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RESUMO 

 

O presente trabalho traz como tema a influência de atividades lúdicas no 

desenvolvimento motor de crianças na educação infantil através de um relato de 

experiência de uma parte de projeto de extensão. Durante a realização do referido 

projeto foi observado algumas dificuldades motoras para realizar jogos (protagonizados 

e com regras) que exigiam a lateralidade, equilíbrio e esquema corporal. A partir dessa 

constatação, este trabalho tem como objetivo de demonstrar como e quais as atividades 

lúdicas podem promover desenvolvimento motor em crianças da educação infantil. As 

atividades eram desenvolvidas semanalmente com duas turmas de crianças (uma de 4 e 

outra de 5 anos), em um Centro de Educação Infantil, no município de Diamantina. 

Constatou-se que as crianças não apresentaram nenhuma dificuldade que fosse além do 

que esperado por suas idades nas atividades desenvolvidas no jogo protagonizado e o 

jogo com regras. No entanto, ao final do projeto foi notado à melhora nos aspectos 

motores, equilíbrio, lateralidade e consciência corporal, das crianças participantes do 

projeto.  

Palavras-chaves: Atividades lúdicas; Desenvolvimento motor; Educação Infantil.  
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1. INTRODUÇÃO 

É comum vermos na educação infantil o desenvolvimento de diversas 

atividades lúdicas com diferentes finalidades e assim, percebermos o quanto, muitas 

vezes, é atraente para as crianças poderem ter esta vivência. Para Martineli (2009) a 

atividade lúdica é a atividade principal no período denominado pré-escolar, entre 3 a 6 

anos, entendendo-a como a atividade que proporciona as principais mudanças nos 

processos psíquicos. Porém, a forma na qual tais atividades são desenvolvidas pelos 

professores regentes, nem sempre possibilita um desenvolvimento adequado às crianças, 

especialmente o motor.  

Para Martineli (2009) a atividade lúdica pode ser contextualizada não 

apenas como uma simples brincadeira ou jogo; vai além, pois pode promover 

desenvolvimento de saberes, linguagem, pensamento, memória, atenção, entre demais 

processos psicológicos. Logo, a criança poderá interagir e ter uma maior participação no 

meio social. Martineli (2009) afirma que, na perspectiva de Vigotski, o estudo de 

processos psíquicos como imaginação, atenção e memória são fundamentais para 

entender as situações imaginárias presentes nas atividades lúdicas e é de extrema 

importância para o desenvolvimento infantil. 

Considerando a importância da atividade lúdica no desenvolvimento e na 

aprendizagem infantil, ela passa a ser indispensável à prática educativa. Por meio dos 

jogos e brincadeiras a criança se apropria e se objetiva no mundo, atendendo 

necessidades de realizar atividades que na vida real não poderia. Fátima e Silva (2013), 

a partir das concepções de Leontiev, dividem as atividades lúdicas em dois tipos: o 

brincar, ou jogo protagonizado e o jogo com regra. O primeiro é típico de crianças no 

período pré-escolar (3-6 anos), tem regras que regulam o comportamento da criança, 

mas estas estão subordinadas a situação que é imaginada e representada. Ao brincar de 

casinha, há comportamentos que são esperados de uma mãe, e outros que a criança 

entende que não fazem parte do repertório desse papel, pois na vida real as mães não se 

comportam dessa forma.  

Já o jogo com regras é mais comum às crianças do período escolar (7-11 

anos), por seu psiquismo a possibilitar entender a necessidade lógica das regras, por já 

poder pensar por meio de conceitos, mesmo que precários, e resolver problemas a partir 

deles. Outra característica do jogo é que além da criança se relacionar com objetos, 
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também há o envolvimento de relações sociais com pessoas, o que pode fazer do jogo 

algo mais motivador que o brincar nesse período do desenvolvimento. 

Além dos aspectos psicológicos, as atividades lúdicas possibilitam também 

o desenvolvimento afetivo e motor. Sobre este último, desde recém nascido a criança 

gradativamente vai aprendendo e desenvolvendo diversas habilidades, como: 

coordenação motora fina, equilíbrio, salto, lateralidade entre outros, próprias para lidar 

no cotidiano. Conforme Oliveira (2016 p.37); 

[...] comportamento motor do ser humano é permeado por inúmeras 

mudanças, e estas por sua vez têm sido o ponto central para muitas definições 

dos conceitos de aprendizagem motora e desenvolvimento motor [...] o 

desenvolvimento motor é visto como um processo que se baseia nas 

mudanças comportamentais observadas. Este processo se inicia na concepção 

e se prolonga até a morte.  

 

Arruda (2009)compreende que o desenvolvimento motor é algo que ocorre 

de forma individual, que cada criança contém as próprias percepções em relação à 

imagem corporal a partir de suas singularidades e das experiências que lhe são 

proporcionadas. Nesse sentido, o desenvolvimento das atividades lúdicas são 

fundamentais para propiciar a criança o desenvolvimento integral, pois enquanto joga, 

suas capacidades motoras, bem como as afetivas e cognitivas, são desenvolvidas a partir 

de aprendizagens ocasionadas durante o jogo. 

A partir de tais considerações, o objetivo desse trabalho foi demonstrar 

como e quais atividades lúdicas podem promover desenvolvimento motor em crianças 

da educação infantil a partir de uma experiência de um projeto de extensão. Tal projeto 

ocorreu desenvolvido em um Centro Educacional de Educação Infantil (CMEI) 

desenvolvendo com crianças jogos tradicionais da cultura brasileira. Nesse projeto, 

perceberam-se algumas dificuldades das crianças em realizar determinas atividades, em 

destaque os aspectos motores, como a consciência corporal, manter o equilíbrio, 

lateralidade, o que necessita de intervenção para possibilitar melhores desempenhos na 

atividade lúdica e ampliação do conhecimento corporal. 

Ocorrendo um predomínio de atividades lúdicas com qualidade para 

crianças, desde os anos escolares iniciais, compreende-se que elas oferecem a esse 

público benefícios nas relações sociais e nos aspectos motores. Ao trabalhar com as 

atividades lúdicas, voltadas para o desenvolvimento motor, processos psíquicos como 

memória, atenção, imaginação, pensamento também são desenvolvidos, tendo em vista 

a indissociabilidade entre a dimensão motora, cognitiva e afetiva. 
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 Vale ressaltar que a presença de atividades lúdicas para todas as crianças 

dos anos escolares iniciais é algo de grande relevância, garantindo a interação entre elas 

e as possibilidades de intervir diante das dificuldades na vida diária. 

Durante o desenvolvimento no início do projeto observei o comportamento 

de algumas crianças ao realizarem as atividades, e me chamou a atenção às diferenças 

nas execuções entre elas em atividades consideravelmente simples, em que algumas 

demonstraram facilidades e outras dificuldades nas mesmas dinâmicas apresentadas. 

Isso me fez querer, através das atividades lúdicas, possibilitar um melhor 

desenvolvimento do aspecto motor nas crianças em geral e em especial aquelas que 

apresentaram um nível de dificuldade maior. 

Por meio do relato de experiência, se tem a oportunidade em contribuir para 

melhor compreensão em desenvolver atividades lúdicas para crianças da educação 

infantil, de forma intencional por professores da área de educação física, destacando a 

importância desse profissional nessa etapa da escolarização. Pois, é ele quem tem maior 

conhecimento teórico e pratico sobre a cultura corporal, objeto da educação física, que o 

possibilita realizar as atividades em prol do desenvolvimento das crianças de maneira 

relevante e em parceria com o professor com formação em pedagogia.  

