos experiências de brincadeira com objetos para crianças é preciso considerar que 

os materiais devem sem manipulados em locais que propicie o desenvolvimento da 

imaginação para que, dessa forma, as crianças criem brincadeiras; que o professor seja um 

mediador que enriqueça e de subsídio para o desenvolvimento da mesma e que o exercício 

de criação feito pelas crianças, com o auxilio dos objetos, tenham destaque, para que esse 

“movimento” não seja algo em vão (WAJSKOP, 1998). 

Outra experiência apontada pelos participantes diz respeito a brincadeira de faz de conta, 
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mencionada pelo Sujeito 7. Essa menção é importante visto que esse tipo de brincadeira é 

relevante para o desenvolvimento da criança, pois através dela, a imaginação é aguçada (o 

que contribui para o desenvolvimento do aspecto cognitivo), auxilia na criatividade, ao 

imaginar inúmeras situações que na realidade não seriam possíveis de serem realizadas. 

(VIEIRA; CARDAZZO, 2008).  

Ao perguntarmos aos respondentes da pesquisa: “Qual o seu principal (is) objetivo(s) ao 

trabalhar com a brincadeira na educação infantil?”. Sobre essa questão os Sujeitos da 

pesquisa indicaram como principais categorias: desenvolvimento físico e motor; social; 

cognitivo; emocional e desenvolvimento da autonomia, conforme indica o Quadro 2: 

 

Categorias Unidades de Registro 

Desenvolvimento Físico e Motor Sujeito 1 " Proporcionar pleno desenvolvimento físico 
e psicossocial, Aperfeiçoar os movimentos corporais, 
Realizar movimentos de forma lúdica e prazerosa. " 
 
Sujeito 4 " O objetivo principal é que através das 
brincadeiras na educação física as crianças 
desenvolvem suas habilidades motoras com mais 
facilidade. " 
 
Sujeito 9 "O brincar é intrínseco da criança e parte 
fundamental das aulas de Educação Física. Mas tenho 
como objetivo trabalhar a coordenação motora, 
equilíbrio e lateralidade." 
 
Sujeito 11 “trabalhar o físico motor: como equilíbrio; 
coordenação; lateralidade; agilidade, concentração, 
entre outros." 

Desenvolvimento Social  Sujeito 1 " Proporcionar pleno desenvolvimento físico 
e psicossocial.” 
Sujeito 2 " Promover uma maior interação, 
socialização e ainda resgatar situações de pouca 
vivência nos dias atuais."  
 
Sujeito 5 "Socialização” 
 
Sujeito 6 “Expressar, assimilar e recriar as 
experiências socioculturais dos alunos, significar e 
ressignificar sua visão de mundo, trabalhar aspectos 
emocionais.” 
 
 Sujeito 7 “Como principais objetivos de trabalhar a 
brincadeira  nas minhas aulas, destaco o estímulo a 
criatividade, o estímulo a valores, tais como o 
respeito as diferenças e a possibilidade de 
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compartilhar momentos de alegria e reflexões.” 
 

Desenvolvimento Cognitivo Sujeito 6 " Desenvolver a criatividade, a imaginação, 
a fantasia, a interação social, o aprendizado de 
regras”.  
Sujeito 8 “Através da brincadeira vários elementos 
podem ser ensinados à criança cuidando para que não 
seja perdida a ludicidade deste ensino e aprendizado. 
O jogo e a brincadeira facilitam essa mediação e 
estimula a criança, pois, ela lida com o faz de conta, 
com a imaginação e o prazer da atividade, aprendendo 
ao mesmo tempo.”      

Desenvolvimento da Autonomia Sujeito 6 “promover experiências de autonomia.” 

Desenvolvimento Emocional Sujeito 6 “trabalhar aspectos emocionais.” 

Quadro 2- Principais objetivos ao trabalhar com a brincadeira 

 

Boa parte dos participantes citou que o desenvolvimento físico e motor da criança estão 

entre os principais objetivos a serem alcançados. Em relação a essa inferência, Santos, 

Dantas e Oliveira (2004, p. 33) afirmam que: 

[...] o desenvolvimento motor na infância caracteriza-se pela aquisição de um 
amplo espectro de habilidades motoras, que possibilita a criança um amplo 
domínio do seu corpo em diferentes posturas (estáticas e dinâmicas), 
locomover-se pelo meio ambiente de variadas formas (andar, correr, saltar, etc.) e 
manipular objetos e instrumentos diversos (receber uma bola, arremessar uma 
pedra, chutar, escrever, etc.).    

 
Diante disso, nota-se a importância do desenvolvimento do aspecto motor infantil e vale 

ressaltar a contribuição da brincadeira no que se refere a auxiliar nesse progresso, pois "[...] 

o fato da criança explorar o ambiente por meio de atividade motoras como a brincadeira, 

[...] resultaria em modificações com relação ao seu desenvolvimento físico, 

perceptivo-motor, moral e afetivo" (FERREIRA apud FONSECA; BELTRAME; TKAC, 

2008, p. 184). 

O desenvolvimento do aspecto social também foi citado pelos respondentes 1,2,5,6 e 7. Em 

relação a esse tema é válido mencionar que a interação social faz com que a criança comece 

a assimilar e respeitar o espaço do outro e também, proporcionar troca de "informações" 

que podem contribuir na formação da sua identidade (GÓES, 2000). 

Por outro lado, mesmo a relação social sendo de extrema importância para o 
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desenvolvimento infantil, devemos priorizar as peculiaridades da criança, para que elas 

construam suas próprias características (PEDROSA; CARVALHO, 1995). 

O desenvolvimento cognitivo e emocional também foi destacado pelos Participantes 6 e 8. 

Sobre isso, entendemos que no aspecto emocional, as crianças, ao brincarem, liberam 

emoções, expressam sentimentos, que em outras situações, talvez, não as faria (MENDES; 

MOURA, 2004). 

Com isso, destacar a potencialidade da brincadeira para desenvolver na criança benefícios 

na sua formação cognitiva e emocional, faz-se relevante, uma vez que, o brincar propicia o 

desenvolvimento da criatividade, do pensamento e auxilia o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para a vida adulta, ampliando o desenvolvimento dessas faculdades 

(CORDAZZO et al., 2007). 

Por fim, a autonomia foi um objetivo citado como importante pelo Sujeito 6 ao trabalhar 

com brincadeiras na Educação Infantil. Reconhece-se dessa maneira que as crianças podem 

por meio da brincadeira explorar sua voz ativa, no sentido de se expor e mostrar a sua 

identidade de forma que até contribua para aprendizagem dos que estão a sua volta. Nesse 

sentido, como declara Kishimoto (1999, p. 2)  

Ser criança e ter identidade e autonomia, é poder expressar suas emoções, suas 
necessidades, e formar sua personalidade, e socializar-se em contato com a 
multiplicidade de atores sociais, e expressar a compreensão do mundo pelas 
linguagens gestuais, artísticas além da oral e escrita. Ser criança e ter direito a 
educação, ao brincar, aos amigos, ao conhecimento, mas e principalmente, a 
liberdade de escolha. 

 
Ao perguntarmos aos respondentes: “Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas 

com crianças de 3 e 4 anos?” , identificamos as categorias explicitadas no quadro descrito a 

seguir: 

 

Categoria Unidades de Registro 
Com o Aspecto Lúdico Sujeito 2  "De modo prazeroso tentando inserir todo o grupo nas 

atividades." 
Sujeito 4 "De maneira lúdica e aproveitando a brincadeira para iniciar o 
processo de alfabetização." 
Sujeito 6 "Inserindo o lúdico em todas as atividades, desde o 
aquecimento: onde é trabalhado além de aspectos motores, a 
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expressividade, a imaginação/fantasia, a participação do aluno, músicas e 
diversas formas de verbalização. Como na atividade principal de aula: 
seja uma brincadeira propriamente dita  ou na confecção de 
instrumentos para brincadeiras ou outra atividade que ofereça um caráter 
lúdico para garantir o desenvolvimento global dos alunos e o maior 
prazer na execução por parte dos alunos. A brincadeira é apresentada 
também na última atividade, onde os alunos brincam sem direcionamento 
do professor, possibilitando a percepção de mais características 
comportamentais e psicomotoras dos alunos.” 
Sujeito 9 " O lúdico sempre tem que estar presente quando se trabalha 
com crianças tão pequenas, mas busco associar a ludicidade com o 
trabalho motor." 

