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RESUMO 
 

Esta pesquisa apresenta-se com o intuito de investigar a utilização dos 

jogos, brinquedos e brincadeiras no processo ensino-aprendizagem na educação 

infantil. Sabemos que os jogos e brincadeiras infantis nos possibilitam vários tipos 

de estudos, por isso nossa pesquisa tem como objetivos compreender o que são 

os jogos, brinquedos e brincadeiras, suas origens, sua evolução, verificar a 

participação dos mesmos como facilitadores do processo de aquisição de 

conhecimento, e também verificar se os professores de Educação Física os 

utilizam em suas aulas e como utilizam. Nossa pesquisa é caracterizada como 

qualitativadescritiva, todo nosso estudo foi realizado através de pesquisas 

bibliográficas e pesquisa de campo, utilizamos como instrumento para a coleta de 

dados, observações não-participantes e entrevistas semi-estruturadas com 

professores de Educação Física que atuam na educação infantil. Os locais de 

pesquisa foram uma creche e uma escola pública. Em nossa pesquisa tentamos 

abordar a Educação Física como área de conhecimento escolar através dos jogos 

e brincadeiras, ressaltando também a opinião dos professores sobre a utilização 

dos mesmos em âmbito escolar. Ao fazermos nossas observações, vimos que a 

realidade difere muito do que vários autores abordam sobre o trabalho da 

Educação Física na educação infantil, vimos que as dificuldades vão desde a 

estrutura física e falta de materiais, à falta de planejamento e criatividade dos 

professores. Ao longo de nosso trabalho percebemos que os professores que 

observamos, não estão bem preparados para lidar com crianças nesta fase, que 

apenas com a formação inicial, pois possuem somente a graduação, é insuficiente. 

Assim, percebemos que estas precisariam de uma melhor preparação e de um 

conhecimento mais aprofundado sobre estes temas, e mesmo existindo vários 

estudos sobre jogos e brincadeiras para a educação infantil, ainda existe uma falta 

da devida fundamentação teórica para esta prática. Um caminho para resolver este 

problema seria se os professores de Educação Física que atuam na área 

pudessem e quisessem se especializar, renovando sua prática, melhorando o 

conteúdo de suas aulas e assim ajudando na formação desses pequenos 

indivíduos. 


