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RESUMO 

 

A prática de jogos na escola é um tema muito discutido por vários 

autores, porém ainda não temos uma exata definição do que representa os 

jogos para a aprendizagem, uma vez que cada autor tem o seu conceito. 

O jogo é um elemento importante no desenvolvimento das crianças, 

pois desempenham papel fundamental para a descoberta de habilidades, 

sensações e auxilia na socialização. 

Ainda existem muitos professores que resistem à prática efetiva dos 

jogos na escola, pois acreditam que o jogo só “serve” para ser utilizado no 

momento do recreio e resistem, acreditando em métodos e técnicas 

ultrapassadas, onde a maior preocupação não é o desenvolvimento da 

criança e sim o conteúdo a ser trabalhado. 

Jogando, a criança, experimenta, reconhece regras, aprende a ouvir, 

a saber a hora de falar, aprende a ter limites de comportamento dentre 

vários benefícios para sua aprendizagem. 

O jogo é muito importante no trabalho com as crianças, pois possui 

muitos atrativos. Vivenciando o jogo de forma simbólica, a criança apropria-

se da vida, pois no jogo existe o prazer, o poder e o domínio. 

Brincando a criança desenvolve a imaginação, fundamenta afetos, 

explora habilidades e, na medida em que assume múltiplos papéis, 

desenvolve competências cognitivas. O momento maior da vida infantil e de 

sua adequação aos seus desafios é brincando que a criança elabora 

conflitos e ansiedades, demonstrando ativamente angústias que não sabe 

como explicar. 

Houve um tempo em que era extremamente visível a separação 

entre o brincar e o aprender, não se aceitava ser possível aprender quando 

se brincava. 
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Hoje em dia, essa visão foi superada e não resta mais dúvidas de 

que é no ato de brincar que toda criança adquire conhecimento. Jamais se 

brinca sem aprender. 

Palavras-chave: evolução histórica dos jogos, o resgate dos jogos,  

a importância do brincar para o aprendizado, desafio lúdico. 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa teórica-

bibliográfica, baseada nos autores: Piaget, Vygotsky, Kishimoto, entre 

outros. A pesquisa de campo e a observação no cotidiano escolar de 

crianças da educação infantil propiciaram a entrevista com professores que 

puderam relatar suas experiências que contribuíram para o desenvolvimento 

deste trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz uma ampla visão da importância dos jogos 

e brincadeiras no processo ensino aprendizagem, visando discutir e analisar 

a atuação e a prática pedagógica do professor, investigando o real interesse 

na formação da criança como um todo.  

O trabalho tem como base o cotidiano escolar, e visa apresentar os 

jogos como oportunidade de suprir as necessidades básicas no 

desenvolvimento infantil. 

Muitos professores, não se interessam por saber como a criança 

aprende. “Conteúdos” são impostos sem que haja a preocupação com o 

desenvolvimento do raciocínio necessário para a construção do 

conhecimento. 

Pretendemos comprovar essa afirmação adotando como referencial 

teórico a posição construtivista elaborada por Jean Piaget e de outros 

grandes estudiosos ligados ao desenvolvimento da criança como Vygotsky e 

a estudos sobre a importância do lúdico nas séries iniciais. 

Muitas escolas gastam horas discutindo, quais disciplinas ensinar 

para crianças da pré- escola, esquecendo da real finalidade desta fase que 

é tão importante para uma vivência significativa uma vez que, toda a 

aprendizagem deve começar do concreto para o abstrato, facilitando o 

trabalho para uma melhor assimilação das crianças. 

A dinâmica do jogo, do desafio e do lúdico está presente de diversas 

formas em toda a atuação, sob o “olhar” construtivista. O que caracteriza 

uma situação de jogo é a atividade da criança, sua intenção em brincar e a 

presença de regras que lhe permitam a afirmação de sua personalidade. 

De maneira geral, o jogo infantil compreende brincadeiras de faz- de 

conta em que intervém a imaginação, a representação, a simulação, jogos 
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de construção, manipulação, composição, representação da realidade e de 

objetos. 

Pretendemos através deste estudo, apresentar o jogo como 

estratégia didática, facilitadora de aprendizagem, almejando o aprender, isto 

é, proporcionando á criança o “despertar” de várias habilidades. 

O jogo apresenta dupla - função: lúdica e educativa aliando as 

finalidades de divertimento e prazer a outras como: o desenvolvimento 

afetivo, cognitivo, físico, social e moral da criança. 

Todo o valor do jogo educativo, na escola, está no cumprimento 

destas duas funções. Se ele perde o caráter lúdico em benefício da 

aprendizagem, transforma-se num instrumento de trabalho, num mero objeto 

de instrução e ai o jogo deixa de ser jogo. A brincadeira, para ser auxiliar da 

aprendizagem, precisa conciliar a função lúdica e educativa, sabendo que o 

fato de brincar não anula totalmente a dimensão educativa, nem esta se 

deve converter na única razão de utilizar o jogo na escola. Tudo isto põe ao 

educador a responsabilidade do planejamento e seleção das atividades na 

escola. 

Não se separa a idéia do brincar da idéia do aprender e, dessa 

forma, brincando e jogando, a criança constrói conceitos, explora sua 

criatividade, inventa, reinventa, transformando a realidade de seu entorno, 

de suas emoções e de seu corpo. 

O jogo permite a criança experimentar sentimentos naturais da vida 

que vão se traduzir na capacidade de lidar com várias situações. 

O objetivo geral deste estudo é analisar o quanto os jogos didáticos 

poderão contribuir para uma atividade inerente ao ser humano e pretende 

mostrar que o jogo pode ser uma fonte de melhoramento nas participações 

dos alunos nas salas de aula. Também pretendemos mostrar, o quanto o 

jogo é importante para a aquisição das habilidades motoras e na 

socialização da criança ao grupo que está inserido. 

Apresentada a importância do lúdico nas séries iniciais, uma vez que 

os jogos e as brincadeiras são excelentes oportunidades de mediação entre 
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o conhecimento e o prazer, o trabalho pretende analisar de forma crítica, se 

o professor aplica o lúdico em sua prática pedagógica e não fica preso na 

aplicabilidade de conteúdos. 

O professor deve motivar suas aulas, tornando-as mais atrativas e 

prazerosas, imbuídos do sentimento de preparar a criança para que esta 

seja um sujeito crítico de suas próprias ações, tendo como centro, a reflexão 

e implementação pedagógica voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades e competências que contribuem para a formação afetiva e 

cognitiva do aluno. 

O presente trabalho será estudado e pesquisado no cotidiano 

escolar, onde a criança tenha a oportunidade de se desenvolver e suprir 

suas necessidades básicas no processo-ensino aprendizagem. É preciso 

que haja mudanças na preparação da criança para a escola e não apenas 

para o mero acúmulo de informações, é necessário reformular o trabalho 

pedagógico para a importância da formação dessas crianças como um todo 

com sua afetividade, suas percepções, sua expressão, sua criatividade etc. 

Piaget (1998) acredita que o jogo é essencial na vida da criança. 

Para ele, o jogo constitui-se em expressão e condição para o 

desenvolvimento infantil, já que as crianças quando jogam assimilam e 

podem transformar a realidade. 

Toda criança tem o direito de brincar, pois o brincar é fundamental, é 

a essência da infância, mas nem sempre as instituições desenvolvem 

práticas que tornem a brincadeira como orientadora da organização de suas 

rotinas. 

A realização da pesquisa sobre o tema ganha relevância na medida 

em que possam oferecer importantes contribuições para uma melhor 

compreensão do desenvolvimento infantil e do importante papel que o jogo 

desempenha para as crianças. 

Foi realizada, uma pesquisa de campo em escolas da rede particular 

e da rede pública, onde através da observação do cotidiano das crianças, 

pude coletar dados importantes, que foram analisados a partir de 
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questionário realizado com professoras da educação infantil e de outros 

segmentos. Através desta atividade podemos analisar e refletir sobre as 

diversas contribuições dos jogos para aprendizagem das crianças. 

A escolha deste tema tem como ponto de partida algumas questões 

levantadas e a necessidade de conhecer a importância do brincar parar a 

criança e sua influência no comportamento e no progresso da 

aprendizagem, enfatizando os aspectos cognitivos e emocionais através da 

prática escolar. 

A reflexão sobre o brincar, deve ultrapassar o espaço da escola: 

atingir o nosso convívio familiar, mergulhar nas nossas memórias afetivas e 

se espalhar nas nossas relações sociais. 

Brincando espera-se que a criança utilize da imaginação, a imitação 

e a sua capacidade psíquica, para com o lúdico desenvolver habilidades que 

poderão ser utilizadas no processo da aquisição de conhecimentos para a 

cidadania na vida adulta. 

Os objetivos propostos foram: conhecer a evolução histórica dos 

jogos na educação e sugerir aos educadores o resgate do “brincar ”como 

atividade lúdica e como instrumento metodológico de ensino.  

 A seguir, mostraremos que a “Brincadeira” representa sólido eixo da 

proposta educativa de uma boa escola de educação infantil. 
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CAPÍTULO I 

A ORIGEM DOS JOGOS 

 

Um jogo é um objeto ou uma atividade lúdica, voltada única e 

especialmente para o lazer e geralmente associada a crianças. Também 

usada por vezes para descrever objetos com a mesma finalidade voltada 

para adultos. 

Na pedagogia, um jogo permite as crianças, divertirem-se enquanto, 

ao mesmo tempo, as ensinam sobre um dado assunto. 

Os jogos muitas vezes ajudam no desenvolvimento da vida social da 

criança, especialmente aqueles usados de forma cooperativa. São de vital 

importância para o desenvolvimento e a educação da criança, pois 

propiciam o desenvolvimento simbólico, estimula à imaginação, sua 

capacidade de raciocínio e a sua auto-estima. 

A história dos jogos que acompanha o homem. O brinquedo é mais 

do que apenas um objeto para a criança se distrair e se divertir. É uma 

forma de conhecer o mundo que tem ao seu redor, de dar asas a sua 

imaginação. Como tal os jogos e os brinquedos sempre estiveram presentes 

na sociedade. 

A história dos jogos e brincadeiras, assim como a história de uma 

forma geral, é uma construção humana que envolve fatores sócios- 

econômicos e culturais. 

Para Elkonin (1998), o trabalho, como atividade humana 

transformadora da natureza, é anterior a atividades como os jogos e a 

arte.Estas atividades surgiriam em conseqüência do trabalho humano e do 

uso de ferramentas. Esta concepção é fortemente influenciada pelo 

marxismo é predominante nos estudos de pesquisadores soviéticos como 

Elkonin (1998), Vygotsky (1984; 1990). 
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“Para Plekhánov (apud ELKONIN, 1998, p.38)” É de suma 

importância para explicar a gênese da arte esclarecer a atitude do trabalho 

em face do jogo, ou, se preferir, do jogo em face do trabalho”. Plekhánov 

utiliza os exemplos dos jogos de guerra para ratificar a tese de que o 

trabalho antecede ao jogo: “Primeiro surge à guerra verdadeira, e a 

necessidade por ela criada, e logo depois, os jogos de guerra para satisfazer 

essa necessidade”. (PLEKHÀNOV, apud ELKONIN,1998,p.38). A 

brincadeira é a porta de entrada da criança na cultura, sua apropriação 

passa por transformações históricas- culturais que seriam impossíveis sem o 

aspecto sócio- econômico. 