Com o Faz-de-conta Sujeito 7 “Eu trabalho a brincadeira por meio de atividades que 
envolvam o faz-de-conta. 
”Sujeito 8 “De diferentes formas possíveis. Todas as atividades são feitas 
com o intuito do brincar, da criança ter satisfação em fazer a atividade. 
Contando alguma estória para que elas sejam estimuladas a realizar o que 
é proposto na aula é um exemplo.” 

Com Estafetas e Rodas Sujeito 5 "Estafetas e rodas. Porque falta material e com esses tipos de 
brincadeiras posso trabalhar com número reduzido de material, 
principalmente bola." 

Com Variadas Brincadeiras 
 
 
 
 
 
 
 

Sujeito 1 "Proponho várias brincadeiras diferentes que atraiam a atenção 
dos alunos. E pergunto que brincadeiras eles sabem e as utilizo nas 
aulas." 
Sujeito 11 " Trabalho com brincadeiras com bola, corda, bambolê, 
cantigas de rodas e brincadeiras de rodas, peteca, confecciono material 
para fazer avaliações individuais quando necessário no início e no final 
de cada período (bimestre), trabalho com as professoras regentes como 
por exemplo se estão trabalhando cores e formas geométricas, busco 
brincadeiras que eu também possa trabalhar o mesmo conteúdo." 

Quadro 3 - Tipos de abordagem da brincadeira 
 
 
Como é possível observar no Quadro 3, as categorias apontadas pelos professores 

participantes, em relação aos tipos de abordagem da brincadeira são: Com o Aspecto 

Lúdico; Com o Faz-de-conta, Com  Estafetas e Roda, Com variadas brincadeiras. 

O aspecto lúdico é uma abordagem presente nas intervenções realizadas pelos professores e 

durante a pesquisa ele foi citado nos depoimentos como uma forma de atividade prazerosa e 

de estímulo para que as crianças realizem as atividades. Referindo-se a esse tema, Macedo 

et al. (2007, p. 18) afirma que "o espírito lúdico refere-se a uma relação da criança com 

uma tarefa, atividade ou pessoas pelo prazer funcional que despertam. A motivação é 

intrínseca. O prazer funcional explica por que as atividades são realizadas ". 

O faz-de-conta também foi citado durante a pesquisa, e também é recorrente a sua presença 

no cenário infantil. Assim, como apontam Moraes e Carvalho (apud BICHARA, 1999, p. 
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157) ressaltam que:   

[...] esta modalidade do brincar é característica de uma espécie cuja vida social 
envolve a construção e interpretação compartilhada da realidade. Esta é veiculada 
pelos adultos às crianças que por sua vez, enquanto brincam de faz-de-conta, 
mudam os significados das coisas socialmente adquiridas criando novos 
significados que passam a ser compartilhados pelo grupo de brinquedo. 
 

As estafetas e rodas foram citadas pelos sujeitos como uma forma de abordagem da 

brincadeira, pois são atividades que não necessitam de muitos materiais e a falta de 

recursos para desenvolver um trabalho, é um obstáculo que o professor enfrenta. Sobre essa 

constatação, Darido (1995, p. 126) afirma que "[...] a atuação profissional deve, então, ser 

considerada uma integração de diferentes elementos. [...] Esta atuação é na verdade muito 

mais complexa e as restrições do contexto de trabalho, como falta de materiais, de 

reconhecimento econômico e outros, são elementos que a compõem". Entretanto, também 

destacamos que a falta de material não pode ser um empecilho para a realização das aulas, 

o professor nessas situações deve ter uma postura que enriqueça e contribua para o 

andamento das aulas. Nessa direção Assumpção, Arruda e Souza (2009, p. 278) afirmam 

que "[...] os professores devem exercitar a criatividade e a utilização de materiais 

alternativos nas aulas de educação física pode ser uma estratégia interessante não só para 

lidar com a falta de materiais, mas também, para trabalhar o lúdico com as crianças". 

Outro aspecto citado pelos respondentes foi valorizar a utilização de várias brincadeiras. 

Através dessa abordagem, as crianças não se prendem em uma única atividade, assim ficam 

mais dinâmicas, e durante a aula, e é possível ampliar as possibilidades de estimular o 

desenvolvimento de vários aspectos como, o físico e cognitivo (SOUZA, 2006). Com isso, 

reconhece-se que "[...] a brincadeira pode ser uma estratégia utilizada por pais e 

profissionais da saúde e da educação para estimular o desenvolvimento e a aprendizagem, 

[...] já que possui grande importância para o desenvolvimento global das crianças, estando 

relacionada aos aspectos cognitivo, social afetivo e físico" (CORDAZZO et al., 2007, p. 

123). 

Sobre as possibilidades e desafios localizados pelos sujeitos da pesquisa, questionamos: 

“Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras na 

educação infantil?”. No Quadro 4, é possível conferir as categorias que emergiram dos 
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depoimentos dos participantes: 

 

Categoria Unidades de Registro 
POSSIBILIDADES 

Contribuição para o 
Desenvolvimento  

Sujeito 1 "Inúmeras possibilidades para trabalhar movimentos, valências 
físicas, psicomotricidade"  

Afeto Demonstrado pelas Crianças Sujeito 5 " O bom de trabalhar com a educação infantil é o retorno, o 
carinho e o afeto, tudo que você faz eles repetem, eles gostam e fazem." 
Sujeito 9 "É uma delicia trabalhar com elas, são muito carinhosas, mas 
exigem muita atenção." 

Vivência de Novas Brincadeiras Sujeito 2 "Normalmente é bem aceito, pois é um diferencial dos modelos 
e formas de brincadeiras que vivenciam em casa." 
 

Amplo Campo de Intervenção Sujeito 7 “Acredito que a brincadeira dentro da educação infantil, 
permite ao professor um amplo campo de trabalho, pois o brincar é uma 
atividade inerente a vida da criança.” 
 

Fácil Aceitação da Brincadeira Sujeito 6 “É sempre bem recebida pelos alunos, mas é importante 
pontuar também o ensinamento mais enfatizado de noção de 
coletividade, e todas suas regras de convivência, pois temos que lhe dar 
com diversos interesses e formas de se brincar de uma mesma 
brincadeira; então as crianças, por uma cultura previamente adquirida, 
permitem-se o direito de optar em participar, ou não, já que é uma 
"brincadeira"." 
Sujeito 8 ”Muitos alunos são dispersos nessa faixa etária. É preciso 
explicar diversas vezes e demonstrar também o que deve ser feito. 
Porém, as possibilidades também são diversas, pois, eles aceitam 
facilmente tudo que é proposto.” 
 

DESAFIOS 
Falta de Estrutura e Materiais Sujeito 5 "O desafio é a falta de estrutura: espaço e adequado, material." 

Sujeito 6 "A falta de brinquedos principalmente em escolas publicas, é 
sempre um desafio nas aulas, requer uma criatividade e flexibilidade 
ainda maior do professor. Em contrapartida, gera um maior 
desenvolvimento desses pontos nos alunos e aí recriamos e criamos 
novas possibilidades para brincar." 

Faixa Etária Sujeito 4 " A brincadeira sempre vai estar presente na Educação Infantil, 
já os desafios vem de acordo com a faixa etária, por exemplo explicar 
como vai ser realizada a brincadeira." 
Sujeito 8 ”Muitos alunos são dispersos nessa faixa etária. É preciso 
explicar diversas vezes e demonstrar também o que deve ser feito." 
Sujeito 9 " Muitos desafios! Afinal de contas, trabalhar com crianças tão 
pequenas é muito desafiador em relação aos objetivos que se quer 
alcançar, cuidado, responsabilidade." 

