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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar os benefícios da educação física 
para os alunos do ensino fundamental I tendo o brincar como principal foco 
do estudo. O presente estudo buscou responder ao determinado problema: 
Quais os principais benefícios da educação física escolar para os alunos e 
para a sociedade de uma localidade onde estes alunos atuam? O 
levantamento bibliográfico foi realizado através de materiais já publicados 
em revistas, livros, artigos científicos, dissertações e internet possibilitando o 
intuito de garantir a coleta de informações consistentes sobre o tema. 
Conclui-se que apensa de determinar a aula de educação física como uma 
modalidade de brincadeiras e jogos pode sim fazer o aluno se sentir 
motivado a participar da aula. Por isso a necessidade de estruturar uma 
forma mais ampla de ensino pedagógico para entender como os jogos e 
brincadeiras ajudam este aluno. 
 

Palavras-chave: beneficio á saúde; educação física; aulas motivacionais; 
jogos e brincadeiras. 
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ABSTRACT 

This work aims to verify the benefits of physical education for elementary 

school students and having the play as the main focus of the study. The 

present study sought to answer the specific problem: What are the main 

benefits of physical education for students and society in a locality where 

these students work? The literature review was done through materials 

already published in journals, books, scientific articles, dissertations and the 

Internet, allowing the intention of ensuring the collection of consistent 

information on the subject. It is concluded that appending the physical 

education class as a play and games modality can rather make the student 

feel motivated to participate in the class. Therefore the need to structure a 

broader pedagogical teaching to understand how games and games help this 

student. 

 

Key-words: health benefit; PE; motivational classes; games and games 
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INTRODUÇÃO 

 

  O presente estudo tem como objetivo abordar a seguinte temática. “O 

brincar e sua importância dentro da Educação Física no ensino fundamental 

I”. Sabe-se que a disciplina Educação Física é de fundamental importância 

para a escola, é por meio desse componente curricular que o aluno adquire 

conhecimentos afetivos, cognitivo e motores. Onde através da disciplina 

Educação Física que se organizam as atividades que auxiliam as crianças a 

alcançar o estágio maduro de execução dos movimentos fundamentais. 

 Entende-se que quando se fala no brincar, é importante analisar a 

importância que o brincar têm na vida da criança, quais serão seus benefícios 

para que a criança cresça com um bom desenvolvimento motor e tenha uma 

vida saudável, O ato de brincar é de extrema importância para que a criança 

tenha uma vida normal, vivências que contribuam para a aprendizagem 

acerca de determinada atividade física. 

 Desta forma surge a necessidade de estudos voltados para a 

compreensão da problemática em questão que no caso é: quais os principais 

benefícios da educação física escolar para os alunos e para a sociedade de 

uma localidade onde estes alunos atuam? 

 Compreende-se que não basta apenas o gesto pela prática esportiva, 

temos que mostrar aos alunos através dos conteúdos, a importância de 

desenvolver habilidades físicas e mentais capaz de produzir, construir e 

executar as tarefas relacionadas em sala de aula, associando ao meio 

cooperativo e qualitativo. 

   O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica 

qualitativa, na qual o levantamento bibliográfico foi realizado através de 

materiais já publicados em revistas, livros, jornais, artigos científicos, e 

dissertações possibilitando assim garantir a coleta de informações 

consistentes sobre o tema. Os levantamentos dos dados obtidos para o 

referido estudo foram materiais de dissertações, artigos científicos e 

monografias encontradas Google acadêmico.  
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1. O MEIO ESCOLAR E AS ATIVIDADES REGULARES DE 

EDUCAÇÃO FISICA 

 

 Sabendo-se da importância de fazer atividade física e de se manter-

se ativo é importante esclarecer sobre os benefícios que esta disciplina pode 

trazer a saúde da criança. Na qual por meio das atividades regulares de 

educação física a criança tem a possibilidade da prática de esportes e 

atividades recreativas que possa trabalha seu lúdico através do brincar de 

uma forma que possa o manter-se ativo. Mas isto deve ser trabalhado já na 

infância, aliando a educação física à educação moral e intelectual, formando 

o indivíduo como um todo. 