Os jogos e brincadeiras tiveram ao longo da história um papel 

primordial na aprendizagem de tarefas e no desenvolvimento de habilidades 

sociais, necessárias ás crianças para sua própria sobrevivência. Segundo 

Elkonin(1998), os jogos devem se apresentar como uma atividade que 

responde á uma demanda da sociedade em que vivem as crianças e da qual 

devem chegar a ser membros ativos.  

Arkin (apud ELKONIN, 1998, p.40), escreve que para se construir      

“uma prática educativa sã, fecunda e estável” deve-se conhecer a história do 

jogo infantil. 

Elkonin (1998) aponta a história dos povos do extremo oriente como 

sendo ilustrativa da relação trabalho – jogos. Redige que, nesses povos, o 

brinquedo e a atividade das crianças foram em determinada época, uma 

ferramenta de trabalho modificada e uma modificação da atividade dos 

adultos.A história dos jogos ilustra toda uma representação de infância e á 

modificação da imagem da criança, acompanha a modificação de seus jogos 

e brinquedos, estando sua história”organicamente vinculada á mudança de 

lugar da criança na sociedade e não pode compreender-se fora dessa 

história.” ( ELKONIN ,1998,p.47). 

O lugar da criança na sociedade nos ajuda a compreender o lugar 

que os jogos ocupam no desenvolvimento da mesma, ou seja, a natureza 

dos jogos infantis só pode ser compreendida pela correlação existente entre 

eles e a vida da criança na sociedade. 
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Em Kishimoto (1993), vemos uma pesquisa que aponta que certos 

jogos e brinquedos são encontrados em diferentes culturas e momentos 

históricos. 

Mas como surgiram esses jogos? 

Elkonin baseia-se como já citado, no marxismo na relação 

brinquedo–trabalho, já Kishimoto (1993), na busca na antropologia e na 

tradição oral, responsável pela transmissão do folclore, sobre isso escreve: 

“Considerando como parte da cultura popular, 

o jogo tradicional guarda a produção cultural 

de um povo em certo período histórico. Essa 

cultura não oficial, desenvolvida sobretudo 

pela oralidade, não fica cristalizada. Está 

sempre em transformação, incorporando 

criações anônimas das gerações que vão se 

sucedendo. Por ser elemento folclórico, o 

jogo tradicional assume características de 

anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, 

conservação, mudança e universalidade .Não 

se conhece a origem desses jogos[...] a 

tradicionalidade e a universalidade dos jogos 

assenta-se no fato de que povos distintos e 

antigos como os da Grécia e Oriente 

brincaram de amarelinha, de empinar 

papagaios, jogar pedrinhas , e até hoje as 

crianças o fazem quase da mesma forma.” 

(Kishimoto, 1993, p.15)  

 

Os jogos não permanecem exatamente os mesmos quando 

transpostos para outros cenários histórico-culturais. Enquanto manifestação 

espontânea da cultura popular, eles têm a função de perpetuar a cultura 

infantil. 
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Os jogos tradicionais carregam a marca de nossa miscigenação, a 

mistura de europeu, do negro e do índio. Mas os costumes portugueses, 

dentre eles seus jogos, já carregavam a influência dos costumes de povos 

asiáticos. 

Os jogos recebem forte influência do folclore. Os contos e lendas 

portuguesas se fizeram presentes em brincadeiras e brinquedos 

brasileiros.O nosso carnaval conhecido em Portugal como entrudo, esta 

brincadeira portuguesa  que baseava-se em jogar água, tinta, sujeira uns 

nos outros, teve sua regulamentação no final da idade média, início da 

moderna, pelo Papa Paulo II em 1466. 

Grande parte dos jogos popularizados no mundo inteiro como o jogo 

de saquinhos, amarelinha, bolinha de gude, jogo de botão, pião, pipa 

chegou ao Brasil por intermédio dos portugueses. 

Se tomarmos as afirmações de Benjamim (1984,p.74): “ o brinquedo 

é um mudo diálogo da criança com o seu povo”, e de Kishimoto (1993,p.29): 

“não se pode escrever uma historia dos povos sem uma história do jogo”. O 

estudo sobre os jogos possibilitam o resgate de toda uma cultura infantil, 

que se configura como parte irrevogável da identidade de um povo.   

A origem dos jogos e das brincadeiras caracterizam-se por 

atividades reconhecidamente importantes na apropriação cultural realizada 

por crianças, dentro de contextos culturais específicos. A constituição da 

cultura lúdica ao longo da história interessa pelo fato desta ser uma 

construção humana, marcada por estreitas relações sócio- culturais 

particulares a cada sociedade. Conhecer tais determinações configura-se 

como tarefa imprescindível ás pessoas interessadas na educação de 

crianças na atualidade. 

A partir do século XX, nasce a Psicologia Infantil, com a produção de 

pesquisas e teorias que discutem a importância do ato de brincar para a 

construção de representações infantis. Estudos e pesquisas de caráter 

psicogenético, tendo Piaget como pioneiro, seguido de Bruner, Vygotsky, 

entre outros fecundam relevantes pressupostos para a construção do 
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conhecimento infantil relacionadas a diversas áreas de conteúdo 

influenciando as atividades curriculares dos novos tempos. Complementam 

tais estudos pesquisas demonstrando que o ato de brincar sofre intensa 

influência da cultura na qual está inserida a criança. O fato de cada cultura 

apresentar uma relativa continuidade histórica que pode se refletir nas 

condutas lúdicas se faz emergir a valorização dos jogos e brinquedos 

tradicionais como nova fonte do conhecimento e de desenvolvimento infantil. 

Com Froebel, o jogo entendido como objeto e ação de brincar passa 

a fazer parte da história da educação pré-escolar. Partindo do pressuposto 

de que manipulando e brincando com materiais como cubo, cilindro e bola, 

montando e desmontando, a criança estabelece relações matemáticas e 

adquire noções primárias de física aliando a utilização de materiais 

educativos, elabora uma proposta curricular para a pré-escola que contem a 

relevância do brinquedo. 

Com a expansão de novos ideais crescem as experiências que 

introduzem o jogo com intuito de facilitar tarefas de ensino. 

A relevância do jogo vem de longa data. Filósofos como Platão, 

Aristóteles, e posteriormente, Quintiliano, Montaigne,Rousseau, destacam o 

papel  do jogo na educação. E como já citado é com Froebel, o criador do 

jardim de infância, que o jogo passa a fazer parte do centro do currículo de 

educação infantil. Pela primeira vez a criança brinca na escola, manipula 

brinquedos para aprender conceitos. Jogos, músicas, arte e atividades 

externas integram o programa diário composto pelos dons e ocupações 

Froebelianas. 

Essas orientações de Froebel,dominou a educação infantil por 50 

anos até o advento da era progressista. Dewey modifica esses programas 

Froebelianos e coloca e experiência direta com os elementos do ambiente e 

os interesses das crianças como novos eixos afirmando que: 

“Se as crianças são vistas como seres sociais 

a aprendizagem infantil far-se-á de modo 

espontâneo, por meio do jogo, nas situações 
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do cotidiano, isto é tarefas simples, como 

preparar alimentos, lanche, representações 

de peças familiares, brincar de faz de conta, 

adivinhações, etc.” (KISHIMOTO, 2003, p.23) 

 

Paralelamente na Europa, escolanovistas como Montessori, 

divulgam a importância de materiais pedagógicos explorados livremente e 

Decroly expande a noção de jogos educativos. A ambigüidade das 

concepções froebelianas dá o alicerce para a estruturação da noção de jogo 

educativo, uma mistura da ação lúdica e a orientação do professor visando a 

objetivos como a aquisição de conteúdos e ao mesmo tempo o 

desenvolvimento integral da criança. 

Nessa época não se discutia o emprego do jogo como atividade 

pedagógica. Mas é durante o renascimento que o jogo deixa de ser objeto 

de reprovação oficial é e incorporado no cotidiano de jovens, não como 

diversão, mas como tendência natural do ser humano.  

O renascimento vê a brincadeira também como conduta livre que 

favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo, tornando-se 

uma forma adequada para a aprendizagem dos conteúdos escolares, 

reabilita exercícios físicos banidos pela idade média. Exercícios de barra, 

corridas de jogos de bola semelhante ao futebol e o golfe são praticados em 

geral. 

A prática, em larga escala, dos ideais humanistas do Renascimento, 

o século VXIII, provoca a expansão contínua dos jogos didáticos ou 

educativos. Popularizam-se os jogos. A imagem das crianças com natureza 

distinta dos adultos permite a criação e expansão de estabelecimentos de 

ensino para a educação infantil. A partir dessas reflexões, é que o jogo, é 

colocado por Froebel, “como objeto e ação de brincar, e passa a fazer parte 

da história da educação infantil” 

Os jogos existentes no século XIX perduram até a I guerra mundial, 

crescendo assim a oferta dos jogos militares como já mencionado. Com o 
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final do conflito jogos militares dão lugar para as práticas esportivas 

predominando no mercado, trens elétricos, bicicletas, patins e etc. 

A valorização dos jogos reflete-se nos anos 60 com o aparecimento 

de museus com uma concepção mais dinâmica onde a criança pode 

manipular e tocar os brinquedos. A ludoteca, criada em 1934 em Los 

Angeles expande-se na França, transformando-se em uma instituição de 

educação assistemática e num centro de valorização e divulgação da cultura 

infantil. O longo processo de valorização do brinquedo permite o 

florescimento de inúmeras associações nacionais e internacionais, bem 

como organizações de estudo e divulgação do jogo. Vale ressaltar a 

proliferação de revistas e jornais especializados na questão do jogo bem 

como o crescimento de empresas que investem na linha dos brinquedos 

educativos. 

Esse processo de valorização do jogo chega ao Brasil na década de 

oitenta com o advento das brinquedotecas, a multiplicação de congressos, o 

aumento da produção cientifica sobre o tema e o interesse crescente dos 

empresários em aumentar seu faturamento investindo em novos produtos. 

A importância do jogo na educação tem oscilado ao longo dos 

tempos principalmente nos momentos de crítica e reformulação da 

educação, são lembrados como alternativas interessantes para soluções de 

problemas da prática pedagógica. Tais oscilações dependem basicamente 

de reestruturações econômicas de cada país, geralmente em períodos de 

inquietações políticas e crises econômicas aumentam as pesquisas e 

estudos em torno dos jogos. 

O ensino-aprendizagem no decorrer dos anos vem sofrendo 

mudanças na metodologia de ensino buscando formas que facilitem o 

trabalho do professor no processo de aprendizagem. As mudanças 

referentes aos recursos didáticos principalmente os pedagógicos, incluem os 

jogos que quando usados adequadamente tornam a aprendizagem menos 

mecânica e mais significativa e prazerosa para o aluno. 
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Se voltarmos para a escola antiga veremos que o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e motor acontecia de forma mecanizada por falta de 

melhores informações e formações dos professores pelo potencial do 

educando e de suas experiências cotidianas incluindo as brincadeiras e os 

jogos como facilitadores de aprendizagem. 