Falta de Apoio da Família Sujeito 3 "As crianças de hoje não tem um incentivo da família, quando 
chega na escola temos que trabalhar com a criança para que ela ao sair da 
escola, saiba o que educação física, seja jogos cooperativos ou cantigas." 
 

Preconceito com a Brincadeira Sujeito 10 “é o preconceito que a brincadeira apresenta aos olhos dos 
professores e funcionários, por desacreditarem que o mesmo não tem 
objetivos.”. 

Falta de Concentração Sujeito 11 "Desafios: concentração dos alunos, mas quando a 
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necessidade de realizar alguma atividade antes de deixá-los brincar eu 
combino o que será feito, só depois deixo eles brincarem, sempre dá 
certo quando o professor combina antes eles respeitam, mas quando há 
necessidade de conhecê-los antes e determinar regras." 

Quadro 4- Possibilidades e desafios ao abordar a brincadeira 
 

As falas dos professores respondentes apontam cinco possibilidades ao abordar a 

brincadeira em suas aulas: a contribuição para o desenvolvimento das crianças, o afeto 

demonstrado pelas crianças, as vivências de novas brincadeiras, o amplo campo de 

intervenção e a fácil aceitação da brincadeira. 

A relação da brincadeira com o desenvolvimento infantil tem sido alvo de diversos estudos. 

Com isso sabe-se que a brincadeira auxilia no desenvolvimento de diversos aspectos no 

decorrer da infância. Assim, Rolin et al. (2008, p. 176) afirma que:  

[...] a brincadeira tem sido fonte de pesquisa devido a sua influência no 
desenvolvimento infantil. O brincar, tão característico da infância, traz 
inúmeras vantagens para a constituição da criança, proporcionando a 
capacitação de uma série de experiências que irão contribuir para o 
desenvolvimento futuro dela. 
 

A demonstração de carinho e o afeto ao abordar a brincadeira, foram descritos pelos 

professores como uma possibilidade, dessa forma eles acreditam que o trabalho a ser 

desenvolvido fica mais fácil. Sobre essa questão Grande (2009, p. 145) ressalta que "[...] os 

vínculos afetivos permitem as socializações de carinho, de olhar, de palavras entre 

professores e estudantes. Com isso existe uma grande possibilidade de existir a socialização 

dos conhecimentos". Diante disso, é possível inferir que "[...] a afetividade desempenha um 

papel fundamental na constituição e funcionamento da inteligência, tornando-se notório que 

situações afetivas favoráveis propiciam a aprendizagem" (TASSONI, 2008, p. 5). 

O amplo campo de atuação que a brincadeira oferece aos professores, também foi citado 

como uma das possibilidades consideradas ao abordar a brincadeira. Sobre essa perspectiva 

podemos dizer que "[...] a brincadeira proporciona ao professor um leque vasto referente a 

intervenção e é imprescindível entender a sua função educativa, [...] e usar a brincadeira 

como ferramenta de aprendizagem, fará com que o indivíduo amplie prazerosamente seu 

saber e a sua compreensão de mundo" (ROJAS, apud GUIMARÃES, 2012, p. 52). Ou seja, 

ao usar a brincadeira como recurso pedagógico, o professor faz com que as crianças 
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consigam demonstrar atitudes que em situações normais não ocorreriam, ampliando, assim, 

circunstâncias para que ela desenvolva sozinha (GUIMARÃES, 2012) 

Dois Informantes destacaram como possibilidade de abordagem, a fácil aceitação da 

brincadeira. Nesse sentido, Cardazzo e Vieira (apud GUIMARÃES, 2012, p. 53) ressaltam 

que  

[...] utilizar a brincadeira na aprendizagem como recurso, é aproveitar a 
motivação interna que as crianças têm, tornando a aprendizagem escolar mais 
atraente, e o jogo, possibilita uma maneira das crianças interagirem entre si, de 
vivenciarem situações, formularem estratégias, entre outras. 

 

Nesse sentido, vale destacar que a aceitação da brincadeira por parte das crianças decorre 

do fato do envolvimento atribuído por elas. Esse envolvimento associa-se a motivação e o 

processo ensino aprendizagem torna-se algo agradável. (KRAMER, 2007). 

Outro ponto citado em relação as possibilidades de abordagem com a brincadeira, foi a 

questão da vivência de novas brincadeiras. O Sujeito 2 citou o fato das brincadeiras 

vivenciadas na Unidade Municipal de Educação Infantil em que atua, serem diferentes das 

que as crianças vivenciam em casa, ocorrendo isso por causa da intervenção realizada pelo 

professor. Essa inferência faz coro com o que afirma Vygotsky (apud GUIMARÃES, 2012, 

p. 53) ao declarar que  

[...] trabalhar com atividades lúdicas requer do professor um olhar minucioso, 
pois no brinquedo a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 
de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela 
fosse maior do que a realidade. 
 

Sobre os desafios de abordagem da brincadeira, os participantes da pesquisa citaram os 

seguintes pontos: falta de estrutura e materiais, faixa etária, falta de apoio da família, 

preconceito com a brincadeira, e falta de concentração.  

Como destacaram os Sujeitos 5 e 6, a falta de estrutura, pode afetar o trabalho pedagógico 

desenvolvido com crianças visto que "[...] a utilização de bolas, arcos, cordas e até mesmo 

materiais alternativos são indispensáveis para proporcionar ao aluno a troca com o meio e 

atribuições de novos significados ao brinquedo" (SEBASTIÃO; FREIRE, 2009, p. 2) 

Com relação à faixa etária, os respondentes referiram-se a dificuldade de cuidar de crianças 

pequenas, fator que conforme indica os estudos da área acarreta uma responsabilidade e um 
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cuidado maior, visto que o professor acaba vivendo a dicotomia educar e cuidar 

(CERISARA, 1999). Nessa perspectiva, Barbosa (2004, p. 353) relata que  

[...] no contexto das instituições de educação infantil ainda se constata uma 
separação entre o educar e o cuidar, a qual tem que ser questionada, o que parecia 
na década de 1990  solução para a área, hoje pode ser questionado e precisa ser 
questionado. 
 

Outro ponto citado pelos informantes foi a falta de apoio da família. O Sujeito 3 citou a 

falta de incentivo, uma vez que já se reconhece que hoje o dever de educar está mais sobre 

a responsabilidade da escola, os pais estão se abstendo dessa tarefa, com isso a escola fica 

sobrecarregada, ficando, cada vez, mais deficiente (CARVALHO, 2000). 

O preconceito com relação a brincadeira, foi destacado na fala de um dos sujeitos, 

especialmente demonstrado por alguns professores e funcionários, que convivem com ele 

no ambiente escolar, não conseguindo estes enxergar que a brincadeira contribui para o 

desenvolvimento das crianças. Essa ocorrência pode ser questionada através da análise de 

Vygostsky (apud BOMFIM, 2008, p. 224) que afirma  

[...] que o brincar corresponde à atividade que, entre zero e seis anos, melhor 
permite o desenvolvimento da inteligência e da personalidade da criança, isto é, 
as funções psíquicas superiores, como a atenção ativa, a memória ativa, a 
linguagem, o pensamento e as ideias e sentimentos morais. 
 

Outro ponto citado como desafio de abordagem da brincadeira, foi a falta de concentração 

das crianças. O Sujeito 11 explica que a brincadeira deixa as crianças eufóricas, daí a 

necessidade de manter o controle da turma. Nesse sentido, é preciso salientar que outros 

fatores também podem influenciar na falta de concentração das crianças, Rohde e Halpern 

(2004, p. 562) afirmam que 

[...] agentes psicossociais que atuam no funcionamento adaptativo e na saúde 
emocional geral da criança, como desentendimentos familiares e presença de 
transtornos mentais nos pais, parecem ter participação importante no surgimento 
do déficit. 
 

Assim, ao trabalhar com brincadeiras o professor deve considerar que os alunos necessitam 

de estímulo para progredirem e o ato de brincar pode ser um incentivo, pois desenvolve 

iniciativa, imaginação e interesse, contribuindo para o surgimento de novas experiências 

vividas no processo educativo (BECKER, GONZALES, 2011). 