Compreendendo a existência na literatura sobre os pontos apontados no 

trabalho, ainda sim, poucos temos divulgado sobre o assunto, o que procede mais 

interesse em relatar uma experiência de extensão, na perspectiva de futuramente poder 

servir como orientador/inspirador para novas práticas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A Educação Física que temos atualmente no espaço escolar, em sua maioria, 

está longe de suas finalidades pedagógicas. A visão geral é o famoso “rola bola”, e cada 

aluno faz o que bem entender nos horários de educação física, enquanto os professores 

introduzem pouco ao contribuí positivamente no processo ensino e aprendizagem. 

Desde cedo os alunos vão entendendo a dança e vôlei como coisas de/para as meninas e 

futebol e as lutas são de/para os meninos. São exemplos clássicos de estereótipos as 

praticas corporais no âmbito da educação física escolar, ideia alimentada muitas vezes 

pelo próprio professor. A educação física como componente curricular tem uma 

grandeza de diversidades de conteúdos e deve sempre buscar uma interação de todos 

que ali estão presentes.  

Durante a formação superior, o que se aprende não passa perto de um 

simples “rola bola”, mas sim as inúmeras maneiras de desenvolver aulas competentes 

aos alunos, as formas de adaptações diante as dificuldades dos mesmos e disciplinas 

como fisiologia, biomecânica, esportes coletivos e individuais, dança, lutas, ginásticas, 

além de metodologia de ensino, possibilitam compreender a cultura corporal por 

múltiplos aspectos, o que instrumentaliza o professor a atuar no contexto escolar.   

Se considerarmos a educação física na educação infantil a situação é um 

pouco mais delicada, visto que não é frequente encontrar professor com formação 

específica em nosso dia a dia escolar nesse nível educacional, apesar de seu lugar estar 

garantido legalmente, e da importância da atuação desse professor no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Basei (2008) afirma que a educação 

física tem papel fundamental para esse nível de ensino, pela oportunidade em apresentar 

e desenvolver com as crianças inúmeras experiências através de situações que 

oportunizam a elas (re)criar e (re)inventar novos movimentos e conceitos, além de 

propiciar experiências corporais, descobrir os limites do corpo, interação social e 

expressões emocionais. O educador físico tem como meio fundamental para isso o 

movimento e através dele a criança é capaz de vivenciar as oportunidades acima 

referidas.  

Anjos (2013) aborda que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 

1997, trabalhar a Educação Física no Ensino Fundamental é muito significativo, já que, 

oportuniza aos alunos desenvolverem suas habilidades corporais e participarem de 

atividades da cultura. Também faz referência as especificidades e experiências 
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anteriores de cada indivíduo ao se depararem com as varias situações compostas no 

ponto de partida do processo ensino e aprendizagem. Ainda segundo o autor, a criança 

ao ingressar na escola já possui um conjunto de conhecimentos e aprendizagens através 

do convívio social. Porém, durante a vida escolar a mesma irá perceber que, por meio de 

brincadeiras, novas ideias acerca do mundo a sua volta podem ser criadas. Sendo assim, 

a preferência na aplicação de atividades lúdicas nas aulas de Educação Física é 

relevante para crianças da educação infantil e dos primeiros anos do ensino 

fundamental. Segundo, Aguiar apud Anjos (2013, p.36): 

Por esse motivo a preferência em aplicar as atividades lúdicas nas aulas de 

Educação Física é de grande importância visto que estimula a criatividade 

proporcionando uma aprendizagem qualitativa, partindo de princípios que 

estimulem o seu desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e psicomotor.  

É no brincar que a criança manifesta seus sentimentos, executa pela ação 

aquilo que tem dificuldade em determinada apresentação oral, aprendendo novas 

habilidades (ANJOS, 2013). 

Basei (2008) alega que as crianças possuem diversas formas de pensar, 

falar, jogar, brincar, e através dessas linguagens distintas é que se expressa no cotidiano, 

no convívio familiar e social, assim construindo sua cultura e identidade infantil. O 

corpo é uma ferramenta que oferece as crianças apreender e descobrir o mundo, 

estabelecendo relações com o meio e os outros. Basei (2008, p. 6) salienta ainda “a 

necessidade de as práticas pedagógicas na educação infantil proporcionarem às crianças 

esse espaço de criação, de expressão e de construção do conhecimento através das suas 

experiências e vivências de movimento”.  

As atividades lúdicas não são objeto de estudo apenas da educação física. 

No campo da psicologia, há várias concepções de atividades lúdicas e sua importância 

para o desenvolvimento humano, especialmente para crianças. A perspectiva teórica 

adotada nesse trabalho é da psicologia histórica cultural, que compreende o homem e a 

formação do psiquismo como resultado de um processo contínuo dos aspectos sociais 

em que o indivíduo está inserido, mediado por sua atividade e apropriação da linguagem 

(PIMENTEL, 2008).  

As atividades lúdicas são entendidas como jogos, divididos por jogo 

protagonizado e jogo com regra. No primeiro, a criança tem que incorporar um 

personagem e atuar, imitar as ações deste ou atribuir a objetos novos sentidos. Esses 

personagens podem ser da vivência da criança, especialmente a imitação de um adulto, 

demonstrando as ações que representam as relações sociais. Aquilo que se tem ao seu 
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redor poderá servir de inspiração no momento de suas atividades. Nesse tipo de 

atividade ela realiza tais funções que nem sempre podem ser realizadas no seu mundo 

real, então o lúdico dá a ela possibilidades de serem executadas da sua maneira, 

atendendo a necessidade de se apropriar do mundo adulto, que só é possível no jogo 

protagonizado.  

No jogo dramático (ou protagonizado) a criança age sabendo quais são os 

deveres a serem cumpridos, obedecendo às regras construídas socialmente e lidando 

com os conflitos oriundos destas. Desse modo, é um equívoco compreender que o jogo 

protagonizado é livre de regras. Na verdade, as regras estão submetidas à situação 

imaginária, que se refere à forma como a criança entende quem é o personagem a ser 

imitado e como ele age (PICCOLO, 2010). 

Já o jogo com regras caracteriza-se pela situação imaginária se subordinar as 

regras. Logo, esse tipo de atividade lúdica exige dos participantes um maior domínio do 

comportamento para se submeter à regra do jogo, bem como maior desenvolvimento da 

atenção, especialmente a concentração, memória e pensamento lógico. Assim, o jogo 

com regra é mais típico de crianças do período escolar, que tem esses processos 

psicológicos mais desenvolvidos. Com crianças, trabalhar este tipo de jogo é 

interessante para perceber o quanto irá conseguir se submeter às regras, identificar as 

situações em que este é prazeroso, alterar as regras, mudar a forma de jogar, e 

especialmente como ela desenvolve a atividade lúdica (PICCOLO, 2010).  

Pimentel (2008) destaca que, assim como acontece na atividade de 

aprendizagem de conteúdos curriculares da escolarização, o jogo cria zonas de 

desenvolvimento proximal, pois promove a criança ser capaz de controlar seu 

comportamento, testar habilidades que não estão estabilizadas em seu repertório, 

elaborar modos para agir mentalmente e operar no mundo que estimulam o 

conhecimento que já é internalizado, impulsionando o desenvolvimento de funções 

psíquicas. Ainda de acordo com Pimentel (2008, p. 114), a zona de desenvolvimento 

proximal: 

[...]implica na relação entre o nível de desenvolvimento real - determinado 

pela capacidade de solução de problemas de forma independente, e o nível de 

desenvolvimento potencial - em que se encontram as funções psicológicas em 

processo de amadurecimento, potencialmente emergentes, mas ainda não 

suficientemente consolidadas. 