Durante determinado período de nossa história os jogos infantis 

assumiram um papel relevante no que concernem as atividades cotidianas 

das crianças apesar das restrições feitas pelos adultos, estas por sua vez 

não abandonavam suas brincadeiras que perpetuavam a cada etapa de seu 

desenvolvimento físico mental. Entretanto os jogos na infância eram 

interpretados pela escola e pela família como atividades programadas para 

encerramento de ano letivo, comemoração diária e recreações. Estes jogos 

não eram compreendidos como forma de trabalho e nem valorizado como 

prática educativa. Por volta do século XII as crianças eram instruídas a 

desenvolverem habilidades artísticas manuais e intelectuais logo em seus 

primeiros anos de vida. Hoje com a nova perspectiva em relação aos jogos 

infantis, educadores e pesquisadores da educação incentivaram a prática de 

jogo com o intuito de aperfeiçoar o desenvolvimento infantil. Neste propósito 

os jogos que fazem parte de um recurso lúdico estão adquirindo 

gradualmente uma nova dimensão. 

Para que se fizesse parte do currículo foi necessária uma 

investigação quanto ao seu significado durante o transcorrer da infância. As 

fundamentações teóricas encontradas foram as de ordem, filosóficas, 

biológicas e sócio cultural dentre elas destacamos “O estudo dos jogos entre 

animais” editado pela UNESCO (1979).  

Com base nos trabalhos de Freud apud MANOMI (1983) referiu-se 

pela primeira vez a importância do jogo infantil, naquela oportunidade afirma 

que no jogo a criança cria o mundo dela, reordena suas idéias e as coisas 

do mundo. 

Vygotsky (1992) faz a seguinte afirmação: ”Inicialmente, as primeiras 

ações lúdicas surgem com base na necessidade crescente da criança de 

dominar o mundo dos adultos.” 
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Para vários pesquisadores que investigaram o desenvolvimento 

infantil nas áreas psicológicas, foi necessário abordar a relação da criança 

com o brinquedo, o jogo e as artes. 

Conforme Kishimoto (1994), especialmente no campo da educação 

infantil, psicólogos e pedagogos tem dado grande atenção ao papel do jogo 

na constituição das representações mentais e seus efeitos no 

desenvolvimento das crianças especialmente na faixa etária de 0 à 6 anos 

de idade. O autor afirma que, enquanto brinca, o ser humano vai garantindo 

a integração social além de exercitar seu equilíbrio emocional e atividade 

intelectual. 

Definir jogo e brincadeira não é tarefa fácil, dentro de qualquer 

contexto, pois para cada indivíduo tem um significado social em contextos 

diferentes. 

Para o autor, Huizinga, (2005) em seu livro Homo ludens, argumenta 

que o jogo é uma categoria absolutamente primária da vida, tão essencial 

quando o raciocínio (Homo sapiens) [...] então a denominação Homo ludens, 

quer dizer que o elemento lúdico está na base do surgimento e 

desenvolvimento da civilização. [grifo do autor] 

“Huizinga, definindo o homem não como “Homo sapiens” e sim como 

“Homo ludens”, considera o jogo como:” Toda e qualquer atividade 

humana”.[...] e ainda como um fator distinto e fundamental, presente em 

tudo o que acontece no mundo, que é no jogo e pelo o jogo que a civilização 

surge e se desenvolve” 

E ainda o jogo é: “uma atividade voluntária exercida dentro de certos 

e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias”, com um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e uma consciência de 

ser diferente de vida cotidiana... 

Verifica-se que o jogo é um fato humano mais antigo que a cultura, 

pois esta, mesmo em suas definições mais rigorosas, pressupõe sempre a 

sociedade humana. Mas, os animais não esperaram que os homens os 
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iniciassem na atividade lúdica. Lembra-nos o autor, quem já não observou a 

brincadeira de um grupo de cachorrinhos sobre a relva de um jardim? 

Em função disto escreve o autor, os cachorrinhos: 

“Convidam-se uns aos outros para brincar 

mediante um certo ritual de atitudes e gestos. 

Respeitam as regras que os proíbe morderem 

com violência, a orelha do próximo. Fingem 

ficar zangados e, o que é mais importante, 

eles em tudo, isto experimentam 

evidentemente imenso prazer e divertimento.” 

(Op.cit.,p.3) 

 

Ao emprego do termo “jogo” quando se referir a uma descrição de 

uma ação lúdica, com situações estruturadas pelo próprio tipo de material 

utilizado tais como: jogo de xadrez, trilha, dominó, etc. Divergindo do 

brinquedo e da brincadeira, o jogo só se explica dentro do contexto em que 

for utilizado. 

Se o jogo é uma atividade de natureza livre, como atividade 

voluntaria do ser humano historicamente, quando sujeito á ordens, regras 

explícitas, deixa de ser jogo. A criança quando brinca está distante da vida 

cotidiana, está no mundo imaginário. Quando a criança brinca não se 

preocupa com a aquisição de conhecimento e qualquer habilidade mental ou 

física. 

Com o advento do freudismo o jogo continua presente nas propostas 

de educação infantil, como mecanismos de defesa de impulsos não 

satisfeitos. Neo freudianos, especialmente Piaget e outros exploram a 

importância do jogo para o desenvolvimento emocional e psicológico da 

criança, como elemento importante frente ás pressões oriundas do meio 

sócio cultural em que vivem. 

Com a expansão de novos ideais de ensino, crescem experiências 

introduzindo o jogo com a finalidade de facilitar tarefas de ensino. Mas a sua 
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expansão na área de ensino dar-se-á no inicio deste século estimuladas 

pelo crescimento da educação infantil e pela discussão sobre as relações 

entre o jogo e a educação.    

  O Jogo educativo: Metade jogo metade educação, toma o espaço 

das escolas sendo estas chamadas de “um grande brinquedo educativo”e 

acrescenta Kishimoto: 

[...] “o jogo é para a criança um fim em si 

mesmo, ele deve ser para nós um meio (de 

educar), de onde seu nome “jogo educativo” 

que toma cada vez mais lugar na linguagem 

da Froebeldagogia maternal” (Op.cit.,p.18) 

[grifo do autor].  

 

Nesse contexto crescem o número de autores que adotam o jogo na 

escola, incorporando a função lúdica e educativa. Campagne( 1989, p113), 

(apud Kishimoto, 2003,p.20) sugere critérios para uma escolha adequada de 

brinquedos, de uso escolar para a garantia da essência do jogo. São eles: 

1 - valor experimental- permitir a exploração e a manipulação; 

2 - o valor da estruturação- dar suporte a construção da 

personalidade infantil; 

3 - o valor da relação- colocar a criança em contato com seus pares 

e adultos com objetos e com o ambiente em geral para propiciar o 

estabelecimento de relações sociais: 

4 - o valor lúdico- avaliar se os objetos possuem as qualidades que 

estimulem o aparecimento da ação lúdica [grifo do autor] 

Atualmente, no campo da educação infantil, numa perspectiva 

evolutiva, os filósofos e psicólogos, ressalta Kishimoto, tem dado atenção 

especial atenção ao papel do jogo na constituição das representações 

mentais e seus efeitos no desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Para 

uns, o jogo representa a possibilidade de eliminar o excesso de energia da 

criança, outros afirmam que o jogo prepara a criança para a vida futura. Ou 
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ainda representa um instinto herdado do passado, ou mesmo, para o 

equilíbrio emocional da criança. 
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Capítulo II  

OS JOGOS NA APRENDIZAGEM 

 

 

O jogo é necessário ao processo de desenvolvimento da criança, 

tem uma função vital para a mesma, principalmente como forma de 

assimilação, da realidade, além de ser culturalmente útil para a sociedade 

como expressão de ideais comunitários. 

Na concepção Piagetiana os jogos consistem numa simples 

assimilação funcional, num exercício das ações individuais já aprendidas 

gerando, ainda, um sentimento de prazer pela ação lúdica em si pelo 

domínio sobre as ações. Portanto os jogos têm dupla função: consolidar os 

esquemas já formados e dar prazer ou equilíbrio emocional as crianças. 

Existem certos elementos que caracterizam os diversos tipos de 

jogos e que podem ser resumidas assim: 

� Capacidade de absorver o participante de maneira intensa e total 

(clima de entusiasmo, sentimento de exaltação e tensão seguidos por um 

estado de alegria e distensão). 

� Envolvimento emocional. 

� Atmosfera de espontaneidade e criatividade. 

� Limitação de tempo: o jogo tem um estado inicial, um meio e um 

fim isto é, tem um caráter dinâmico. 

� Possibilidade de repetição. 

� Limitação do espaço: o espaço reservado seja qual for a forma 

que assuma é como um mundo temporário e fantástico. 

� Existência de regras: cada jogo se processa de acordo com certas 

regras que determinam o que “vale” ou não dentro do mundo imaginário do 

jogo. O que auxilia no processo de integração social das crianças. 
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� Estímulo da imaginação e auto-afirmação e autonomia. 

Froebel, dizia que “o jogo é o espelho da vida e o suporte da 

aprendizagem” tendo sido um dos primeiros a utilizá-lo na educação de 

crianças. Ele criou materiais diversos, que conferiram ao jogo uma dimensão 

educativa. 

Maria Montessori (1960), respeitando as manifestações espontâneas 

da criança, utiliza, amplamente, os jogos para exercitar e desenvolver cada 

um dos seus sentidos. Para ela, a educação do conhecimento efetua-se 

através das sensações. Montessori percebeu que a brincadeira transmite a 

criança o amor pela ordem, o amor pelos números, pelas figuras 

geométricas, pelo ritmo e transferiu para a sua pedagogia, a utilização de 

jogos e materiais pedagógicos capazes de desenvolver nas crianças o 

sentido da ordem, ritmo, forma, cor, tamanho, do movimento, da simetria, da 

harmonia e do equilíbrio. 

Quando se fala de jogo educativo referimo-nos ao jogo elaborado na 

intenção de distrair e instruir ao mesmo tempo. Desta forma o jogo educativo 

tem sempre duas funções: uma função lúdica, na qual a criança encontra 

prazer ao jogar, e uma função educativa, através da qual o jogo ensina 

alguma coisa, ajuda a desenvolver o conhecimento da criança e a sua 

apreensão do mundo. 

Dentro de uma metodologia da utilização pedagógica convém 

respeitar o nível de desenvolvimento da criança. Considerando essas 

perspectivas, podem ser propostas as seguintes atividades: 

Crianças de 3 a 4 anos: 

� Brincadeiras que exploram atividades de equilíbrio do corpo,subir, 

correr, transportar objetos. 

� Exploração ativa do meio ambiente, descoberta da novidade, do 

mundo exterior 

� Exploração de brincadeiras de imitação e iniciação das atividades 

de socialização. 
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� Intensificação de atividades do grafismo e colagem; 

� Jogos do “porquê” para atender a necessidade da curiosidade da 

criança. 

Crianças de 5 a 6 anos: 

� Exploração de jogos para enriquecer o vocabulário e se introduzir 

na estrutura da frase 

� Exploração do imaginário: contar e inventar histórias; 

improvisação e teatro infantil; 

�  Jogos para desenvolver a memória 

�  Brincadeiras de observação de detalhes 

�  Atividades para criação de hábitos de respeito às regras: 

� Jogos coletivos para intensificar atitudes de integração, visando a 

adaptação da criança a realidade. 

Para Piaget (1978), (apud Kishimoto, 1994, p.39), “cada ato de 

inteligência é diferenciado pelo equilíbrio entre duas tendências: assimilação 

e acomodação”. 