Em relação a pergunta “Que critério(s), referencial(is) teórico(s) ou documento(s) você tem 
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utilizado como base para abordar a brincadeira em sua aula? ”, explicitamos os principais 

registros no Quadro 5: 

 

Categoria Unidades de Registro 
CRITÉRIOS 

Plano de aula Sujeito 3 "Plano de aula, pois ao fazer um plano de aula uso objetivo do 
plano." 

Avaliação Sujeito 4 "O critério de avaliação, porque é nas brincadeiras que as 
crianças mostram o desenvolvimento físico e mental." 

Experiências Adquiridas em Aula Sujeito 9 "Temos na graduação e pós alguns referenciais Sujeito 9. “Na 
prática é que vamos nos aperfeiçoando, melhorando, transformando o 
processo de ensinar. Nada como a experiência! No início, tudo é mais 
difícil..." 
 Sujeito 11 "Livros didáticos e experiência em aula, criatividade a partir 
de algum conteúdo imposto: como exemplo do professor de sala que está 
trabalhando com um assunto e você tem que buscar meios de trabalhar o 
mesmo assunto em sua aula através de brincadeiras ou atividades." 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Piaget Sujeito 6 "Piaget é um referencial, pois faz menção da criança como um 

ser em desenvolvimento a partir de sua noção sobre o mundo e da 
interação com o meio físico e social; tem o brincar como papel 
fundamental nas etapas do desenvolvimento da criança. 
Sujeito 8 “ Piaget é uma referência relevante.” 

Vygotsky Sujeito 9"Temos na graduação e pós alguns referenciais como, por 
exemplo, Vigotsky” 

Outros Autores Sujeito 1 "Por conhecimento prático e teórico, pois vários autores 
abordam esse tema e sabemos que é uma abordagem que dá certo para 
essa idade." 
Sujeito 7 “Para abordar a brincadeira nas minhas aulas, tenho como 
suporte teórico, autores como Nelson Figueiredo, José Francisco Chicon, 
Kishimoto e a proposta pedagógica do município de Vila Velha.” 
Sujeito 10 "Utilizo-me dos trabalhos de Go Tani (dentro da abordagem 
desenvolvimentista), Flávia Cristina Oliveira e Murbach de Barros 
(principalmente o livro "Cadê o brincar") e Elenor Kunz (mesmo 
trabalhando com o jogo, o autor oferece muito com a ideia de estímulo a 
criatividade e autonomia, além do trabalho coletivo." 

Outras fontes Sujeito 2 "Todos os que envolvem os estudos dos conteúdos curriculares 
que são direcionados para educação infantil, principalmente os que são 
propostos na rede em que estou atualmente." 
 
Sujeito 5 ”Internet e livros de educação infantil." 
 

Quadro 5 – Critérios e Referenciais Teóricos utilizados para abordar a brincadeira 
 

Como critérios utilizados para abordar a brincadeira, os Sujeitos fizeram menção aos 

referidos aspectos: plano de aula, avaliação, e experiências adquirida em aulas. 
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O planejamento foi citado pelo Sujeito 3 como uma forma de atingir os objetivos propostos 

para a aula. Em relação a essa questão, Bossle (2002, p. 31) assevera que "[...] o 

planejamento é uma construção orientadora da ação docente, que como processo, organiza 

e dá direção a prática coerente com os objetivos a que se propõe". Dessa maneira, podemos 

perceber a importância do planejamento, de uma forma orientadora, que possibilita ao 

professor realizar o seu trabalho, sem imprevistos. Com isso, ao destacar o processo de 

planejamento como fator que interfere na abordagem da brincadeira, entendemos na direção 

do que aponta o Informante 3, que se  “[...] as instituições planejassem e se organizassem 

em torno do brincar, elas poderiam cumprir suas funções pedagógicas, privilegiando a 

educação em uma perspectiva criadora, voluntária e consciente” (WAJSKOP apud 

MENECHINI; SILVA, 2011, p.221). 

O Sujeito 4 fez referência a avaliação, identificando que ao avaliar as crianças brincando, 

pode-se notar se ocorreu algum avanço no desenvolvimento da criança. Nesse contexto, é 

importante lembrar-se do que declara Caldeira (apud CHUEIRI, 2008, p. 51), quando 

afirma que 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por 
uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não 
ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de 
sociedade, de homem, de educação e, consequentemente, de ensino e de 
aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica. 
 

Assim ao trabalhar-se com a brincadeira na educação infantil é necessário considerar que as 

crianças oferecem subsídios importantes para a avaliação, basta o professor estar atento aos 

"movimentos" e avaliar a completude e não se basear, apenas, em detalhes isolados (LEITE, 

2009). 

Outro aspecto mencionado como critério utilizado pelos informantes para abordar a 

brincadeira, foram as experiências adquiridas durante as aulas. Os Sujeitos que a 

mencionaram, relataram que os referenciais teóricos são um suporte importante, mas a 

experiência adquirida no seu cotidiano, são uma importante base de referência. 

Sobre esse aspecto, destacamos a necessidade de o professor que atua com a brincadeira, 

estar atento a unidade entre a teoria e prática, "pois essa junção possibilita aplicar conceitos 

em situações abstratas" (VALSECCHI; NOGUEIRA, 2002, p. 138). 
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Nessa direção Pimenta (1995, p. 59) afirma que 

o conhecimento não se adquire "olhando", "contemplando", "ficando ali diante do 
objeto"; exige que se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares de 
outros sobre o objeto - fenômeno universal. O processo ensino-aprendizagem não 
começou hoje, nem ocorre só onde estamos.  

 

Sobre os referencias teóricos utilizados para abordar a brincadeira, foram citados os 

seguintes: Vygotsky, Piaget e outros (Nelson Figueiredo de Andrade Filho, José Francisco 

Chicon, Kishimoto, Murbach, Flávia Oliveira). 

Piaget e Vygotsky, são referenciais primários no que diz respeito à infância e trouxeram 

contribuições relevantes referentes ao desenvolvimento infantil, como podemos notar nos 

trabalhos de Palanga (2001), Bomfim (2008), Guimarães (2012), sendo estes apenas alguns 

dos vários, que existem, tomando como base as suas ideias.  

Entretanto, é importante estar atento aos avanços e limites desses referenciais para se 

abordar a temática brincadeira no contexto educacional infantil, pois os estudos referentes a 

brincadeira tem ganhado destaque, promovendo o surgimento de novas perspectivas, com 

isso, o professor deve ficar atento e acompanhar os avanços para estar informado-se sobre a 

essa temática tão importante para a área da educação infantil (SANTOS; DIAS, 2010). 

Também é possível verificar que os Sujeitos 1,7 e 10 indicam referências da área da 

Educação Física escolar e área educacional, apontando estarem atualizados em relação a 

discussão dessa questão no contexto da Educação Infantil. Porém, é válido ressaltar que a 

atualização do conhecimento é importante para a realização de um trabalho completo, mas 

essas mudanças não devem interferir na rotina escolar das crianças, esse movimento desse 

ser um trabalho interno realizado pelo professor (CERISARA, 2002). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises das questões respondidas através dos questionários e retomando o 

problema da pesquisa, a saber: como a brincadeira tem sido abordada durante os processos 

de ensino de Educação Física nas instituições de Educação Infantil do município de Vila 

Velha-ES? Quais as possibilidades e desafios localizados nesse contexto de intervenção? A 

análise dos dados apontou que boa parte dos professores de educação física das unidades 

municipais de educação infantil do município de Vila Velha aborda a brincadeira numa 

perspectiva que contribua para o desenvolvimento das crianças. Para os entrevistados, a 

brincadeira pode ser utilizada durante as intervenções, como uma ferramenta de trabalho. 

Em se tratando de crianças, a brincadeira faz com que as aulas sejam agradáveis, 

permitindo, assim, que as crianças aprendam sem serem pressionadas. Esse fato pode ser 

relacionado com a forma de abordagem utilizada pelos professores, pois alguns relatam que 

tentam utilizar do lúdico e do faz-de-conta, para realizar as intervenções. De acordo com a 

literatura, esse ambiente mais acolhedor e tranquilo, possibilita o desenvolvimento e deve 

fazer parte do processo de ensino aprendizagem das crianças, pois facilita a aprendizagem, 

e o trabalho a ser desenvolvido pelo professor (GUIMARÃES, 2012).  