Segundo Fátima e Silva (2013), das diversas atividades de uma criança 

algumas são mais significativas que outras, em determinadas etapas de 
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desenvolvimento. Ou seja, as atividades não são apenas favoráveis, mas também 

determinantes no desenvolvimento da criança. Segundo, Leontiev (apud FÁTIMA e 

SILVA, 2013, p.25) a:  

[...]atividade dominante ou principal, [é] definida como a atividade cujo 

desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos 

psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança, em um certo 

estágio de seu desenvolvimento. 

 

Fátima e Silva (2013) seguindo os pressupostos de Leontiev (1978) 

destacam que a atividade principal tem como identificação três fundamentos: no 

primeiro menciona a forma na qual a atividade manifesta-se, de modo que na sua 

estrutura outros tipos de atividades podem ser criadas. No segundo, a característica é 

pela manifestação de processos psíquicos particulares, não estando propriamente 

relativo com a atividade dominante, porém, sofrem influência desta, proporcionando 

desenvolvimento. O terceiro, é que tais atividades ocasionam as mudanças mais 

qualitativas de personalidade da criança mais qualitativas, apesar destas não se 

restringirem apenas à atividade dominante.  

Em relação à idade pré-escolar Fátima e Silva (2013, p.12), afirmam que:  

Na idade pré-escolar a atividade principal da criança é a atividade lúdica, 

entretanto, o que lhe confere tal singularidade não está relacionado ao tempo 

que ocupa dentre as atividades infantis, mas as significativas alterações que 

provocam no desenvolvimento psíquico da criança preparando-a para um 

nível mais elevado do desenvolvimento. 

A peculiaridade da atividade lúdica constitui-se, sobretudo, não no 

resultado, mas no processo da atividade. Logo, o que motiva a criança (independente do 

período do desenvolvimento) na atividade lúdica é a própria atividade, e não o prazer, a 

necessidade de gastar energia ou o resultado que pode ser alcançado; estes são 

consequências. 

Enquanto joga a criança necessita de vários processos psíquicos, como 

memória, atenção, percepção, mas o que é mais característico do jogo é o uso da 

imaginação. Martineli (2009) traz a concepção de Vigotski (2006) que nos alerta sobre a 

necessidade em ampliar e enriquecer a experiência da criança para o desenvolvimento 

da atividade criadora, que é constituída pela imaginação. Quanto mais à criança ouve, 

vê, experimenta, conhece e incorpora, maiores são os conteúdos de sua imaginação. 

Desse modo, da mesma forma que é necessário o desenvolvimento da imaginação para a 

atividade lúdica, é nela que também esse processo psíquico pode ser desenvolvido, pois 

enquanto joga, a criança externaliza como compreende o mundo e, ao mesmo tempo, 
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internaliza-o, por meio de novas experiências e conhecimentos que a atividade lúdica 

propicia a ela. 

Além dos aspectos psicológicos, as atividades lúdicas promovem 

desenvolvimento motor, numa relação indissociável dessas dimensões. De acordo com 

Galvão (1995), a partir da teoria psicogenética walloniana, a afetividade surge como a 

primeira função do movimento no desenvolvimento infantil. É nas expressões corporais 

que a criança expressa para o mundo suas emoções, vinculadas a satisfação de suas 

necessidades, tanto as biológicas como as que são construídas ao longo do seu 

desenvolvimento. A partir dos reflexos é que os movimentos vão se constituindo ao 

longo do primeiro ano de vida. 

Wallon (apud GALVÃO, 1995) compreende que o movimento deve ser 

estudado a partir do músculo, que tem duas funções: a cinética, que possibilita o 

movimento a partir do estiramento e encurtamento muscular; e a tônica, que possibilita 

a postura a partir da tensão no tônus.  

O simples gesto de estender o braço e pegar um objeto sobre a mesa, com os 

dedos em pinça, exige uma variação do tônus imprimido aos músculos, 

permitindo que o gesto de preensão se sustente no espaço e o resto do corpo 

se mantenha numa postura adequada para o apoio (GALVÃO, 1995, p.71). 

 

Ressalta-se que não é apenas na infância que há a relação indissociável entre 

movimento, cognição e emoção, mas ao longo de todo o desenvolvimento humano. 

Galvão (1995, p. 71-72) cita o seguinte exemplo sobre esse aspecto: 

[...] quando pensamos sobre um assunto ou lemos atentamente um texto, a 

reflexão pode ser acompanhada por mudanças nas nossas expressões faciais 

ou postura. Às vezes, uma dificuldade na compreensão de determinado 

assunto tratado no texto que lemos pode até provocar um espasmo, um 

movimento brusco. 

Ao mesmo tempo, a função postural dá sustentação à atividade de 

reflexãomental. Entre ambas há uma relação de reciprocidade. Assim, 

quando, durante a leitura de um texto, confrontamo-nos com problemas 

difíceis de serem resolvidos, mudar de posição, levantar da cadeira ou andar 

um pouco são recursos que podem ajudar. Propiciam a superação do estado 

de estagnação e paralisia em que a mente parece entrar, é como se as 

variações tônicas desobstruíssem o fluxo mental. 

Segundo Fonseca (2008), o ato motor inclui uma proporção psíquica e é 

uma locomoção no espaço de uma totalidade motora, cognitiva e afetiva, que 

apresentam em termos de evolução três formas fundamentais: os deslocamentos 

passivos, ativos e práxicos.  

Nos deslocamentos passivos os bebês se preparam e expressam as suas 

convivências com o ecossistema gravitacional decorrente da motricidade dos homens 

experientes que os cercam. O bebê está numa imersão de completa dependência social, 
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não possuindo um conjunto motor adaptativo mínimo para manter sua sobrevivência, 

mas dependem de suas próprias exigências biológicas primárias: dor, sede, sono, etc. 

(FONSECA, 2008).  

Os deslocamentos ativos vão se manifestando através dos deslocamentos 

exógenos, de forma intrínseca e neurologicamente integrada, como retorno e reação do 

próprio corpo ao mundo externo. A base sensorial proprioceptiva possibilita á 

integração e elaboração de posturas e movimentos do corpo no espaço (FONSECA, 

2008). 

Com isso, surgem os deslocamentos práxicos, tendo como origem a 

integração gradativa das possibilidades biológicas do indivíduo com o que lhe é 

ofertado nas suas relações sociais. Os deslocamentos práxicos possibilitam diferentes 

respostas por meio do corpo, incluindo ações gestuais intencionais e mímicas de 

interação, que efetivam as obtenções dos hábitos iniciais sociais, permitindo 

funcionalidades construtivas e criadoras, além de aprendizagens psicomotoras 

(FONSECA, 2008). 

Ainda de acordo com Fonseca (2008), o estádio personalístico, dos 3 aos 5 

anos (período de desenvolvimento correspondente ao pré escolar), é dirigido para a 

construção da personalidade, em que a consciência corporal alcançada pouco a pouco 

durante os estágios antecedentes, além da conquista da linguagem, são os principais 

aspectos que possibilitam tal construção. As passagens dos estádios anteriores até o 

estádio de personalismo foram ocasionadas por alternância das funções.  

Para Wallon (apud GALVÃO, 1995), no primeiro período do 

desenvolvimento há a predominância do conjunto emocional; no período sensório motor 

projetivo o predomínio é do conjunto cognitivo; e no personalismo o predomínio volta a 

ser o conjunto emocional, pela necessidade da força impulsionadora do 

desenvolvimento voltar-se para o próprio indivíduo, que possibilita maior conhecimento 

de si para a construção da personalidade (ao mesmo tempo em que a personalidade 

amplia o conhecimento do indivíduo de si mesmo).  

Para o conhecimento de si faz parte a construção da imagem corporal que 

ocasiona nova partida a um ciclo de desenvolvimento psicomotor. Assim, neste período, 

a inteligência se evidencia através da motricidade e da afetividade, que se torna fonte de 

conhecimento. 

