
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA 

 

 

 

 

Regiely Aparecida Fernandes Santos 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO 

VOLUNTÁRIA  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018-2 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA 

 

 

 

Regiely Aparecida Fernandes Santos 

 

 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO 

VOLUNTÁRIA  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte 

dos requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

Orientadora: Flávia Gonçalves da Silva 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018-2 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ser meu porto seguro nos momentos de dificuldade. 

Agradeço meus pais Antônio e Valdenice, e a minha avó Andrelina, pelos princípios e 

ensinamentos, pelo exemplo de vida, todo esforço, dedicação e amor imenso para que eu 

chegasse até aqui. Aos meus irmãos Márcio, Mércia e Robson, pelas palavras de incentivo e 

motivação e sempre me ajudarem nos momentos de dificuldade. A todos meus familiares pela 

torcida constante! 

Agradeço aos mestres que com todo amor passaram seus ensinamentos, ao Prof. Sandro, e 

muito grata principalmente a Prof. Flávia, que foi minha orientadora, sempre muito atenciosa, 

dedicada, sempre disposta a me ajudar e me incentivando sempre, contribuindo muito com a 

realização dessa pesquisa. 

Agradeço a todos meus amigos de longas caminhadas, que de alguma forma me deram força e 

me mostraram o verdadeiro valor da amizade, em especial Núbia e Cristiany que dispuseram 

do seu tempo para me ajudar a desenvolver as atividades do projeto, a República Nuvem, 

onde vivi esses quatro anos e pude compartilhar momentos inesquecíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Vários estudos comprovam a eficácia de jogos e brincadeiras no processo de desenvolvimento 

da atenção voluntária em crianças bem como de outras funções psicológicas superiores. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi identificar e analisar jogos e brincadeiras que tem a 

potencialidade em avaliar e desenvolver a atenção voluntária. Tal identificação e análise 

foram feitos a partir da participação de uma criança num projeto de extensão, que atendeu 14 

crianças, matriculadas no 2ºe 3º ano do ensino fundamental, com queixa de TDAH. O 

desenvolvimento da atenção voluntária da criança foi avaliada por meio de jogos, que foram 

desenvolvidos em duas etapas: com auxílio e sem auxílio. Não foi identificada qualquer 

dificuldade na atenção voluntária da criança, apesar da queixa de desatenção da professora. A 

hipótese para a divergência entre o que foi analisado e a queixa da professora é que as 

atividades em sala não eram motivadoras para a criança, e na etapa do desenvolvimento em 

que ela se encontra, a atenção é dirigida pelos motivos da atividade. Foram desenvolvidos 

com as crianças jogos e brincadeiras em diferentes locais, no ginásio de ginástica, na escola, 

na brinquedoteca, no muro de escalada, no ginásio poliesportivo, onde os objetivos principais 

foram: respeitar as regras dos jogos, dos espaços físicos e de convivência com os colegas; 

diminuir o comportamento violento; cooperar uns com os outros. Ao final do projeto 

observamos que os objetivos tiveram resultados positivos. O lúdico é elemento determinante 

na aprendizagem, colaborando com o processo de formação moral e ao mesmo tempo 

auxiliando na ampliação da personalidade integral do sujeito. Diante disso, torna-se 

importante desenvolver pesquisas e projetos de extensão sobre o tema e principalmente sobre 

a importância do professor de educação física nos primeiros anos do ensino fundamental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do sistema psicológico da criança depende de estímulos, 

que vão ajudá-la a formar o seu psiquismo. É essencial que sejam realizadas atividades 

que criem interesses na criança, pois a partir desses é que sua atenção será direcionada e 

mantida. Nesse caso, atividades que envolvam jogos e brincadeiras geralmente são 

motivadoras, logo facilitam o desenvolvimento da atenção, especialmente a 

concentração.  

Vários estudos comprovam a eficácia de jogos e brincadeiras no processo de 

desenvolvimento da atenção voluntária em crianças bem como de outras funções 

psicológicas superiores. Elkonin defende que: 

Os jogos e as brincadeiras permitem também a vivência da autonomia, da 

organização do pensamento, e auxiliam diretamente no desenvolvimento da 

memória, da atenção e da criatividade, originando, dessa maneira, a formação 

das funções psicológicas superiores (apud MORI et al., 2017, p. 556).   

 

Leontiev (1989) defende que o jogo e a brincadeira apresentam-se como 

conteúdo importante do processo de aprendizagem das crianças em idade pré-escolar, 

uma vez que se constituem como atividade principal da criança e, portanto, 

imprescindíveis para a consolidação de um processo de desenvolvimento saudável e 

adequado às suas necessidades. 

Assim, é desejável que a escola desenvolva aulas mais atrativas utilizando as 

atividades lúdicas, pois como bem afirmou Santana et al.(2014) a partir do jogo as 

regras podem ser aprendidas, ensinando de diferentes formas, possibilitando o 

desenvolvimento da criatividade e maiores interações sociais entre as crianças. 

O lúdico como estratégia pedagógica que pode ser implementada em qualquer 

disciplina, seja matemática, português, geografia etc., ajudando a criar o interesse da 

criança pela a disciplina, sendo o professor o mediador entre o aluno e o processo de 

aprendizagem. 

A disciplina de educação física tem como característica importante o jogo e 

proporcionar momentos que as crianças possam ser elas de forma integral. Brincando a 

criança age, podendo promover seu desenvolvimento, por meio da socialização, 

trabalho colaborativo, desenvolvimento de aspectos motores, além de funções psíquicas. 

A Educação Física é componente do currículo escolar voltado à formação do cidadão 
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por meio de jogos, brincadeiras, dança, luta, ginástica e esportes. Esses conteúdos 

referem-se à cultura corporal e podem contribuir para transformar o homem e as 

estruturas sociais (VENÂNCIO e DARIDO, 2012).  

Segundo os PCNs (1998) nos jogos existe a possibilidade de mudanças no que 

se refere a sua forma de organização, e isso pode ser feito de acordo com as 

necessidades e condições onde vai ser praticado. Além disso, o jogo pode assumir 

caráter competitivo, recreativo ou mesmo cooperativo. No documento, os alunos devem 

desenvolver através do jogo a capacidade de usufruir do seu tempo de lazer e integração 

social, atitudes cooperativas, criatividade, valorização de sua própria cultura. Através 

dos jogos as crianças podem aprender a solucionar situações adversas do cotidiano. 

De acordo com Assumpção, Viotto Filho e Mastroianni (2011) numa 

perspectiva histórico-cultural, a educação física pode ajudar no desenvolvimento dos 

sujeitos com dificuldades de focar a atenção, pois as atividades lúdicas proporcionam 

novas formas de aprendizagem e atividades que desenvolvem a atenção, memória e 

outras funções psicológicas que são fundamentais no desempenho das crianças na 

escola. 

A partir do exposto, foi realizado um projeto de extensão denominado “Jogos e 

brincadeiras para o desenvolvimento da atenção voluntária” que identificou e analisou 

quais jogos e brincadeiras podiam promover o desenvolvimento da atenção voluntária. 

O projeto foi desenvolvido com 14 crianças de uma escola pública do município de 

Diamantina (MG). 

O presente trabalho apresentará parte dos resultados do referido projeto, a 

partir da descrição e análise de uma criança que participou dele. Assim, o objetivo desse 

TCC é identificar e analisar jogos e brincadeiras que tem a potencialidade em avaliar e 

desenvolver a atenção voluntária. 

 O interesse em realizar o projeto de extensão e o TCC deu-se em decorrência 

da participação em outro projeto de extensão intitulado Brinquedoteca, no qual era 

monitora, com intervenções de jogos e brincadeiras para crianças a partir de 2 anos de 

idade. Durante os 2 anos que participei do projeto, percebi as superações das 

dificuldades apresentadas no âmbito social, educacional e funções psíquicas superiores, 

pelas crianças que frequentavam o espaço periodicamente, como maior respeito às 

regras (tanto do espaço físico, como nas relações com outras pessoas e nos jogos), 
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maior tempo de concentração nas atividades lúdicas propostas, mesmo com auxílio, 

maior desenvolvimento da imaginação, entre outros.  

 Numa sociedade onde cada vez mais é exigido da criança resultados, sem 

muitas vezes se cuidar do processo em que este serão produzidos, e as atividades lúdicas 

são secundarizadas, é importante evidenciar sempre a importância dos jogos e 

brincadeiras como atividades que são necessárias para o desenvolvimento humano.  

Na perspectiva de Vigotsky (1984), o brinquedo desempenha um papel de 

grande importância para o desenvolvimento psicológico e cognitivo, sendo um recurso 

que promove diversas experiências à criança. Através de atividades lúdicas, a criança se 

integra com o meio e com os membros que dele fazem parte. Os jogos e brincadeiras 

podem promover melhor desenvolvimento nas crianças que tenham dificuldades de 

concentrar sua atenção em determinada tarefa, pois brincando, desde que seja uma 

brincadeira direcionada e planejada, desenvolve o pensamento, o equilíbrio emocional, 

a criatividade, a independência, a comunicação e socialização. 
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2. ATENÇÃO E ATIVIDADES LÚDICAS NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

A atenção é um processo cognitivo pelo qual o indivíduo focaliza e seleciona 

estímulos, estabelecendo relação entre eles. Para Luria (1979) a atenção pode ser 

definida como o esforço para focalizar em determinada tarefa, para isso é necessário 

interesse na atividade. Para o autor citado:  

a atenção pode ser definida como a seleção da informação necessária para a 

execução de uma atividade, exercendo função sobre o caráter seletivo da 

atividade consciente. É sobre esta função que se organizam a 

direcionabilidade e a seletividade dos processos mentais. (LURIA, 1979, 

p.9) 
 

No caso de bebês a atenção funciona baseada em mecanismos involuntários, ou 

seja, o objeto que capta a atenção deles é arbitrário, ocorre de maneira automática e 

inconsciente. A partir desse tipo de atenção, que é involuntária e inata, desenvolve-se a 

atenção voluntária, que é mais complexa e superior à primeira. 