Na assimilação, o sujeito incorpora objetos ou formas de 

pensamento, constituindo-se as estruturas mentais organizadas. Na 

acomodação, as estruturas mentais existentes reorganizam-se e incorporam 

novos aspectos do ambiente externo. O brincar, neste caso, é identificado 

pela primazia da assimilação sobre a acomodação, ou seja o sujeito assimila 

eventos e objetos ao seu eu e suas estruturas mentais.( op.cit.,p.39). 

Ao longo do período infantil, Piaget observou três sistemas de jogos: 

a- De exercícios - aparece nos primeiros dezoito meses de vida e 

envolve repetições seqüenciais, não como instrumentais, mas por mero prazer, 

através de atividades motoras. 

b- Simbólicos - surgem durante o segundo ano de vida, com o 

aparecimento da linguagem.  É quando aparecem as brincadeiras de faz-de-

conta, com o uso de símbolos. No jogo simbólico a criança ultrapassa a 
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simples satisfação de manipulação, ela assimila a realidade externa ao seu eu, 

encontra satisfação fantasiosa, supera conflitos, preenche desejos. 

c- Jogo de regras - o jogo de regras marca a transição da atividade 

individual para a socialização e não ocorre antes do quatro aos sete anos e 

predomina no período dos sete aos quatorze anos. Para Piaget, a regra 

pressupõe a interação de dois indivíduos e sua função é regular e integrar o 

grupo social. 

O jogo de regras também mencionado por Aroeira, (1996, p.71) 

“surge da necessidade de jogar com alguém, partilhar experiências”. 

O jogo de regras ressalta Piaget, deve ser estabelecido e cumprido 

pelo grupo, pelo acordo mútuo, onde “toda moral consiste num sistema de 

regras e, a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que 

o indivíduo adquire por essas regras”. (1994, p.23). 

Para Vygotsky (1982-1988), há também dois elementos importantes 

na brincadeira: a situação imaginária e as regras, concordando com Piaget. 

Aroeira também classifica os jogos em “funcionais ou de exercícios, 

de aquisição, de construção; simbólicos e de regras, os quais podem ser 

utilizados com segurança nas atividades da educação infantil” (1996,p.69). 

Jogos funcionais - são marcados pelo caráter exploratório realizados 

no próprio corpo, tais como: mexer as mãos, balançar a cabeça com ritmo, 

passar objetos de uma mão para a outra, etc. Nesse jogos, inicialmente a 

criança repete por prazer, sem nenhuma intenção  de representação e 

evoluem para atos mais complexos, como encher  ou esvaziar um balde de 

areia, manusear massinhas e nomear o objeto que ela produziu sem querer, 

descobrindo o nome. Só depois de algum tempo irá estabelecer o objetivo 

da brincadeira. 

Jogos de aquisição - quando se vê uma criança concentrada em 

observar, executar, tentando compreender objetos, pessoas, uma história, 

uma canção, se esforçando em captar a totalidade do objeto observado, é 

chamada de jogo de aquisição, onde se trabalha intensamente os 

significados que a cercam. 
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 2.1 O jogo para Piaget 

 

É a construção do conhecimento, principalmente nos períodos 

sensório–motor e operatório. Agindo sobre os objetos as crianças, desde 

pequenas estruturam seu espaço, seu tempo, desenvolvem a noção de 

casualidade chegando a representação, e finalmente a lógica (Piaget 1994). 

O Jogo para Piaget (1994) se dá num período paralelo ao da 

imitação, porém enquanto nesta há uma predominância da acomodação, no 

jogo a característica essencial é o da assimilação. 

“Se o ato de Inteligência culmina num 

equilíbrio entre assimilação e acomodação, 

enquanto a imitação prolonga última por si 

mesma, poder – se – á dizer, inversamente, 

que o jogo é essencialmente assimilar, ou 

assimilação predominando sobre a 

acomodação”. (p.115) 

 

Ao ressaltar a importância do jogo Piaget o focaliza no momento em 

que a criança, ao relacionar-se com o mundo dos adultos, percebe as coisas 

de forma estranha, pela falta de compreensão da realidade que a cerca, por 

exemplo, algumas regras, atitudes, e conceitos que lhe são determinados 

(hora de dormir, comer, tomar banho, não mexer em certos objetos etc.). 

Por isso ela procura satisfazer suas necessidades afetivas e 

intelectuais assimilando o real a sua própria vontade, resultando daí um 

equilíbrio pessoal do mundo físico e social promovido pelos mais velhos. 

Dessa forma Piaget (1994), percebeu que o jogo adota regras ou 

adapta cada vez mais a imaginação simbólica aos dados da realidade sob 

forma de construções, ainda espontâneas mais imitando o real. 
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Ao demonstrar estreita relação entre os jogos e os mecanismos 

envolvidos na construção da inteligência Piaget (1994), destacou também, a 

influência afetiva do jogo espontâneo como instrumento incentivador e 

motivador no processo de aprendizagem, já que este dá a criança uma 

razão própria que faz exercer de maneira significativa sua inteligência e sua 

necessidade de investigação. 

 

2.2 O jogo para Vygotsky 

 

Vygotsky estabelece uma relação estreita entre o jogo e a 

aprendizagem, atribuindo-lhe grande importância. Para que possamos 

melhor compreender essa importância é necessário que recordemos 

algumas idéias de sua teoria do desenvolvimento cognitivo. A principal é que 

o desenvolvimento cognitivo resulta da interação entre criança e as pessoas 

com quem mantém contatos regulares. 

Convém lembrar também que o principal conceito da teoria de 

Vygotsky, é o de zona de desenvolvimento proximal, que ele define como a 

diferença entre o desenvolvimento atual da criança e o nível que atinge 

quando resolve problemas com auxílio, o que leva a conseqüência de que 

as crianças podem fazer mais do que conseguiriam fazer por si sós. 

“No desenvolvimento a imitação e o ensino 

desempenham um papel de primeira 

importância, põe em evidência as qualidades 

especificamente humanas do cérebro e 

conduzem a criança a atingir novos níveis de 

desenvolvimento. A criança fará amanhã 

sozinha aquilo que hoje é capaz de fazer em 

cooperação. Por conseguinte, o único tipo 

correto de pedagogia é aquele que segue em 

avanço relativamente ao desenvolvimento e o 

guia; deve ter por objetivo não as funções 
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maduras, mas as funções em vias de 

maturação.” (Vygostsky, 1979 p.138). 

 

Não é o caráter de espontaneidade do jogo que o toma uma 

atividade importante para o desenvolvimento da criança, mas sim, o 

exercício no plano da imaginação da capacidade de planejar, imaginar 

situações diversas, representar papéis e situações do cotidiano, bem como, 

o caráter social das situações lúdicas, os seus conteúdos e as regras 

inerentes á cada situação.  

Também não é todo jogo da criança que possibilita a criação de uma 

zona de desenvolvimento proximal, do mesmo modo que nem todo ensino 

consegue; porém no jogo simbólico, normalmente as condições para que ela 

se estabeleça estão presentes haja vista que nesse jogo estão presentes 

uma situação imaginária e a sujeição a certas regras de conduta. As regras 

são parte integrantes do jogo, embora não tenha o caráter de antecipação e 

sistematização como nos jogos habitualmente “regrados”. 

Ao desenvolver um jogo simbólico a criança ensaia comportamentos 

e papéis, projeta-se em atividades dos adultos, ensaia atitudes, valores, 

hábitos e situações para os quais não está preparada na vida real, 

atribuindo-lhes significados que estão muito distantes das suas 

possibilidades afetivas. 

A atuação nesse mundo imaginário cria uma zona de 

desenvolvimento proximal formadas por conceitos ou processos em 

desenvolvimento. Podemos sintetizar dizendo que: a regra e a situação 

imaginária caracterizam o conceito de jogo infantil para Vygotsky. 

O autor também detecta no jogo outro elemento a que atribui grande 

importância: o papel da imaginação que coloca em estreita relação com a 

atividade criadora. (Vygotsky, 1999). Ele afirma que os processos de criação 

são observáveis principalmente nos jogos da criança, porque no jogo ele 

representa e produz muito mais do que aquilo que viu. 
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“Todos conhecemos o grande papel que nos 

jogos da criança desempenha a imitação, 

com muita freqüência estes jogos são apenas 

um eco do que as crianças viram e escutaram 

aos adultos, não obstante estes elementos da 

sua experiência anterior nunca se 

reproduzem no jogo de forma absolutamente 

igual e como acontecem na realidade. O jogo 

da criança não é uma recordação simples do 

vivido,mas sim a transformação criadora das 

impressões para a formação de uma nova 

realidade que responde ás exigências e 

inclinações da própria criança”.( Vygotsky 

1999p.12)  

 

2.3 Diferenças entre Vygotsky e Piaget 

 

A idéia de transformação criadora é completamente diferente da 

idéia de Piaget de assimilação do real ao eu. Tanto em Vygotsky como em 

Piaget se fala numa transformação do real por exigência das necessidades 

da criança, mas enquanto que para Piaget a imaginação da criança não é 

mais do que atividade deformante da realidade .Para Vygotsky a criança 

cria, a partir do que conhece, das oportunidades do meio  e em função das 

suas necessidades e preferências.  

As concepções de Vygotsky e Piaget quanto ao papel do jogo no 

desenvolvimento cognitivo diferem radicalmente. Para Piaget no jogo 

prepondera a assimilação, ou seja, a criança no jogo o que percebe da 

realidade ás estruturas que já construiu e neste sentido o jogo não é 

determinante nas modificações das estruturas. 

Para Vygotsky o jogo proporciona alterações nas estruturas. De 

acordo com as concepções de Vygotsky, uma prática pedagógica adequada 
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perpassa não somente por deixar as crianças brincarem, 

mas,fundamentalmente por ajudar as crianças a brincar, por brincar com as 

crianças e até mesmo por ensinar as crianças a brincar . 

Piaget elaborou uma classificação genética baseada na evolução 

das estruturas. Classificou os jogos em três grandes categorias que 

correspondem às três fases do desenvolvimento infantil: 

� Fase sensório-motora (do nascimento até os 2 anos 

aproximadamente); a criança brinca sozinha, sem utilização da noção de 

regras. 

� Fase pré–operatória (dos 2 aos 5 anos ou 6 anos 

aproximadamente) as crianças adquirem a noção de existência de regras e 

começam a jogar com outras crianças   jogos de faz-de-conta. 

� Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos) 

aproximadamente); as crianças aprendem as regras dos jogos e jogam em 

grupos. 

O jogo é uma atividade de recurso pedagógico e tem valor 

educacional intrínseco. Leif diz que “jogar educa, assim como viver 

educa:sempre sobra alguma coisa”. [Lei78]  

A utilização de jogos educativos no ambiente escolar traz muitas 

vantagens para o processo ensino-aprendizagem dentre elas: 

� O jogo é um impulso natural da criança funcionando assim como 

grande motivador. 

� A criança através do jogo obtém prazer e realiza um esforço 

espontâneo e voluntário para atingir o objetivo do jogo. 

� O jogo mobiliza esquemas mentais: estimula o pensamento, a 

ordenação de tempo e espaço. 

� O jogo integra várias dimensões da personalidade: afetiva, 

social,motora e cognitiva. 
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� O jogo possibilita a aquisição de condutas cognitivas e 

desenvolvimento de habilidades como: coordenação, destreza, rapidez, 

força, concentração, etc. 