 Portanto de acordo com Balbé (2008) destaca a importância do 

educador em relação ao desenvolvimento dos alunos nas aulas de educação 

física: 

Desta forma, o educador deve levar aos seus alunos atividades que 

permitam uma movimentação variada e exploradora do corpo e do 

próprio ambiente em que estão situados. Sempre adequados ao 

grau de desenvolvimento em cada etapa da vida escolar e faixa 

etária dando-lhes plena liberdade e espontaneidade de movimentos 

como saltar, correr, girar, arremessar, etc. Permitindo assim, vários 

benefícios como desinibição para participação das aulas, descarga 

de agressividade, manutenção da saúde e até corrigindo equívocos 

de atitude (BARROS; BARROS, 1972.p.25). 

 

 É possível analisa a importância que o educador tem para o processo 

de desenvolvimento do aluno, onde este através de atividades tanto 

recreativa como de competição faz com que a criança explore vários 

movimentos do corpo, sempre adequado ao seu grau de desenvolvimento. 

Muito se ver que no ambiente escola o professor de educação física traz 

uma série de propostas de atividades onde envolver os movimentos como 

correr, saltar, arremessar, pular e girar, isso faz com que a criança tenha 

vivencias perante as atividades. 

 A educação segundo GONÇALVES (1994) é uma prática 

sistematizada que busca atuar sobre indivíduos e grupos sociais, com a 
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intenção de possibilitar a formação de sua personalidade e sua participação 

ativa na sociedade. A educação no geral é considerada uma forma de 

prática sistematizada onde não se relaciona apenas no correr, no brincar, ou 

no jogar bola. Mais sim em uma diversidade de movimentos e conteúdos 

que possam contribuir no processo de ensino-aprendizagem da criança. 

Onde possa contribuir para seu aprendizado de forma significativa, a 

socialização, a participação com a sociedade em geral . 

 Essa prática de apenas jogar bola nas aulas de educação física, torna 

a aula em si algo monótono e totalmente sem importância para o aluno. O 

profissional de educação física deve entender que nem sempre pode 

apresentar de forma eficaz uma aula que faça com que os alunos passam 

participar de forma integral e com bom ânimo. A timidez e outros problemas 

pessoais dos alunos podem tornar esse processo mais trabalhoso.  

  A educação jamais pode ser neutra, já que, ou conduz à 

domesticação ou à libertação. Há sempre uma influência mútua entre 

educação e contexto social, o que faz com que na relação 

educador/educando exista sempre uma dialética de “adaptação e 

resistência”. Desta forma, a ação educacional configura-se uma determinada 

relação de poder, enquanto existirem diferenças entre adulto-educador e 

jovem-educando. Ou seja, enquanto uma interação na qual a educação é 

entendida como uma reação social ao simples fato de que crianças e jovens 

estão em fase de desenvolvimento. (KUNZ, 1991). 

 A disciplina educação física  promover uma serie de benefícios desde 

seus conteúdos até suas atividades educativas onde promover a qualidade 

de vida através do brincar , onde através do momento lúdico a criança pode 

trabalha vários aspectos como o seu lado afetivo , cognitivo e seu lado 

motor. 

O espaço e o sentido da Educação Física e dos Esportes são 

intensamente reavaliados no contexto do processo educacional brasileiro. 

Múltiplas são as iniciativas que buscam estudar e debater as questões que 

envolvem a educação física e o esporte em relação ao seu papel na vida 

individual, dentro das escolas e em todas as manifestações e instituições 

sociais (SANTIN, 1987) 
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 Ao proporcionar benefícios para a saúde do corpo e qualidade de vida 

as aulas de educação física colaboram para o desenvolvimento de várias 

habilidades, como ter uma boa coordenação motora, ter um bom 

desenvolvimento no meio afetivo, trabalhar com a afetividade , com 

atividades motoras e ensinando valores de cooperação, responsabilidade, 

respeito, autonomia, além de autoestima e superação. 

