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O trabalho que ora é apresentado se baseou em estratégias lúdicas que consideraram o jogo de faz de 

conta como o motivo para encaminhar as ações motoras de uma aula que foi apresentada como 

requisito parcial para o cumprimento do componente curricular denominado “Práticas de Ensino na 

Educação Infantil”, a qual está presente na matriz do 3º semestre do curso de Educação Física da 

Universidade Nove de Julho - UNINOVE. Em seu desenvolvimento nos utilizamos do jogo de faz de 

conta para a orientação de ações motoras propostas e, também, a realização de operações matemáticas 

que, dentro do contexto encaminhado, tinham como objetivo conseguir “salvar alguns 

companheiros/as que estavam perdidos/as no Mundo da Matemática”. Na aula, propriamente dita, 

apresentamos como objetivo a ampliação do repertório motor, em especial, das habilidades motoras 

fundamentais de locomoção, estabilização e as manipulativas, de crianças do primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Após apresentação desse trabalho em aula, foi feita a proposição para ampliarmos o 

estudo sobre as questões teóricas pertinentes à referida prática educativa. É o resultado do acatamento 

desta proposição que agora é por nós apresentado. Assim, este trabalho tem como objetivo estabelecer 

a discussão sobre a prática educativa realizada, a inter-relacionando com os princípios teóricos das três 

temáticas relativas à ela, ou seja, o desenvolvimento da criança, o jogo de faz de conta e a motricidade 

infantil. Para tanto, nos apoiamos nos estudos de autores como Elkonin (2012), Cruz (2005) e Vigotski 

(2003), Pasqualini (2009) e Facci (2004), e Zaporózhets (1987). Ao final do trabalho, após as 

discussões estabelecidas, pudemos observar que a utilização do jogo de faz de conta enquanto 

estratégia para o desenvolvimento da motricidade infantil deveria ser considerada no planejamento de 

aulas de Educação Física, já que ele está presente como a atividade principal de crianças de dois aos 

sete anos de idade, período em que se situam os/as alunos/as do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Deste modo, observamos que, no que diz respeito ao desenvolvimento da motricidade infantil, ele 

cumpre papel importante, pois é capaz de mobilizar as crianças e levá-las a se comportarem de uma 

maneira superior ao que estão acostumadas, agindo numa zona de desenvolvimento proximal, 

adequando-se ao que o enredo determina, submetendo-se às normativas que representam Tal 

argumento nos permitem considerar que o enredo encaminha as ações motoras propostas e traz para as 
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crianças o motivo para a realização do movimento, permitindo a ampliação do repertório motor 

infantil. 
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