A atenção voluntária acontece quando a indivíduo direciona sua atenção para 

determinada situação ou objeto de forma intencional, necessitando de esforço mental, 

por isso, ela deve ser aprendida e estimulada ao longo do desenvolvimento, desde o 

nascimento até o fim da vida. Para Luria (1991 apud EIDT, TULESKI e FRANCO, 

2014, p. 82): 

[...] a todo o momento o homem recebe inúmeros estímulos sensoriais, dentre 

os quais é preciso selecionar os mais importantes e ignorar os demais. Sem 

essa seleção de estímulos perceptivos, a quantidade de informações recebida 

seria tão grande e desorganizada que impossibilitaria a realização de qualquer 

atividade.  

 

A atenção seletiva é a capacidade do indivíduo de selecionar objetos e 

estímulos para um determinado aspecto, estabelecendo prioridade para uma atividade. A 

atenção pode ser entendida a partir de seus três elementos constitutivos: distribuição, 

oscilação ou alternância e estabilidade ou concentração.  

A distribuição se refere a quanto a atenção está direcionada em diferentes 

objetos; no entanto, por mais que ocorra várias distribuições, há oscilação e alternância 

na direção da atenção, que ora predomina em um objeto, ora em outro. Já a 

concentração consiste manter a estabilidade da atenção voluntariamente em uma 

determinada ação ou objeto por um período do tempo (LURIA, 1979). 
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Desde a primeira infância as crianças devem ser estimuladas com brinquedos 

que chamem atenção, a partir da orientação de um adulto. A formação da atenção 

começa no primeiro ano de vida em que o bebê se comunica a partir de emoções diretas 

com o adulto. Assim, com os estímulos do adulto, a criança começa a focar sua atenção 

com quem fala com ela, seja um adulto ou outra criança maior e reage a eles a partir de 

emoções, realizando gestos motores pelo sorriso, choro, espanto. 

Na metade de seu primeiro ano de vida a criança começa a prestar atenção não 

só no adulto, mas também, nos objetos por ele manipulados, porém, essa atenção ainda 

não é estável, pois se tiver outro objeto novo ou mais atrativo, à criança se distrai 

facilmente. 

Lisina (1987, apud EIDT, TULESKI e FRANCO, 2014) afirma que durante o 

primeiro ano de vida o bebê vai desenvolvendo sua atenção a partir da comunicação 

com adulto, após alguns meses de vida ele consegue concentrar no que o adulto está 

fazendo e inicia uma comunicação através de gestos. Esse pode ser a primeira 

manifestação do controle da atenção voluntária. De acordo com Luria (1979) outras 

manifestações podem acontecer por volta de 1 a 3 anos, e a atenção começa se organizar 

de forma mais estruturada a partir da instrução verbal do adulto, definindo o primeiro 

estágio do desenvolvimento da atenção voluntaria.  

Na fase pré-escolar (entre 3 e 6 anos aproximadamente) a criança começa a se 

relacionar de forma diferente com os objetos e com o mundo. Na primeira infância a 

criança reproduz apenas a ação do objeto (ou de uma pessoa); na fase pré-escolar ela 

reproduz o sujeito da ação, deixando de ser quem ela é para assumir um novo papel. 

Como exemplo, podemos citar o jogo dramático ou protagonizado, permitindo que a 

criança desenvolva mais sua atenção, pois é preciso saber qual é o seu papel e das outras 

crianças que estão fazendo parte do jogo para reproduzir o sujeito da ação, da forma 

como ela entende e consegue reproduzir a partir de suas habilidades psíquicas e 

motoras.  

Na fase escolar (entre 7 e 12 anos) a criança começa a entender sobre o objeto 

e as informações que lhe interessa ou não. Segundo Davidov (1979, apud EIDT, 

TULESKI e FRANCO, 2014, p. 88), a criança com o decorrer do tempo, “[...] aprende a 

orientar e manter firmemente a atenção em objetos necessários e não apenas naqueles 

que são exteriormente atrativos”.  
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A partir dos onze a dezesseis anos ocorre uma nova transição, em que a 

memória e os pensamentos são mais desenvolvidos, e a atenção voluntaria ganha outras 

qualidades. 

Este processo é eminentemente dependente de como a atenção da criança 

tenha sido guiada externamente de acordo com a mediação dos adultos, que 

utilizam as palavras para dirigir sua atenção aos indícios mais importantes 

para sua compreensão (EIDT, TULESKI e FRANCO, 2014, p.92). 
 

O processo de desenvolvimento da atenção, bem como de outras funções 

psíquicas superiores, é possível a partir da atividade e da linguagem. As atividades 

podem ser entendidas como tudo aquilo que tem algum sentido para o indivíduo; 

Leontiev (1978) defende a atividade como um tipo de mediação concretizada em 

relação à realidade externa. Por intermédio de sua atividade, o homem relaciona-se com 

o mundo, satisfazendo suas principais necessidades físicas, materiais e culturais. 

Através de sua interação com o mundo a criança vai gradativamente apropriando da 

linguagem e descobrindo o significado de cada objeto, constituindo as funções psíquica 

superiores. 

Nos primeiros anos de vida o pensamento e a linguagem estão interligados em 

que para compreender a criança precisa agir diretamente com os objetos. Mais ou menos 

a partir dos 7 anos a linguagem e pensamento se cruzam, surgindo então, o pensamento 

verbal, ampliando as formas de conhecimento, comunicação, permitindo a interação 

social e organização do pensamento de forma mais complexa e elaborada. Para 

Vigotsky, (1991, p. 5) “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem 

em pensamento verbal. É no significado, então, que podemos encontrar as respostas as 

nossas questões sobre a relação entre o pensamento e a fala”. 

Para Vigotsky (1991) o ser humano precisa dos outros para aprender, construir 

conhecimento. A linguagem é a grande ferramenta social de contato, através dela o 

indivíduo interage com o meio. Vigotsky defende que nos primeiros meses de vida a 

criança se comunica por meio de os balbucios, a partir de um ano ela começa a elaborar 

palavras e atribuir sentidos para as mesmas, que é construído socialmente. Com o 

acúmulo dessas experiências adquiridas entre um e três anos, a criança percebe que todo 

objeto tem uma função, no momento posterior a criança cria fantasias, usa a 

imaginação, brinca de faz de conta, ao mesmo tempo em que tudo que é pensado por ela 

é falado. A criança pergunta e responde para si mesma, comportamento conhecido como 

fala egocêntrica, para que suas ações sejam organizadas. 



13 
 

Piaget afirma que um dado momento essa linguagem egocêntrica some e a 

criança passa utilizar de uma linguagem social para que seja compreendida nas relações 

comunicativas. Discordando de Piaget, o autor russo entende que no período pré-escolar 

em que a linguagem egocêntrica se manifesta, observa-se que a criança “brinca” falando 

o que tem que fazer, isso ajudará a mesma a organizar seus pensamentos e atividades a 

ser realizadas. Assim, a fala egocêntrica não desaparece, mas se transforma em uma 

linguagem interiorizada, ou seja, a criança consegue organizar suas ações num primeiro 

momento externalizando, pela linguagem, o que pensa em fazer e posteriormente, a 

linguagem interiorizada é o veículo do pensamento, constituindo o pensamento verbal. 

Isso só é possível a partir da interação social da criança com o mundo a sua volta 

(SOUZA; KRAMER, 1991). 

A formação da atenção voluntária, que depende da atividade, do 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento, abre caminho para a compreensão dos 

mecanismos interiores, complexa forma de organização da atividade consciente do 

homem, que desempenha papel decisivo em toda a sua vida psíquica.  

Assim, percebe-se que o desenvolvimento da atenção é algo extremamente 

complexo dependendo das formas de comunicação da criança com o adulto e de como 

ela se apropria do mundo simbólico, fator fundamental que assegura a formação da 

atenção voluntária e de outros processos psíquicos superiores, como percepção e 

memória.  

Inicialmente esse processo é pela mediação da atividade prática da criança, 

para posteriormente, a partir da assimilação da linguagem, ser mediado de forma 

semiótica. Tais processos asseguraram a regulação e o controle de seu próprio 

comportamento e dos processos psicológicos. A partir das considerações, para analisar 

qualquer alteração no desenvolvimento da atenção é necessário estudar como se deu o 

desenvolvimento dela no indivíduo.  

Sobre as patologias da atenção, vem crescendo de forma bastante significativa 

estudos e diagnósticos do denominado Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH com diversas visões sobre a causalidade do TDAH. 

De modo geral estas visões estão relacionadas a questões genéticas, que se 

manifestam na criança desde sua infância podendo acompanhá-la por todo seu 

desenvolvimento. Outras interpretações admitem que a causa se relaciona com atraso na 

maturação de determinadas áreas cerebrais, e mesmo que situações externas durante a 
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gestação (consumo de cigarros, álcool e substâncias tóxicas dentre outras), podem 

resultar no desenvolvimento dos sintomas do TDAH (BARKLEY, 2008). 

Corroborando essa visão organicista, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V), que é um manual que define como é feito o diagnóstico 

de transtornos mentais, defende que “característica essencial do TDAH é um padrão 

persistente de desatenção e/ou hiperatividade, mais frequente e severo do que aquele 

tipicamente observado em indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento” (DSM-

V, 2014, p. 61). 

O diagnóstico é feito de forma clínica, não existindo nenhum exame que o 

comprove, apesar de ser considerando um transtorno do neurodesenvolvimento. 

Realmente há existência do TDAH ou uma precariedade no desenvolvimento da atenção 

voluntária? 

