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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva analisar como o jogo e a brincadeira pode ser utilizado 

no processo de ensino-aprendizagem, viabilizando assim o avanço no 

desenvolvimento tanto físico quanto intelectual, emocional e social da criança na 

fase de educação infantil. A pesquisa além de ser de cunho bibliográfico utilizou-se 

também um estudo de caso com crianças de 1 a 5 anos de uma escola de médio 

porte em Goiânia – Goiás e para tanto recorreu-se à leitura de artigos, livros, 

documentos educacionais, sites e revistas de educação bem como a observação de 

crianças que são estimuladas a jogar e brincar durante o processo educativo. Assim 

procedendo, espera-se compreender a importância do jogo e da brincadeira na 

construção do ser humano tanto cognitivamente quanto social e cultura. 

 

Palavras-chave: Jogo; Brincadeira; processo ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

O presente estudo iniciou-se a partir de um estudo bibliográfico acerca 

de autores que tratam do envolvimento de jogos e brincadeiras no processo ensino-

aprendizagem.  Foi inserido também outra modalidade de pesquisa, o método 

observacional, onde analisou-se crianças matriculadas na Educação Infantil em uma 

escola situada na Região Leste de Goiânia. 

Observou-se com lócus de estudo o papel que a recreação, os jogos e 

as brincadeiras podem exercer no ambiente escolar nos aspectos cognitivos, social, 

físico e psicológico como método facilitador da aprendizagem. 

Na escola analisada, participaram do universo de amostras, cerca de 

40 crianças com idades variadas e nos turnos matutino e vespertino, abrangendo 

assim as séries: Infantil 2 anos, Infantil 3 anos, Infantil 4 anos e Infantil 5 anos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o ato de brincar ocorre geralmente onde há 

presença de crianças e independente do local basta somente algum tipo de 

estímulo para que sua imaginação possa a levar para um mundo de 

criatividade e movimento, e assim, mediante esta situação o tema do presente 

estudo é Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil. 

A questão central deste trabalho se dá a partir da problemática de 

como os jogos e as brincadeiras podem influenciar na aquisição de 

conhecimentos por parte das crianças que estão na Educação Infantil e o papel 

do educador, tendo em vista a sua compreensão da evolução das crianças.  

O tema sugerido é de fundamental relevância, pois justifica-se na 

importância de analisar a respeito da utilização dos jogos e brincadeiras na 

Educação Infantil, já que o ato de brincar promove não só a diversão em si, 

mas também a aprendizagem dos conhecimentos adquiridos através das aulas 

expositivas dos conteúdos. Quando se trabalha qualquer conteúdo utilizando 

brincadeiras e jogos não significa que está ocorrendo um descaso com a 

aprendizagem do conteúdo formal, apenas o educador está utilizando o lúdico 

para desenvolver e construir o conhecimento e respeitando o estágio de 

desenvolvimento no qual a criança encontra-se. Ao observar as práticas 

pedagógicas que predominam atualmente, percebe-se que há uma 

preocupação excessiva em apenas alfabetizar na educação infantil e em boa 

parte das escolas a utilização do brinquedo e os momentos destinados para o 

ato de brincar são substituídos por conteúdos e atividades que são pré-

requisitos para a alfabetização. O ato de brincar e o brinquedo (jogos) devem 

ser analisados como uma ferramenta pedagógica eficaz conscientizando assim 

o educador a respeito do desenvolvimento do conteúdo programático através 

do ato de brincar. 

Mediante tal estudo, os objetivos desta pesquisa são de 

apresentar a importância para os docentes a respeito da inserção dos jogos e 

brincadeiras na Educação Infantil com a finalidade de praticar a socialização, 
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auxiliar os alunos que tem dificuldades de assimilação de conteúdos e ampliar 

os conhecimentos teóricos veiculados na escola. 

As brincadeiras, sem dúvida alguma, são importantes por fazerem 

parte do universo infantil e por também proporcionar momentos agradáveis 

dando espaço à criatividade. Para fazer um estudo mais aprofundado a 

respeito destas questões é que se dividiu a presente monografia em três 

capítulos essenciais, onde no primeiro será abordado um breve histórico da 

infância e dos brinquedos infantil, no segundo capítulo se fará uma análise a 

respeito do jogo no processo de ensino-aprendizagem e por último, no terceiro 

capítulo será feito um estudo de caso numa escola de Educação Infantil 

compreendendo seu desenvolvimento por meio da utilização dos jogos lúdicos. 

Sendo assim, pode-se afirmar preliminarmente que o brincar não 

pode ser considerado meramente como uma atividade complementar a 

atividade pedagógica, mas sim como algo fundamental para a formação da sua 

identidade cultural e sua personalidade. 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DAS BRINCADEIRAS 

 

A vida da criança passou por diversas transformações e 

adequações com o passar dos anos. O núcleo familiar, começou a se organizar 

em torno da criança atribuindo-lhe grandes importâncias dentro do contexto da 

instituição família, onde a mesma deixou o anonimato e passou a ter seu 

espaço e garantias sociais, econômicas e até mesmo sentimentais mais 

atuantes. 

 

 

1.1 Breve histórico da Infância  

 

A infância como conhecemos hoje nem sempre existiu. 

Entendemos a criança como um ser diferente do adulto, com necessidades e 

características próprias, definidas pela cultura e momento histórico observado. 