Quanto às possibilidades de abordagem da brincadeira, os sujeitos citaram a contribuição 

para o desenvolvimento das crianças, o afeto demonstrado, o amplo campo de intervenção e 

a fácil aceitação das brincadeiras, todos esses pontos são favoráveis para que o professor 

desenvolva a sua atuação. Em contra partida, a falta de recursos e materiais, a faixa etária, a 

falta de apoio da família, o preconceito com a brincadeira e a falta de concentração, são 

elementos que desafiam o professor a pensar em propostas que consigam superar tais 

obstáculos. Podemos perceber, também, que os professores utilizam critérios e referenciais 

teóricos para abordar a brincadeira na educação infantil. Como critérios foram citados: 

plano de aula, avaliação e experiência adquirida durante as aulas. Já como referenciais 

teóricos, foram citados autores como: Piaget, Vygotsky, Kishimoto, Chicon, Fiqueiredo. 

Todas as referências citadas apresentam estudos referentes a educação infantil. 

Diante disso, podemos perceber a importância da brincadeira para o desenvolvimento 

infantil e como a forma de abordagem desta ferramenta influencia no caminho que o 
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professor deseja seguir, com isso, faz-se necessário que ele perceba a maneira mais viável 

de conduzir esse caminho para assim, realizar o trabalho esperado.  

Dessa forma, a brincadeira pode ser um caminho para que o professor desenvolva seu 

trabalho, pois ela  

[...] prepara a criança para futuras atividades de trabalho: evoca atenção e 
concentração, estimula a auto-estima e ajuda a desenvolver relações de confiança 
consigo e com os outros. Colabora para que a criança trabalhe sua relação com o 
mundo, dividindo espaços e experiências com outras pessoas (ROLIM et al., 
2008, p. 177). 
 

Nessa direção, todas essas características, são essenciais para um bom desenvolvimento 

escolar. Por fim, a brincadeira é uma ferramenta que proporciona diversas possibilidades de 

intervenção. Diante de tantas possibilidades, ela deve favorecer e focar a aprendizagem da 

criança, figura mais importante desse processo (PEDROSA, 2005). 

 

 



 36 

6 REFERÊNCIAS  

 

ALVES, A.M.P; GNOATO, G. O brincar e a cultuta: jogos e brincadeiras na cidade de 
Morretes na década de 1960. Psicologia em Estudo, Maringá, v.8, n.1, p. 111-117, jan/jun. 
2003.  

ASSUMPÇÃO, C. O.; ARRUDA, D. P.; SOUZA, T. M. F. Utilização de materiais 
alternativos nas aulas de educação física: exercitando a criatividade. Sistema 
Anhanguerra de Revistas Eletrônicas, v. 3, n. 4, p. 271-279, 2009. 

ÁVILA, M. J. F. As professoras de crianças pequeninas e o cuidado escolar: um estudo 
sobre as práticas educativas em um Cemei de Campinas/S.P. 2002. 295 f. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
2002. 

AYOUB, E. Narrando experiências com a educação física na educação infantil. Revista 
Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 26, n.3, p. 143-158, maio./2005. 

BARBOSA, Raquel Lazzari Leite. Trajetórias e perspectivas da formação de 
educadores. São Paulo: Unesp, 2004. 

BECKER, E.L.; GONZALEZ, D.P. Resgatando o lúdico para a construção do 
desenvolvimento infantil: oficina "aprender brincando". Revista Vivências, v. 7, n. 12, p. 
46-50, maio/2011. 

BICHARA, I.D. Brincadeira e cultura: o faz-de-conta das crianças xocó e do mocambo. 
Temas em Psicologia, Sergipe, v. 7, n. 1, p. 57-63, 1999.  

BOMFIM, J. C. Concepções do brincar e sua relevância no desenvolvimento da criança na 
educação infantil. Revista de Iniciação Científica, Marília, v.8, n.2, p. 223-238, 2008. 

BOSSLE, Planejamento de ensino na educação física: uma contribuição ao coletivo 
docente. Revista Movimento, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 31-39, jan./abr. 2002.  

BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 6. ed. Brasília: Câmara dos deputados, 2011. 

CAMPOS, H. R.; FRANCISCHINI, R. Trabalho infantil produtivo e desenvolvimento 
humano. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 8, n. 1, p.119- 129, jan./junho. 2003.  

CARVALHO, A.M; ALVES, M.M.F; GOMES; P.L.D. Brincar e educação: concepção e 
possibilidades. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 2, p. 217-226, maio./ago. 2005. 

CARVALHO, M. E. P de. Relações entre família e escola e suas implicações de gênero. 
Cadernos de Pesquisa, Pernambuco, n. 110, p. 143-15, julho/2000. 

CERISARA, A. B. Educar e cuidar: por onde anda a educação infantil. Revista 
Perspectiva, Florianópolis, v. 17, p. 11-21, jul./dez. 1999. 



 37 

CERISARA, A. B. O referencial curricular nacional para educação infantil no contexto das 
reformas. Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, p. 326-345, set./2002. 

CHEIRI, M. S. F. Concepções sobre a avaliação escolar. Estudos em Avaliação 
Educacional, v.19, n. 39, jan./abr. 2008. 

CORADZZO, S. T. D. et. al. Perpectivas no estudo do brincar: um levantamento 
bibliográfico. Revista Aletheia, n. 26, p. 122-136, jul./dez. 2007.  

CORDAZZO, S.T. D; VIEIRA, M.L. A brincadeira e suas implicações nos processos de 
aprendizagem e desenvolvimento. Estudos e Pesquisa em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 7, 
n.1, p. 89-101, 2007. 

CORDAZZO, S.T. D; VIEIRA, M.L. Caracterização de brincadeiras de crianças em idade 
escolar. Psicologia: Reflexão e Crítica, Florianópolis, v.21, n. 3, p. 365 - 373, 2008. 

DALLABONA, S.R.; MENDES, S.M.S. O lúdico na educação infantil: jogar, brincar, uma 
forma de educar. Revista Leonardo Pós, Blumenau, v.5, n.19, jul./dez. 2011.  

DARIDO. S. C. Teoria, prática e reflexão na formação profissional em educação física. 
Revista Motriz, Rio Claro, v.1, n.2, p. 124-128, dezembro/1995. 

DEBORTOLI, J.A. et al. Infância e conhecimento escolar: princípios para a construção de 
uma educação física "para" e "com" as crianças. Revista Pensar a Prática, Minas Gerais, 
v.5, n. 19, p. 92-105, jun./2002. 

DIAS, Sandra Aparecida. Brincadeira na educação infantil: memorial de formação. 2008. 
26 f. Trabalho de conclusão de curso (graduação) –  Faculdade de Educação, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas.  

EDWARDS, Carolyn. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na 
educação da primeira infância. Tradução de Dayse Batista. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

FERREIRA, Fernando Wagner Filho. Educação infantil: as formas de mediação na 
atividade parque e as influencias no brincar da criança. 2009. 65 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (graduação) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas. 

FONSECA, F. R.; BELTRAME, T. S.; TKAC, C. M. Relação entre o nível de 
desenvolvimento motor e variáveis do contexto de desenvolvimento das crianças. Revista 
de Educação Física, Maringá, v. 19, n.2, p. 183-194, 2008. 

FONSECA, I.F; MUNIZ, N.L. O brincar na educação física escolar: em busca da 
valorização de diferentes perspectivas. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 
Campinas, v.21, n.2, p.81-84, jan./maio 2000.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008.  



 38 

GÓES, M. C. R. A formação do indivíduo nas relações sociais: Contribuições teóricas de 
Lev Vygotsky e Pierre Janet. Revista Educação e Sociedade, n. 71, p. 116-131, 
julho/2000. 

GUERRA, Vera Lucia. Tempotadas de brincadeira. 2009. 239 f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

GUIMARÃES, D. B. Como a mediação do professor influencia no progresso do aluno ao 
usar a brincadeira como ferramenta de aprendizagem em sala de aula. Revista Discentes, v. 
1,p. 51-62, dez. 2012. 