Reclamações de mau desempenho na escola, dificuldades de concentração nas 

aulas, inquietude, podem ser desculpas por parte de um sistema de ensino que não 

consegue desenvolver práticas pedagógicas que considerem as especificidades de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Colocar a culpa nelas, afirmando que 

elas têm dificuldades em aprender retira da escola a responsabilidade em alterar suas 

práticas pedagógicas que não condizem mais com as possibilidades da criança.  

É essencial que haja um processo de diagnóstico diferencial, recusando 

diagnósticos rápidos e os autodiagnóstico. Valorizar também a importância de 

tratamento integrado, direcionado tanto às condições orgânicas quanto aos componentes 

ambientais, necessidades de treinamento e mudança de estilo de vida, bem como ajustes 

em valores e expectativas em relação à criança, respeitando seu ritmo de aprendizado e 

formas de aprender. 

Desse modo, o desenvolvimento do sistema psicológico depende diretamente 

dos estímulos e atividades que a criança desenvolve, considerando seus interesses, 

motivos e possibilidades psíquicas. O mesmo se aplica para o desenvolvimento da 

atenção. De acordo com Franco et al. (2014, p. 3385), 

as atividades do jogo e da brincadeira, dentre outras atividades lúdicas e 

prático-teóricas, tornam-se essenciais para a construção da função 

psicológica atenção voluntária, dentre outras funções essenciais ao processo 

de desenvolvimento vivido pelas crianças ao longo de sua escolarização. 

 

Considerando a importância da atividade lúdica no desenvolvimento e na 

aprendizagem infantil, ela passa a ser indispensável à prática educativa. Ela pode ser 

contextualizada não apenas como uma simples brincadeira ou jogo; ela vai além, 
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mantendo uma relação com o desenvolvimento de saberes, da linguagem, do 

pensamento, da memória, da atenção, além da imaginação ao manipular objetos de 

diversos modos possíveis. Logo a criança poderá interagir e ter uma maior participação 

no meio social, além de vários processos psíquicos que são desenvolvidos. 

Nem sempre essas crianças são bem compreendidas por quem trabalha com 

elas, principalmente na fase pré-escolar, em que as situações imaginárias representam 

algumas atitudes/ações incompreensíveis no momento da realização das atividades. Na 

perspectiva de Antunes (2005), o estudo da imaginação, atenção e memória, são 

fundamentais para entender as situações imaginárias presentes na infância e é de 

extrema importância para o desenvolvimento infantil. 

Assim, é evidente o quanto as atividades lúdicas são eficientes recursos para o 

desenvolvimento psíquico, da motricidade e afetividade das crianças. Tais atividades 

podem ser desenvolvidas em qualquer lugar e com a mediação do adulto tem maiores 

possibilidade em auxiliar no desenvolvimento de determinados aspectos de forma 

intencional. 

As atividades com jogos têm a vantagem de fazer com que as crianças possam 

desenvolver a atenção pela própria característica do jogo e por meio de estímulos e 

auxílios. Saber usar e cumprir regras no jogo possibilita a generalização para outras 

situações que não são lúdicas, pois além de possibilitar a aprendizagem de auto 

avaliação, valores morais e éticos, propicia também o desenvolvimento da própria 

personalidade, especialmente quando se usa jogos com regras complexas. 

Leontiev (apud FATIMA e SILVA, 2013) divide as atividades lúdicas em dois 

tipos: o brincar ou jogo de enredo e o jogo com regra. O primeiro tipo geralmente está 

relacionado a 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 com regra é que além da criança se relacionar com objetos, 

também há o envolvimento de relações sociais com pessoas, o que pode fazer do jogo 

algo mais motivador que o brincar (LEONTIEV, apud FATIMA e SILVA, 2013). 
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O jogo com regras é um tipo de atividade lúdica que exige dos participantes um 

maior domínio do comportamento para se submeter à regra, 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 conseguirá 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. 

Tanto o jogo como o brincar são atividades lúdicas; na brincadeira ocorre uma 

ação generalizada quando a criança, ao imitar alguém que viu, por exemplo, não imita 

especificamente a pessoa, mas todas aquelas que desempenham os papeis imitados, 

mesmo que sua referência seja uma pessoa específica. Além disso, no brincar as regras 

são implícitas, e que podem ser modificadas dependendo das condições objetivas dele e 

do próprio processo da brincadeira.  

Já no jogo, as regras são explícitas, o que implica na criança se submeter a elas, 

o que é difícil para as menores, por ser mais difícil de controlar seu próprio 

comportamento em relação às regras. No jogo com regras a imaginação está 

subordinada as regras, de forma que possibilita o indivíduo a encontrar estratégias para 

alcançar os objetivos do jogo. 

O jogo sempre tem um objetivo a ser alcançado, mas isso não o torna 

competitivo, pois depende da forma com que ele é introduzido no dia a dia da criança. 

Ele pode transmitir valores como cooperação, saber jogar em grupos, dividir o jogo, 

esperar sua vez. Outro ponto que define se o jogo é competitivo ou não é a motivação da 

criança, e o que a motiva na atividade lúdica é o próprio processo de brincar.  Se a 

principal motivação da criança é ganhar, o jogo deixa de ser lúdico e passa a ser 

competitivo.  

As atividades lúdicas como citado pelos os autores acima, se apresentam como 

ferramenta eficaz para o desenvolvimento da atenção voluntária, pois é comum ao 

cotidiano infantil, devendo se fazer presente em diversos ambientes e situações de 

aprendizagem, proporcionando, concomitantemente, aquisição e desenvolvimento de 

habilidades necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. 
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3. MÉTODO 

Participantes 

Participou desse trabalho Michel1, um menino de 7 anos que fez parte de um 

projeto que contou com a participação de outras 13 crianças de uma escola municipal de 

Diamantina, matriculadas no 2ºe 3ºanos do ensino fundamental durante o ano de 2018. 

A escola foi definida pela Secretaria da Educação, numa reunião com todos os diretores 

das escolas municipais de Diamantina; e as crianças que participaram do projeto foram 

definidas pela escola, seguindo dois critérios: 

 Queixa de Transtorno de Déficit de Atenção, não sendo necessário ter um 

diagnóstico definido por um médico. 

 O suposto quadro de TDAH deve ter sido identificado ao longo de 2017. 

A escolha de Michel para ser objeto de estudo deste trabalho foi por ter sido a 

criança mais assídua no projeto, tendo em vista que a participação no mesmo era 

facultativa. 

 

Procedimentos 

Definição das crianças participantes do projeto 

Após a definição da escola foi realizada uma reunião com os gestores para 

apresentar o projeto onde os mesmos definiram as crianças que enquadraram nos 

critérios estabelecidos.  

Com as crianças definidas, foram feitas reuniões com os professores para 

entender as queixas em relação às mesmas (em quais situações o professor observava 

desatenção e hiperatividade, quais intervenções foram desenvolvidas, qual o rendimento 

escolar das crianças, estratégias de avaliação que foram empregadas, relação da criança 

com os colegas e com a família). 

Depois foi realizada uma reunião com os pais das crianças definidas, para 

explicar o projeto e entregar os termos de consentimento. Realizamos algumas 

observações e conversas informais com os professores, o ambiente escolar foi 

conhecido referente à infraestrutura, materiais pedagógicos e recursos humanos. 

O comportamento das crianças em sala de aula também foi observado durante 

uma semana para ter melhor conhecimento das mesmas e todas as observações foram 

registradas em diário de campo. 

                                            
1Nome fictício 
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Foi definido e passado para os pais e gestores o dia da semana e horário que 

aconteceria o projeto, com alternância nos locais, sendo uma semana na Brinquedoteca 

e outros espaços de práticas corporais do departamento de Educação Física da UFVJM e 

outra na escola. O projeto contou com a participação de dois psicólogos que atuam 

como professores na UFVJM e três monitoras que cursavam o curso de Educação Física 

a partir do sexto período.  

Durante os dois primeiros encontros com as crianças, elas tiveram atividades 

de livre escolha, sendo observadas em relação ao tempo que conseguiam permanecer 

numa mesma atividade, quais seus principais interesses, se conseguiam compreender as 

regras do jogo/brincadeira, como era a sua interação com as demais crianças. 

Durante os meses de maio e junho 7 crianças do 2º ano participavam do 

projeto. A partir do mês de Julho outras 7 crianças do 3º ano começaram participar 

(totalizando 14 crianças). Todas elas foram avaliadas referentes ao desenvolvimento da 

atenção, em especial a concentração, por meio de um instrumento construído pelo grupo 

de trabalho que desenvolveu o projeto. As avaliações foram feitas individualmente, em 

local privado no departamento de educação física da UFVJM. Durante as avaliações e 

durante o percurso entre a brinquedoteca e a sala onde elas foram realizadas, algumas 

perguntas foram feitas para conhecer melhor a forma como a criança percebia a escola e 

do que ela gostava (anexo 1). 

Das 14 crianças participantes do projeto, Michel foi escolhido para compor o 

estudo relatado no presente TCC por ter sido o mais assíduo no projeto. Apesar de todas 

as atividades de intervenção que serão apresentadas ter sido desenvolvida com todas as 

crianças, serão relatos apenas os comportamentos de Michel, tendo em vista a grande 

quantidade de registros dos comportamentos.  

 

O instrumento de avaliação e intervenção 

Após o estabelecimento de uma relação de confiança das crianças com as 

monitoras do projeto, foi investigado como elas percebiam a escola, suas relações nesse 

espaço e motivações, facilidades e dificuldades. Em anexo segue o roteiro de questões 

que foram feitas durante o processo de avaliação.  

Juntamente com essas questões foram aplicados jogos dos sete erros, labirinto, 

sombras e os jogos das cores proibidas, em que foi analisado a se a criança mantinha a 
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concentração em uma atividade que exigia tal habilidade para alcançar seus objetivos, 

com e sem mediação do monitor. 

Foi explicitado para a criança porque elas faziam parte do projeto desde a 

primeira visita dela na brinquedoteca, pois partimos do pressuposto que ela tem o 

direito em ter tal conhecimento. 