De acordo com Ariès (1981) antes do século XVII, a família 

remetia a fidelidade dos servos e a criança era definida como “adulto em 

miniatura” não tendo assim um espaço bem definido na família e na sociedade, 

sendo vista com pouca importância, até mesmo pelo fato da grande maioria 

não sobreviver às doenças nos primeiros anos de vida. A mortalidade infantil 

era em taxas tão elevadas que não justificava a visão da infância como uma 

fase em si, mas como uma época de passagem para a vida adulta. 

Com o passar do tempo, a infância começou a ser reconhecida e 

a receber nomes próprios, a saber, da idade, onde ninguém havia criado roupa 

diferente, atividades ou comportamentos próprios para elas esses fatos fizeram 

com que a infância começasse a existir, mas ainda não justificava um lugar, um 

saber próprio. A construção moderna da infância, segundo Ariès (1981, p.245) 

“correspondeu a um trabalho de separação do mundo dos adultos e de 
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institucionalização das crianças foi quando as crianças deixaram de ser “um ser 

cômico e gentil, com o qual as pessoas se distrairiam com afeição” e passaram 

a inspirar a responsabilidade da educação e da moral”. 

Os primeiros livros para as crianças surgiram no final do século 

XVII, juntamente com a concepção de infância que até o momento não existia. 

Eram basicamente histórias das tradições orais e folclóricas recolhidas e 

impressas. Foi entre os séculos XVI e XVII que houve, num processo de longa 

duração, a configuração da sociedade moderna e, com ela, o surgimento do 

“status” de infância. Ate então, sem distinções de sinais culturalmente 

reconhecidos, como, por exemplo, vestuário e atividades pessoais. 

Ainda de acordo com Ariès (1981), há duas posições no que 

refere-se à infância, sendo que uma que afirma ser a criança ingênua, que 

necessita ser mimada constantemente, e outra que compreende que a mesma 

está em fase de crescimento, tendo a necessidade apenas de conceber noções 

de moralização e educação. Estes mimos, que são primeiramente recebidos 

em família, eram considerados como precursores de muitas falhas e para 

impedir este tipo de educação privada, tanto a Igreja quanto o Estado tomaram 

o encargo educativo, ou seja, o poder político e religioso, começaram a 

interferir na vida familiar, que por sua vez aceitou a intromissão, por acreditar 

não serem capazes de dar a formação adequada aos seus filhos. Ariès (1981, 

p.11) continua:  

 

A partir de um certo período, [...] e, em todo caso, de uma forma 
definitiva e imperativa a partir do fim do século XVII, uma mudança 
considerável alterou o estado de coisas que acabo de analisar. 
Podemos compreendê-la a partir de duas abordagens distintas. A 
escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. Isso quer 
dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de 
aprender a vida diretamente, através do contato com eles. A despeito 
das muitas reticências e retardamentos, a criança foi separada dos 
adultos e mantida à distância numa espécie de quarentena, antes de 
ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio. 
Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças 
(como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderam 
até nossos dias, a ao qual se dá o nome de escolarização. 
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Assim, este novo olhar atribuído à infância, a conduziu para um 

local tido como apropriado, e neste caso a escola foi a escolha sabendo que 

esta vai preparar-lhe para a convivência social dentro dos padrões morais 

estabelecidos, desencadeando também o processo de socialização.  

 

 

1.2 A infância atualmente 

 

Em 1959, ao ser proclamada a Declaração Universal dos Direitos 

da Criança, a criança como passou a ser tratada como cidadão, reconhecendo 

assim seus direitos, mas mesmo assim ao analisar a situação da infância no 

nosso país percebe-se que estes mesmos direitos não são totalmente 

atendidos, em consequência de uma significativa desigualdade existente e falta 

de políticas sociais para solucionar questões como: altas taxas de mortalidade, 

frequência e permanência na escola, trabalho infantil, maus-tratos, mortes por 

causas violentas, abuso sexual e negligência.  

 

Desprovida das condições necessárias para se apropriar de 
sua natureza humana, a criança tem-se revelado submersa no 
“reino da necessidade” e submetida a um contexto onde a 
exploração e a alienação se constituem como um dado 
universal. Sua infância é relegada por tratar-se de um 
infantilismo, inocência e imaturidade, e sua vivência como 
criança é travestida como instrumento de lucro, de imagens e 
de consumo. Muitas vezes abstraída por generalizações, a 
criança passa a ser a réplica do adulto revigorada em vários 
contextos sociais. (ARAÚJO, 1996, p.148) 

 

Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a 

pessoa até os doze anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe 

sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O Brasil foi o primeiro 

país da América Latina, no que diz respeito à promoção e defesa dos Direitos 

da Criança, a normatizar a concepção sustentada pela Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU 
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em 20 de novembro de 1989, com enfoque na proteção integral da criança e do 

adolescente. Segundo Abramovay (1999, p.155): 

 

O Estatuto da criança e do Adolescente – ECA foi um importante 
ponto de partida para a política da criança/adolescente como sujeito 
de direitos, como cidadã. Sua aprovação resultou de uma intensa 
atividade dos movimentos sociais em favor da criança e do 
adolescente, envolvendo grupos e instituições ligados ao Fórum 
Nacional de Crianças e Adolescentes e contando com o apoio de 
vários setores relevantes da sociedade civil. Desde sua criação até 
agora, muitos passos foram dados.  