De acordo com Galvão (1995) o aperfeiçoamento da atividade cognitiva 

designa que o movimento se agregue á inteligência. Na infância a criança faz-se apta de 
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antecipar mentalmente a sequência e as etapas de atos motores gradualmente 

complexos. Introduzido pela inteligência, o ato motor possibilita também a 

internalização. Essa possibilidade traz como resultado a redução da motricidade 

exterior. Nas palavras de Galvão (1995, p.76): 

A criança tende a reagir indiscriminadamente aos estímulos exteriores, sua 

atividade é marcada pela instabilidade. São comuns também as situações em 

que se encontra totalmente absorta por alguma cena ou pela realização de 

alguma atividade, num estado de alheamento aos demais estímulos. Esta 

"aderência" da ação a determinados temas é chamada de perseveração e, tal 

como a instabilidade, evidencia a fragilidade das condutas voluntárias, é o 

estímulo que controla o sujeito. 
 

O fortalecimento das ações voluntárias faz com que o sujeito passe a liderar 

o estímulo, direcionando o foco de sua atenção ou o sentido da execução motora. Desse 

modo, a criança se transforma, tendo mais capacidade de distanciar-se de suas reações 

espontâneas, imediatas, para um maior controle voluntário sobre o ato motor. Essa 

capacidade é denominada por Wallon de disciplinas mentais, que ocorre por volta dos 

seis, sete anos de idade. Anteriormente a essa faixa etária, a criança tem maior 

dificuldade de coordenar voluntariamente suas ações de forma autônoma, sendo 

necessários meios auxiliares que a ajudem nesse processo (GALVÃO, 1995).  

Na infância é mais destacado a função do movimento na percepção. A 

criança age corporalmente aos estímulos exteriores, aderindo posturas e expressões 

conforme as sensações vivenciadas em cada situação. É como se a exaltação provocada 

se devastasse pelo corpo, estampando determinada forma e aspecto e ficando numa 

impregnação perceptiva, através da qual a criança apresenta consciência das realidades 

externas. Essa impregnação perceptiva se transforma com a capacidade de representar 

uma cena após ter presenciado, ou seja, a imitação.  

Na concepção de Wallon, o imitar é uma maneira de atividade que indica os 

princípios motores do ato mental. Há diversos momentos no seu cotidiano em que a 

criança busca um gesto para complementar determinada expressão do seu pensamento, 

seja para representar a altura de uma escada ou mesmo a largura de um brinquedo, em 

que, através de gesticulações possa representar sua fala, chamado por Wallon de 

mentalidade projetiva. Mesmo que frágil, o ato mental projeta-se em atos motores. No 

ato do faz-de-conta é possível termos mais entendimento das origens corporais da 

representação, em que a criança realiza gestos representando pegar vasilhas, abaixar ou 

aumentar a temperatura do fogão, como se estivesse fazendo comidas. Tais gestos 

simbólicos fazem parte da origem da representação (GALVÃO, 1995).  
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Mahoney e Almeida (2005) afirmam que o conjunto cognitivo no período 

do personalismo proporciona a criança adquirir e a manter o conhecimento através de 

imagens, representações e ideias, além de apontar e rever o passado, estabilizar e 

explorar o presente e traçar futuros possíveis e imaginários. Os conjuntos funcionais 

(motor, afetivo e cognitivo) apresentam-se, no começo do desenvolvimento, sem a 

diferenciação das relações que os juntam, de forma global e confusa.  

No caso do conjunto afetivo, tem início nas sensibilidades internas ligadas 

às vísceras (interocepção) e aos músculos (propriocepção), responsáveis pela atividade 

generalizada do organismo. Estas sensibilidades, ligadas com respostas de outros do seu 

entorno, causam sentimentos e emoções como o medo, tristeza, felicidade, raiva etc. 

Ainda na concepção de Mahoney e Almeida (2005), a afetividade se refere à capacidade 

de acomodação do ser humano de ser sensibilizado pelo mundo externo/interno por 

sensações unidas a tonalidades prazerosas ou não. Com isso, a emoção, o sentimento e a 

paixão são aspectos marcantes na constituição da afetividade.  

A emoção é compreendida como a manifestação da afetividade, por meio da 

expressão corporal, motora. As emoções são sistemas de atitudes, expressão da 

combinação entre o tônus e intenção, apresentadas pelo tônus. E as atitudes são 

relacionadas a uma ou mais situações. Sentimento representa a expressão 

representacional da afetividade. A mímica e linguagem são meios expressivos dos 

sentimentos, que ampliam as tonalidades. O adulto possui mais meios de expressões 

representacionais: observa antes de agir, sabendo quando e como se manifestar, 

representa intelectualmente seus motivos/circunstâncias. 

A partir das considerações acima, defende-se que mesmo que se queira 

estudar uma parte do desenvolvimento do indivíduo, como a expressão da afetividade, 

alguma peculiaridade dos aspectos cognitivos ou motores, é necessário compreende-lo 

numa totalidade, em que cada um desses fatores mantem relação de interdependência. 

Assim, não é possível compreender o desenvolvimento motor sem a determinação das 

emoções e da cognição, bem como a importância do primeiro na constituição dos 

demais aspectos. É a partir dessa concepção que será discorrido abaixo breves 

considerações sobre as peculiaridades do desenvolvimento motor. 

Gallahue e Ozmun (apud FUNDAÇÃO VALE, 2013) apontam 4fases para 

melhor compreender os processos sobre o desenvolvimento motor, sendo elas: a fase 

motora reflexa, que é iniciada na vida intrauterina até os 4 meses, tendo como 

característica a presença da involuntariedade dos movimentos, sendo eles o suporte para 
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o desenvolvimento motor, em que se dá o início do contato do indivíduo com o meio. A 

segunda fase é dos movimentos rudimentares, do quinto mês até2 anos 

aproximadamente. Nessa fase se identifica o surgimento dos primeiros movimentos 

voluntários, ainda com falhas e imprecisão, mas são de extrema importância para 

adquirirem movimentos complexos.  Na fase dos movimentos fundamentais, terceira 

fase que corresponde dos 2 aos 7 anos, observa-se maior controle e precisão dos 

movimentos, primeiro de forma isolada para depois ser de forma coordenada. E por fim, 

a fase dos movimentos especializados, dos 7 aos 14 anos, em que a/o 

criança/adolescente principia a aprimorar suas habilidades fundamentais, passando a 

agrupá-las para executar diversas atividades.   

Haywood e Getchel (apud FUNDAÇÃO VALE, 2013) também dividem em 

estágios os movimentos fundamentais e especializados. Em relação aos movimentos 

fundamentais observam-se os seguintes estágios: 

 Inicial –até2 anos de idade, caracterizando-se pela inclusão dos movimentos 

espaciais e temporais ainda pobres, equivocados e sequenciados, limitados pelo 

excessivo uso corporal e falhas na coordenação e no ritmo.  

 Elementar - 3 aos 4 anos, tendo mais controle e coordenação rítmica dos 

movimentos. E mesmo havendo melhora na sincronia do espaço e tempo, os 

movimentos são limitados e excessivos, porém mais coordenados em comparação 

ao estágio inicial.  

 Maduro - 5 aos 6 anos, possui a característica de desempenhos eficazes, controlados 

e coordenados, como por exemplo, caminhar, correr, manuseia objetos com 

segurança e equilíbrio (FUNDAÇÃO VALE, 2013). 

Em relação aos movimentos especializados há as seguintes etapas:  

 Transitório - 7 aos 8 anos, momento este que a criança inicia a combinações dos 

movimentos fundamentais e a operar atividades associadas à recreação e ao esporte.  