As atividades lúdicas da parte interventiva foram elaboradas semanalmente, a 

partir dos resultados das avaliações e das observações dos comportamentos e 

habilidades das crianças ao longo do projeto (anexo 2).  
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

4.1. Caracterização da escola e de Michel 

A escola onde o projeto foi realizado possui salas com carteiras e cadeiras de 

qualidade e três armários para guardar os materiais das crianças. A escola tem a sala do 

diretor, da supervisora, um refeitório, sala dos professores, biblioteca e 6 salas de aula. 

Durante as visitas, percebi que tem alguns fatores que interferiam para que a 

criança conseguisse permanecer por muito tempo prestando atenção nas aulas. Dentre 

eles a infraestrutura das salas que eram pouco coloridas, a ventilação era gerada por 

ventiladores que eram poucos e barulhentos; em uma das salas tem duas pilastras de 

sustentação que atrapalham a visão das crianças ao quadro. Os livros didáticos e de 

literatura ficam dentro das próprias salas, permitindo às vezes às crianças pegarem estes 

– que lhes interessavam mais – sem a permissão da professora, atrapalhando o 

andamento da aula. 

A turma observada foi da professora Alzira2 que atuava pela primeira vez nessa 

escola. Ela aparentava ter 30 anos, estatura de aproximadamente 1,60 cm e tinha 20 

alunos em sala. As atividades que ela desenvolve em aula eram programadas 

semanalmente e seguia uma rotina. Alzira geralmente chegava em sala e ia corrigir a 

tarefa de casa. Posteriormente desenvolvia atividades de português com material 

impresso e outras em livros onde o aluno deveria reescreveras frases do livro no 

caderno, ou passava ditados no quadro. Tais atividades eram necessárias, segundo a 

professora, pelas crianças ainda não terem dominado muito bem a leitura e a escrita 

(que ainda estava em letra bastão), fazendo-a ir de mesa em mesa auxiliar as crianças.  

As atividades de matemática eram as operações básicas de adição e subtração, 

que as crianças demonstraram mais facilidade em desenvolver. As atividades 

desenvolvidas por Alzira eram com desenhos ou o uso do material dourado para fazer as 

operações básicas, e sempre que era chamada atendia rapidamente. 

As aulas de Educação Física não tinham dia definido para acontecer, ocorria de 

acordo com o comportamento das crianças, sendo o único momento de atividades 

coletivas, predominando os jogos de pular corda, amarelinha, pega-pega e circuitos 

voltados para o desenvolvimento da motricidade. Durante os dias das observações, 

outros componentes curriculares não foram desenvolvidos.  

                                            
2 Nome fictício 
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Considerando a importância das atividades lúdicas para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem a partir da psicologia histórico-cultural, é relevante 

que tal estratégia seja utilizada de forma direcionada, pois o lúdico torna as aulas mais 

prazerosa, facilitando a resolução de problemas, desenvolvendo a criação, memorização 

e criatividade (ASSUMPÇÃO; VIOTTO FILHO; MASTROIANNI, 2011; MORI et 

al.,2017). Quando aplicadas atividades de matemática, para a resolução de um 

problema, as crianças podem elaborar estratégias para alcançar o resultado, permitindo-

as aprender de forma prazerosa. 

Os jogos coletivos também devem ser uma estratégia pedagógica utilizada para 

o desenvolvimento da criança, pois com a ajuda do outro e pela mediação do professor, 

aumenta-se as possibilidades de aquisição de novos conhecimentos. A professora como 

mediadora deverá estimular as funções que ainda não estão amadurecidas, criando jogos 

que direcione o desenvolvimento e promove a aprendizagem específica. Utilizar os 

jogos coletivos para formar palavras, por exemplo, já será um desafio para as crianças, 

pois elas terão que pensar, usar a imaginação para chegar ao objetivo do jogo.  

Como defendido por Vigotsky (1991), o ser humano precisa do outro para se 

desenvolver. Os jogos coletivos são estratégias que permitem à criança aprender não 

apenas determinado conteúdo curricular, mas também a seguir as regras, permitindo-a 

elaborar estratégias. 

Alzira utilizava o tom de voz alto, sem gritar, isso acontecia quando tinha 

alguma criança andando pela sala, cutucando o colega, ou desatentas. Sobre as crianças 

ela indicou para participar do projeto, a professora reclamou que eram alunos 

desatentos, distraídos, muito agitados e não faziam as atividades.  

Em sala, o tempo que as crianças conseguiam ficar concentradas nas atividades 

não passava de dois minutos, na maioria das vezes nem se concentram, pois sempre 

tinha um colega chamando, e algumas crianças sentavam do lado da janela e quem 

estava do lado externo da sala e passava próximo a esse local as chamavam, fazendo 

com que isso fosse mais atrativo que as atividades de dentro da sala.  

A precariedade na infraestrutura da escola, sala pouco atrativa 

pedagogicamente (com poucos desenhos, informações sobre escritas, pintura das 

paredes envelhecidas), parecia intensificar as atividades sem muito sentido para a 

criança, possivelmente devido as dificuldades delas em reconhecer letras, apesar das 

tentativas da professora. Tudo isso influenciava no interesse e motivação da criança em 

realizar e manter-se nas atividades.  
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O ambiente escolar precisa provocar nos alunos múltiplos interesses 

socioeducativos. A infraestrutura da escola e das salas pode dar subsídios que 

influenciam não penas em ganhos da capacidade cognitiva e motora, mas também de 

socialização dos alunos, tendo em vista que uma infraestrutura adequada contribui para 

estimular o convívio social e o interesse em aprender. 

Vygotsky em seus pressupostos, enfatiza a troca de conhecimentos que 

ocorrem através das interações entre indivíduo/meio/indivíduo. Segundo ele, “o ser 

humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu 

desenvolvimento” (apud DAVIS; OLIVEIRA, 1993, p. 56). 

Com isso, podemos dizer que o espaço físico onde era desenvolvida as aulas, 

influenciava na aprendizagem das crianças. Durante o recreio, por representar um 

intervalo maior entre as atividades, foi possível observar a incidência de demonstração 

de atos agressivos e de fomento à exclusão, em crianças que tinham sobrepeso ou que 

eram negras, como serem apelidados de “bolinhas” ou até mesmo não querer chegar 

perto da outra criança por ela ser negra. Durante as brincadeiras como “pega ladrão” os 

chutes e socos entre as crianças eram comuns.  

Entende-se que tais comportamentos são construídos por vários aspectos da 

realidade social (família, escola, amigos, meios de comunicação) tal como Goleman 

(1995, apud CUNHA, 2012) apontou. Para o autor, quando os estímulos gerados pela 

mídia, especialmente a televisão, utilizam a violência como estratégia de resolução de 

problemas cotidianos, dentro e fora do ambiente escolar, podem interferir na formação 

de indivíduos que agem da mesma forma. Quando essas situações ocorrem na escola, os 

professores e diretores estão no horário de lanche, então não presenciam. Mas se alguma 

criança se machuca, ou vai até a diretoria reclamar, é chamada a atenção da criança que 

estava brigando, fala que não pode fazer isso, tem que ter respeito com o outro e manda 

um bilhete para os pais. 

Michel fazia parte da turma de Alzira. Ele tinha 7 anos, era curioso e 

comunicativo, gostava da atenção das pessoas voltadas para si, tinha facilidade em 

respeitar as regras, era ativo como qualquer criança da sua idade. Em sala, ele tinha 

dificuldade em realizar as atividades de português, pois ainda não tinha a habilidade de 

leitura e escrita desenvolvidas, mas demonstrava mais facilidade nas atividades de 

matemática.  

Se tinha outras crianças conversando ou andando pela sala, ele fazia a mesma 

coisa. Quando as atividades desenvolvidas em sala eram do seu interesse, como colorir 
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ou fazer recortes de imagens, ele mantinha a concentração da atenção durante todo o 

desenvolvimento da mesma, caso contrário, ele ficava procurando outras coisas para 

fazer, como mexer em um lápis, conversar ou prestar atenção em que o colega estava 

fazendo. Ele gostava de brincar com os colegas, de correr, de jogar futebol e durante as 

brincadeiras não demonstrava agressividade.  

 

4.2 Avaliação da atenção voluntária 

Para avaliar o processo de atenção voluntária das crianças, foram propostas 

diferentes atividades lúdicas, como jogo dos 7 erros, das cores proibidas, das sombras 

(silhuetas) e labirinto. Esses jogos foram baseados em uma apostila escrita por 

Nakayama (2017), onde se tem a forma de aplicação, orientações dadas às crianças e 

gabaritos das atividades. Em todos eles foram ofertados jogos em que a criança não 

recebeu auxílio para sua realização e jogos em que a criança recebeu com auxílio (dicas 

verbais, demonstração de movimentos) para que conseguissem alcançar o objetivo do 

jogo. Tal procedimento seguiu a proposição vigotskiana sobre a zona de 

desenvolvimento próximo, pois era necessário avaliar não apenas como estava o 

processo de atenção voluntária, o que já estava consolidado, mas também suas 

potencialidades. 

As crianças foram levadas a brinquedoteca e eram levadas a outra sala para a 

realização das avaliações que foram realizadas por dois monitores, um responsável pela 

condução da atividade e outro pela escrita das respostas das crianças. A maior parte das 

crianças, inclusive Michel, não conhecia os jogos apresentados. O tempo máximo 

estipulado para a realização das atividades foi de trinta minutos, Michel fez os jogos 

propostos em menos de 20 minutos. 