 

Por meio das aulas e sob a orientação de profissionais de 
educação física, as crianças e os jovens aprendem e se 
preparam para desenvolver as habilidades de ser, conviver, 
conhecer e fazer – exatamente os quatro pilares que dão base 
ao ensino. UNESCO (2014). 

 

 É possível analisar a importância que a disciplina educação física tem 

dentro do âmbito escolar onde através das práticas esportivas e educativas 

dos jogos a criança começa a socializa com outras crianças, começa a 

desenvolver várias habilidades não só motoras como também afetivas e 

cognitivas. 

 A discussão sobre motivação é ampla e variada, pois existem várias 

disciplinas que trabalham especificamente com a motivação e possuem suas 

próprias concepções (BERLEZE, 2002).  

Aulas de educação física em significado maior que atividades corporais. Por 

meio da apreensão de conhecimentos específicos dessa disciplina e da 

prática regular de atividades físicas e esportivas, os alunos desenvolvem 

competências, capacidades e habilidades, associadas às dimensões 

afetivas, cognitivas, sociais, psicomotoras, e internaliza valores. Onde 

começa a descobrir o quanto vale a amizade, a parceria e a colaboração. Irá 

propor alternativas nas vivências de práticas corporais – por exemplo, por 

meio de jogos cooperativos, danças, diferentes formas de praticar 

modalidades esportivas, entre outras. 

 

Destaca que a palavra motivo oriunda do latim motivum, significa 

“uma causa que põe em movimento”, e pode ser definida como um 

impulso que faz com que se haja de certa forma. No entanto, a 

motivação não se demonstra na mesma intensidade em todas as 

pessoas, pois temos interesses diferenciados. Sendo assim, o 
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professor deve estar consciente da busca por conteúdos 

diversificados, para que se consiga atender aos interesses 

contidos nas turmas, fazendo com que essa falta de previsão que 

a motivação manifesta, não venha lhe causar dúvidas no que diz 

respeito à motivação de seus alunos. (MARGILL. 1984). 

 

Infelizmente, muitas crianças estão deixando de praticar atividades 

físicas e esportes para ficar em frente aos computadores e assistir à 

televisão. “Para isso, é importante oferecer jogos e brincadeiras atraentes, 

de regras simples e que possam ser realizadas de maneira que a criança 

obtenha sucesso”. Ao desenvolver a consciência corporal, seu filho 

naturalmente vai se interessar por um estilo de vida saudável com maiores 

possibilidades de êxito em sua trajetória. 

Ainda podemos ver em algumas escolas a utilização das aulas de 

educação física para treinamento dos alunos que irão participar de algumas 

competições, e as aulas serem focadas nesses alunos, para a promoção de 

jovens atletas que venham levar o nome da escola com o seu desempenho 

no esporte pretendido.  

O importante para os pais é perceberem que a participação nas aulas 

de educação física traz uma série de benefícios para as crianças. Ela é 

fundamental para um maior desenvolvimento dos pequenos. Oferecer à 

criança a oportunidade de mover-se, usando da sua criatividade, significa 

estabelecer experiências que propiciarão o desenvolvimento motor 

fundamental por meio de padrões básicos de movimentos. 
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2. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
Quando se falar do brincar é possível percebe a importância que a 

brincadeira tem para o desenvolvimento da criança. Onde o brincar é uma 

ferramenta que promover a estimulação, onde a criança começa a trabalhar 

sua autonomia sua criatividade é sua socialização, expressa seus 

sentimentos e fantasias o brincar possibilita que a criança desenvolva suas 

habilidades tanto cognitivas, afetivas e motoras. 