 Aplicação - 11 aos 13 anos, nesta fase os indivíduos executam movimentos com 

mais qualidade, assim como as atividades mais complexas e também jogos com 

outros aspectos, como a liderança, por exemplo.  

 Utilização permanente - 14 anos até toda a vida adulta, em que pode ocorrer o ápice 

do desenvolvimento motor (FUNDAÇÃO VALE, 2013).  

Tais movimentos dependem também das capacidades motoras (força, 

flexibilidade, resistência, velocidade) para que as habilidades sejam desenvolvidas 
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(equilibrar, chutar, pular, etc). Diante tais aspectos serão apresentadas, neste TCC, as 

atividades lúdicas que trabalharam principalmente a consciência corporal, o equilíbrio 

ea lateralidade. Por isso, apenas esses três serão brevemente apresentados. 

A consciência corporal é a forma na qual a atenção e conhecimento acerca 

do corpo é desenvolvida, promovendo conhecimento de si. Algumas pessoas possuem 

alta consciência do corpo enquanto outras estão pouco conscientes dele (FREITAS, 

2004). Mastroianni et al. (2005) afirmam que a consciência corporal dos 3 aos 7 anos, 

se desenvolve no plano da percepção e a criança começa a sentir seu corpo como um 

agente de relacionamento com o meio. Nesta etapa a criança, além de ter a percepção 

centrada no seu próprio corpo, também alcança suas características corporais 

verbalizando-as pelo jogo simbólico, por exemplo, nos jogos de faz de conta, brincarem 

de cozinhar, ser motorista, representarem esportistas, entre outros. Ainda, segundo os 

autores, não se deve apenas oportunizar o conhecimento e distinção de partes corporais, 

e sim auxiliar a criança a descobrir e controlar seu corpo em diferentes situações tanto 

em repouso como em movimento.  

Le Boulch (1985) apud Mastroianniet al.(2005), adverte que uma 

estruturação imprópria da consciência corporal afeta a área motora com dificuldades 

apresentadas na “falta de controle de alguns segmentos corporais, descoordenação e 

lentidão” (p.15). Mastroianni et al. (2005), realizaram um estudo com crianças de 4 e 5 

anos que tiveram vivências de atividades psicomotoras na educação infantil e 

observaram, por meio de estudo comparativo, que estas tinham mais consciência 

corporal (nomeação e reconhecimento de partes do corpo) do que outras crianças que 

não tiveram tal vivencia, apresentando um desenvolvimento significativamente superior.  

O equilíbrio é conceituado como a manutenção da postura corporal, seja de 

forma dinâmica, ao longo do desempenho de habilidade motora na qual tende a 

incomodar a orientação corporal (equilíbrio dinâmico), ou estática, coma manutenção da 

postura típica do corpo com pouca oscilação (equilíbrio estático) (FIGUEIREDO et al. 

2007).Matveev (1998) apud Longhi e Basei (2010, p.1) destaca que o desenvolvimento 

do equilíbrio estático: 

[...] pode ser desenvolvido pela complexidade da estrutura do 

exercício e também pela alteração do estado psicofuncional dos 

alunos. A experiência no equilíbrio estático forma-se através da 

alteração gradual da complexidade de coordenação de uma ação 

motora. 
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Santos (2001) apud Longhi e Basei (2010, p.1) apresentam que o equilíbrio 

dinâmico “se dá em locomoção ou quando é necessário mudar de posição como: andar, 

correr, saltar, diminuir a base, mudar de posição, etc. Isso, segundo o autor, exige uma 

reorganização muscular quase constante”.  

Ainda segundo os autores em sua pesquisa tratando da importância de 

trabalhar o equilíbrio das crianças entre 4 e 6 anos de idade da educação infantil, 

realizaram atividades respeitando a faixa etária, aplicando um pré-teste e pós-teste. Ao 

analisarem os dados do pré-teste observaram que o desenvolvimento motor com 

referência ao equilíbrio não mostraram indicadores muito inferiores do modelo 

estabelecido por Rosa Neto (2002) apud Longhi e Basei (2010), quando é comparada a 

idade cronológica e idade motora. Após haver interferência nas aulas de educação física 

com propostas de várias atividades para as crianças com foco em promover o 

desenvolvimento do equilíbrio, ajustadas o seu estágio de desenvolvimento e 

crescimento, averiguou-se que a maior parte das crianças pré-escolares se encaixou no 

nível de desenvolvimento motor considerado ideal comparado à idade cronológica e a 

idade motora.  

A idade cronológica corresponde ao total de anos, meses e os dias de vida, 

contando desde o nascimento até o presente momento. Segundo Costa e Silva (2009) a 

idade motora se obtém através da soma dos resultados positivos apresentados em meses 

alcançados por testes em todos os elementos da motricidade. Nessas idades são 

esperados que as crianças consigam pular para frente aproximadamente 10 vezes sem 

cair, saltar sobre uma corda a 5cm do solo, ficar em um dos pés sem apoio por 4 a 8 

segundos, andar sobre uma tabua para trás, para frente e para os lados mantendo o 

equilíbrio, pular corda sozinho(a), etc. 

A lateralidade, segundo Maluf (2008), é a eficiência de comandar os dois 

lados do corpo juntos ou separados, havendo a necessidade da diferenciação de direita e 

esquerda e ter entendimento da distância de elementos situados de ambos os lados. 

Vieira e Cavalli (1997) constatam nos princípios de Negrine (1986), que apenas 

algumas crianças apresentam a definição sobre lateralidade antes dos6 anos, que tem a 

culminância no desenvolvimento nos 10 ou 11 anos. Guillarmé (apud VIEIRA e 

CAVALLI, 1997), acrescenta que a instabilidade psicomotora da lateralidade é um 

acontecimento natural por volta dos 5 anos, não sendo um problema, dependendo até 

quando permanecer após essa idade.  
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

3.1 População estudada 

Para o TCC foi relatado uma parte de um projeto de extensão desenvolvido 

em 2016denominado “Baú de brincadeiras: as atividades lúdicas tradicionais do Brasil e 

do Vale do Jequitinhonha ”em uma CMEI do município de Diamantina. Esse projeto 

teve como objetivo promover atividades lúdicas tradicionais e típicas do Brasil e do 

Vale do Jequitinhonha, além de capacitar os professores no uso dessas atividades como 

recurso pedagógico que promove também  desenvolvimento integral das crianças que 

são atendidas na instituição. O projeto foi realizado em duas CMEIs, mas para este 

TCC, será apresentado o trabalho desenvolvido em uma delas, justificado pelo fato do 

projeto ter sido desenvolvido em maior período de tempo – (6 meses). 

Nesta CMEI, na ocasião do desenvolvimento do projeto, o prédio era novo e 

foi construído para atender as especificidades da educação de crianças na faixa etária 

entre 6 meses aos 5anos de idade, diferente da maioria de outras CMEIs do município 

de Diamantina que são prédios adaptados. As turmas eram divididas em cinco grupos 

com cerca de 20 a 25 alunos, nas turmas de crianças de 4 e 5 anos; e 12 a 17 nas turmas 

de 6 meses a 3 anos. Além de salas de aula adaptadas em relação ao mobiliário, elas são 

amplas e arejadas, bem como os banheiros e refeitório. A CMEI conta com uma área 

externa ampla, constituído por pátio coberto e ao redor dele ficam 4 das 5 salas de aula, 

uma área aberta com gramado e parte do chão com cimento, além de um pequeno teatro 

de arena em outro espaço do prédio.  