O primeiro jogo apresentado foi o jogo dos sete erros (figura 1), no qual o 

objetivo era encontrar os sete erros no menor tempo possível. Primeiramente a atividade 

foi realizada sem ajuda do monitor, só explicamos que ele teria que encontrar os setes 

erros. Michel conseguiu realizá-la em 1 minuto e meio, encontrando 7 erros certos de 

acordo com o gabarito. Mesmo sem nunca ter visto o jogo não demonstrou dificuldade 

na realização do mesmo.  
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Figura 1: Jogo dos sete erros sem ajuda 

 

 

Depois o mesmo jogo, mas com figura diferente, foi realizado com ajuda 

(figura 2). Michel foi orientado a observar os desenhos de forma separada um de cada 

vez, cada parte do corpo do animal; o tempo de realização foi bem menor que o jogo 

sem ajuda – 0:56 - e todos os erros foram encontrados.  
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Figura 2: Jogo dos 7 erros com auxílio 

 

 

Dois tipos de desenvolvimento foram identificados: o desenvolvimento real 

que se refere àquelas conquistas que já estão consolidadas na criança, aquelas 

capacidades ou funções que realiza sozinha sem auxílio de outro indivíduo. Já o 
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desenvolvimento potencial se refere àquilo que a criança pode realizar com auxílio de 

outro indivíduo. Neste caso as experiências escolares, principalmente nas aulas de 

Educação Física são muito importantes, pois ele aprende através do diálogo, 

colaboração, imitação, etc. Segundo Vygotsky (1984) a distância entre os dois níveis de 

desenvolvimento é denominado de zona de desenvolvimento proximal, que se refere ao 

que a criança é capaz de realizar se tiver algum auxílio. 

No caso de Michel, observa-se que apesar da criança não ter tido contato com o 

jogo, não teve dificuldades, demonstrando um bom nível de concentração para alcançar 

os objetivos do jogo. Com a ajuda ofertada, num desenho de complexidade semelhante 

ao primeiro, a criança demonstrou sua potencialidade, encontrando os erros num tempo 

significativamente menor, como explicado no protocolo de Nakayama (2017): para 

buscar os erros foi necessário percepção dos detalhes, observar traçado dos desenhos e 

coordenação visomotora na pintura. 

O segundo jogo foi do labirinto (figura 3), no qual o objetivo era identificar os 

recursos utilizados para obter o resultado, por tentativas de ensaio e erro ou por 

definição de uma estratégia. Sem ajuda do monitor, Michel realizou a atividade em 

1minuto e 5 segundos, demonstrou certa dificuldade em prever e de organizar a ação em 

função dos dados disponíveis, primeiro ele traçou o caminho D, viu que estava errado e 

foi para o C. A resposta certa estava em destaque na folha, mas de ponta cabeça, para 

perceber o quanto ele tinha o conhecimento das letras, pois a professora afirmou que ele 

tinha dificuldade em reconhecer algumas delas, porém, ele não a viu. 



27 
 

Figura 3: Labirinto sem ajuda

 

 

Realizando o jogo com a ajuda do monitor (figura 4), Michel o fez de forma 

correta com 10 segundos: foi orientado que antes de iniciar pensasse o caminho correto 

para depois riscar até o objetivo. Percebeu-se que faltou um pouco de fixação da 
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atenção e estratégia de Michel na realização da atividade, pois mesmo com a orientação 

dada, Michel não a seguiu. Provavelmente seu acerto foi por tentativa e erro. 

De acordo com Nakayama (2017), a ação de Michel para executar a atividade é 

avaliada em nível 2, onde a ação de planejar pode ser interrompida pela ansiedade de 

terminar o que pode ocasionar erro no percurso. Isso pode ter ocorrido pela vontade dele 

em voltar a brincar com seus colegas (falado por ele durante o jogo) e o fato de não 

conhecer o jogo. A autora citada fala do nível 1 e nível 3, sendo que no primeiro, a 

criança pode ter a incapacidade de prever e de organizar a ação em função dos dados 

disponíveis (o que pressupõe a seleção e a organização dos estímulos adequados). Já o 

nível 3, a criança mostra ser capaz de realizar sua ação com prudência e previsão, 

utilizando os procedimentos adequados e tempo suficiente. 

 

Figura 4: Labirinto com auxílio 
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O terceiro jogo foi o das sombras (figura 5), no qual o objetivo era identificar 

qual das sombras pertenciam ao desenho central. Ele é mais difícil que os anteriores 

pois os detalhes são menores, exige maior concentração da atenção. Sem ajuda, Michel 

realizou atividade em 10 segundos, e errou na escolha da sombra, (a alternativa correta 

era a D e ele colocou E), mesmo a resposta estando na folha, que ele não conseguiu 

identificar. Nesse momento, ele já estava desmotivado a continuar na sala realizando os 

jogos e queria voltar a brincar com as outras crianças. Acreditamos que esse aspecto 

tenha interferido no desempenho dele para realizar a tarefa. 

Figura 5: Jogo de sombras sem auxílio
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Realizando o jogo com ajuda (figura 6), Michel fez em 11 segundos, não 

esperou o monitor ajudá-lo e marcou sem pensar e observar o desenho. Mas depois, 

mostramos a alternativa correta e explicamos o porquê da mesma, ele ficou surpreso em 

saber que tinha as respostas em todas as folhas e não as viu. Conversamos com ele, 

mostramos o próximo jogo, falando que era muito legal, que ele ia gostar, para 

incentiva-lo a continuar nas atividades. Apesar da resposta de Michel poder ser avaliada 

de acordo com Nakayama (2017), entendemos que a tarefa não foi motivadora para 

Michel, pois ele não há conhecia e estava ansioso para voltar brincar com as outras 

crianças, por isso não consideramos que houve um problema na atenção em si. 

 

Figura 6: Jogo das sombras com auxílio
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O último jogo realizado foi das cores proibidas (figura 7), em que o objetivo 

foi identificar a capacidade de atenção e memória na realização da atividade. Primeiro 

foi dado a instrução de responder as perguntas realizadas pelo mediador, sem dizer as 

cores proibidas – marrom e laranja - ou repetir a cor já dita. Nenhum tipo de ajuda foi 

dado nesse momento. 

Michel disse duas vezes as cores verde, vermelho e preto, porém, percebeu o 

erro imediatamente, demonstrando que ele estava prestando atenção na atividade e 

memorizando o que já havia falado. As respostas eram “não sei”, “não vou falar”, foram 

dadas porque a resposta da pergunta era uma das cores proibidas. Quando perguntado se 

ganhou o jogo ele sabia o motivo pelo qual perdeu, mostrando que a atenção foi pouco 

dispersa, mantendo um bom volume e usando atenção voluntária, tal como apontou 

Nakayama (2017). 

 

Figura 7: Jogo das cores proibidas sem auxílio 

 

 

Depois sem ajuda ainda, foi mostrado cartões com algumas cores. O monitor 

falou para Michel que ele poderia usá-los como quisesse, mas não demonstrou nenhuma 

forma de uso. Michel usou os cartões somente para separar as duas cores proibidas – 
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azul e vermelho –deixando- os de lado, uma estratégia para que as cores proibidas não 

fossem esquecidas, mas não usou conforme falava as cores. Michel demonstrou um 

bom conhecimento das cores, pois falou cores como bege e dourado, que não são 

comuns e foram pouco mencionadas pelas demais crianças do projeto, porém, repetiu 

uma cor, mas percebeu o erro imediatamente (figura 8). Mas no final, quando 

perguntado se ganhou, ele disse sim, porque não falou as cores proibidas, esquecendo 

que repetiu a cor branca duas vezes no início. De acordo com Nakayama (2017), nesse 

caso a atenção foi mediada por meio de signos externos, tendo de 70 a 80% de acertos 

com a utilização dos cartões para resolver a tarefa, sendo um resultado satisfatório. 

 

Figura 8: Jogo das cores proibidas sem auxílio e com cartões 

 

Depois com ajuda (figura 9), explicamos que ele poderia ir usando os cartões 

para separar as cores que iam ser ditas e não apenas as proibidas, que agora foram 

amarelo e verde. Ele conseguiu completar atividade sem repetir nenhuma cor. Nas três 

etapas do jogo Michel demonstrou bom conhecimento das cores, porém, com a 

utilização dos cartões (um auxílio externo) houve uma melhora significativa para 

resolver a tarefa, ou seja, a atenção mediada com uso dos signos externos tem sua 

potencialidade ampliada.  
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Figura 9: Jogo das cores proibidas com auxílio e cartões 

 

Para Vigotsky (1984) os signos são ferramentas auxiliares no controle da 

atividade psicológica, são orientados para o próprio sujeito, isto é, dirigem-se ao 

controle de ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outras pessoas. Os 

signos se constituem em meios auxiliadores dos processos psicológicos dos indivíduos. 

Nos jogos acima, percebemos o quanto tais meios potencializam a realização de 

atividades, podendo demonstrar para a criança não apenas suas capacidades, mas como 

elas podem ser desenvolvidas. 

Pelas avaliações realizadas com Michael, percebe-se que ele não teve 

dificuldades para realizar os jogos dos sete erros e dos caminhos corretos, quando 

realizado com a ajuda o tempo foi menor. No jogo das sombras e das cores proibidas, 

por ser um jogo que ele não conhecia e ser um pouco mais complexo que os demais, as 

dificuldades foram maiores, porém, quando teve ajuda do mediador, foi possível que ele 

encontrasse estratégias para resolução da atividade proposta.  

De modo geral, não apenas Michel, mas as demais crianças desenvolveram 

bem os jogos, resolvendo os problemas de forma bastante rápida (média de 2 a 3 

minutos), tendo em vista a ausência de contato com estes (quanto às regras e estratégias 

para alcançar os objetivos). Após as crianças terem realizado os jogos, percebeu-se que 

eles não tinham qualquer indício de TDAH, pois sua atenção estava diretamente 

vinculada à motivação da tarefa, o que é característico da fase do desenvolvimento que 
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se encontravam. Isso ficou evidente durante os jogos avaliativos individuais e as 

atividades desenvolvidas em conjunto com as demais crianças. Nas duas situações, 

quando apresentavam maior interesse e motivação, o tempo em que se concentraram foi 

significativo. O auxílio verbal foi efetivo quando se percebia que ficavam desatentas, 

para direcionar a atenção voluntária.  