  

Grande parte das crianças, apesar de estarem inseridas no 

mundo dos adultos, não são tratadas com os mesmos direitos inerentes a 

todos os cidadãos, e pior ainda é a escassez de espaços para viverem o lúdico, 

algo de extrema importância e necessário nesta etapa da vida. Os fatores 

relacionados à concepção de infância e como as mesmas devem ser tratadas e 

educadas permitem analisar e refletir melhor sobre as concepções hoje 

existentes, possibilitando assim, uma reflexão sobre a educação e a escola 

hoje.  

Araújo (1996, p. 106) define bem esses aspectos:  

 

O lúdico assume, então, o poder de mascarar as diferenças de 
classe, negar as contradições e os conflitos, ao transportar a criança 
para um mundo no qual as variáveis sociais e econômicas não 
contam. Neste sentido, o lúdico passa a ser algo de interesse para o 
sistema econômico à medida que seu significado atende às 
expectativas do sistema e revela sua função utilitarista na 
perpetuação dos valores capitalistas.  

 

Assim, a maneira de como as crianças vivem e são tratadas, 

como também as diversas violações de seus direitos e crescente aumento da 

violência na sociedade são situações que são frequentemente trazidas para o 

espaço escolar e nesta diapasão, a escola não pode omitir do reconhecimento 

da criança como sujeito social e histórico, apesar de ser uma concepção muito 
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recente. Cabe, então, aos educadores conscientizar suas práticas com o 

reconhecimento da criança como sujeito atuante das práticas sociais. 

 

 

1.3 Conceito de Brincar 

 

Segundo Froebel apud Nallin, 2005 que define o brincar como 

uma ação livre da criança e ao considera-lo como uma atividade espontânea, 

dá suporte para o ensino e permite que o brincar ora seja uma atividade livre, 

ora orientada. De acordo com a autora as concepções froebelianas de 

educação, homem e sociedade estão intimamente vinculados ao brincar 

visando educar e desenvolver a criança. A teoria metafísica do Froebel define 

que o brincar propicia o estabelecimento de relações entre os objetos culturais 

e a natureza, unificando para o mundo espiritual. 

 

A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem neste 
estágio e, ao mesmo tempo, típico da vida humana enquanto todo da 
vida natural interna do homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, 
liberdade, contentamento, descanso externo [\] A criança que 
brinca sempre, com determinação auto-ativa, perseverando, 
esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem 
determinado, capaz de auto-sacrifício para a promoção de seu bem 
e dos outros\ O brincar, em qualquer tempo, não é trivial, é 
altamente sério e de profunda significação. (KISCHIMOTO apud 
FROEBEL, 1999, p. 23) 

 

Conceituar o brincar como uma brincadeira que a criança inicia 

desde o seu nascimento no âmbito familiar e continua com seus pares. A 

princípio ela não apresenta um objetivo educativo definido e segundo grande 

parte dos autores ela é desenvolvida pela criança para seus prazeres, 

recreação, integração com os pais e exploração do meio ambiente. 

Tabanez e Silva (2003) definem o brincar como um espaço no 

qual podemos observar os conhecimentos que as crianças já possuem 
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ativando a memória. Ao brincar a criança busca imitar, imaginar, representar e 

comunicar podendo assim ser um personagem, um animal ou um objeto, 

possibilitando a atualização dos seus conhecimentos prévios. 

Segundo Coria-Sabini e Lucena (2009, p. 13) 

 

Aprendizagem, em sentido amplo, pode ser definida como a 
aquisição de habilidades, hábitos, preferências, ou seja, a aquisição 
de padrões de desempenhos em resposta aos desafios ambientais. 
Na sua trajetória de vida, ao enfrentar esses desafios, cada pessoa à 
sua maneira e no seu tempo, dá sentido à sua vida e cria sua própria 
história.  

 

Já Piaget apud Cória-Sabini e Lucena (2009) afirma que o 

indivíduo ao aprender, procura adaptar-se as influências do meio como uma 

atividade organizadora buscando também interpretar os estímulos, intervindo 

necessariamente em sua qualificação. 

E assim Piaget não concorda que a relação estímulo e resposta 

seja realizada por um processo de associação. Para ele a aprendizagem é um 

processo de adaptação que se desenvolve no decorrer do tempo como 

resposta dadas pelo sujeito a um conjunto  de estímulos anteriores e atuais. 

Vygotsky apud Coria-Sabini e Lucena  (2009, p. 23) em sua teoria 

sobre aprendizagem e o desenvolvimento afirma que eles estão 

interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança. 

 

O aprendizado não é desenvolvimento, entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 
põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de 
outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado 
é um aspecto necessário e universal do processo de 
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 
organizadas e especificamente humanas.  

 

Para as autoras, Vygotsky define que cada conteúdo escolar tem 

uma relação específica como desenvolvimento mental da criança. E essa 
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relação sofre alterações quando a criança muda de uma etapa para a outra 

permitindo que se diferencie os estágios no desenvolvimento dos conteúdos. 

De acordo com Vygotsky (apud Cória-Sabini e Lucena, 2003) a 

criança já aprende os conteúdos escolares muito antes de entrar na escola. E a 

escola só desempenhará bem seu papel se não se limitar apenas a 

transmissão de conteúdos, mas sim de ensinar os alunos a raciocinarem para 

terem acesso ao conhecimento elaborado ao longo de sua história. 

 

 

1.3.1 Breve histórico sobre as brincadeiras e jogos infantis 

 

 Os brinquedos surgiram ao mesmo tempo em que houve o 

desenvolvimento da sociedade, contribuindo com o progresso do homem e o 

mundo que o circunda.  