As participações em jogos contribuem para a formação de atitudes 

sociais: respeito mútuo, cooperação, obediência as regras, senso de 

responsabilidade, senso de justiça, iniciativa pessoal e grupal. 

 

2.4 - “ Do Desafio Lúdico à Construção do Conhecimento” 

 

O jogo é o vínculo que une a vontade e o prazer durante a realização 

de uma atividade; o ensino utilizando meios lúdicos criam ambientes 

gratificantes e atraentes servindo como estímulo para o desenvolvimento 

integral da criança. 

Para a Educação infantil, o desenvolvimento da criança acontece 

através do lúdico, ela precisa brincar, ter prazer e alegria para crescer, 

precisa do jogo como forma de equilíbrio entre ela e o mundo; portanto a 

atividade escolar deverá ser uma forma de fazer e de trabalho, onde a 

criança tenha um desenvolvimento completo. 

Apesar das críticas que foram tecidas contra a utilização dos jogos 

nas escolas, eles expandiram-se de todas as formas: jogos para a 

aprendizagem das matemáticas, das ciências, geografia e história; enfim 

uma sequência infindável de jogos didáticos. 

Todo aprendizado que um jogo permite é fundamental para a 

formação da criança em todas etapas de sua vida, através da brincadeira 

a criança conhece melhor a si própria. Além disso, quando se relaciona 

com outras crianças ela experimenta situações de vida: competição, 

cooperação, coragem, medo, alegria, tristeza. Quer dizer , ela se 

socializa, compreende o que é ser ela mesma e fazer parte de um grupo. 

A criança também adquire conhecimentos através da exploração 

de objetos que encontra em seu ambiente. Manipulando-os ela percebe 
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suas propriedades físicas, ou seja, que há objetos redondos, quadrados, 

macios,ásperos, grossos, etc.Conhecendo as qualidades dos objetos, ela 

começa a compará-los e assim relaciona uns com os outros, por 

tamanho, cores, formas distinta, etc. 

É a partir da manipulação de objetos que fazem parte da vida da 

criança que ela adquire conceitos abstratos. Por exemplo, um objeto só é 

considerado “grande” quando comparado com outros “menores”. A partir 

da compreensão de conceitos de tamanho, forma, cor, espessura, é que 

ela vai desenvolvendo seu raciocínio lógico, fundamental para o 

aprendizado posterior da matemática. 

O brincar e o jogar são atos indispensáveis a saúde física, 

emocional e intelectual e sempre estiveram presentes em qualquer povo 

desde os mais remotos tempos. Através do jogo a criança, desenvolve a 

linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a auto-estima, 

preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e 

participar da construção de um mundo melhor. O jogo nas suas diversas 

formas auxilia no processo ensino-aprendizagem, tanto no 

desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento da motricidade 

fina e ampla, bem como no desenvolvimento de habilidades do 

pensamento, como a imaginação, a tomada de decisão, a criatividade, a 

interpretação, o levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de 

dados e a aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações, que 

por sua vez, acontecem quando jogamos, quando obedecemos a regras, 

quando vivenciamos conflitos numa competição etc. 

Segundo TEZANI (2004), o jogo não é simplesmente um 

“passatempo” para distrair os alunos, ao contrário, corresponde a uma 

profunda exigência do organismo e ocupa lugar de extraordinária 

importância na educação escolar. Estimula o crescimento e o 

desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a 

iniciativa individual, favorecendo o advento e o progresso da palavra, 

estimula a observar e conhecer as pessoas e as coisas do ambiente em 

que se vive. Através do jogo, o indivíduo pode brincar naturalmente, 
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testar hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade criativa; o jogo é 

essencial para que a criança manifeste sua criatividade, utilizando suas 

potencialidades de maneira integral. É somente sendo criativo que a 

criança descobre seu próprio eu. 

O jogo é mais importante das atividades da infância, pois a criança 

necessita brincar, jogar, criar e inventar para manter seu equilíbrio com o 

mundo. A importância da inserção e utilização do jogos e brincadeiras na 

prática pedagógica é uma realidade que se impõem ao professor. 

Brinquedos não devem ser explorados, só para lazer, mas também como 

elementos bastantes enriquecedores para promover a aprendizagem; 

através dos jogos e brincadeiras, o educando encontra apoio para superar 

suas dificuldades de aprendizagem, melhorando seu relacionamento com o 

mundo.Os professores precisam estar cientes de que a brincadeira é 

necessária e que traz enormes contribuições para o desenvolvimento da 

habilidade de aprender e de pensar. 

Através do jogo a criança libera e canaliza suas energias tem o 

poder de transformar uma realidade difícil; propicia condição de liberação da 

fantasia; é uma grande fonte de prazer. O jogo é por excelência, integrador, 

há sempre um caráter de novidade, o que é fundamental para despertar o 

interesse da criança, e à medida em que joga  ela vai conhecendo melhor, 

construindo interiormente o seu mundo. Esta atividade é um dos meios 

propícios á construção do conhecimento. 

O processo de ensino aprendizagem na escola deve ser construído, 

tomando como ponto de partida o nível de desenvolvimento real da criança 

num dado momento e com sua relação a um determinado conteúdo a ser 

desenvolvido, e como ponto de chegada os objetivos estabelecidos pelas 

escolas, supostamente adequados a faixa etária e ao nível de conhecimento 

e habilidade de cada grupo de crianças. O percurso a ser seguido nesse 

processo estará demarcado pelas possibilidades das crianças, isto é,pelo 

seu nível de desenvolvimento potencial. 
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2.5 O Aspecto Afetivo do Jogo 

 

Segundo Fernández (1990, p.18), “A libertação da inteligência 

aprisionada, somente poderá dar-se através do encontro com o perdido 

prazer de aprender”. Ao relatarmos sobre aprendizagem, desenvolvimento e 

aprendizagem escolar não podemos deixar de mencionar sobre a vontade 

de aprender, o desejo em buscar e realizar a construção do conhecimento, 

acreditamos que pode ser resgatado através dos jogos em sua dimensão 

afetiva. 

Ao desenvolver em sala de aula um trabalho com jogos está não só 

desenvolvendo os aspectos cognitivos das crianças, mas passando também 

a enfatizar os aspectos afetivos que são resgatados durante um momento 

lúdico. 

Para trabalhar com jogos em todas as dimensões, tanto cognitivas 

quanto afetivas, temos que traçar e definir os objetivos que se quer alcançar, 

para não ficar um momento solto e sem significado dentro da sala de aula.  

De acordo com Weiss (2000, p.23): 

 “Os aspectos emocionais estariam ligados ao 

desenvolvimento afetivo e sua relação com a 

construção do conhecimento e a expressão 

desta através da produção escolar. Remete 

aos aspectos inconscientes envolvidos no ato 

de aprender”. 

 

Ao ensinar com carinho e respeito ás individualidades e as 

potencialidades estaremos mais próximos de prevenir os fracassos 

escolares. É ampliar a saúde educacional é dar sentido ao que realmente é 

significante para quem quer aprender, com os jogos isso se processa mais 

facilmente. 
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Um aspecto da educação escolar que proporciona o sucesso escolar 

é o resgate do jogo, proporcionando um ambiente de amor, nas relações 

entre as criança, conhecimento,meio, aprendizagem e educadores. 

Trabalhar com a dimensão lúdica é muito mais do que brincar com 

as crianças é proporcionar espaços onde seus desejos e sentimentos, ou 

seja, sua afetividade esteja presente. 

Jogar em sala de aula proporciona momentos ricos em interação e 

aprendizagem, auxiliando educadores e educandos no processo de ensino 

aprendizagem. Portanto, é no jogo que se cria, antecipa e inquieta, assim 

transforma-se, levanta-se hipóteses e traça estratégias para a busca de 

soluções. 

No jogar o desejável passa a ser algo obtido através da sua 

imaginação na qual o abstrato se concretiza e resulta no processo de 

construção de conhecimento. 

Acreditamos que os jogos podem também resgatar o desejo pela 

busca de conhecimento e tornar a aprendizagem prazerosa, na qual a 

criança passe a gostar cada vez mais de aprender.       
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Capítulo III 

“BRINCAR É COISA SÉRIA”: UMA NOVA 

CONCEPÇÃO SOBRE O PAPEL DO BRINCAR. 

 

Para a concretização deste estudo, foi realizada pesquisa de campo 

em escolas públicas e particulares do município de Niterói, através de 

entrevistas informais com professoras, observações e participação nas 

práticas das classes de Educação Infantil.  

Com esta pesquisa podemos conhecer os problemas entre o ato de 

ensinar e o ato de aprender. Esperamos oferecer sugestões aos educadores 

a cerca da importância do brincar na vida da criança. Quanto mais sentirem, 

experimentarem, quanto mais aprenderem e assimilarem, quanto mais 

elementos reais tiverem em suas experiências, tanto mais produtivas e 

criativas serão as suas atividades desenvolvidas futuramente. 

Utilizamos como instrumento de pesquisa um questionário, para 

obtenção dos dados, contendo questões objetivas, contemplando aspectos 

como a importância do lúdico, se os professores utilizam os jogos em sala 

de aula e se os mesmos acreditam no significado do aprender brincando. 

De acordo com respostas obtidas, foi possível observar que 100% 

dos entrevistados responderam que sim, que existe espaço para a utilização 

de jogos. 

As 8 pessoas entrevistadas, responderam que as brincadeiras mais 

frequentes utilizadas na escola são os jogos educativos, que incluem 

massinha de modelar, dominó, dama, jogos matemáticos, quebra-cabeça e 

jogos de memória. 

Utilizamos como conceito de brincadeira para melhor relacionar as 

respostas, como sendo “A brincadeira é uma forma de divertimento típico da 

infância, isto é, uma atividade natural da criança, que não implica em 
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compromissos, planejamento e seriedade, e que ajuda no desenvolvimento 

e na socialização.”   

A pesquisa realizada sobre “A importância dos jogos para a 

aprendizagem” foi de grande importância, enriquecendo nossa vida 

acadêmica e nosso futuro profissional. 

De acordo com dados obtidos, a partir da visão dos entrevistados, 

constatamos que o lúdico exerce um papel importante na aprendizagem das 

crianças, onde 97% dos professores responderam que é possível reunir 

dentro de uma mesma situação o brincar e o educar. Verificamos, além 

disso que a maioria dos entrevistados afirmaram a existência de um espaço 

determinado para a utilização de jogos na escola, e por fim identificamos 

que esses professores possuem uma percepção adequada em relação ao 

lúdico de acordo com os autores pesquisados. 

A partir do exposto pudemos concluir que a maioria dos professores 

“obtém” certo conhecimento sobre o tema, porém observamos ainda que é 

necessário tanto nas escolas públicas como nas privadas, uma maior 

conscientização no sentido de desmistificar o papel do “brincar”  que não é 

apenas um mero passatempo, mas sim um objeto de grande valia na 

aprendizagem e no desenvolvimento da criança.Sendo assim, a escola e 

principalmente a educação infantil deveria considerar o lúdico como parceiro 

e utilizá-lo amplamente para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem 

da criança. 

Primeiramente visitamos uma escola da rede particular e 

entrevistamos a professora da antiga classe de alfabetização (1º ano do 

Ensino Fundamental). 