Nas conversas com Alzira, ela nos relatava que as crianças eram muito 

desatentas em sala de aula e tinham certa dificuldade na leitura e escrita. Essas queixas 

da professora podem estar relacionadas como as atividades em sala de aula, voltadas 

para consolidar a aprendizagem, mas com poucos recursos lúdicos. Acredita-se que isso 

explique a falta de motivação de Michel e de outras crianças em desenvolver as 

atividades na escola.  

Na escola, o lúdico torna-se presente principalmente nas aulas de Educação 

Física onde o professor deve ter esse papel de ajudar a formar conceitos, sendo que, em 

termos cognitivos, a correção e o questionamento, partindo de quem ensina, tem 

relevante papel na aprendizagem, tendo conhecimento da zona de desenvolvimento 

próximo do aluno.  

As crianças participam como mediadoras em determinadas situações, o que é 

necessário no processo de ensino-aprendizagem, que é constituído por diversos atores, 

principalmente pelos os professores, que devem ser os principais mediadores 

(OLIVEIRA, 1999). 

Tendo em vista o período do desenvolvimento, tais resultados corroboram o 

que a psicologia histórico-cultural preconiza sobre a atenção ser dirigida pelo motivo da 

atividade e não mais pelas características do estímulo, o que possibilita o controle 

voluntário da atenção. A oferta de auxílios evidenciou a potencialidade do 

desenvolvimento e da aprendizagem de determinadas habilidades, o que orientou os 

planejamentos das atividades lúdicas ao longo do projeto. 

 

4.3 As atividades lúdicas e a atenção voluntária 

Durante o projeto foi desenvolvido várias atividades, tanto individuais, como 

coletivas, em que os principais objetivos eram: consolidar a atenção voluntária; 

estimular a colaboração entre as crianças; apresentar estratégia de resolver conflitos sem 

o uso da violência. 
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Os dois últimos objetivos foram traçados ao longo das avaliações, em que foi 

observado formas violentas das crianças lidarem com suas frustrações. Percebeu-se que 

não havia nelas outro repertório de comportamento para lidar com tal situação. Nesses 

aspectos Michel demonstrava ter certa dificuldade em cooperar e controlar o 

comportamento violento. 

 

4.3.1 Jogos individuais 

As atividades de forma individual foram: morto ou vivo ao contrário, morto ou 

vivo de cores, que indicavam 4 movimentos diferentes, construção de varetas, 

confecção de bola, escalada, ginástica e boliche. 

As atividades morto ou vivo ao contrário e morto ou vivo de cores, foram 

realizadas no ginásio de ginástica e buscamos trabalhar com a memória e atenção deles. 

O objetivo da brincadeira morto ou vivo ao contrário era a inversão do morto ou vivo, 

ou seja, morto seria vivo e vivo seria morto, e teve duração de aproximadamente 20 

minutos. Participaram desse jogo cinco crianças, uma delas Michel; no início elas 

confundiam um pouco e reclamaram que estava difícil, tendo em vista que eles não 

tinham jogado dessa forma, a dificuldade era esperada.  

No morto ou vivo de cores, que durou 30 minutos, cada cor representava um 

movimento: quando era mostrada a bola azul eles tinham que abaixar, a bola preta eles 

tinham que se levantar, a bola rosa eles tinham que dar um passo pra frente e a branca 

um passo pra trás. Fizemos testes antes de iniciar a atividade para ver se realmente eles 

tinham entendido e memorizado as regras, e eles entenderam. Durante a atividade fomos 

aumentando o grau de dificuldade, apresentávamos duas bolas de uma vez - tinham que 

levantar e dar um passo para trás, por exemplo. Notamos que Michel e as demais 

crianças prestaram bastante atenção na atividade e quando eles erravam logo 

reconheciam o erro e faziam o movimento correto. 

Nas atividades de construção de varetas e confecção de bola, foi trabalhado a 

criatividade e atenção em relação aos objetos construídos. Na atividade de construção 

das varetas, o objetivo foi construir o jogo para deixar na escola e outro para cada 

criança participante do projeto, pois nas idas a brinquedoteca, a maioria delas gostaram 

do jogo e com frequência o pediam. As regras dos jogos de varetas e a quantidade delas 

foram discutidas com as crianças, que já tinham conhecimento do mesmo. Para jogar é 

necessário ter mais de um jogador, inicialmente segure todas as varetas com uma só 



36 
 

mão, em algum local plano, abra as mãos para soltar as varetas, um jogador inicia 

pegando o máximo de varetas uma de cada vez, a vez dele termina quando uma das 

outras varetas se mover, assim sucessivamente. Cada vareta possui uma pontuação de 

acordo com sua cor, preto: 50 pontos, vermelho: 10 pontos, azul: 20 pontos, verde: 5 

pontos, amarelo: 5 pontos, ganha quem tiver a pontuação maior. 

Depois de combinado com todos as regras e como o jogo seria feito, as 8 

crianças (inclusive Michel) foram divididas para pintar as varetas (palitos de churrasco) 

com tinta guache. A atividade foi realizada durante três dias, divididos em três semanas 

diferentes, sendo dois na escola e um na brinquedoteca. A divisão em três dias foi 

devido ao número grande de varetas (30 varetas para cada, totalizando 240) o que 

cansaria as crianças se fosse feito em um único dia. Desse modo, em cada dia em que as 

varetas foram feitas, a média de tempo foi de 40 a 50 minutos. As varetas foram feitas 

nos últimos 2 meses do projeto. 

Na atividade de boliche, adaptamos os pinos e a bola (garrafas pet com água e 

bola de basquete) e foi realizada na escola. O objetivo era derrubar mais garrafas em 10 

tentativas, as próprias crianças faziam a soma de garrafas derrubadas. A atividade durou 

40 minutos e todas as crianças, inclusive Michel, adoraram o jogo, sempre seguiram as 

regras. 

Importante destacar que no início do projeto, o tempo que Michel e as demais 

crianças ficavam concentrados numa atividade era de no máximo 10 minutos e quando 

gostavam muito da atividade. Ao longo do projeto percebemos que essa atenção na 

tarefa foi melhorada, possibilitando que as crianças ficassem numa atividade por mais 

de 30 minutos e praticamente sem brincadeiras turbulentas. Construir os jogos também 

era algo motivador para as crianças pois elas poderiam levar os jogos para casa ou usá-

los na escola, mesmo que não fosse de imediato. 

Como já citado e defendido por Elkonin (apud MORI et al., 2017) alguns jogos 

e brincadeiras auxiliam diretamente no desenvolvimento da memória, da atenção e da 

criatividade, ajudando na formação das funções psicológicas superiores. 

Outra atividade individual foi a escalada de um muro apropriado para tal 

atividade, que fica no ginásio poliesportivo da UFVJM. Essa atividade foi 

completamente nova para eles, que contou com o auxílio de um monitor devidamente 

treinado para atividades de escalada, que orientou as crianças sobre a preparação do 

corpo antes de uma prática corporal (com alongamentos) e depois sobre as regras e 
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estratégias a serem utilizadas na atividade. A atividade teve duração de 90 minutos e 

contou com a participação de 8 crianças, durante a atividade todos seguiram as regras. 

Para confeccionar a bola, utilizamos papelão e durex, em que as crianças 

poderiam usar a imaginação e a criatividade para criar a sua. Eram 6 crianças 

participantes, e a atividade foi realizada na escola. Todos adoraram a atividade e 

participaram ativamente, alguns fizeram duas bolas de tamanhos diferentes, depois 

ficaram um tempo brincando com ela, de chutar, de “queimar” o outro. Michel, durante 

atividade, mostrou o bom domínio das regras que foram estabelecidas para organizar a 

atividade e do comportamento.  

 O tempo que eles mantiveram realizando a atividade mostra mais uma vez que 

a atenção deles é dirigida de acordo com o interesse e motivação, tendo em vista o 

tempo significativo em que permaneceram na atividade, esperando cada um à sua vez e 

respeitando as orientações dadas pelo monitor.  

Nas atividades de ginástica, como saltos, rolamentos, aterrisagem, realizadas 

no ginásio, o objetivo foi trabalhar a atenção nos movimentos do corpo. Alguns 

movimentos as crianças já sabiam como fazer, como os rolamentos, os outros elas 

realizaram com auxílio dos monitores, seja com demonstração de como fazer ou 

segurando a criança, mostrando que, com auxílio de um mediador, pode-se desenvolver 

habilidades novas. 

Para frequentar o espaço da ginástica as crianças não poderiam entrar com 

calçados e sempre na presença de um monitor; na cama elástica deve-se usar meia, o 

fosso não poderia ir mais de três crianças; tinha alguns espaços que não poderiam pisar, 

pois era perigoso. No início, como era um espaço novo, as crianças não cumpriam 

muito as regras, mas, ao infringi-las, a criança saia e ia para a brinquedoteca e era 

justificado que ali ela não podia brincar mais, pois poderia colocar em risco ela e outras 

crianças. Faltando 15 minutos para o término das atividades as crianças poderiam 

brincar livremente no fosso, na cama elástica, revezando entre si. Ao final do projeto 

elas respeitavam e usavam os aparelhos no momento certo. 

Por isso, torna-se importante nas aulas de Educação Física realizar um processo 

de ensino-aprendizagem, tomando como ponto de partida o nível de desenvolvimento 

real da criança e como ponto de chegada os objetivos estabelecidos pela escola, 

supostamente adequados à faixa etária e ao nível de conhecimentos e habilidades de 

cada grupo de crianças (SAMPAIO, et al., 2012). 
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Importante destacar que, ao longo do projeto foi possível estabelecer uma 

relação afetiva com as crianças, onde não éramos apenas um monitor, mas as 

professoras que brincavam com eles. Eventualmente uma das monitoras se ausentava e 

as crianças perguntavam por que ela não tinha ido. Além disso, as monitoras sempre 

eram recebidas com um abraço. 