As turmas que participaram do projeto foram duas, uma composta por 

crianças de 4 anos e outra com crianças de 5 anos. As atividades foram desenvolvidas 

no pátio e na área com grama, uma vez por semana com cada turma, durante sessenta 

minutos. Foram realizados 13 encontros com cada turma, entre maio e outubro de 2016.  

Durante as execuções das atividades lúdicas com as crianças, foi solicitado 

as professoras regentes que acompanhassem as mesmas de modo que observassem o 

comportamento das crianças e participassem da execução das atividades, possibilitando 

a elas aumentar seu repertório de conhecimento das atividades lúdicas e ao mesmo 

tempo, ajudar o monitor na condução das mesmas, no conhecimento e no controle das 

crianças.  
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3.2 Procedimentos 

As atividades lúdicas foram previamente planejadas, de acordo com as 

características das turmas (o que lhes interessavam, as possibilidades e dificuldades) e o 

conhecimento que tinham sobre as atividades lúdicas tradicionais. Para cada dia foram 

planejadas aproximadamente cinco atividades diferentes.  

As atividades lúdicas tradicionais foram escolhidas a partir de pesquisa em 

literatura sobre o tema, bem como sites e blogs e o conhecimento que as professoras, 

crianças e o discente de educação física tinham sobre elas. A cada dia de realização das 

atividades foi feito um relatório sobre o desenvolvimento das mesmas, relatando o 

comportamento das crianças diante das atividades e as dificuldades enfrentadas. 

Para o TCC, as informações apresentadas foram organizadas a partir do tipo 

de atividade lúdica desenvolvida – jogo protagonizado e jogo com regras – e descrita 

quais aspectos motores cada jogo possibilitou ser trabalhado. A partir de tal 

organização, foi exposto como as atividades foram desenvolvidas, destacando as 

dificuldades e facilidades das crianças na realização delas, ao longo dos 13 encontros 

que ocorreram com cada uma das turmas.  

 

3.3 Análise dos resultados e discussões  

Os resultados foram analisados por turmas e os aspectos da lateralidade, 

consciência corporal e equilíbrio de cada uma dentro do jogo protagonizado e o jogo 

com regras. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

JOGO PROTAGONIZADO: turma com 4 anos 

As atividades relacionadas com a lateralidade desenvolvidas nos jogos 

protagonizados foram: 

 Um passeio de carro: a criança era um carro e simulava estar dirigindo numa 

estrada com muitas curvas; 

 Montar uma história lúdica: utilizando o espaço da escola, a história era sobre o 

trânsito, carros e as curvas. 

Nestas atividades observou-se a dificuldade por parte das crianças no 

entendimento referente ao lado direito e/ou esquerdo e normalmente diziam um lado 

qualquer (direito outros diziam esquerdo) e seguiam outros colegas, sem quaisquer 

motivos especiais e que tinham as mesmas dificuldades. Mesmo quem apresentava mais 

habilidade nesta atividade não exercia nenhuma liderança diante dos colegas. Quando 

era dito para seguir em frente ou irem para trás todas as crianças apresentaram 

facilidades. As atividades tiveram boa participação da turma, mesmo quando 

apresentaram dificuldades, sendo esta desenvolvida no início do projeto. Já no final do 

projeto observei que muitas crianças conseguiam ter mais conhecimento da lateralidade; 

que pode ser observado em situações como quando era pedido à criança determinado 

objeto que se encontrava ao seu lado direito e/ou esquerdo, levantar apenas o braço 

direito e/ou esquerdo, cumprimentar com o braço direito e/ou esquerdo, etc. Nessas 

situações, não houve tanta dificuldade em discriminar direita e esquerda com foi 

observado no início do projeto.  

Sobre o equilíbrio, foi desenvolvida a atividade de terem que passar apenas 

por cima da linha desenhada no chão que representava uma ponte com diversas curvas e 

todos deveriam atravessá-la. A maioria das crianças apresentou dificuldade em manter o 

equilíbrio enquanto atravessavam a “ponte”, pois era necessário manter sempre um pé à 

frente do outro durante a travessia da “ponte” que era estreita. No entanto, quando 

auxílios eram oferecidos, como dicas de como poderiam se equilibrar ou intervenções 

físicas, foi observado melhora do equilíbrio das crianças em conseguir se manter mais 

tempo equilibradas e assim terminar bem a atividade. Tal auxílio reflete as proposições 

vigotskianas sobre a zona de desenvolvimento próximo, em que com auxílio, o 

indivíduo é capaz de realizar as atividades se as habilidades necessárias para elas estão 

no campo de suas possibilidades. 
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Para trabalhar o desenvolvimento da consciência corporal, foram 

desenvolvidas atividades de representação de letras através do corpo. Esse conteúdo – a 

aprendizagem das letras – foi desenvolvido pela professora regente da turma ao longo 

de vários meses e no projeto utilizamos dele como uma forma de desenvolver atividades 

pedagógicas integradas. As crianças representaram a atividade em 3 momentos 

diferentes durante o projeto: 

1. As letras iniciais do nome: cada criança representava a letra inicial de seu nome 

com o auxílio dos outros colegas. 

2. O nome da criança: de forma coletiva as crianças se organizavam para construir o 

nome, letra por letra. A cada nome era dito quais as letras eram necessárias na 

composição do nome.   

3. Representação de letras correspondentes ao folclore.  

Nos dois primeiros momentos foram observadas dificuldades em como o 

corpo deveria ficar para que fosse possível realizar a letra desejada; mesmo elas 

sabendo como se escrevia algumas letras, nem todas conseguiram representa-las 

corporalmente. No terceiro momento já não apresentaram tanta dificuldades na 

representação, mas em saber quais letras eram necessárias para compor a palavra 

relacionada ao folclore. Nos 3 momentos diferentes que a atividade foi desenvolvida as 

crianças sempre participaram de forma muito ativa, querendo representar alguma letra 

e/ou ajudar na tentativa de representação. Esta atividade mantém uma relação com a 

consciência corporal pelo fato de a criança ter a percepção do seu corpo, e como devem 

agir partes dele para que se possa representar as letras, como por exemplo: o corpo deve 

se manter curvado para realizar a letra O, C, e/ou outras letras. O corpo ereto pode 

representar parte da letra I,L,T. Os braços estendidos num mesmo lado do corpo pode 

representar a letra F. Pernas e braços estendidos na diagonal representam o X, assim 

como outros exemplos. A incorporação de personagem, pela imitação da letra, contribui 

em seu desenvolvimento para que a criança possa ter, além das noções e limites de seu 

corpo, aprender também na aprendizagem das letras e da escrita delas, sabendo que um 

“traço” na vertical com mais dois “tracinhos” na horizontal formam a letra F, por 

exemplo. Para tanto, ela precisa imaginar como é a letra e como seu corpo e de outros 

colegas, podem representa-la. 
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JOGO PROTAGONIZADO: turma com 5 anos 

Nessa turma a atividade de equilíbrio foi o desenho de um caminho cheio de 

curvas e tendo que passar apenas por cima da linha, e a própria criança criava a sua 

história de forma livre. A minoria das crianças teve dificuldades para manter os pés na 

linha durante todo o caminho enquanto as outras conseguiram desenvolver bem a 

atividade. Comparando a idade da turma e o trabalho realizado por Longhi e Basei 

(2010), sobre a importância de trabalhar o equilíbrio das crianças entre 4 e 6 anos de 

idade da educação infantil, pode se dizer que pelo fato de apenas a minoria ter 

apresentado dificuldade, o que foi observado no desenvolvido dessa atividade em 

relação aos resultados era esperado. Assim como no trabalho Longhi e Basei (2010) que 

apresentaram que houve melhora no desenvolvimento do equilíbrio após interferência 

nas aulas de educação física, acredito que pelas intervenções realizadas, houve melhora 

no desenvolvimento do equilíbrio das crianças, de tal modo que as dificuldades fossem 

sempre reduzidas.  