  Machado (1986, p. 28), coloca que: “brincar ajuda a criança a ajustar-

se não só no ambiente físico mais também ao meio social [...]”. O ato de 

brincar ajudar a criança a socializar com outras crianças , quando a criança 

brincar ela desenvolver vários atos tanto criatividade como expressa seus 

sentimentos , e fantasias. 

 

O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a fantasia, 
favorece o fortalecimento da autonomia da criança e contribui para 
a não formação e até quebra de estruturas defensivas. Ao brincar 
de que é a mãe da boneca, por exemplo, a menina não apenas 
imita e se identifica com a figura materna, mas realmente vive 
intensamente a situação de poder gerar filhos, e de ser uma mãe 
boa, forte e confiável. (OLIVEIRA, 2000, P.19) 

 

 Através do brincar a criança começa a desenvolver atitudes onde 

passa a vivencia problemas ou até mesmo desafios do cotidiano, por 

exemplo, ao exerce a função de mãe da boneca, ela não apenas imita busca 

se identifica com a figura materna, ela vive intensamente aquele momento 

aquela situação, tenta da o seu melhor para se uma boa mãe na brincadeira. 

 

VALLE (2010, p. 26) citando Vygotsky diz que: 

Vygotsky explica que, ao brincar, a criança interpreta as ações dos adultos, 

projetando-se no mundo deles, assumindo um comportamento e 

desempenhando papéis que nem sempre são infantis. O autor também 

destaca que, ao brincar, a criança altera a dinâmica da vida real, pois não 

reproduz o jogo da mesma forma em que a situação foi vivenciada. Segundo 

o autor, o “jogo da criança não é uma recordação simples do vivido, mas sim 
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a transformação criadora das impressões para a formação de uma nova 

realidade que responda às exigências e inclinações da própria criança”. 

 O brincar é uma das principais ferramentas onde a criança tem a 

possibilidade de vivenciar momentos lúdicos, o brincar faz com que ela 

possa cria um mundo de fantasias onde ela pode interpreta situações da 

vida cotidiana de um adulto, o momento de brincadeira faz com que a 

criança possa ter um momento lúdico mais também faz com que ela tenha 

um momento de responsabilidade diante de uma situação que seja de seu 

cotidiano. CANABARRO (2011) ainda diz que: 

 

O brincar permite que cada um seja autor de seus papéis, 
escolhendo-os, elaborando-os e agindo de acordo com suas 
fantasias e conhecimentos, podendo inclusive solucionar 
problemas que possam aparecer. Está é uma ocasião de 
internalizar e elaborar sentimentos e emoções desenvolvendo o 
senso de justiça e moral como diz Piaget 

 

 

 O ato de brincar faz com que a criança seja o próprio autor de seus 

papéis dentro da brincadeira, onde ele mesmo tem a possibilidade de 

elabora suas próprias fantasias e papéis diante de uma brincadeira, com 

isso fazendo com que este perceba que o brincar é um ato onde ele pode 

cria um mundo de imaginação.  

 KICHIMOTO (1993, p. 110) diz que: 

 

(...) Brincando (...) as crianças aprendem (...) a cooperar com os 
companheiros (...). A obedecer às regras do jogo (...), a respeitar 
os direitos dos outros (...), a acatar a autoridade (...) a assumir 
responsabilidades, a aceitar penalidades que lhe são impostas 
(...), a dar oportunidades aos demais (...), a viver em sociedade. 

