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RESUMO 
 
 

O frisbee é um esporte que teve origem no ano de 1871, nos Estados Unidos, quando alguns 
jovens, que comiam tortas na “Frisbie Pie” (Tortas Frisbie), começaram a se divertir ao lançar 
os pratos de papelão em forma de disco. Na década de 1940, Walter Frederick, construiu o 
primeiro frisbee de plástico e, em 1955, uma fábrica americana, começou a fabricar o frisbee de 
forma industrial. No Brasil, o esporte é muito praticado nas cidades, mas, principalmente, nas 
praias, pois é um esporte muito simples e que não exige um condicionamento físico 
extraordinário para ser praticado. Existem diversas modalidades dentro do frisbee que 
consistem em arremessar o disco como: “arremesse, corra e pegue”, “maior permanência no 
ar”, “jogo de duplas”, “estilo livre”, “golfe”, “ultimate”, entre outras. O frisbee também possibilita 
diversas atividades e jogos lúdicos que são pouco aproveitadas na educação infantil. Este 
estudo se justifica pelo fato de as aulas de educação infantil explorarem poucas vivências 
corporais de forma dirigida, ou seja, com o acompanhamento e orientação de um professor de 
Educação Física. O objetivo da pesquisa é saber se é possível aplicar o frisbee para as 
crianças que estejam na educação infantil. O presente estudo foi realizado em duas escolas, 
um no município de Taubaté e outra em Pindamonhangaba, durante duas semanas, com aulas 
de aproximadamente uma hora e meia. Participaram das aulas 26 crianças de ambos os sexos, 
com faixa etária de 4 a 6 anos. Primeiramente, foi realizada uma pequena oficina em que as 
crianças construirão seus próprios frisbees. Os materiais utilizados foram papelão, cola e tinta 
guache. No segundo momento, foram vivenciados jogos e brincadeiras lúdicas, aproveitando 
dos simbolismos e imaginação das crianças, para que as mesmas pudessem explorar seus 
movimentos e formas de arremessarem o frisbee, modificando e criando seus próprios jogos e 
regras. Como resultado das vivências, notou-se que as crianças conseguiram assimilar o 
movimento de lançar/arremessar o frisbee, o que indicou a possibilidade das vivências de jogos 
lúdicos recriados a partir desse esporte. Também foi possível observar que as crianças, mesmo 
que em transição do estágio elementar para o maduro, conseguiram dividir e jogar um com o 
outro, sem a percepção de jogar contra, o que é muito interessante de ser trabalhado nesta 
faixa etária e nas demais que estão inseridas no ambiente escolar. Com tudo, percebe-se a 
importância das atividades corporais dirigidas durante esse período escolar para desenvolver 
as práticas motoras e conteúdos atitudinais, além de ampliar as vivências corporais dos alunos. 
Portanto, considera-se que o esporte frisbee teve sua importância ao ampliar a cultura corporal 
de movimento dos alunos que estão inseridos na educação infantil. 


