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A presente pesquisa discute a relevância do jogo no processo de desenvolvimento infantil 

introduzido nas aulas de Educação Física em uma instituição privada da cidade de Santo 

Antônio de Jesus no estado da Bahia. O intuito é ampliar o debate sobre esse conteúdo da 

Educação Física tão relevante nesta fase de ensino, destacando sua importância para a 

construção do conhecimento junto aos pequenos e a sua contribuição para o desenvolvimento 

humano. Jogo é um ato com propósito e o resultado de um processo criativo para modificar, 

imaginariamente, a realidade e o presente, tendo ênfase no Propósito/Objetivo que se acentua 

com o desenvolvimento da criança. Dessa forma, sendo a Escola um espaço privilegiado para 

a transmissão do saber sistematizado, o brincar na escola não é exatamente igual ao brincar 

em outras ocasiões. Pois o professor traça um objetivo para colocar os alunos em ação com o 

intuito de eles usarem a imaginação para criar/modificar algo. Levando isto em consideração, 

o objetivo geral: analisar a contribuição do jogo para o desenvolvimento infantil nas aulas de 

Educação Física na rede privada do município de Santo Antônio de Jesus-BA. 

Especificamente buscou-se identificar os métodos utilizados pelos professores como caminho 

para o aprendizado do conteúdo jogo e apresentar o debate sobre essa temática da Educação 

Física que é tão importante neste estágio do aprendizado. Para a realização deste trabalho a 

busca à literatura foi imprescindível. Assim buscando responder através de um estudo de 

campo utilizando a metodologia de pesquisa qualitativa. Com o intuito de aprofundar o 

conteúdo sobre a significância dos jogos nas aulas de Educação Física, o recolhimento de 

dados foi mediante um questionário com questões abertas e fechadas, elaborado pelo discente 

e aplicados aos professores de Educação Física de uma instituição privada na cidade de Santo 

Antônio de Jesus. Por meio das informações levantadas através do estudo, à pesquisa está em 

andamento, espera-se que com essa pesquisa explicitar a contribuição do jogo com a 

manifestação da cultura corporal, para o desenvolvimento humano.  
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