 

 

 Quando se fala do brincar e de sua importância é possível percebe a 

importância que a brincadeira tem para o processo de ensino-aprendizagem 

da criança. Onde através da brincadeira e dos jogos é possível ensina a 

criança de uma forma mais divertida, é através desde é possível ensina a 

criança, a saber, obedecer a regras, a respeita os amigos e assumir 

responsabilidade. 
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 Segundo Mendonça (2003): 

 

Brincando a criança representa o mundo externo, interioriza e 
constrói o próprio pensamento. Brincando a criança relaciona-se 
com os outros promovendo desenvolvimento e construção do 
conhecimento. Brincando a criança constrói laços afetivos, 
incorpora valores, fortalece a autoestima e a autonomia. Brincando 
a criança expressa sua cultura e utiliza-se a cultura para brincar. 
Brincando cria, inventa, constrói, transforma, experimenta [...] 
descobre, e participa do mundo. (MENDONÇA, 2003, p. 46). 

 
 

É possível percebe que quando a criança está brincada ela constrói 

lanços afetivos e valores essenciais, onde através do ato de brincar a 

criança começa a cria e a experimenta coisas novas experimenta o mundo e 

suas possibilidades , quando se  pensa no brinca muitos ver só como uma 

forma de ser diverti , mais pra criança é o principal meio de socialização 

onde através da brincadeira ela pode experimenta coisas novas . 

Vygotsky (1987, p.35) “corrobora que o brincar é uma atividade 

humana criadora, na qual imaginação, fantasia realidade interagem na 

produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação 

pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais 

com outros sujeitos, crianças e adultos.” 

O brincar é uma forma de socialização onde a criança tem a 

possibilidade de usa sua imaginação para cria fantasia de determinadas 

situações, o brincar é uma forma de fazer com que a criança tenha uma 

visão mais ampla de novas formas de construir, de cria relações sociais com 

outras crianças e percebe as possibilidades de usa a imaginação de uma 

forma lúdica. 

Segundo Kishimoto (1994)  

 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade 
e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do 
aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 
social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para 
um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, 
comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

 

O aspecto lúdico ou a ludicidade é uma forma que facilita o processo 

de ensino- aprendizagem da criança. Onde o lúdico é uma forma de 
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colabora para o desenvolvimento pessoal, colaborando de uma forma 

significativa para o processo de socialização, comunicação e construção do 

conhecimento. 

 Amarilha, (1997) cita que, “na verdade, a atividade lúdica é uma forma 

de o individuo relacionar-se com a coletividade e consigo mesma.” 

A atividade lúdica é uma forma de usa o brincar como uma forma de 

socialização, onde as atividades lúdicas preparar a criança para desenvolver 

atividades que trabalham com aspectos afetivo, social e cognitivo.  

Segundo Brasil (2001, p. 22), “brincar é umas das atividades 

fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia”. É no 

brincar que a criança investiga e constrói conhecimentos sobre si e sobre o 

mundo. Dessa maneira, a presente investigação busca ampliar a 

compreensão sobre a temática relativa à ludicidade. 

O ato de brincar faz com que a criança se prepare para a vida de uma 

forma geral faz com que a criança tenha um bom desenvolvimento durante a 

vida, à brincadeira é de fundamental importância para o desenvolvimento 

infantil na medida em que a criança pode transformar e produzir novos 

significados, é possível percebe que quando a criança desenvolver suas 

habilidades desde cedo ela tem grandes chances de crescer uma criança 

cheia de energia para práticos esportes, para te uma vida ativa. 
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3. O BRINCAR E A SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO BRINCAR 

 
 
Segundo Pires (1997), o brincar para a criança não é uma questão 

apenas de pura diversão, mas também de educação, socialização, 

construção e pleno desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades 

futuras. 

 Quando falamos do brincar não pensamos no brincar apenas como 

um momento de diversão ou a hora de descontrair, mais sim como uma 

forma de ensina através de um momento de diversão, onde através da 

brincadeira a criança está desenvolvendo seu momento de socialização, 

momento de construção, momento de fantasias de imaginações. O brincar 

proporciona a criança a desenvolver suas capacidades afetivas, cognitivas e 

motoras. 

Kishimoto (2000) defende que a brincadeira e o jogo interferem 

diretamente no desenvolvimento da imaginação, da representação 

simbólica, da cognição, dos sentimentos, do prazer, das relações, da 

convivência, da criatividade, do movimento e da autoimagem dos indivíduos. 