Em sala de aula ela trabalha com jogos para facilitar o aprendizado e 

fixar de maneira mais prazerosa o conteúdo tais como: dominó, jogo das 

sílabas,  bingo, jogos de fichas (figura e preço), onde a criança recebe essas 

fichas de dinheiro e vão brincar de mercadinho. Elas vão comprar com o 

dinheiro, realizando operações através das compras que efetuam; além de 

se divertirem vão aprendendo a trabalhar com o dinheiro. 
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Observação da brincadeira no pátio da escola:  

Fora da sala a professora trabalhou com gincana, onde primeiro as 

crianças batiam a bola no chão, depois passavam pulando nos bambolês 

que estavam enfileirados no chão, depois passavam dentro do minhocão e 

no final pulavam corda.  

As crianças também brincam na areia, correm,brincam no parquinho, 

brincam de faz-de-conta, amarelinha, boneca, casinha, pião. E toda sexta –

feira tem o dia do brinquedo, onde cada criança traz de sua casa um 

brinquedo de livre escolha. 

Nessas atividades pode-se concluir que é fundamental a 

participação da professora nas atividades, contribuindo na ampliação das 

experiências das crianças, proporcionando-lhes base sólida para suas 

atividades físico-motoras, sociais e culturais. Quanto mais as crianças 

sentirem e experimentarem, quanto mais aprenderem e assimilarem,quanto 

mais elementos reais tiverem em suas experiências, tanto mais produtivas e 

criativas serão as atividades desenvolvidas. 

A qualidade de ensino na educação infantil é a luta fundamental 

neste momento de inclusão deste grau de ensino no sistema educacional e 

não se pode universalizar tal ensino, sem que necessariamente se discuta a 

sua qualidade e que se tenha instrumentos eficazes de avaliação, que sejam 

construídos a partir das práticas educativas que atuam com as crianças, 

pois elas são pequenas e não têm, maneiras eficazes de resistir, de desviar, 

de combater, de se proteger de um processo educativo de baixa qualidade. 

A segunda entrevista foi realizada com uma professora da educação 

infantil: jardim II de uma escola púbica. A sala de aula onde foi realizada a 

observação possui um espaço onde ficam alguns jogos como: letras 

coloridas emborrachadas, formas geométricas, dados, bolas, bambolês, 

quebra – cabeças e outros. 

Após as atividades diárias os alunos são levados para a 

“brinquedoteca” onde manuseiam objetos e jogos de encaixe, brincam 

livremente de massinha e com brinquedos disponíveis para elas. A 
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professora da turma apenas observa e deixa com que os alunos criem suas 

brincadeiras e resolvam os desafios por elas encontrados com os jogos. 

A educação para obter um ensino mais eficiente, aperfeiçoou novas 

técnicas didáticas que consiste numa prática inovadora e prazerosa. Dentre 

essas técnicas temos o lúdico, um recurso didático dinâmico que garante 

resultados eficazes na educação, apesar de exigir extremo planejamento  e 

cuidado na execução da atividade elaborada. 

Celso Antunes (2001) diz: “Um professor que adora o que faz, que 

se empolga com o que ensina, que se mostra sedutor em relação aos 

saberes de sua disciplina, que apresenta seu tema sempre em situações de 

desafios, estimulantes, intrigantes, sempre possui chances maiores de obter 

reciprocidade do que quem a desenvolve  com inevitável tédio da vida, da 

profissão, das relações humanas, da turma..” 

Os jogos escolhidos pelos educadores para trabalhar precisam ser 

estudados intimamente e analisados rigorosamente para serem de fato 

eficientes, porque os jogos que não são testados e pesquisados não terão 

seu exato valor, tornando-se ineficazes, obviamente, uma atividade lúdica 

nunca deve ser aplicada sem que se tenha um benefício educativo. O 

professor pode criar seus próprios jogos, a partir dos materiais disponíveis 

na instituição de ensino em que leciona ou até mesmo na sala de aula, 

porém precisam atentar para a forma de como serão trabalhados não 

esquecendo os objetivos e o conteúdo a ser desenvolvido. 

Celso Antunes (2003) cita o seguinte sobre o jogo:  

“O jogo é o mais eficiente meio estimulador 

das inteligências, permitindo que o indivíduo 

realize tudo o que deseja. Quando joga passa 

a viver, quem quer ser, organiza o que quer 

organizar, e decide sem limitações. Pode ser 

grande, livre, e na aceitação das regras pode 

ter, seus impulsos controlados. Brincando 

dentro do seu espaço, envolve-se com 
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fantasia, estabelecendo um gancho entre o 

inconsciente e o real.” 

 

De acordo com Celso Antunes, pode – se afirmar que a ludicidade 

do jogo proporciona momentos mágicos e únicos da vida de um indivíduo, 

pois no mesmo instante que diverte, ensina e desenvolve o raciocínio e a 

criatividade além de obter responsabilidade diante da situação colocada a 

ele. 

Em outra escola particular, observamos crianças da classe do 

maternal. A sala é bem ampla, não tem mesas nem cadeirinhas, o que fica 

evidente o bom aproveitamento do espaço pelas crianças. 

As atividades são realizadas em um tapete grande feito de 

emborrachado, bem colorido, com letrinhas do alfabeto desenhadas, os 

brinquedos ficam em prateleiras da altura dos alunos, ficando mais fácil o 

acesso. 

A professora mostrou-se bem a vontade, senta-se juntamente com 

os alunos no chão para brincar e para realizar todas as tarefas. Todos os 

objetos são identificados com etiquetas escritas o nome do mesmo para fácil 

assimilação das crianças. 

O pátio tem uma parte com areia onde os alunos adoram brincar e 

ao mesmo tempo a professora trabalha com o controle motor, onde apertam 

a terra, cavam no chão, brincam de fazer bolinhas, comidinhas etc. 

O restante da entrevista foi realizada com outras professoras da 

mesma escola, porém de outras classes de Educação Infantil. 

Em sua grande totalidade as professoras entrevistadas, trabalham 

em sala de aula com jogos de encaixe, blocos lógicos, brinquedos 

reciclados, números confeccionados com EVA para manusear e ter contato 

com os números, caça números, confecção de letras etc. 

Ao serem questionadas sobre a importância dos jogos para a 

aprendizagem, acordaram sobre ser fundamental, pois as crianças 
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desenvolvem com mais facilidade a coordenação motora, atenção e 

concentração. 

Relataram também que não existe um horário determinado para as 

brincadeiras; são realizadas de acordo com o comportamento das crianças. 

As brincadeiras de morto e vivo, pula corda, são as brincadeiras que ajudam 

no desenvolvimento psicomotor, e também brincam de coelhinho sai da toca 

e brinquedos pedagógicos. Observou-se que a criança que tem dificuldade 

em pular corda, também possui dificuldades na coordenação. 

A forma como as professoras organizam e trabalham com jogos e 

brincadeiras, verificou-se que os objetivos propostos pelas professoras, que 

são desenvolvimento da coordenação motora, através da concentração, 

atenção e criatividade são alcançados. 

Brincando a criança vai construindo sua identidade, vai se 

desenvolvendo e vai aprendendo. Temos o brincar como fenômeno 

psicológico e psicoterápico, como uma necessidade e um fator determinante 

no desenvolvimento integral da criança( desenvolvimento físico,mental e 

emocional), na sua constituição de sua personalidade , na construção de 

sua identidade, como fator de relação e comunicação com os outros e 

consigo mesmo. 

No Campo dos jogos infantis, vê-se a existência de teorias diversas, 

que apesar de suas diferenças, uma complementa a outra, mas, o que os 

autores apontam com insistência, é a inexistência de pesquisas que 

demonstram a relevância do jogo no contexto social, e para o 

aperfeiçoamento nesse campo é necessário que o professor trabalhe com 

algum referencial teórico, realizando a brincadeira dentro de um contexto 

cultural, contando com a colaboração de sociólogos e antropólogos. 

Há tendências das pré escolas brasileiras em trabalhar com crianças 

através da utilização de materiais didáticos, brinquedos pedagógicos e 

métodos lúdicos de ensino e alfabetização, com fins em si mesmos, 

descontextualizando seu uso dos processos cognitivos e históricos 

experimentados pelas crianças.Assim, a maioria das escolas tem didatizado 
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a atividade lúdica das crianças, restringindo-a a exercícios repetitivos de 

descriminação viso-motora e auditiva, através do uso de brinquedos, 

desenhos coloridos e mimeografados e músicas ritmadas, bloqueando a 

organização e independente das crianças para a brincadeira, infantilizando 

os alunos. 

Nesse tipo de atividades, as crianças, não possuem a iniciativa de 

definirem nem o tema, nem os papéis, nem o conteúdo e nem mesmo o 

desenvolvimento da brincadeira. 

O que se vê hoje é que o valor do brinquedo tornou-se um pouco 

esquecido pelas escolas. As teorias e as recomendações vem de longa data 

para a educação, mas com o avanço da tecnologia e o “ corre-corre” do dia 

a dia, cada vez mais as crianças encontram refúgio na televisão, vídeo –

game, computador, sem falar nas várias áreas extracurriculares que os pais 

procuram, para ocupar a criança durante o período em que não estão na 

escola. 

Algumas escolas de educação infantil, são responsáveis pela 

diminuição do jogo e do brincar, deixam essas questões um pouco de lado, 

preocupadas em despejar conteúdos de forma rígida e sem atrativos para as 

crianças enquanto poderiam interligar aprendizagens através de jogos e 

brincadeiras, tornando as aulas mais prazerosas e produtivas. 

Quanto a prática de campo realizada, na segunda escola 

pesquisada, a expectativa era grande em relação as brincadeiras 

infantis.Durante a investigação constatou-se que nem tudo era como se 

imaginava. 

Apesar de possuírem uma brinquedoteca, a carência de materiais da 

escola e as limitações da professora em compartilhar verdadeiramente com 

seus alunos suas curiosidades e seus desejos, não são motivos suficientes 

para transformar a didática aplicada em elemento restritivo e de 

bloqueamento para o desenvolvimento infantil. 

Percebe-se assim; o quanto é importante e fundamental para o 

brincar. O “brincar” aberto, aquele que chamamos verdadeira situação de 



 

 
 
 

46

brincar, o qual satisfaz suas necessidades de aprendizagem. Nesses 

momentos o professor pode perceber como elas se organizam, se divide, 

como encaram uma perda, uma briga, uma disputa, podemos observar 

crianças tímidas, bem como líderes, apaziguadoras, sensíveis e 

cooperadoras, permitindo-lhe o conhecimento de seus alunos e a 

reorganização de atividades direcionadas para a aprendizagem e conceitos 

fundamentais. 

A tarefa do professor é proporcionar situações de brincar livre e 

dirigido à fim de atender ás necessidades de aprendizagem das crianças e 

neste papel, o professor poderia ser chamado  de um mediador de 

aprendizagem. 

Em relação às pesquisas de campo, a partir dos relatos das 

entrevistas e observações realizadas, constatou-se que o brincar, como 

atividade livre na escola pública são pouco trabalhadas os conceitos 

fundamentais das crianças como um ser em crescimento, pois os 

educadores possuem pouca informação sobre a importância da 

brincadeiras/jogos em sala de aula como meio dinamizador da 

aprendizagem. 

Já nas escolas particulares os educadores buscam alternativas que 

venham contribuir para um melhor desenvolvimento cognitivo da criança, 

onde ela possa aprender brincando. Que nas escolas, além de ser 

trabalhadas formas diferentes de brincar, nas aulas tem-se o dia específico 

de “brincar livre. “   Compreende-se então que neste dia a criança utiliza-se 

da imaginação, da imitação e da sua capacidade psíquica, para com o lúdico 

desenvolver habilidades que poderão ser utilizadas na vida adulta. 