 

No trabalho de desenvolvimento da consciência corporal, também foram 

desenvolvidas atividades de representação de letras e números através do corpo. As 

crianças fizeram a atividade em 3 momentos distintos durante o projeto: 

1. Representação de letras e números 

2. Representação de letras e palavras. 

3. Representação de nomes e números. 

A dificuldade apresentada também foi no posicionamento do corpo para a 

representação do número ou a letra e reconhecerem alguns números. As crianças 

destacaram bem a representação da letra E que também poderia ser o número 3 se os 

três traços da horizontal fossem do lado oposto. A maioria conseguia identificar as 

representações e sempre queriam participar da atividade tanto na representação quanto 

ao responderem qual letra e/ou número era representado. 

De acordo com a afirmação de Mastroianni et al. (2005) sobre a consciência 

corporal de crianças entre os 3 e 7 anos, as crianças maiores tiveram o mesmo 

desempenho das crianças menores, pois apesar delas já possuírem o conhecimento de 

seu próprio corpo e do reconhecimento de letras, houve dificuldade em utilizá-lo como 

forma de representar outros elementos, nesse caso as letras. Por meio do jogo 

protagonizado é possível que elas adquiram mais conhecimento desta ação e também 

auxilia em seu processo de aprendizagem.  
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JOGO COM REGRAS: 4 anos 

As atividades relacionadas com o equilíbrio desenvolvidas nos jogos com 

regras foram: Amarelinha e Estátua.  

Na atividade da amarelinha, foi desenvolvida igualmente em 3 momentos 

diferentes durante todo o projeto; no primeiro momento ficou visível a dificuldade da 

maioria das crianças em se manterem equilibradas após o salto e em uma das pernas. No 

segundo momento, a dificuldade era voltada em manter-se equilibradas em uma das 

pernas após saltarem. No terceiro momento, a dificuldade foi relativamente pequena por 

parte de todos mesmo sendo com uma ou as duas pernas após saltarem.   

Na atividade de estátua, na primeira vez que foi desenvolvida, todos 

cantavam batatinha frita 1-2-3, ao final ficavam imóveis pelo maior tempo possível. Na 

segunda vez que foi desenvolvida a atividade, uma ou outra criança começava a cantar 

batatinha frita 1-2-3no momento que estavam em estátua mesmo sem ninguém se 

mexesse, para que outra “partida” do jogo se iniciasse, fazendo isso pela animação de 

cantar, havendo a intervenção para que esperassem o momento de término da partida 

para cantarem novamente. A maioria das crianças demonstrou dificuldades em se 

manterem paradas, estátua, e nem sempre conseguiam permanecer pelo fato da posição 

escolhida ser difícil; quando a posição era fácil a dificuldade não se apresentava. 

Mesmo assim, elas participavam e buscavam, em alguns momentos, ficar o maior tempo 

possível na posição. 

 

Nas atividades de consciência corporal foi trabalhado o jogo do espelho - 

atividade em dupla em que uma criança repete os movimentos que o outro colega está 

fazendo-, e músicas tradicionais infantis. As musicas trabalhadas foram: cabeça ombro 

joelho e pé; Formiguinha, Gugudada (as partes do corpo), O jacaré da turma do seu 

Lobato; Se você está contente bata palmas. De acordo com as músicas as crianças iam 

cantando e realizando os movimentos solicitados na cantiga.  

No jogo do espelho a dificuldade por parte das crianças era de seguir os 

movimentos corporais que o colega realizava o mesmo tendo eles um mesmo nível de 

desenvolvimento motor na atividade. A dificuldade foi em conseguir acompanhar a 

rapidez na mudança de movimento. Nas músicas tradicionais a dificuldade foi 

acompanhar os comandos de algumas músicas, pois em alguns casos era rápida a 

mudança do movimento, mas observou-se pouca dificuldade de identificarem 

corporalmente determinada parte do corpo. Apesar das dificuldades, as crianças sempre 
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ficaram participativas nas atividades, por compreenderem que era uma brincadeira, em 

que não se esperava o certo, sem qualquer expectativa de resultado performático em 

relação a elas.  

Como citado anteriormente neste trabalho, de acordo com Mastroianni et 

al.(2005) é por volta dos 3 a 7 anos que a criança desenvolve a consciência corporal no 

plano da percepção e passa a sentir seu corpo como forma de relacionar com o meio, 

conhecendo sobre o seu corpo, nomenclaturas, algumas funções. Pelo que foi 

demonstrado nessa atividade às crianças possuíam o conhecimento de seus corpos, os 

nomes de suas partes, uma vez que não apresentaram ter dificuldade nas execuções e 

sim em apenas acompanhar o ritmo da música. Apesar do jogo com regras ser mais 

comum no período escolar, ele sendo trabalhado nessa faixa etária, auxilia no 

desenvolvimento das crianças em se submeterem a regras, conseguirem desenvolver sua 

atenção, o pensamento lógico, a memória, concentração, assim futuramente estes entre 

outros aspectos já estarão mais desenvolvidos nas crianças e possibilitando a elas mais 

facilidades no seu cotidiano. No entanto, os jogos com regras nessa idade devem ter 

regras mais simples e, geralmente, um auxílio para as crianças controlarem seu 

comportamento em relação às regras é necessário.  

 

JOGO COM REGRAS – 5 anos 

Na turma de 5 anos a atividade de lateralidade foi a cabra cega, em que se 

formava uma roda e no centro ficavam duas crianças, uma vendada outra não. A criança 

vendada tinha como objetivo pegar quem estava sem a venda contando com a ajuda dos 

demais colegas, que indicavam para qual lado o pegador se encontrava (do seu lado 

direito, do seu lado esquerda, na sua frente ou atrás de você), e mesmo dizendo o lado 

nem sempre correspondia o lado correto que se encontrava quem estava sem a venda. 

Normalmente falavam um lado e a criança iria para outro, algumas vezes diziam a 

direção correta e mesmo assim nem sempre conseguia pegar o colega. A criança 

vendada apresentou dificuldade em identificar qual lado correto de acordo com o que 

era dito (direita, esquerda), mas alguns momentos acertava a direção. Havia troca da 

criança vendada e a dificuldade era a mesma para todas elas.  

Apesar de terem apresentado dificuldades, estas são esperadas conforme 

citado anteriormente por Vieira e Cavalli (1997) a partir de Negrine (1986), em que 

apenas algumas crianças apresentam a definição sobre lateralidade antes dos 6 anos, que 

tem a culminância no desenvolvimento nos 10 ou 11 anos.  
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Sobre o equilíbrio, as atividades de estátua, amarelinha e com corda foram 

desenvolvidas. Se tratando da estátua as crianças cantavam (mão na cabeça, mão na 

cintura, um pé à frente o outro atrás agora ninguém pode se mexer, estátua) e no fim 

ficavam em estátua da forma que quisessem, tentando permanecer o maior tempo 

possível. Algumas crianças tiveram dificuldades em permanecer por muito tempo na 

posição que se encontravam em estátua pelo motivo de serem posições difíceis. Porém, 

não deixavam de brincar e a cada vez que a atividade se reiniciava buscavam novas 

posições, mesmo se fosse difícil permanecer.  

Na amarelinha as crianças foram bem participativas, até mesmo para 

aqueles que apresentaram dificuldade em conseguir ficar equilibradas dentro dos 

quadrados da amarelinha com uma das pernas - que foi a minoria das crianças -, mas 

com as duas a dificuldade era menor.  