Kishimoto (1999, p. 110) complementa afirmando que: Nesta linha de 

pensamento é brincando que a criança aprende a socializar-se com as 

outras, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade. 

O brincar é uma ferramenta importante para o processo de ensino-

aprendizagem, pois é possível ensina brincado. O Brincar é algo inerente ao 

ser humano, tão natural que desde cedo à criança começa a prática a 

brincadeira seja de forma coletiva ou individual.  

Contudo, Brougère (2001, p. 99) lembra que: 

 

“brincadeira é uma mutação do sentido, da realidade: as coisas 
tornam-se outras. É um espaço à margem da vida comum, que 
obedece a regras criadas pela circunstância”. 
 

 O brincar na educação é muito importante, pois é algo pelo qual a 

criança tem interesse, tornando a aprendizagem algo atrativo e não apenas 

uma obrigação ou alguma coisa chata, levando a criança a aprender com 

maior facilidade, pois a brincadeira é sua meio de expressão. 
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Para Winnicott (1982) é no Brincar, e talvez apenas no brincar, que a 

criança ou adulto fluem sua liberdade de criação. Mesmo as mais simples 

brincadeiras, aquelas que todo mundo faz com bebês, são estímulos 

importantes para o desenvolvimento infantil. Nas palavras de Bettelheim 

(1988, p. 105): Através de uma brincadeira de criança, pode-se compreender 

como ela vê e constrói o mundo – o que ela gostaria que fossem quais as 

suas preocupações e que problemas a estão assediando. Pela brincadeira a 

criança expressa o que teria dificuldade de colocar em palavras. 

É possível percebe que é através do brincar a criança começa a se 

expressa onde à brincadeira faz com que esta possa vivencia momentos 

únicos onde ela pode expressos sentimentos, sua autoestima, sua 

criatividade é como ela ver e constrói o mundo. 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação nos informa que: 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento 
da identidade e da autonomia da criança, desde muito cedo, pode 
se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde ter determinado 
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação... 
A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a 
criança aprenda mais sobre a relação entre pessoas. 

 

 O brincar é fundamental para o processo de desenvolvimento da 

criança, onde o brincar se torna uma forte ferramenta para o processo de 

ensino-aprendizagem. O brincar envolver uma área bastante ampla onde 

está relacionada com a cultura corporal do movimento. Através de o ato 

brincar e possível trabalha as emoções, o respeito ao próximo, o dividir, as 

diferenças, o sentimento positivo de ganhar e o negativo de perder que 

podem e devem ser trabalhados pelo adulto que participa da brincadeira, 

levando a reflexões sobre as oscilações da vida, fazendo a criança aprender 

a lidar com as frustrações e assimilar o valor de cada momento e 

sentimento. 

 Como bem ressalta Kishimoto; Santos (1997, p. 24), 

 

“Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e 
confere habilidades. Além de estimular a curiosidade, a 
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autoconfiança e a autonomia, proporciona o desenvolvimento da 
linguagem, do pensamento e da concentração e atenção..” 

 
 

 É através do brincar que a criança começa a descobri o mundo e suas 

possibilidades, onde esta experimenta o mundo onde ela inventa e aprender 

atividades onde trabalha sua auto estima , sua autoconfiança  diante de uma 

situação , É possível percebe que o através do brincar e possível ensina a 

criança atos sociais como respeito e responsabilidade perante a sociedade . 

Piaget (1978), diz que “a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática 

educativa”.  

É possível percebe que o brincar está no berço obrigatório do 

desenvolvimento da criança, desde seu nascimento até a fase adulta , o 

brincar ajuda no desenvolvimento da criança fazendo com está seja mais 

age-o diante de determinada situação do seu cotidiano .  