Brincar é, sem sombra de dúvidas, um importante recurso 

pedagógico que estimula e desenvolve as funções mentais superiores as 

funções psicomotoras e participa do processo de construção do 

conhecimento. A criança se desenvolve e aprende brincando, adquire 

experiências e conhecimentos, pensa e raciocina, descobre a aprende, 

constrói-se física, social, cultural e psicologicamente. 
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Brincar é mais do que uma atividade sem conseqüência para a 

criança; brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o 

mundo em que vive, relacionando-se com o mundo. Brincando a criança 

aprende. 

Trabalhar com os jogos na sala de aula possibilita diversos objetivos, 

dentre eles, foram pontuados os seguintes: 

� Desenvolver a criatividade, a sociabilidade, e as inteligências 

múltiplas. 

� Dar oportunidade para que aprenda a jogar e participar 

ativamente. 

� Enriquecer o relacionamento entre os alunos; 

� Reforçar os conteúdos já aprendidos 

� Adquirir novas habilidades; 

� Aprender a lidar com os resultados; 

� Aceitar regras; 

� Respeitar essas regras; 

� Fazer suas próprias descobertas por meio do brincar; 

� Desenvolver e enriquecer sua personalidade tornando-o mais 

participativo e espontâneo perante os colegas de classe; 

� Aumentar a interação e a integração entre os participantes; 

� Lidar com as frustrações se portando de forma sensata; 

� Proporcionar a autoconfiança e a concentração. 

A abundância e a finalidade do jogo são objetos de estudo dos 

investigadores, depois de se tentar enumerar e classificar o que designamos 

por jogo, é preciso apurar o que há de semelhante em práticas 

aparentemente tão diversas. Vejamos algumas definições de jogo segundo 

alguns autores: 
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“O jogo é uma ação de uma atividade voluntária, realizadas dentro 

de certos limites e tempo e de lugar, segundo uma regra livremente 

consentida, mas imperativa, provida de um fim em si, acompanhada de um 

sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente do 

que se é na vida normal.” (Johan Huizinga) 

“Na criança, o jogo é, antes de tudo, prazer. É também uma 

atividade séria em que o fingir, as estruturas ilusórias, o geometrismo 

infantil, a exaltação, tem uma importância considerável.(Jean Chateau) 

“O jogo é toda ocupação sem qualquer outra finalidade que não seja 

a ocupação em si mesma. É uma atividade fortuita e infinitamente flexível 

que nos brinda uma oportunidade para ampliar e reorientar tanto a mente 

como o espírito.” (Newson) 

“O homem não é completo senão quando joga.” (Schiller)  

 Baseada nas pesquisas da educadora Wajskop, (2005), uma escola 

de educação infantil, organizada em torno de jogos e brincadeiras infantis, 

poderá cumprir sua função pedagógica, ampliando o repertório vivencial e 

também de conhecimentos das crianças, rumo a sua autonomia e á 

cooperação. Na brincadeira infantil,organizada de forma independente do 

adulto, as crianças podem exercer sua posição social, recriando o trabalho  

da sociedade da qual estão inseridas. 

A polêmica em torno da utilização pedagógica deixa de existir 

quando se respeita a natureza. Qualquer jogo empregado pela escola 

parece sempre como recurso educativo, e ao mesmo tempo, elemento 

indispensável ao desenvolvimento infantil. 

Todas as ações e idéias dos jogos deverão ser introduzidas nos 

programas de ensino de acordo com o mundo social em que vivem as 

famílias e seu círculo de relacionamento, o currículo da escola, as idéias 

discutidas em sala, os materiais existentes, pois o conteúdo trabalhado 

recebe grande currículo da escola e a disponibilidade e boa vontade dos 

professores. 

Nesse sentido, Wajskop (2005, p.30)ressalta que: 
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“Os conteúdos vinculados durante as 

brincadeiras infantis bem como os temas das 

brincadeiras, os materiais para brincar, as 

oportunidades para interações sociais e o 

tempo disponível são todos fatores que 

dependem basicamente do currículo proposto 

pela escola.”  

Refletir sobre os jogos e brincadeiras que fizemos na infância, a 

tranqüilidade e a alegria que este tempo nos trazia, deveria nos fazer 

desejar o mesmo para nossas crianças. Seria e serão se resgatarmos esses 

jogos, uma prova de amor:querer passar aos representantes do futuro a 

nossa herança de prazer, alegria, treino para a vida e liberdade de 

pensamento e criação. 

Recordar as brincadeiras e os brinquedos tradicionais, muitas vezes 

nos faz lembrar de tempos difíceis em que havia poucos brinquedos. 

Afirmamos isso diante da grande variedade de que atualmente dispomos.   

Reportamo-nos ao tempo em que era mais valorizado o processo de 

construção e reconstrução de brinquedos e das brincadeiras, onde o mais 

importante não era o produto final, aquele pronto e acabado. “Lembramos de 

quando éramos crianças:” “ter casinha arrumada” não era o objetivo final. A 

criatividade em procurar objetos para arrumar a casinha parecia-nos mais 

interessantes do que a brincadeira em si na casinha. 

Para a criança, o “brincar” é uma atividade séria e importante, fator 

de construção, desenvolvimento e realização. O jogo é para a criança a 

representação e a comunicação, abertura ao imaginário, á fantasia e a 

criatividade; mas também a unificação e integração da personalidade, fator 

de interação um com os outros. 

É importante saber e reconhecer que, para as crianças a atividade 

lúdica é sempre mais interessante que o trabalho escolar propriamente dito. 

Saibamos utilizá-la lembrando-nos que o trabalho escolar é a mais 

importante e a mais rica consequência social para as crianças. A solução, 
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então, passa pela multiplicação ou diversificação da atividade lúdica, isto em 

função dos diferentes níveis de desenvolvimento das crianças. 

Quando observamos as brincadeiras infantis, não duvidamos que 

para as crianças: “Brincadeira é coisa séria”. Através da brincadeira 

espontânea, a criança mostra naturalmente que é dotada de inteligência, 

criatividade, habilidades e imaginação. Ou seja, todo o aprendizado que 

uma brincadeira permite é fundamental para a formação da criança em 

todas as etapas de sua vida.    
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Conclusão 

 
O emprego dos jogos nas escolas é potencialmente de grande 

riqueza e não deve ser negligenciado em nome do puritanismo pedagógico. 

A atividade lúdica só é eficaz se desempenhar simultaneamente as duas 

funções; de distrair e de instruir. 

Neste trabalho não tivemos a pretensão de explorar todas as 

finalidades do jogo, pois tornar-se-ia um trabalho muito extenso e muito 

complexo; procuramos deter-nos no que nos pareceu, fundamental: “A 

importância dos jogos para a aprendizagem nas séries iniciais”. 

Nossa meta foi atingir o objetivo de que a razão de ser da educação 

infantil deve ser: Educar e incentivar a criança e exprimir-se, a dar forma ao 

seu estilo próprio, na expressão criativa de seu imaginário, devendo-se, pois 

estimular o incremento das atividades lúdicas nos programas das escolas, 

integrando-os no processo de ensino e aprendizagem. 

É importante reconhecer que, para as crianças, a atividade lúdica é 

sempre mais atraente do que o trabalho escolar propriamente dito. 

Saibamos utilizá-la, aliando sempre o trabalho escolar a utilização de jogos 

e brinquedos, em função dos diferentes níveis de desenvolvimento da 

criança. 

Nesta pesquisa foi feito um resgate teórico sobre o jogo e sua 

crescente valorização dentro da educação infantil, como um recurso que 

contribui para a formação global da criança desmistificando a idéia de usar 

os jogos apenas como entretenimento nas horas vagas. 

Nos tempos atuais ainda existem muitas escolas que funcionam no 

sistema tradicional de ensino, limitando a ação educativa do educando, 

deixando de incluir no planejamento atividades que priorizem os movimentos 

livres e espontâneos das crianças. Outras, embora usando métodos 

tecnológicos modernos, também inibem o lado criativo da criança, causando 

muitas vezes prejuízos na aprendizagem. 
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Como já sabemos, uma boa aprendizagem se dá através da 

motivação estimuladora e criativa proporcionando assim prazer em 

aprender. 

Partindo das experiências vividas em sala de aula, de leituras e de 

depoimentos de professores envolvidos no trabalho de educação infantil, 

tendo como um dos recursos os jogos, para serem utilizados nas aulas, 

porém sem saber ao certo como utilizá-los, que surgiu o meu grande 

interesse em cima de minha proposta de pesquisa. A partir disso surgem 

inúmeras questões que nortearem esse trabalho. 

A necessidade de pesquisar sobre esse tema surgiu após 

observação de algumas crianças na faixa etária de 4 e 6 anos, pois percebi 

que as crianças adoravam o momento da brincadeira, onde a aprendizagem 

ocorria de forma mais prazerosa. Com o passar do tempo acentuou a idéia 

de aprofundamento do estudo sobre a educação infantil, principalmente 

quanto ao processo de desenvolvimento social, psicológico-motor de uma 

criança e como se processa sua aprendizagem.  

Dessa forma, buscamos verificar de que forma o jogo interfere na 

aprendizagem e qual a sua contribuição no desenvolvimento de habilidades, 

desenvolvimento social, político, moral, emocional e cognitivo da criança. 

Criança, brincadeira, brinquedo e jogo são indissociáveis, mas 

parece que algumas escolas, ainda não conseguem perceber isso, 

observamos de maneira bem geral que o desenvolvimento e a 

espontaneidade da criança, fazem com que a escola a perceba como 

transgressora de uma ordem pré- estabelecida. O seu brincar é desprovido 

da disciplina exigida pela escola e pelo adulto, os quais procuram exprimir 

no corpo infantil a obediência, impondo suas regras de comportamento, 

podando a criança de ser ela mesma, estabelecendo um verdadeiro jogo de 

poder. 

A escola ao exigir certa imobilidade da criança, reprime a 

necessidade que ela tem, de se movimentar, de se expressar, de vivenciar 
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corporalmente o ato educativo e de construir seu conhecimento a partir do 

próprio corpo. 

Certas escolas mantêm ainda hoje, a idéia de que aprendizagem só 

se concretiza com o acúmulo de conhecimento de conteúdos que são 

repassados de forma aleatória para a criança, onde o corpo não se encontra 

inserido no contexto educacional. 

A escola deveria ser um lugar de alegria, de prazer, os momentos de 

alegria não devem ser no pátio na hora do recreio e sim nas salas de aula. 

Para que este prazer se manifeste no interior da escola, acreditamos ser 

necessário que todas as pessoas envolvidas com a educação da criança ver 

a escola e o ato de ensinar em sintonia com o prazer. 

Para Piaget (1994), os jogos tornam-se mais significativos na medida 

em que a criança se desenvolve, pois a partir da livre manipulação de 

materiais variados, ela passa a reconstruir objetos, reinventar as coisas o 

que já exige uma adaptação mais completa. 

Para Piaget essa adaptação que deve ser realizada na infância 

consiste em uma síntese progressiva da assimilação com a acomodação, e 

por isso que pela própria evolução interna os jogos das crianças se 

transformam pouco a pouco em construções adaptadas exigindo sempre 

mais do trabalho afetivo. 