Outro jogo proposto foi pular a corda, ela estando em movimento e depois 

parada e de cobrinha (passar por cima da corda).A corda utilizada nas atividades foi 

confeccionada pelos próprios alunos com sacolas plásticas. Na confecção da corda as 

crianças ajudavam uns aos outros para cortarem e enrolarem as sacolas plásticas, 

terminando uma já pegava outra sacola. Elas demonstraram alegria em participar do 

processo de construção desse brinquedo e sempre queriam ajudar em todas as etapas.  

Tal confecção levou diversos dias do projeto até seu término. Durante os 

jogos com a corda, poucos alunos apresentaram dificuldade em equilibrar na atividade 

de pularem a corda parada e cobrinha-, ao pular corda – corda em movimento, a maioria 

delas conseguiam pular com os pés juntos, e outras conseguiam apenas pular uma vez e 

não conseguiam coordenar o salto com o momento em que a corda passaria no chão 

para efetuarem o salto. Como já mencionado anteriormente, a partir de Longhi e Basei 

(2010), sobre equilíbrio das crianças entre 4 e 6 anos de idade da educação infantil, essa 

dificuldade já era esperada. Ainda mais que as crianças deviam coordenar salto com 

equilíbrio. Destaco a importância desse jogo com regras no processo de aprendizagem 

das crianças, pelo fato de exigir mais domínio de sua atenção, concentração e 

pensamento lógico, como também auxilia no desenvolvimento destes aspectos e 

futuramente poderão ter facilidades em outros jogos com regras.  

Foi realizado um pequeno evento no dia 22/08/2016 na própria CMEI com o 

objetivo de apresentar as atividades feitas ao longo do projeto por eles com as 

professoras regentes e comigo (discente do curso de educação física), e desenvolver 

outras. Neste evento, as professoras regentes trabalharam com conceito do folclore; 



28 

 

algumas histórias (Curupira, Bumba meu boi, Iara, Mula sem cabeça, Saci, Boitatá, 

entre outras), lendas (Milho, Mandioca, Açaí, Guaraná, Uirapuru), comidas típicas 

(feijoada e o tutu do feijão, pato ao tucupi, pinhão assado, pé de moleque, canjica, bolo 

de fubá) que fazem parte do tema. Enquanto eu trabalhei com os jogos (pular corda, 

amarelinha, corre cotia, etc); construção de personagens folclóricos com dedoche e 

máscaras, histórias folclóricas com representação dos personagens com o uso de máscaras e 

dedoche.  

As máscaras e os dedoches foram trabalhados dentro de sala com as crianças e 

cada uma tinha o seu próprio dedoche e sua máscara referente ao folclore. O evento contou 

com a exposição dos trabalhos, desenhos, máscaras, dedoches produzidos pelas crianças, 

sendo que elas participaram da organização da exposição, definindo o local, a forma de 

expor os materiais e a organização dos mesmos. Houve também a exposição de 

fotografias e vídeos do processo de construção de algumas atividades e brincadeiras 

desenvolvidas. E por fim realizou uma roda de conversa com as crianças sobre o que 

aprenderam e a avaliação das mesmas sobre as atividades e o evento.  

Diante das atividades apresentadas referentes ao equilíbrio, tanto nas turmas 

de 4 e 5 anos, elas também se encaixam na perspectiva de Longhi e Basei (2010), em 

que nessa idade é esperado das crianças apresentarem dificuldades motoras de equilíbrio 

e quanto à intervenção auxilia no desenvolvimento. 

Nas atividades desenvolvidas no projeto com as turmas de 4 e 5 anos, se 

tratando de lateralidade, elas estão de acordo com a concepção de Negrine (1986) apud 

Vieira e Cavalli (1997),  pois a dificuldade que elas apresentaram são comuns em suas 

faixas etárias. 

Referente à consciência corporal, as crianças apresentaram ter conhecimento 

e noção do próprio corpo, pois durante as atividades não apresentaram dúvidas de 

grande relevância sobre seus corpos e conseguiam participar ativamente das atividades, 

destaco que as dificuldades apresentadas sobre este aspecto não foi do próprio corpo e 

sim conseguir acompanhar as músicas e/os movimentos que representavam o corpo.  

Saliento que não houve repetição de atividade em um mesmo dia na mesma 

turma, após terminar uma atividade se iniciava outra e não retomava atividades já 

desenvolvidas. As vezes que as atividades foram trabalhadas mais de uma vez foram em 

dias diferentes.  

Observei que em comparação do início até o término do desenvolvimento 

deste projeto, com as duas turmas, as crianças apresentaram uma melhora no equilíbrio 



29 

 

e lateralidade, após isso ser trabalhado por atividades lúdicas e que a consciência 

corporal, quando foi trabalhado, apresentou um bom retorno das crianças sobre o 

conhecimento corporal. Então, as atividades lúdicas possuem elementos significativos 

para auxiliar as crianças em seu desenvolvimento de habilidades motoras, assim como 

também outros aspectos. Pela performance não ter sido exigido, mesmo com 

dificuldades, as crianças participavam já que para elas, o motivo da atividade era o jogo.  

Segundo Pimentel (2008) a zona de desenvolvimento próximo indica que a 

aprendizagem acontece sempre a serviço de ações que oferecem apoio de outra pessoa 

com mais experiência, que tenha capacidade de possibilitar desafios, questionamentos, 

apontar possíveis soluções, etc. Vigotski (1994) apud Pimentel (2008) cita que a 

formação de zona de desenvolvimento próximo é favorecida pelo jogo, pois “nele, a 

criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de seu 

comportamento diário,... é como se ela fosse maior do que é na realidade”(p.116). O 

jogo origina a zonas de desenvolvimento próximo pelo fato de impulsionar a criança a 

controlar seu comportamento, vivenciar habilidades ainda não consolidadas no seu 

repertório, elaborar modos para agir mentalmente no mundo que estimulam o 

conhecimento internalizado (PIMENTEL, 2008).  Observando que durante o projeto 

ofertava as crianças novos desafios e possibilidades e elas aceitavam, assim, com 

observado no final o seu desempenho e conhecimento foi relativamente melhor. 

Enfim, o desenvolvimento do projeto e do TCC foram algo muito 

importante para mim, pelas experiências vividas e o quanto isso acrescenta na minha 

formação, e irá me auxiliar futuramente, além de compreender ainda mais sobre os 

próprios assuntos desenvolvidos neste trabalho.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ludicidade é de extrema importância durante a vida das crianças e através 

de jogos e brincadeiras lúdicas elas podem adquirir muito além do que apresentam. Os 

jogos e brincadeiras lúdicas possibilitam um desenvolvimento das crianças em diversos 

aspectos motor, social, afetivo, cognitivo - e enquanto inserida na educação infantil isso 

é essencial ser trabalhado.  

Com este trabalho percebi ainda mais a importância disso. Apesar de as 

crianças apresentarem dificuldades devemos, enquanto educadores, intervir de forma 

positiva a possibilitar que essa barreira seja a menor possível. Destaco o quanto é 

importante ter a presença de um professor de Educação Física presente na educação 

infantil, pois ele possui o conhecimento teórico e pratico que o possibilita desenvolver 

junto com as crianças inúmeras experiências por meio de diversas situações, e ocasiona 

o desenvolvimento dos mais diversos aspectos citados durante o trabalho e outros que 

não estão inseridos nele. 

Enfim, o desenvolvimento do projeto e TCC foi algo muito importante para 

mim, pelas experiências vividas e o quanto isso acrescenta na minha formação, e irá me 

auxiliar futuramente, além de compreender ainda mais sobre os próprios assuntos 

desenvolvidos neste trabalho. Assim como também, saber que através deste trabalho 

favoreceu positivamente todos que estiveram envolvidos.  
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