 

4.3.2 Jogos coletivos 

As atividades coletivas foram: jogo da memória com cores, panobol, pega rabo, 

passar a bola, circuito, roubar bandeira, batalha naval, pega-pega, esconde-esconde, 

futebol, dança das cadeiras cooperativa. 

Nos jogos da memória com cores e batalha naval, buscamos trabalhar com a 

concentração e memória. No jogo da memória dividimos a turma em 3 grupos com 4 

crianças, a atividade foi realizada na escola e durou certa de 15 minutos, no qual o 

objetivo foi memorizar a sequência de cores dos cartões. Estes foram retirados e as 

crianças tinham que recolocá-los na mesma sequência que foi apresentada. As crianças 

demostraram dificuldade em falar os nomes das cores, pois não tinham muita 

familiaridade com o nome das mesmas, porém, sabiam a ordem correta. Michel, 

demostrou que estava atento ao jogo, pois sempre estava ajudando seu grupo a colocar 

as cores na ordem correta. 

No jogo da batalha naval, também desenvolvido na escola, colocamos folhas 

coladas no chão, com números e letras, cada vez uma criança tinha que escolher uma 

letra e um número sendo que no meio desse campo tinha algumas bombas e prendas. 

Era uma atividade que exigia memorização, pois se alguém conseguisse chegar ao final, 

as demais só teriam que fazer o mesmo caminho. Mas, mesmo algumas conseguindo 

passar pelo campo a maioria não conseguiu memorizar as bombas e prendas, as prendas 

consistiam em fazer mimicas, imitando animais, desenhos, filmes, fazer polichinelo. A 

atividade durou cerca de 30 minutos, com a participação de 9 crianças. 

Michel não conseguiu chegar até o final, demostrando que não estava 

prestando tanta atenção no desenvolvimento do jogo, pois não estava motivado. O jogo 

pode ser considerado difícil, por isso foi necessário a aplicação dele novamente. Quando 

aplicado novamente, ele conseguiu chegar até o final na segunda tentativa. Diante disso, 

percebe-se que as aulas de educação física são uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento de repertório nas estratégias das crianças, pois a ludicidade presente 

nas aulas é favorável ao desenvolvimento da atenção e memória. 
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Nas atividades da dança da cadeira cooperativa e panobol, a finalidade foi 

trabalhar atividades em grupo para alcançar o objetivo, onde todos deveriam prestar 

atenção no jogo e no colega ao seu lado e trabalhar em colaboração. O objetivo do 

panobol era fazer gol no buraco que ficava nas extremidades do pano, e para isso, todas 

as crianças deveriam movimentar o pano. A atividade durou 40 minutos e as crianças 

quiseram fazer mais de uma vez. Michel estava muito atento e ajudou o grupo 

ativamente colaborando para que a atividade chegasse ao objetivo. Houve a divisão em 

dois grupos, cada um com um pano, depois todos ficaram juntos. No início as crianças 

pensavam que estavam em equipe, mas depois explicamos que todos eram apenas uma 

equipe. 

Na atividade da dança da cadeira, realizada na escola, com participação de 9 

crianças, o objetivo foi sentar cada vez que a música parava, em vez de uma criança, 

uma cadeira era retirada, as crianças tinham que cooperar umas com as outras para que 

todas sentassem. No início eles não compreenderam muito bem a brincadeira e acharam 

que era competição, mas depois foram compreendendo e colaborando para que o 

objetivo fosse alcançado. Michel foi rápido na reações, demostrando estar atento ao 

jogo e colaborando com os colegas para chegar ao seu objetivo. 

Na brincadeira de passar a bola, participaram 8 crianças e foi realizada no 

ginásio de ginástica. As crianças foram divididas em dois grupos, cada um deveria ficar 

em fila, a bola era passada pelo primeiro da fila até chegar ao último, quando a bola 

chegasse ao último ele ia para o início da fila, assim sucessivamente, até irem todos. 

Para isso a criança precisava ficar atenta com o colega da frente, para que a bola 

chegasse e ele pudesse passar imediatamente para o da frente. Michel demostrou estar 

atento ao realizar a atividade, ajudando a equipe a chegar ao objetivo. 

Na atividade do arranca rabo e roubar bandeira trabalhamos uma forma de 

prestar atenção no que acontece em sua volta. No jogo do arranca rabo, as crianças 

deveriam proteger seu rabo e tentar arrancar o rabo (pedaço de barbante) do outro. A 

atividade foi realiza na escola no início do projeto com a participação de 8 crianças, 

porém as mesmas, como Michel, não estavam conseguindo seguir as regras e quando 

era tirado seu rabo não aceitava e colocava de novo. Quando a brincadeira foi realizada 

novamente no ginásio de ginástica, ao final do projeto, Michel e as demais crianças 

conseguiram seguir as regras. 

A atividade de roubar bandeira foi realizada no ginásio poliesportivo, 8 

crianças participaram, e foram divididas em dois grupos, cada um teria que defender sua 
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bandeira e tentar pegar a bandeira do outro grupo. As crianças já tinham conhecimento 

da atividade, isso contribui para que tudo fosse realizado bem, o time de Michel não 

conseguiu roubar a bandeira, mas eles demostraram bastante atentos e motivados a 

realizar as atividades. 

Nas atividades pega-pega, esconde-esconde e futebol foram realizadas a partir 

da escolha das crianças, no pega-pega o objetivo uma criança teria que tocar em outras 

crianças enquanto elas correm. Quando consegue tocar numa criança, essa passará a 

pegar as outras crianças, assim sucessivamente. Nesse jogo Michel nem as outras 

crianças gostavam muito de ser o pega, mas mesmo assim participaram ativamente e 

sempre cooperando com o outro. 

No jogo de esconde-esconde enquanto uma criança (o "pega") ficava com os 

olhos fechados contando até certo número combinado com os participantes, os demais 

se escondem. Michel e alguns não quiseram ficar muito tempo nesse jogo, porque a 

escola não tinha muitos espaços para se esconder. 

O futebol foi o jogo predileto de Michel e de todos meninos participantes do 

projeto: eles eram divididos em dois grupos com o mesmo número de participantes, 

tinha um goleiro para ambos os times, o time que fizesse mais gols ganhava. Todos 

participaram sempre seguindo as regras. 

Nas atividades propostas na brinquedoteca, no ginásio de ginástica e na escola 

as crianças mantiveram a atenção dirigida para a tarefa num tempo bastante 

significativo, sendo necessários poucos auxílios verbais para direcioná-la. Com isso, 

verificamos que quando as atividades são atrativas, as crianças demonstram motivação e 

gostam de realizá-las, e conseguem manter um bom nível de concentração. 

Analisando o comportamento das crianças e de Michel em relação aos outros 

objetivos proposto de cooperação e diminuir os comportamentos violentos, tivemos 

respostas positivas. Pois regras que eles não conseguiam seguir no início do projeto, ao 

final já tinham mais facilidade de seguir. Em relação ao comportamento violento, este 

teve diminuição significativa, as crianças conseguiram a controlar seus comportamentos 

desenvolver outras estratégias para minimizar e controlar a raiva, deixando de lado os 

chutes e socos como primeira opção. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das avaliações e intervenções realizadas por meio de jogos 

(individuais, coletivos, cooperativos) bem como a criação de jogos ou objetos que 

pudessem ser utilizados nessas atividades e que desenvolvidos ao longo do projeto, 

podemos perceber o quanto lúdico auxilia no desenvolvimento da atenção voluntária.  

 Percebeu-se que das diferentes práticas corporais realizadas com as crianças 

que exigiam atenção dos movimentos, do conhecimento das regras e controle do 

comportamento para se submeter a elas, as crianças apresentaram concentração de 

forma consistente, tendo dificuldades em alguns momentos, relacionadas a imperícia do 

movimento. Os objetivos, como melhorar a cooperação e diminuir os comportamentos 

violentos, tiveram resultados positivos. Avalia-se que a partir das atividades lúdicas as 

crianças aumentaram o repertório de comportamentos para lidar melhor com a raiva, 

aprenderam que um ajudando o outro podem alcançar os objetivos de determinada 

atividade de modo mais rápido e fácil. Sem a melhora na organização da atenção, não 

haveria melhora no controle do comportamento. 

Uma hipótese para que as crianças não fiquem tanto tempo prestando atenção 

nas atividades em sala é que essas não eram motivadoras para elas, bem como o 

problema do desenvolvimento da atenção (e de outros processos psíquicos) aquém do 

que deveria ter ocorrido. É importante que no processo de escolarização a criança 

também seja ensinada a desenvolver a atividade de estudo, o que implica em leitura, 

ouvir o professor, escrever, num intervalo de tempo maior que as atividades lúdicas. No 

entanto, o que se observa é que esse ensino, a partir da transição entre a atividade lúdica 

como predominante como estratégia pedagógica e a de estudo não ocorre. Nem mesmo 

a primeira, que deveria ser a privilegiada na educação infantil, é garantida em muitas 

escolas.  

Por isso tornam-se necessários cursos de formação de professor, especialmente 

de pedagogia, em ter conhecimento sobre as atividades lúdicas, para que as aulas 

possam ser mais atrativas e motivadoras. Cabe também a escola promover atividades 

que considerem a importância das atividades lúdicas, bem como as secretarias de 

educação estipularem políticas públicas em que tais atividades façam parte da proposta 

pedagógica implementando-as.  