Para muitas escolas, o jogo não é reconhecido como instrumento de 

contribuição e enriquecimento para o desenvolvimento da criança; é usado 

isoladamente e desvinculadas de objetivos. 

A ludicidade tão importante para a saúde mental do ser humano é 

um espaço que merece atenção dos pais e educadores, pois é o espaço 

para a expressão genuína do ser, e o espaço e o direito de toda criança 

para o exercício da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e com os 

objetos. 

O lúdico possibilitou o estudo da relação da criança com o mundo 

externo, integrando estudos específicos sobre a importância do lúdico na 

formação do conhecimento. Através da atividade lúdica e do jogo a criança 
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forma conceitos, seleciona idéias, estabelece relações lógicas, integra 

percepções e vai se socializando. 

A convivência de forma lúdica com a aprendizagem proporcionará a 

criança estabelecer relações cognitivas ás experiências vivenciadas, bem 

como relacioná-las as produções culturais e simbólicas conforme 

procedimentos metodológicos compatíveis a essa prática. 

Diante de tudo que fora mencionado, podemos afirmar sem sombra 

de dúvidas que a prática de jogos é importante sim para a melhoria na 

educação e no andamento das aulas, provocando uma atividade significativa 

que ocorre gradativamente de forma natural, tornando um grande aliado dos 

professores na caminhada de bons resultados. 

E que é dever do professor mudar os padrões de conduta em 

relação aos alunos, deixando de lado os métodos e técnicas tradicionais 

acreditando que o lúdico é eficaz como estratégia de desenvolvimento na 

sala de aula. 

Espera-se que esta abordagem vá de encontro com o que foi 

proposto realizar e essencialmente, que seja de suporte para professores a 

fim de tornar suas aulas mais dinâmicas fazendo com que a sala de aula se 

transforme em um lugar prazeroso. 

O “brincar” muitas vezes acrescenta ao currículo escolar uma maior 

vivacidade de situações que ampliam as possibilidades de as crianças 

aprenderem e construírem conhecimento. O “brincar” permite que o aprendiz 

tenha mais liberdade de pensar e de criar para desenvolver-se plenamente. 

Devemos nos lembrar sempre que: Brincar é a melhor expressão da 

vida da criança. 
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Anexo: 
 

Entrevista realizada com oito professoras da Educação Infantil: 

 

� Entrevistada 1- Professora da rede particular de ensino da classe 

de alfabetização. 

a- Entrevistadora: Em seu cotidiano escolar, você introduz 

algum conteúdo através dos jogos? 

Entrevistada: Sim. Os jogos de bingo parar trabalhar matemática 

e conceitos da Língua Portuguesa. 

b- Entrevistadora: Você acha que a prática de jogos na sala 

de aula possui atrativos para a criança? 

Entrevistada: Muitos, pois facilitam a aprendizagem e os alunos 

se interessam mais pelo conteúdo. 

c- Entrevistadora: Você realmente considera os jogos 

facilitadores da aprendizagem? 

Entrevistada: Considero, pois como já disse anteriormente, tudo o 

que é lúdico torna-se mais agradável para o aluno. 

d- Entrevistadora: Os jogos podem atuar como fonte de 

melhoramento nas participações dos alunos na sala de aula? 

Entrevistada: Sim, na maioria das vezes, todos os alunos querem 

participar das brincadeiras e também ajuda na socialização 

professor/aluno e aluno/ professor. 

e- Entrevistadora: Você concorda que é necessário 

reformular o trabalho pedagógico para a formação das crianças como 

um todo, englobando a afetividade, e expressão e a criatividade? 
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Entrevistada: Sim. Porque temos que trabalhar, visando não 

somente o conteúdo e sim todos os aspectos que envolvem o aluno, pois 

todos eles contribuem no processo ensino aprendizagem. 

� Entrevistada 2: Professora da rede pública  de ensino da 

classe de Educação infantil jardim III: 

a- Sim. Conteúdos matemáticos, relacionados á escrita, 

regras ou conceitos de socialização, valores etc. 

b- Sim, com certeza, pois o lúdico faz parte do universo da 

criança. 

d- Sim. Tudo que motiva o aluno facilita a apreensão dos 

conceitos trabalhados. 

e- Sim, pois através deles (os jogos), os alunos têm 

oportunidade de vivenciar regras, limites, tolerância; criam-se hábitos 

como: ouvir, esperar a vez para falar, dar opiniões. Eles podem perceber 

que sua participação é importante, assim como suas idéias dentro do 

grupo. 

f- Concordo. Pois tais áreas são imprescindíveis para o 

processo ensino aprendizagem, e nas práticas pedagógicas muito 

tradicionais não há espaço para as mesmas. É onde podemos identificar 

aqueles alunos que não conseguem sucesso na escola, pois são vistos 

apenas de maneira unilateral. 

 

� Entrevista 3- Professora da rede particular de ensino leciona na 

turma de educação infantil, o maternal. 

a- Às vezes, pois o maternal ainda é muito “imaturo” para que 

se introduza certos conteúdos através dos jogos, porém eles adquirem 

muitas experiências e desenvolvem-se com o seu dia- a- dia que é 

cercado de brincadeiras e atividades lúdicas em geral. 

b- A prática de jogos possui sim muitos atrativos para as 

crianças, pois o que é mais dinâmico sempre seduz os alunos. 
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c- Considero, pois ele é uma ponte entre a aprendizagem e o 

lúdico. 

d- Podem sim, uma vez que desafiados, os alunos tendem a 

querer descobrir, ganhar, conhecer regras etc. 

e- Não sei se depende da reformulação do trabalho 

pedagógico para que a formação da criança seja feita como um todo. 

Depende mais de cada professora, de como está ensinando, 

quais métodos são utilizados, ou seja, cada um prestar atenção em seu 

trabalho, pois cada um tem uma forma de ensinar. 

 

�Entrevista 4 - Professora da rede pública de ensino leciona na 

turma de Educação Infantil: jardim II. 

a - Nem sempre, pois apesar de ver os jogos como auxiliar da 

aprendizagem, acho que no momento de ensinar algo novo, cria-se muito 

tumulto, onde a criança fica tão “fascinada” em ganhar, que não dá a 

atenção necessária às explicações. 

b-Claro, pois como já disse, as crianças gostam do que é novo, 

diferente, o que quebra a rotina. 

c- Considero sim, pois “seduzida” pela brincadeira, a criança 

internaliza melhor os conceitos trabalhados. 

d- Relacionados a aqueles alunos mais tímidos podem sim, porém 

para aqueles alunos mais agitados podem tornar seu comportamento mais 

disperso. 

e- Concordo. Pois ainda existem professores que não trabalham 

visando o desenvolvimento integral da criança e sim seus próprios 

interesses. 
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� Entrevista 5 - Professora da rede pública da turma do segundo 

ano do Ensino Fundamental. 

a) Nem sempre apesar de achar interessante, pois infelizmente a 

escola onde leciono não apresenta muitos recursos para que trabalhemos com 

o uso de jogos e brinquedos, porém, utilizo da criatividade e monto com os 

alunos, bingos de papel, jogos de tampinhas de garrafas pet, fantoches de 

caixa de leite etc. 

b) Sim. Pois a prática de jogos, atrai as crianças , pois é um 

momento de descontração, alegria e de curiosidade onde a criança é desafiada 

a descobrir de forma prazerosa e atraente. 

c) Considero, pois o momento da brincadeira e dos jogos propicia a 

socialização e o aprendizado de forma espontânea e natural 

d) Com certeza, pois com os jogos os alunos experimentam todas as 

sensações como: felicidade, auto-estima, determinação, coragem e 

participação. 

e) Concordo, pois o trabalho deveria ser reformulado, incluindo os 

jogos não só para a hora do recreio e sim como um “ instrumento essencial de 

fixação de conteúdos para os alunos”. 

 

� Entrevista 6 - Professora da rede particular de ensino da turma do 

terceiro ano do Ensino Fundamental 

a) Sempre, pois antes da parte abstrata é importante que os alunos 

vivenciem o concreto aliando a matéria lançada, ao momento de ludicidade. 

b) Possui, pois aprendendo sem pressão e sem a tradição que existe 

atualmente nas escolas, a criança aos poucos ganha mais segurança em estar 

em sala, em freqüentar a escola. 

c) Os jogos com certeza são grandes facilitadores de aprendizagem, 

pois propiciam o “saber” de forma muito mais prazerosa e gratificante. 

d) Podem sim, pois os jogos estimulam,  uma maior concentração 

em sala, pois é de total interesse dos alunos, estando interessados , tudo fica 

mais fácil de ser trabalhado. 
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e) Sim, o trabalho pedagógico, precisa aceitar o novo e incluir mais 

os jogos na sala de aula, os professores precisam “romper” com a idéia de que 

jogo é algo dissociado do aprender significativo. 

 

� Entrevista 7- Professora da rede particular de ensino da classe de 

primeiro ano . 

a) Eu até os utilizo, porém não é uma prática constante pois prefiro 

usar outros métodos. 

b) Claro, pois tudo que está ligado ao divertimento certamente irá 

atrair muito mais os alunos do que a execução dos conteúdos. 

c) Podem até ser um auxiliar, mas não chega a ser um facilitador 

único de aprendizagem.  

d) Sim, pois aqueles alunos retraídos, tendem a participar mais pois 

os amigos estão envolvidos por isso usam  esse momento para se soltarem 

mais.  

e) Não concordo, acho importante não generalizar, pois existem 

outras formas de se trabalhar a formação das crianças como um todo que 

não somente através dos jogos. 

 

� Entrevista 8 - Professora da rede pública de ensino da turma 

do jardim III.   

a) Sim. Pois acredito ser importante trabalhar com conceitos, 

utilizando antes os jogos. 

b) Muitos, pois toda criança adora jogar, brincar, onde extravasam 

suas energias de forma educativa 

c) Facilitam não só a aprendizagem como também a boa 

convivência, o respeito de regras etc. 

d)  Sim, pois os alunos podem realmente através dos jogos 

demonstrar tudo o que sentem de forma mais divertida e sem propósitos. 
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e) Concordo, pois alguns professores ainda não despertaram para a 

importância do lúdico na vida escolar das crianças. Pois elas se desenvolvem 

de maneira muito mais atrativa e agradável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

64

ÍNDICE 

 

FOLHA DE ROSTO       2 

AGRADECIMENTO       3 

DEDICATÓRIA       4 

RESUMO        5 

METODOLOGIA       7 

SUMÁRIO        8 

INTRODUÇÃO       9 

 

CAPÍTULO I 

A ORIGEM DOS JOGOS      13 

 

CAPÍTULO II 

OS JOGOS NA APRENDIZAGEM    25 

2.1 – O Jogo para Piaget      29 

2.2 – O Jogo para Vygotsky     30 

2.3 – Diferenças entre Vygotsky e Piaget   32 

2.4 – “ Do Desafio Lúdico à Construção do Conhecimento 34 

2.5 – O Aspecto Afetivo do Jogo    37 

 

CAPÍTULO III 

“BRINCAR É COISA SÉRIA”: UMA NOVA CONCEPÇÃO SOBRE O PAPEL 

DO BRINCAR        39 

CONCLUSÃO       51 

BIBLIOGRAFIA       55 

ANEXO        58 


	AGRADECIMENTOS
	FOLHA DE ROSTO							2
	AGRADECIMENTO							3