Tanto os jogos quanto as brincadeiras ocupavam um lugar de 

extrema importância nas sociedades antigas mesmo aparecendo em situações 

tidas contraditórias, pois ao mesmo tempo que o jogo eram todos admitidos 

sem restrições nem discriminações, por outro lado uma minoria arraigada de 

moralistas os condenava denunciando sua imoralidade sem admitir a prática 

dos jogos e brincadeiras. 

Para Ariès (1981, p. 49), as brincadeiras ocorriam na seguinte 

fase: 

 

[...] a especialização das brincadeiras atingia apenas a primeira 
infância; depois dos três ou quatro anos, ela se atenuava e 
desaparecia. A partir dessa idade, a criança jogava os mesmos jogos 
e participava das mesmas brincadeiras dos adultos, quer entre 
crianças, quer misturada com adultos.  

 

Neste início de concepção de sociedade, surgiram brinquedos 

como o pião (que recriava o movimento dos astro e descobrir como seria o 
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tempo), os jogos de tabuleiros (xadrez – jogo de adivinhação), dados (com o 

propósito de definir a sorte e azar) e o dominó (que era um passatempo muito 

utilizado por escravos). 

Para Kishimoto (2011, p.21),  

 

O vocábulo “brinquedo” não pode ser reduzido à pluralidade de 
sentidos do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, 
cultural e técnica. Enquanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. 
É o estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil. E a 
brincadeira? É a ação que a criança desempenha ao concretizar as 
regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o 
lúdico em ação. 

 

Assim, vários brinquedos tradicionais contam um pouco da 

história da humanidade assim como seu processo de desenvolvimento, 

valores, trabalho e lazer e sua interação com o mundo atribuindo assim os mais 

ricos significados de uma época. 

 

 

1.3.2 As brincadeiras e jogos atualmente 

 

Com o passar do tempo, e consequentemente com o 

desenvolvimento intelectual do homem os brinquedos e os jogos também 

evoluíram, porém não abandonou-se a parte lúdica. 

Antigamente os brinquedos eram artesanais e com a descoberta 

de novos materiais e tecnologias, apareceram as fábricas de brinquedos 

contribuindo também para a valorização da infância na sociedade. 

Ribeiro in Santos (1997, p.55) define as diferenças entre os 

brinquedos tradicionais (artesanais) e os industrializados: 

 

O brinquedo tradicional geralmente é criado ou confeccionado pela 
criança para a criança, dentro da concepção infantil de objeto de 
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brincar. Também é produto da expressão artesanal do homem do 
povo que, em sua simplicidade, reproduz as formas que aprenderam 
com as gerações  que o precederam. Este tipo de brinquedo faz parte 
do acervo de cultura espontâneo do povo. 

Brinquedo industrializado é projetado pelo adulto para a criança, 
conforme a concepção que o adulto possui, não cabendo a criança 
criar ou acrescentar nada e, em muitos momentos, devido ao alto 
custo do objeto, nem mesmo brincar com liberdade. Quando o 
brinquedo é oferecido como prova de status, para satisfazer a 
vaidade do adulto, as recomendações quanto ao uso são tantas, que 
restringem a atividade lúdica. 

 

No século XIX, após as grandes invenções, transformaram estas 

máquinas em miniaturas que foram transformadas em brinquedos. Os robôs e 

os jogos de vídeo-games, tiveram também seu espaço e objeto de cobiça entre 

os meninos. Para as meninas o “faz-de-conta” proporcionou que as mesmas 

tornassem uma espécie de “mini-donas-de-casa”. 

Com as transformações da sociedade e aumento considerável da 

violência, não se vê mais crianças brincando nas ruas, e em decorrência disto, 

as brincadeiras mais comuns são jogos de vídeo-game, computadores, 

internet, brinquedos eletrônicos, e por conta desta modificação da sociedade é 

que verifica-se mais crianças sedentárias e que não gostam de brincadeiras 

antigas. 

Assim, as brincadeiras atuais são mais direcionadas para o 

mundo moderno estimulando as crianças a participarem ativamente. 

 

 

1.3.3 O brincar na Educação Infantil 

 

Segundo Gisela Wajskop (2001, p.29) “a brincadeira é um fato 

social, espaço privilegiado de interação infantil e de constituição do sujeito da 

criança como sujeito humano, produto e produtor de história e cultura.” 

Bontempo in Kishimoto (2011, p. 63) afirma que: 
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Quando vemos uma criança brincando de faz de conta, sentimo-nos 
atraídos pelas representações que ela desenvolve. A primeira 
impressão que nos causa é que as cenas se desenrolam de maneira 
a não deixar dúvida do significado que os objetos assumem dentro de 
um contexto. Assim, os papéis são desempenhados com clareza: a 
menina torna-se mãe, tia, irmã, professora; o menino torna-se pai, 
índio, polícia, ladrão sem script e sem diretor. 

 

A brincadeira é uma forma de comportamento social. Como bem 

afirma Brougére (1989, p.32) “a brincadeira é uma mutação do sentido da 

realidade: nele as coisas transformam-se em outras. É um espaço à margem 

da vida cotidiana que obedece as regras citadas pelas circunstâncias.” 