Jogos e brincadeiras proporcionam situações de aprendizagem e 

desenvolvimento de capacidades psíquicas da criança, pois ela aprende a agir a partir de 

regras, e pela compreensão que tem do mundo, tem sua curiosidade estimulada e exerce 
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sua autonomia. Diante disso, percebemos o quanto é importante à inserção de jogos e 

brincadeiras no ambiente escolar. Cabe ao professor de Educação Física, a partir 

da imaginação das crianças, estimular o desenvolvimento de outras funções psíquicas 

superiores, como a atenção, percepção e memória voluntária, bem como o 

desenvolvimento, social e emocional. É necessário que o professor seja receptivo 

às diversas produções criadas pelas crianças para conhecê-la e ensiná-las de maneira 

proveitosa. 

Diante disso, torna-se importante desenvolver pesquisas e projetos de extensão 

sobre o tema e principalmente sobre a importância do professor de Educação Física nos 

primeiros anos do ensino fundamental. 
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ANEXO I 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- O que mais gosta de brincar? 

2- Gosta de ir à escola? 

3- O que é mais legal na escola? 

4- E o que é mais chato? 

5- Você gostaria de alguma mudança nas aulas/escola? Quais? 

6- Como é o seu relacionamento com o professor? Você gosta dele, ele é 

legal, como é? 

7- E com os seus colegas? Você brinca com eles? Do que gostam de brincar? 

Vocês se ajudam nas lições? 

8- Quando tem dificuldade em fazer alguma coisa na escola, você pede 

ajuda? Para quem? 

9- O que você tem mais facilidade na escola? 

10- E o que tem maior dificuldade? 

11- Você se distrai muito fácil durante as aulas? 

12- Você sabe porque você está aqui na brinquedoteca? 
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ANEXO II 

 

Jogos coletivos 

Nome do jogo Pegar rabo 

Objetivo       Incentivar o trabalho em equipe, desenvolver agilidade e coordenação 

 

Execução É um tipo de pega-pega, em que as crianças podem correr atrás de outras 

para arrancar uma fita colocada atrás de cada uma, como se fosse um rabo; 

devendo a mesma tanto pegar o rabo e ao mesmo tempo tentar se proteger 

para que o seu não seja arrancado 

 

Nome do jogo Jogo da memória com cores 

Objetivo       Trabalhar a memória e atenção. 

 

Execução A turma pode ser dividida em grupos, cada grupo devera memorizar a sequência de 

cores dos cartões mostrados, quando estes foram retirados, a turma tem que 

recolocá-los na mesma sequência que foi apresentada. 

 

 

Nome do jogo Pega-pega 

Objetivo Desenvolver o cognitivo através de estratégias para escapar ou pegar a outra 

criança. 

Execução  Uma criança é escolhida para ser o pegador, e as outras são as presas, 

quando uma das presas forem pegadas ela será o pegador e assim 

sucessivamente, até todos serem pegador. 
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Nome do jogo Dança da cadeira cooperativa 

Objetivo Estimular atenção, cooperação, trabalhar a criatividade na busca de 

alternativas coletivas. 

Execução  Em forma de círculo, coloca-se um número de cadeiras menor que o número 

de participantes. Ao som de música todos começam a dançar ou andar em 

volta do círculo. Quando a música é interrompida, todos devem se sentar 

usando os recursos que estão no jogo: cadeiras e pessoas. Os participantes 

podem se sentar nas cadeiras, nos colos uns dos outros, ou de alguma outra 

maneira criada por eles. Em seguida, o coordenador retira algumas cadeiras. 

Ninguém sai do jogo e a dança continua até quando ficar só uma cadeira e 

todos procurar estratégias para ficarem sentados. 

 

Nome do jogo Panobol 

Objetivo Desenvolver atenção, concentração, coordenação motora, trabalho em 

equipe. 

Execução As crianças são divididos em duas equipes. A atividade consiste em acertar a 

bola nos “buracos” que ficam em cada lado do pano, que está dividido como 

se fosse um campo de futebol. Dada a largada, as equipes vão sacudindo o 

pano para movimentar a bola a seu favor e fazer o “gol”. 

 

Nome do jogo Passar a bola  

Objetivo  Incentivar o trabalho em equipe, desenvolver agilidade, coordenação e 

atenção 

Execução Em fila, as crianças passam a bola um para o outro em um primeiro 

momento acima da cabeça, depois entre as pernas e por último alternando, 

um passava acima da cabeça e o próximo entre as pernas 
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Nome do jogo Circuito 

Objetivo  Desenvolver agilidade, coordenação e atenção 

Execução Diversas tarefas, começava com um rolamento, depois pulando de um pé só, 

passando de ziguezague nos cones e por fim jogando a bola no balde 

 

 

Nome do jogo Roubar bandeira 

Objetivo Estimular atenção, agilidade, estratégia, trabalho em equipe. 

Execução Divide-se dois grupos com o mesmo tanto de pessoas, divide o espaço em 

dois campos de tamanhos iguais. Cada time deve colocar a bandeira, que 

pode ser um objeto, no local que considerar mais difícil e distante dentro do 

seu campo. Deve-se atravessar o campo adversário e capturar a bandeira sem 

ser pego. Quem for pego deve ficar parado, congelado, no território oposto. 

O participante poderá ser libertado por alguém de sua equipe que conseguir 

tocá-lo sem ser pego pelo adversário. 

 

Nome do jogo Batalha Naval 

Objetivo Trabalhar atenção e memória 

Execução Colocar folhas coladas no chão, com números e letras seguindo uma sequência, 

(1,2,3,4, 5 e A, B, C, D, E) uma criança de cada vez escolhe uma letra e um 

número, até chegar ao número 5, sendo que no meio desse campo tinha algumas 

bombas e prendas, que consistiam em fazer mimicas, imitando animais, desenhos, 

filmes, fazer polichinelo. Quem conseguir chegar até o número 5 sem pagar prenda 

ou passar pela bomba. 

 

Nome do jogo Esconde- esconde 

Objetivo Trabalhar percepção, atenção, agilidade. 

Execução Uma criança é escolhida para ser o ser o ‘perseguidor’. Ela deve fechar os 

olhos e contar até 50 enquanto as outras crianças se escondem dentro de uma 

área já pré-determinada. Quando termina de contar, o ‘perseguidor’ vai atrás 

das crianças escondidas. Quem for visto primeiro é o próximo a ser o 

perseguidor, quem conseguir ficar por último é vencedor, assim vai 

continuar até todos irem. 
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Nome do jogo Futebol 

Objetivo Estimular a velocidade de reação, a coordenação motora, socialização, 

trabalho em equipe 

Execução Divide-se as crianças em duas equipes, divide o espaço em dois campos 

iguais, cada equipe terá um lado para si com um goleiro, a equipe deve 

trocar passe entre si e tentar fazer o gol na equipe adversaria, enquanto a 

outra tenta defender seu time. 

 

Jogos Individuais 

Nome do jogo Morto ou vivo ao contrário  

Objetivo Trabalhar coordenação motora, atenção, concentração, expressão corporal.  

Execução É uma variação do “morto ou vivo “comum, no caso, a dificuldade aumenta. 

Uma criança é escolhida para ficar na frente e dizer “morto” ou “vivo”. 

Quando a criança disser: "Morto!", todos ficarão em pé. Quando disser 

"Vivo!", todos agacham. Vence quem aceitar todos os movimentos até o 

final e o mesmo será o próximo a falar o que fazer. 

 

Nome do jogo Morto ou vivo de cores 

Objetivo Trabalhar coordenação motora, atenção, concentração, expressão corporal 

Execução É outra variação do “morto ou vivo” porem, em vez de falar, será mostrado 

cores e cada cor representa um movimento diferente, bola azul= abaixar, 

bola preta= levantar, bola rosa= dar um passo pra frente e a branca= um 

passo pra trás. Pode-se aumentar o grau de dificuldade, como apresentar 

duas bolas de uma vez - levantar e dar um passo para trás. Vence quem 

aceitar todos os movimentos até o final e o mesmo será o próximo a falar o 

que fazer. 
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Nome do jogo Construção de varetas e bola 

Objetivo Trabalhar a criatividade e atenção em relação aos objetos construídos 

Execução Com materiais de fácil como durex e papel, constrói-se a bola, primeiro faz 

uma pequena bola de papel e vai enrolando-a com mais papeis até ficar o 

tamanho desejável, logo após, reveste com durex, depois só usa-la como 

preferir. 

 Nas varetas, usa-se os palitos de churrasco para ser as varetas, e pinta-as 

com cores que tem valores diferentes, preto: 50 pontos, vermelho: 10 pontos, 

azul: 20 pontos, verde: 5 pontos, amarelo: 5 pontos. Para jogar é necessário 

ter mais de um jogador, inicialmente segure todas as varetas com uma só 

mão, em algum local plano, abra as mãos para soltar as varetas, um jogador 

inicia pegando o máximo de varetas uma de cada vez, a vez dele termina 

quando uma das outras varetas se mover, assim sucessivamente, ganha quem 

tiver a pontuação maior. 

 

Nome do jogo Escalada 

Objetivo Trabalhar matemática, atenção 

Execução Cada criança fica com um dado que tem em suas faces números de 1 a 6, e 

no chão fica disposto o desenho de um caminho, que saída e chegada, a 

criança joga o dado, o número que sair e referente o número de casa que ela 

deve avançar, quem chegar ao final primeiro ganha.  

 

Nome do jogo Boliche 

Objetivo Trabalhar matemática, criatividade. 

Execução Os pinos de boliche e a bola podem ser adaptados (garrafas pet com água e 

bola de basquete) uma criança de cada vez teria a oportunidade de tentar 

derrubar o maior número de garrafas em 10 tentativas, as próprias crianças 

fazem a soma de garrafas derrubadas, quem derrubar o maior número ganha. 

 

Nome do jogo Ginástica 

Objetivo Trabalhar a atenção nos movimentos do corpo. 

Execução Com a demonstração e ajuda de um mediador as crianças teriam que realizar 

os movimentos básicos da ginastica como saltos, rolamentos, aterrisagem. 
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