KISHIMOTO, T. M. Salas de aula de escolas infantis: domínio da fila, tempo de espera e 
falta de autonomia da criança. Revista Nuances, v. 5, p. 1-7, julho. 1999.  

KRAMER, Maria Luiza. Lendo, brincando e aprendendo. São Paulo: Autores 
Associados, 2007. 

LEITE, M. I. F. P. Brincandeiras de menina na escola e na rua: reflexões da pesquisa de 
campo. Caderno Cedes, n. 56, p. 63-80. abril/2002. 

MACEDO, L. et al. Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

MASSI, L.; QUEIROZ, S. L. Estudos sobre iniciação científica no Brasil. Cadernos de 
Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 139, p. 173-197, jan./abr. 2010. 

MENDES, D. M. L. F.; MOURA, M. L. S. de. Desenvolvimento da brincadeira e 
linguagem em bebês de 20 meses. Psicologia: Teoria e Prática, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, 
p. 215-222, set./dez. 2004.  

MENECHINI, L. R.; SILVA, M. C. Utilização de jogos didáticos: um recurso que favorece 
o processo de ensino e a aprendizagem. Revista de Iniciação Científica, v. 13, n. 2, p. 
213-226, jan./jun. 2011. 

MENEZES, Jean Paulo Pereira de. Introdução a metodologia da pesquisa. São Paulo: 
Brados, 2011.  

MOROZ, Melania; GIANFALDONI, Mônica Helena T. A. O processo de pesquisa: 
iniciação. 2. ed. Brasilia: Liber libro editor, 2006. 

MOYLES, Janet R. et al. A excelência do brincar. Tradução de Maria Adriana Veríssimo 
Veronese. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

NAVARRO, M.S; PRODÓCIMO, E. Brincar e mediação na escola. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte, Florianópolis, v.34, n.3, p. 633-648, jul./set. 2012.  

NAVARRO, Mariana Stoeterau. Reflexões acerca do brincar na educação infantil. 2009. 



 39 

147f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2009. 

NIERO, Andreia Aparecida Bueno. Infância: “A brincadeira é a essência do 
desenvolvimento infantil” : memorial de formação. 2006. 32f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2006. 

OLIVEIRA, Nara Rejane Cruz de. Concepção de infância na educação física brasileira: 
primeiras aproximações. 2003. 102 f . Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação 
Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas: 2003. 

PALANGANA, Isilda Campaner. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e 
Vygotsky: a relevância do social. 3. ed, São Paulo: Summer, 2001.  

PEDROSA, M. I.; CARVALHO, A. M. A interação social e a construção da brincadeira. 
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 93, p. 60-65, maio. 1995. 

PEDROSA, R. L. S. Aprendizagem e subjetividade: uma construção a partir do brincar. 
Revista do Departamento de Psicologia, v. 17, n. 2, p. 61-76, jul./dez. 2005. 

PERES, R. C. N. O lúdico presente no desenvolvimento da criança com paralisia cerebral 
espástica. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, São Paulo, v. 
3, n. 14, p. 37-46, 2004. 

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade entre teoria e prática. 
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 94, p. 58-73, ago. 1995. 

PINTO, C. L.; TAVARES, H. M. O lúdico na aprendizagem: apreender e aprender. Revista 
da Católica, Uberlândia, v. 2, n. 3, p. 226-235, 2010. 

RAMPAZZO, Lino. Metodologia Científica. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005.  

RAVLLI, A. P.; MOTTA, M. G. G. da. O lúdico e o desenvolvimento infantil: um enfoque 
na música e no cuidado de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Rio Grande 
do Sul, n. 58, p. 611-613, set./out. 2005. 

REZENDE, Deise de Oliveira. O brincar livre de crianças na brinquedoteca: Análise da 
frequência de ações motoras, brincadeiras e interações sociais. 2012. 103 f. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Educação Física, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

ROHDE, L. A.; HALPERN, R. Transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade: 
atualização. Jornal da Pediatria, Porto Alegre, v. 80, n. 2, p. 561-570, 2004.  

ROLIM, A. A. M. et al. Uma leitura de Vygotsky  sobre o brincar na aprendizagem e no 
desenvolvimento infantil. Revista Humanidades, Fortaleza, v. 23, n. 2, p. 176-180, 
jul./dez. 2008. 

SANTOS, A. K.; DIAS, A. M. Comportamentos lúdicos entre crianças do nordeste do 
brasil. Categorização de brincadeiras. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 26, n.4, p. 585-594, 
out./dez. 2010. 



 40 

SANTOS, Elder Cerqueira. Um estudo sobre a brincadeira entre crianças em situação 
de rua. 2004. 112f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  

SANTOS, S.; DANTAS, L.; OLIVEIRA, J. A. de. Desenvolvimento de crianças, de idosos 
e de pessoas com transtorno de coordenação. Revista Paulista de Educação Física, v. 18, 
p. 33-44, 2004.  

SAYÃO, D.T. Corpo e movimento: notas para problematizar algumas questões 
relacionadas à educação infantil e à educação física. Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte, Campinas, v.23, n.2, p. 55-67, jan. 2002. 

SCARPATO, MT. Dança educativa: Um fato em escolas de São Paulo. Caderno Cedes, 
São Paulo, n. 53, p. 57-68, abril. 2001.  

SEBASTIÃO, L. L.; FREIRE, E. S. A utilização de recursos materiais nas aulas de 
educação física: um estudo de caso. Revista Pensar a Prática, v. 12, n. 3, p.1-12, set./dez. 
2009. 

SELAU, B. O comportamento lúdico infantil em aulas de natação. Revista Movimento, 
Rio Grande do Sul, v. 6, n. 13, p. 52-60, 2000 

SILVA, Carla Cilene Baptista. O lugar do brinquedo e dos jogos nas escolas especiais de 
educação infantil. 2003. 167 f.  Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 

SILVA, E.J.S da. A educação física como componente curricular na educação infantil: 
elementos para uma proposta de ensino. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 
Campinas, v. 26, n. 3, p. 127-142, maio/2005. 

SILVA, José Ricardo. A Brincadeira na educação infantil (3 a 5 anos): uma experiência 
de pesquisa e intervenção. 2012. 171 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade 
de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2012.  

SOUZA, N.C; LIMA, J.M. O jogo como recurso pedagógico um desafio na educação 
infantil. Revista Motriz, Rio Claro, v.14, n.4, p. 484-493, out./dez. 2008. 

TASSONI, E. C. M. Afetividade e aprendizagem: a relação professor- aluno. 2008. 
Disponível em < http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/2019t.PDF > Acesso em 24 
março. 2013 

TENÓRIO, Lucimario Miranda. A educação física para crianças e os preceitos de 
Vigotski. 2010. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de 
Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 

TRENTINI, Carolina Marchi Scatolini. Por que brincar no ensino fundamental? 2012. 
62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –  Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012. 

VALSECCHI, E. A. S. S.; NOGUEIRA, M. S. Comunicação professor - aluno: aspectos 



 41 

relacionados ao estágio supervisionado. Revista Ciência, Cuidado e Saúde, Maringá, v. 1, 
n. 1, p. 1337-143, 2002. 

VERGNHANINI, Natália Silva. Quero brincar: a brincadeira e o desenvolvimento 
infantil. 2011. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –  Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. 

WAJSKOP, G. O brincar na educação infantil. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 92, p. 
62-69, fev.1995. 

WAJSKOP, G. O papel do jogo na educação das crianças. Revista Ideias, Rio Grande do 
Sul, p. 46-53, 1998. 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Apêndice A – Roteiro do Questionário 

 

QUESTIONÁRIO 
 
 

Nome:__________________________________________________________________ 

Sexo:_______________  

Formação Inicial:______________________________________  

Pós-Graduação:___________________________________________________________ 

Que cargo(s) exerce: 
_________________________________________________________________ 

Tempo de Experiência Profissional:___________________________________________ 

 

 

1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em aulas para 
crianças com 3 e 4 anos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação infantil?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 
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3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

4- Qual(is) posssibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras na educação 

infantil? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

5- Que critério(s), referencial(is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como base para 

abordar a brincadeira em sua aula?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

Favor usar o verso da folha, caso necessário. 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

Termo de Consentimento – Questionário  

Prezado(a) professor(a): 

Estamos convidando-o(a) para participar do trabalho de pesquisa de campo intitulado A 

Brincadeira nos Processos de Ensino de Educação Física para Crianças da Educação 

Infantil . 