O brinquedo na educação infantil, para Kishimoto in Santos (1997, 

p. 23) é compreendido como sendo: 

 

[...] objeto, suporte da brincadeira, supõe relação íntima com a criança, 
seu nível de desenvolvimento e indeterminação quanto ao uso, ou seja, 
a ausência de um sistema de regras que organize sua utilização. Uma 
boneca permite à criança desde a manipulação até brincadeiras como 
“mamãe e filhinha”. O brinquedo estimula a representação, a expressão 
de imagens que evocam aspectos da realidade. 

 

Para exercitar sua imaginação o ato de brincar é uma atividade da 

realidade cotidiana das crianças e, para que elas brinquem é suficiente, 

primeiramente, que não sejam impedidas deste exercício. Este ato ocorre 

independente de qualquer etnia, religião ou nação. 

Alguns autores abordam a importância do brincar para a 

aprendizagem da criança como as autoras Garcia e Marques apud Cória-Sabini 

e Lucena  (2009, p. 27)  afirmam que:  

 

A infância é a idade das brincadeiras. Por meio delas as crianças 
satisfazem grande parte de seus desejos e interesses particulares. O 
aprendizado da brincadeira, pela criança, propicia a liberação de 
energias, a expansão da criatividade, fortalece a sociabilidade e 
estimula a liberdade de desempenho.  
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Gardner (1994, p. 215-216), ao mencionar a questão da 

aprendizagem na Educação Infantil, afirma que:  

 

Seres humanos têm capacidades tremendas para aprender e se 
desenvolver, como pode ser facilmente visto se observarmos uma 
criança explorando ativamente seu ambiente durante os primeiros 
anos de vida. E pelo menos, algumas crianças continuam a 
demonstrar a pronta assimilação e um domínio impressionante 
depois que ingressam na escola e em outros meios educacionais.  

 

Para Piaget apud Coria-Sabini e Lucena, (2009) as atividades 

lúdicas fazem parte da vida da criança. De acordo com as autoras, Piaget 

afirma que os jogos, as brincadeiras regradas são recursos importantes para a 

aprendizagem tanto da leitura como do cálculo ou da ortografia. A partir do 

momento que propiciam, estimulam a troca de ideias, levantamento de 

hipóteses, a experimentação, teste de realidade eles favorecem a ligação entre 

o pensamento e a realidade, promovendo assim, o desenvolvimento da 

cognição. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (Brasil, 1998), é importante que se ofereça à criança, 

atividades voltadas para as brincadeiras ou para as aprendizagens que 

ocorrem em grupo para que ela possa exercer sua capacidade de criar. 

Quando elas brincam, recriam e repensam os acontecimentos que deram 

origem às brincadeiras. Nesse sentido, o brincar proporciona oportunidade para 

que as crianças possam experimentar o mundo e internalizar uma 

compreensão particular as pessoas, sentimentos e acontecimentos. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO II 

O JOGO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Sabe-se que o jogo é uma atividade que possui um alto valor 

educacional e a sua utilização pode trazer inúmeras vantagens para o processo 

de ensino e aprendizagem nas quais pode-se destacar de acordo com Lima 

(2010): 

 

O jogo é um impulso natural da criança funcionando assim como um 
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. 
O jogo favorece a adquisição de condutas cognitivas e 
desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, 
rapidez, força, concentração, etc. (LIMA, Sandra Vaz. O Jogo no 
Processo de Ensino Aprendizagem. disponível em 
http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=1249, 
acesso em 20.10.2012) 

 

A inserção dos jogos no processo de ensino-aprendizagem auxilia 

na formação tanto cognitiva quanto em atitudes sociais tais como: a espírito de 

cooperação, respeito às regras, respeito, senso de responsabilidade e justiça e 

noções de trabalhos individuais e grupais além de unir a vontade e o prazer no 

momento da realização de uma determinada atividade. 

 

 

2.1 Tipos de jogos segundo Piaget 

 

De acordo com Piaget (1978), o desenvolvimento de um indivíduo 

decorre ao longo do tempo através de um processo gradual, dinâmico e 

http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=1249
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contínuo integrando tantos os aspectos afetivos, físico-motor, moral, linguístico 

e social, e para ele o que estimula este desenvolvimento é a integração do 

indivíduo com seu meio social onde serão assimiladas informações de acordo 

com o desenvolvimento a qual o sujeito encontra-se. 

Assim, de acordo com Wadsworth (1992, p.52): 

 

A maturação é um aspecto intrínseco ao indivíduo e desempenha 
papel importante também em seu desenvolvimento cognitivo, uma 
vez que este se constitui a partir das transformações ocorridas nos 
esquemas com os quais a criança nasce. Tais esquemas são 
estruturas, inicialmente de natureza reflexa, que se adaptam e se 
modificam com o desenvolvimento mental. Ao nascer, a criança 
possui poucos esquemas. Com o seu desenvolvimento, os esquemas 
se transformam, tornam-se mais diferenciados, mais numerosos. 

 

Assim, a inteligência é de acordo com Piaget (1982) o resultado 

da experiência do indivíduo e é através dela que o mesmo se insere no mundo 

exterior modificando-o dia a dia e para que haja o desenvolvimento da 

inteligência, o autor admite que deva existir a necessidade de que o indivíduo 

adapte-se ao meio social mediante seu contato garantindo a construção do seu 

próprio pensamento.  