 Mello (1989, p. 63), afirma dizendo que: ”o jogo é a razão de ser da 

infância, da importância vital e condicionadora do desenvolvimento 

harmonioso dos corpos, da inteligência e da afetividade”.  

Quando se falar do brincar é possível percebe que o jogo está ligando 

onde brincar , onde o jogo se condiciona ao desenvolvimento da criança 

onde trabalha de uma forma geral com o aprendizado com a afetividade com 

a criatividade . 

Para Freire (1994, p. 13) “uma coisa é certa: negar a cultura infantil é 

mínimo uma das cegueiras do sistema escolar”. Parece que para a criança o 

jogo é a coisa mais significativa na vida, e sendo assim, o jogo nas mãos de 

um verdadeiro educador constitui-se em um excelente meio para formar 

indivíduos, por isso deve-se fazê-los jogar e aproveitar a força educativa do 

mesmo. Através do jogo é possível trabalha com a aprendizagem 

significativa.  

É possível percebe que o jogo esta inserindo a cultura corporal de 

movimento, onde através do jogo é possível trabalha de forma educativa 

com a criança, o jogo é uma importante ferramenta para que a criança tenha 

uma aprendizagem significativa onde está possa vivencia o mundo e suas 

possibilidades, trabalhado com seu aspecto lúdico, social e mental.   
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Segundo Kishimoto (2006), existem várias formas de brincar, a 

criança pode brincar de amarelinha, pião, carrinho, boneca, pega-pega, 

corda, bambolê, com bola arremessando ou em um jogo disputando com 

outras crianças, jogo de tabuleiros, jogos pedagógicos ou simplesmente 

brincadeira de imitação. Como exemplo, pode-se citar quando a criança 

pega uma boneca e brinca de “filhinha” ou de fazer comidinha em um 

fogãozinho de brinquedo, em todas estas brincadeiras a criança ira aprender 

e desenvolver habilidade. Quando brinca, a criança entra no mundo da 

imaginação e sai da sua vida cotidiana. Existem também os jogos 

tradicionais infantis, que dão ênfase ao folclore e a cultura brasileira, 

atividades passadas de geração em geração. Os jogos de construção 

também é outra opção de trabalho, é uma prática que possibilita as crianças 

transformarem e destruírem por meio do manuseio de peças, expressando 

suas alegrias, tristezas e problemas, possibilitando que o professor 

identifique as dificuldade e necessidades de cada criança. 

É possível percebe que existem varias brincadeiras onde a criança 

pode brincar e socializa com as demais crianças, O brincar é uma forma de 

comunicação é por meio das brincadeiras que as crianças desenvolvem atos 

do seu dia a dia, seja ela com dramatizações que imitam o mundo dos 

adultos, jogos, o faz de conta, com palavras, ou seja, não importa o tipo da 

brincadeira, a criança sempre vai está adquirindo habilidades criativas, 

sociais, intelectuais e físicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A brincadeira assim como os jogos são ferramentas essenciais para o 

processo de desenvolvimento da criança, onde as brincadeiras assim como 

os jogos influenciam no modo de viver de muitas crianças. É por meio das 

brincadeiras a criança pode apreender melhor um assunto ou tema. Através 

do brincar a criança trabalha com vários aspectos tanto cognitivos, afetivos e 

motores. 

Analisa-se que vários assuntos dentro da disciplina Educação Física 

estão relacionados a criança e suas formas de aprendizagem no meio 

escolar no âmbito escola os alunos aprendem com brincadeiras e jogos o 

que se deve ou não fazer, condutas e regras. Dentro desta temática se 

entende que a brincadeira na verdade abrange um leque de possibilidades 

de ensino para o professor de educação física.  

Conclui-se que falar sobre a importância do brincar e de extrema 

necessidade, onde o ato de brincar possibilita que a criança vivencie uma 

série de desafios durante sua infância, aprendendo a desenvolver ações de 

respeito, responsabilidade, honestidade e sabe trabalha em grupo .   
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