O objetivo do estudo é analisar como a brincadeira tem sido apresentada durante as aulas de 

educação física nas unidades de educação infantil e em que perspectiva tem sido abordada 

por professores de Educação Física na Educação Infantil.   

Solicitamos-lhes a gentileza de analisar este termo de consentimento antes de concordar em 

participar da pesquisa. Fique à vontade para refletir sobre sua participação. 

Seu nome não será identificado pelo pesquisador, não aparecerá em nenhuma publicação, 

nem será fornecido a ninguém sem o seu consentimento por escrito. 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, abaixo assinado, entendi as explicações acima e concordo em participar 

voluntariamente deste projeto de pesquisa. Para tanto, assino este termo de consentimento 

do qual receberei uma cópia. 

_____________________________________________________________ 
Nome do entrevistado 
 
____________________________ ________________________ 
Assinatura do entrevistado                                      Data 
 
Pesquisadora: ____________________________________________________________ 
            Raiane Barcellos de Mesquita (tel: 27 - 99550294) 
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Anexo A – Respostas dos Participantes ao Questionário 

Sujeito 1 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
"Nas aulas de Educação Física na escola sempre usamos brincadeiras para atingir de 
maneira mais fácil os objetivos propostos. Sempre dou oportunidade para que os alunos 
indiquem brincadeiras que conhecem". 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
" Proporcionar pleno desenvolvimento físico e psicossocial, Aperfeiçoar os movimentos 
corporais, Realizar movimentos de forma lúdica e prazerosa." 
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
"Proponho várias brincadeiras diferentes que atraiam a atenção dos alunos. E pergunto que 
brincadeiras eles sabem e as utilizo nas aulas." 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
"Inúmeras possibilidades para trabalhar movimentos, valências físicas, psicomotricidade e 
desafios da falta de novas brincadeiras e falta de interesse dos alunos por algumas 
brincadeiras " 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
Sujeito 1 "Por conhecimento prático e teórico, pois vários autores abordam esse tema e 
sabemos que é uma abordagem que dá certo para essa idade." 
 
Sujeito 2 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
" A brincadeira de roda, aproveitando para desenvolver a lateralidade, esquema corporal, 
relação espacial. " 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
"Promover uma maior interação, socialização e ainda resgatar situações de pouca vivência 
nos dias atuais."  
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
"De modo prazeroso tentando inserir todo o grupo nas atividades." 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
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"Normalmente é bem aceito, pois é um diferencial dos modelos e formas de brincadeiras 
que vivenciam em casa." 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
"Todos os que envolvem os estudos dos conteúdos curriculares que são direcionados para 
educação infantil, principalmente os que são propostos na rede em que estou atualmente." 
 
Sujeito 3 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
 " Trabalhar a lateralidade e cantigas em rodas. " 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
"O objetivo que todas as crianças saiam da escola sabendo e vivenciando as brincadeiras 
nas aulas de educação física".  
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
"Na parte inicial trabalho com eles o alongamento. Segundo momento trabalho a atividade 
proposta por mim. No terceiro momento sento com eles e pergunto o que acharam da aula, 
e qual foi a dificuldade encontrada. " 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
"As crianças de hoje não tem um incentivo da família, quando chega na escola temos que 
trabalhar com a criança para que ela ao sair da escola, saiba o que educação física, seja 
jogos cooperativos ou cantigas." 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
"Plano de aula, pois ao fazer um plano de aula uso objetivo do plano." 
 
 
Sujeito 4 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
 "A experiência mais recente foi na recepção do 1º dia de aula, em que recebi os alunos 
com brincadeiras, e então depois de descontraídos, forma levados para sala de aula." 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
 " O objetivo principal é que através das brincadeiras na educação física as crianças 
desenvolvem suas habilidades motoras com mais facilidade". 
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3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
 "De maneira lúdica e aproveitando a brincadeira para iniciar o processo de alfabetização." 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
"A brincadeira sempre vai estar presente na Educação Infantil, já os desafios vem de acordo 
com a faixa etária, por exemplo explicar como vai ser realizada a brincadeira." 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
"O critério de avaliação, porque é nas brincadeiras que as crianças mostram o 
desenvolvimento físico e mental." 
 
Sujeito 5 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
"As crianças com idade entre 3 e 4 anos estão começando a entender melhor as brincadeiras. 
Em uma brincadeira com as crianças de 3 anos (galinha do vizinho), eles pegavam a bola e 
saiam correndo com a bola, ou seja, eles não compreendem muito bem regras e vão 
evoluindo de acordo com o tempo." 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
"Socialização e compreensão de regras. " 
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
 "Estafetas e rodas. Porque falta material e com esses tipos de brincadeiras posso trabalhar 
com número reduzido de material, principalmente bola." 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
"O bom de trabalhar com a educação infantil é o retorno, o carinho e o afeto, tudo que você 
faz eles repetem, eles gostam e fazem. O desafio é a falta de estrutura: espaço e adequado, 
material.”  
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
 "Internet e livros de educação infantil." 
 
Sujeito 6 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
"Brincadeiras com objetos sempre são bem vindas, quando as crianças participam da 
confecção dos brinquedos, elas gostam ainda mais. Foi assim que se deu a proposta da 
confecção do "barangandão". Um brinquedo fácil de construir, que atribui muitos 
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benefícios motores, cognitivos, emocionais e sociais; tanto em sua confecção como no 
momento do brincar." 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
"Desenvolver a criatividade, a imaginação, a fantasia, aspectos psicomotores, a interação 
social, o aprendizado de regras, promover experiências de autonomia. Expressar, assimilar 
e recriar as experiências socioculturais dos alunos, significar e ressignificar sua visão de 
mundo, trabalhar aspectos emocionais.” 
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
"Inserindo o lúdico em todas as atividades, desde o aquecimento: onde é trabalhado além de 
aspectos motores, a expressividade, a imaginação/fantasia, a participação do aluno, músicas 
e diversas formas de verbalização. Como na atividade principal de aula: seja uma 
brincadeira propriamente dita  ou na confecção de instrumentos para brincadeiras ou outra 
atividade que ofereça um caráter lúdico para garantir o desenvolvimento global dos alunos 
e o maior prazer na execução por parte dos alunos. A brincadeira é apresentada também na 
última atividade, onde os alunos brincam sem direcionamento do professor, possibilitando a 
percepção de mais características comportamentais e psicomotoras dos alunos.” 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
"A falta de brinquedos principalmente em escolas publicas, é sempre um desafio nas aulas, 
requer uma criatividade e flexibilidade ainda maior do professor. Em contrapartida, gera 
um maior desenvolvimento desses pontos nos alunos e aí recriamos e criamos novas 
possibilidades para brincar. É sempre bem recebida pelos alunos, mas é importante pontuar 
também o ensinamento mais enfatizado de noção de coletividade, e todas suas regras de 
convivência, pois temos que lhe dar com diversos interesses e formas de se brincar de uma 
mesma brincadeira; então as crianças, por uma cultura previamente adquirida, permitem-se 
o direito de optar em participar, ou não, já que é uma "brincadeira"." 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
"Piaget é um referencial, pois faz menção da criança como um ser em desenvolvimento a 
partir de sua noção sobre o mundo e da interação com o meio físico e social; tem o brincar 
como papel fundamental nas etapas do desenvolvimento da criança. A roupagem da cultura 
corporal de movimento se encaixa com bastante pertinência na realidade que visualizo. O 
referencial curricular nacional para Educação Infantil por admitir que as brincadeiras de 
faz-de-conta devem permear cotidianamente o universo institucional a fim de que se tornem 
uma prática na qual as crianças adquiram seus conhecimentos, mas em decorrência deste, 
acredito na intervenção/manipulação/estímulo oferecido pelo professor de educação física, 
Mas o que estou me alimentando com frequência e que me estimula a criatividade é a 
"Orientação Curricular" da Proposta Pedagógica da Educação Infantil elaborada pela 
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha- Ed. Infantil." 
 