Mediante estas informações, Piaget classificou os jogos em três 

categorias de acordo com as três fases do desenvolvimento infantil que será 

explicitado logo a seguir: 

 

 

2.1.1 Fase sensório-motora (do nascimento até os 2 anos) 

 

Nesta fase a criança brinca sozinha e é caracterizado pela 

manifestação do pensamento da criança através de suas sensações e 

movimentos (sensório e motor), onde a criança explora muito o seu corpo e os 



20 
 

movimentos por ele realizados, por isso que afirma-se que nesta fase a criança 

está imersa num egocentrismo incosciente e integral.  

Uma outra característica que é importante destacar a respeito da 

construção de esquemas de ação que levam a criança a compreensão de 

pessoas e objetos e estas experiências são destacadas em sua fase inicial 

através de um contato direto da criança com estes elementos. 

 

 

2.1.2 Fase pré-operacional (dos 2 aos 5 ou 6 anos) 

 

Nesta fase a criança terá uma breve noção da existência de 

regras e iniciam os jogos de “faz de conta”. Neste período que Piaget definiu 

como pré-operacional onde o principal progresso é o desenvolvimento da 

habilidade em que a criança tem de substituir um objeto, situação ou pessoa 

por símbolos (palavras) em que constitui-se que a inteligência da criança 

passou a ser realizada mediante ações interiorizadas tornando-se capaz de 

utilizar esquemas simbólicos (função semiótica). 

Mediante este esquema simbólico, aparece um novo tipo de 

capacidade intitulada de imitação que viabiliza a assimilação da realidade ao 

próprio “eu” da criança, o que segundo Piaget este comportamento evolui 

gradativamente fazendo a transição da reprodução meramente pelo sujeito das 

próprias ações. 

Neste período a criança já consegue distinguir um significado 

daquilo que ele significa dispondo de esquemas representativos permitindo que 

possa representar um objeto por meio de símbolos.  
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2.1.3 Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos) 

 

Neste momento as crianças aprendem as regras dos jogos e 

conseguem trabalhar em grupo colocando-as em prática. Durante este período, 

as falhas decorrentes da fase pré-operacional, são de certa forma superadas 

pois a criança adquire tanto o conceito de conservação quanto o da invariância.  

A criança, nesta fase, consegue ordenar objetos tendo como 

objetivo uma qualidade padrão estabelecendo relações e no que refere-se ao 

pensamento esta criança também estabelece as relações de causa e efeito, 

meio e fim, sequenciando ideias e trabalhando com elas. 

As principais características deste período são: o respeito, 

companheirismo, justiça e honestidade. 

 

 

2.2 Classificação dos Jogos segundo Piaget de acordo com a 

estrutura mental  

 

2.2.1 Jogo de exercício sensório-motor  

 

Sabendo que o jogo é uma atividade que ocorre naturalmente no 

ser humano, a atividade lúdica surge como uma série de exercícios tidos como 

motores simples e sua finalidade principal é o de seu próprio prazer pelo 

funcionamento onde consistem em repetição de gestos e movimentos simples. 

Mesmo que estes jogos sejam iniciados na fase maternal e permaneçam até 

meados dos 2 anos, eles conseguem manter-se durante boa parte da infância 

até a fase adulta. 
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2.2.2 Jogo simbólico  

 

Este tipo de jogo surge entre 2 e 6 anos de idade e a sua função, 

de acordo com Piaget (1978) consiste em satisfazer o “eu” mediante de uma 

transformação do real em função dos desejos, ou seja, de assimilar a realidade 

vivida.  

Neste tipo de jogo, a criança tende a fazer uma reprodução por 

meio das brincadeiras e jogos, sobre relações predominantes em seu convívio 

e de assimilar como se auto-expressar, esses jogos intitulados de “faz-de-

conta” possibilita à criança a realização de sonhos e fantasias. 

Já entre os 7 e 12 anos, este simbolismo se perde e surgem 

desenhos, trabalhos manuais, representações teatrais, etc., onde a utilização 

de computadores, tablets, celulares, tornam-se ferramentas úteis se bem 

utilizadas. Piaget (1978, p. 79) ainda afirma que: 

  

[...] é evidente que os jogos de construção não definem uma fase 
entre outras, mas ocupam, no segundo e sobretudo no terceiro nível, 
uma posição situada a meio de caminho entre o jogo e o trabalho 
inteligente [...] 

 

 

2.2.3  Jogo de regras 

 

Este tipo de jogo manifesta-se por volta dos cinco anos de idade, 

mas desenvolve-se efetivamente dos 7 aos 12 anos e pode perdurar durante 

toda a vida do indivíduo com a práticas de esportes, trabalho, jogos de xadrez 

e baralho, etc. Sua característica principal é a presença de um conjunto de leis 

que são impostas pelo grupo e o não cumprimento das mesmas pode acarretar 

penalizações havendo assim uma forte competição entre os indivíduos.  



23 
 

O jogo de regras surge em decorrência do “abandono” da criança 

da sua fase egocêntrica possibilitando os relacionamentos afetivo-sociais.  

 

 

2.2.4 Jogos Educativos Computadorizados 

 

A finalidade dos jogos educativos computadorizados é de além de 

entreter possibilita também a aquisição de conhecimento. Eles devem tentar 

explorar todo o processo de ensino-aprendizagem sendo ótimas ferramentas 

de apoio ao educador na sua tarefa diária. 

De acordo com Passerino (1998) os Jogos Educativos 

Computadorizados possuem as seguintes características: 

 

• Trabalham com representações virtuais de maneira coerente.  
• Dispõem de grandes quantidades de informações que podem 
ser apresentadas de maneiras diversas (imagens, texto, sons, filmes, 
etc.), numa forma clara objetiva e lógica.  
• Exigem concentração e certa coordenação e organização por 
parte do usuário.  
• Permite que o usuário veja o resultado de sua ação de maneira 
imediata facilitando à auto-correção (afirma a autoestima da criança) 
trabalham com a disposição espacial das informações, que em alguns 
casos pode ser controlada pelo usuário.  
• Permitem um envolvimento homem-máquina gratificante.  
• Têm uma paciência infinita na repetição de exercícios.  
• Estimulam a criatividade do usuário, incentivando-o a crescer, 
tentar, sem se preocupar com os erros. (PASSERINO, Liliana Marina. 
Avaliação de Jogos Educativos Computadorizados. Disponível em: 
http://www.c5.cl/tise98/html/trabajos/jogosed/index.htm, acesso em: 
01 de Nov. 2012) 

 

 

 

 

 

http://www.c5.cl/tise98/html/trabajos/jogosed/index.htm
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2.3 O lúdico na educação  

 

Atualmente, entre os educadores é unânime o reconhecimento da 

importância do jogo e das brincadeiras durante o processo educativo, o que 

diferencia é a forma como estes jogos estão inseridos, pois de um lado existem 

os educadores que utilizam do jogo e da brincadeira como forma de fixar 

conteúdos e do outro lado é como apenas uma forma de diversão que é 

totalmente separado do momento conteudista.  

Sabe-se que a utilização do lúdico na Educação Infantil 

demonstra a utilização de métodos que sejam agradáveis e de acordo com as 

crianças fazendo com que o processo de aprendizado possa acontecer dentro 

do “seu mundo”, sendo um momento de total interesse e importância.  

Quando se fala em lúdico, muitos educadores ainda afirmam ser 

algo fútil, mas deve-se compreender que decorre de uma ação onde a criança 

faz de forma autônoma e espontaneamente sem a interferência de um adulto e 

a utilização da metodologia lúdica faz com que a criança torne-se uma 

“pesquisadora” que é consciente do objeto de ensino e o educador como 

agente gerenciador do aprendizado a medida que escolhe o que é colocado à 

disposição da pesquisa em si e o conteúdo que é importante naquele dado 

momento. 

Já com relação aos objetivos e as regras próprias, é no jogo ou na 

brincadeira que a criança sente domínio da situação, mesmo sabendo da 

existência de um adulto, que no caso é o educador, liderando.  

Piaget (1994) no livro Juízo Moral da Criança demonstra que o 

jogo pode proporcionar relações sociais completas, onde a pequena 

comunidade pode agir sob o domínio de regras que aprenderam ou que ela 

mesmo criou. 

Assim, atualmente, muito se fala das inteligências múltiplas em 

que se tem de valorizar nos alunos os aspectos como a criatividade, senso 

crítico, espírito empreendedor, cooperação, e o jogo cumpre este papel 
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proporcionando o desenvolvimento de múltiplas capacidades sendo um agente 

facilitador da auto-descoberta e da auto-avaliação, valorizando suas qualidades 

e proporcionando um melhor convívio com as diferenças.  

 

 

2.4 A educação infantil e seu desenvolvimento por meio da 

utilização dos jogos lúdicos 

 

O desenvolvimento da Educação Infantil por meio da utilização 

dos jogos divide-se em algumas etapas de acordo com a idade da criança. O 

lúdico deve ser inserido diariamente de modo com que a criança socialize mais 

facilmente e possam expressar-se melhor enfatizando diversos conhecimentos 

na área lógico-matemático e preservação na área de ciências.  

Além dos jogos e brincadeiras, a atividade esportiva também 

assume um papel de extrema importância no desenvolvimento infantil como 

enfatiza Cozac (2001, p.16): 

 

[...] a atividade esportiva, seja ela apenas um exercício ou uma 
modalidade esportiva onde haja competição, deve ser feita com amor 
e dedicação. Este ponto é unanimidade na maioria das crianças. 
Infelizmente, visível apenas, no olhar das crianças. Poucos pais 
possibilitam a seus filhos uma escolha livre do esporte/exercício que 
irão praticar. 

Assim, o lúdico, é uma atividade sem sombra de dúvidas que 

possui um valor educacional intrínseco e a sua utilização no ambiente escolar 

traz inúmeras vantagens para o processo de ensino e aprendizagem, as quais 

Lima (2008) destaca: 

 

§ O jogo é um impulso natural da criança funcionando assim 
como um grande motivador; 
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§ 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; 
§ O jogo favorece a aquisição de condutas cognitivas e 
desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, 
rapidez, força, concentração, etc. (LIMA, Sandra Vaz. O Jogo no 
Processo de Ensino Aprendizagem. Disponível em: 
http://www.artigonal.com/educacao-artigos/o-jogo-no-processo-de-
ensino-e-aprendizagem-340331.html, acesso em: 25 de out. de 2012) 

 

O ensino que utiliza meios lúdicos proporciona ambientes 

gratificantes e agradáveis onde serve de estímulo para o desenvolvimento da 

criança.   