 
Sujeito 7 
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1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
“Em uma das minhas aulas trabalhei com o “faz-de-conta”, utilizando um pedaço grande de 
TNT. A  brincadeira aconteceu após eu ter contado uma história, dizendo aos alunos que 
aquele pano era um tapete mágico e só funcionava, se todos fizessem um encanto juntos. A 
partir dessa história realizamos diversos movimentos com o TNT. Sempre todos juntos.”     
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
“Como principais objetivos de trabalhar a brincadeira  nas minhas aulas, destaco o 
estímulo a criatividade, o estímulo a valores, tais como o respeito as diferenças e a 
possibilidade de compartilhar momentos de alegria e reflexões.” 
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
“Eu trabalho a brincadeira por meio de atividades que envolvam o faz-de-conta.” 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
“Acredito que a brincadeira dentro da educação infantil, permite ao professor um amplo 
campo de trabalho, pois o brincar é uma atividade inerente a vida da criança.” 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
“Para abordar a brincadeira nas minhas aulas, tenho como suporte teórico, autores como 
Nelson Figueiredo, José Francisco Chicon, Kishimoto e a proposta pedagógica do 
município de Vila Velha" 
 
Sujeito 8 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
“Foi realizado uma estafeta com as duas turmas de quatro anos. A brincadeira consistia em 
dois grupos onde o aluno teria que subir em cima de uma folha de jornal e pegar outra para 
colocar a sua frente, como se fosse um tapete e assim sucessivamente. Ele virava pegava a 
folha e colocava na frente formando um caminho por onde ele teria que passar até chegar 
ao cone que fica mais a frente. Quem chegasse primeiro ganhava.” 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
“Através da brincadeira vários elementos podem ser ensinados à criança cuidando para que 
não seja perdida a ludicidade deste ensino e aprendizado. O jogo e a brincadeira facilitam 
essa mediação e estimula a criança, pois, ela lida com o faz de conta, com a imaginação e o 
prazer da atividade, aprendendo ao mesmo tempo.” 
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
“De diferentes formas possíveis. Todas as atividades são feitas com o intuito do brincar, da 
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criança ter satisfação em fazer a atividade. Contando alguma estória para que elas sejam 
estimuladas a realizar o que é proposto na aula é um exemplo.” 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
”Muitos alunos são dispersos nessa faixa etária. É preciso explicar diversas vezes e 
demonstrar também o que deve ser feito. Porém, as possibilidades também são diversas, 
pois, eles aceitam facilmente tudo que é proposto.” 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
 Piaget é uma referência relevante.” 
 
Sujeito 9 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
 "Através da corrida dos bichos, além do lúdico muito presente nessa brincadeira, houve 
um trabalho intencional objetivando a capacidade motora. As crianças adotam os atos de 
correr, pular ... e assim vai cada vez mais aperfeiçoando esses movimentos." 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
"O brincar é intrínseco da criança e parte fundamental das aulas de Educação Física. Mas 
tenho como objetivo trabalhar a coordenação motora, equilíbrio e lateralidade." 
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
" O lúdico sempre tem que estar presente quando se trabalha com crianças tão pequenas, 
mas busco associar a ludicidade com o trabalho motor." 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
 " Muitos desafios! Afinal de contas, trabalhar com crianças tão pequenas é muito 
desafiador em relação aos objetivos que se quer alcançar, cuidado, responsabilidade. É uma 
delicia trabalhar com elas, são muito carinhosas, mas exigem muita atenção." 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
"Temos na graduação e pós alguns referenciais como, por exemplo, Vigotsky. Mas, na 
prática é que vamos nos aperfeiçoando, melhorando, transformando o processo de ensinar. 
Nada como a experiência! No início, tudo é mais difícil ..." 
 
 
Sujeito 10 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
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“Há duas semanas aproximadamente, abordei a brincadeira com uma turma de 4 anos, na 
qual tinha como objetivo trabalhar ações motoras primárias que exigissem deles a escolha 
(saltar ou saltitar diante dos obstáculos, por exemplo), resultado pelo qual não estava 
alcançando através dos jogos." 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
"Dentre as várias razões, o principal objetivo pelo qual utilizo-me da brincadeira é referente 
a facilidade de se conseguir a atenção deles (muitas vezes até se utilizando do fantasioso), 
além de ser uma possibilidade a mais de intervenção." 
 
3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
"Trabalho a brincadeira paralelamente ao jogo, fazendo uso da mesma no exato momento 
em que percebo dificuldade motora na realização de certa atividade pela turma (trabalho 
especificamente as capacidades coordenativas que a turma apresenta ter menor 
desenvolvimento)”. 
 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
"As possibilidades são várias, principalmente pela dinamicidade e ludicidade que vem 
aliada a um nível mínimo de complexidade em relação a regras. Podemos trabalhar 
dificuldades específicas através da mesma, porém o maior desafio é dosar o nível de 
autonomia para a turma, a ponto de não se perder o controle da turma. Outro ponto é o 
preconceito que a brincadeira apresenta aos olhos dos professores e funcionários, por 
desacreditarem que o mesmo não tem objetivos."  
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
"Utilizo-me dos trabalhos de Go Tani (dentro da abordagem desenvolvimentista0, Flávia 
Cristina Oliveira e Murbach de Barros (principalmente o livro "Cadê o brincar") e Elenor 
Kunz (mesmo trabalhando com o jogo, o autor oferece muito com a ideia de estímulo a 
criatividade e autonomia, além do trabalho coletivo." 
 
Sujeito 11 
 
1- Destaque uma experiência recente em que você tenha abordado a brincadeira em 
aulas para crianças com 3 e 4 anos. 
"Busco trabalhar brincadeiras de infância mesmo como cantigas de rodas que eles gostam e 
todos participam brincadeiras com bola: como corrida com bola no meio das pernas, acima 
da cabeça, rolando a bola, brincadeiras com bambolê de saltar dentro e fora, saltar por cima 
com uma perna, com duas, etc." 
 
2- Qual o seu principal(is) objetivo(s) ao trabalhar com a brincadeira na educação 
infantil?  
"Socialização, pois gosto de trabalhar o coletivo, não gosto de competição e sem união 
entre eles, respeito cada um tem sua vez de jogar e participar; ajuda entre eles; união; 
trabalhar o físico motor: como equilíbrio; coordenação; lateralidade; agilidade, 
concentração, entre outros." 
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3- Como você tem trabalhado a brincadeira nas aulas com crianças de 3 e 4 anos?  
“Trabalho com brincadeiras com bola, corda, bambolê, cantigas de rodas e brincadeiras de 
rodas, peteca, confecciono material para fazer avaliações individuais quando necessário no 
início e no final de cada período (bimestre), trabalho com as professoras regentes como, por 
exemplo, se estão trabalhando cores e formas geométricas, busco brincadeiras que eu 
também possa trabalhar o mesmo conteúdo." 
4- Qual(is) possibilidade(s) e desafio(s) você tem encontrado ao ensinar brincadeiras 
na educação infantil? 
"Desafios: concentração dos alunos, mas quando a necessidade de realizar alguma atividade 
antes de deixá-los brincar eu combino o que será feito, só depois deixo eles brincarem, 
sempre dá certo quando o professor combina antes eles respeitam, mas quando há 
necessidade de conhecê-los antes e determinar regras." 
 
5- Que critério(s), referencial (is) teórico(s) ou documento(s) você tem utilizado como 
base para abordar a brincadeira em sua aula?  
"Livros didáticos e experiência em aula, criatividade a partir de algum conteúdo imposto: 
como exemplo do professor de sala que está trabalhando com um assunto e você tem que 
buscar meios de trabalhar o mesmo assunto em sua aula através de brincadeiras ou 
atividades." 
 

 
 
 
 
 

 

 