 

 

2.5 Os Jogos e Brincadeiras conforme os Referenciais  

 

Mediante as necessidades de implementação do uso de jogos e 

brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem, o Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) contribui também com propostas educacionais como forma de 

auxiliar o desempenho dos estudantes.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998) demonstra que: 

 

As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles 
que possuem regras, como os jogos de sociedade (também 
chamados de jogos de tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos, 
corporais etc, propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por 
meio da atividade lúdica. (BRASIL, 1998, p.28, v.1) 

 

Ainda, o mesmo Referencial ressalta que: 

 

http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao45729&url=cursos/coordenacao-pedagogica
http://www.artigonal.com/educacao-artigos/o-jogo-no-processo-de-ensino-e-aprendizagem-340331.html
http://www.artigonal.com/educacao-artigos/o-jogo-no-processo-de-ensino-e-aprendizagem-340331.html
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Jogos de escuta dos sons do ambiente, de brinquedos, de objetos ou 
instrumentos musicais; jogos de imitação de sons vocais, gestos e 
sons corporais; jogos de adivinhação nos quais é necessário 
reconhecer um trecho de canção, de música conhecida, de timbres 
de instrumentos etc.; jogos de direção sonora para percepção da 
direção de uma fonte sonora; e jogos de memória, de improvisação 
etc. são algumas sugestões que garantem às crianças os benefícios 
e alegrias que a atividade lúdica proporciona e que, ao mesmo 
tempo, desenvolvem habilidades, atitudes e conceitos referentes à 
linguagem musical. (BRASIL, p. 72, v.3) 

 

Assim, percebe-se que os primeiros anos de vida de uma criança 

são sim propícios para aprendizagem e é nesta fase que ela percebe o que é 

linguagem musical e sabe diferencia-los. Todo e qualquer trabalho 

desenvolvido na Educação Infantil deve ser mediante estímulos integrando a 

aprendizagem através de jogos e brincadeiras. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) na Lei 

n.9394 artigo 29 de 1996 explicita que: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1998, 
p. 8) 

 

Então, além dos jogos que estão inseridos na cultura de um povo, 

ela se forma através do lúdico desenvolvido primeiramente na própria família 

através de conversas cotidianas, músicas e brincadeiras. 

Os momentos de jogos e brincadeiras também é citado pelo 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), 

   

Os momentos de jogo e brincadeira devem se constituir em 
atividades permanentes nas quais as crianças poderão estar em 
contato também com temas relacionados ao mundo social e natural.   
O professor poderá ensinar às crianças jogos e brincadeiras de 
outras épocas, propondo pesquisas junto aos familiares e outras 
pessoas da comunidade e/ou em livros e revistas. Para a criança é 
interessante conhecer as regras das brincadeiras de outros tempos, 
observar o que mudou em relação às regras atuais, saber do que 
eram feitos os brinquedos, etc. (BRASIL, 1998, p. 200, v.3) 
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Assim, percebe-se que toda e qualquer atividade possui, 

necessariamente, um desafio pessoal por parte dos educadores, partindo do 

ponto de vista onde as situações e problemas presentes necessitam de uma 

dedicação para ter um resultado satisfatório e esta aprendizagem conquistada 

através dos jogos e brincadeiras estimula o aluno a adquirir um crescimento 

pessoal mediante a busca de soluções e alternativas para os mesmos. 

 

 

2.6 Jogos e brincadeiras e o desenvolvimento psicomotor 

 

O ato de jogar ou brincar é considerado como uma das formas 

mais comuns do comportamento durante a infância, conforme foi descrito nos 

itens anteriores do presente capítulo. O estudo do jogo na perspectiva do 

desenvolvimento da criança pode ser visto no âmbito de diversas investigações 

científicas e a sua ampla defesa  sendo um dos direitos das crianças. 

A medida que a criança joga, ela transparece em sua ações seus 

sentimentos (alegria, agressividade, tristeza, excitação) e para que possa haver 

um maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser 

restritamente livre e sim com atividades direcionadas que auxiliam no empenho 

do sistema motor quanto também psíquico.  

Para Elkonim (2009, p.404-405), 

 

O paradoxo fundamental que se manifesta, ao passar do jogo com 
objetos para a interpretação de papeis, consiste em que no meio 
objetal imediato das crianças pode não ocorrer nenhuma mudança 
essencial no momento dessa transição.  

 

Tendo um bom nível de desenvolvimento psicomotor, atribui a 

criança mecanismos que fazem com que expresse todos os movimentos que 
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são possíveis realizar com seu corpo e este nível se dá mediante a dois 

processos: independência e coordenação.  

Assim, é a partir de jogos e brincadeiras que as crianças notam a 

sociedade que a circunda reproduzindo-a, e o jogo é a condição para que se 

possa desenvolve-las, pois as mesmas assimilam e podem transformar a 

realidade quando estão jogando ou brincando. Evidencia-se que, mesmo diante 

as dificuldades e limites muitas vezes impostos pelo jogo, estes certamente 

contribuirão no desenvolvimento desta criança em diversos aspectos lidando 

assim com as frustrações futuras. 

 

 

2.7 Jogos e Brincadeiras para crianças portadoras de 

necessidades especiais 

 

De acordo com os itens anteriores, percebe-se que os jogos e 

brincadeiras são de extrema importância no desenvolvimento da criança e não 

obstante a criança PNE também enquadram nesta ação pedagógica.  

Para Mrech in Kishimoto (2011, p.122) comenta, 

 

O processo de aprendizagem da criança é compreendido como um 
processo pluricausal, abrangente, implicando componentes de vários 
eixos de estruturação: afetivos, cognitivos, motores, sociais, 
econômicos, politicos, etc. A causa do processo de aprendizagem, 
bem como das dificuldades de aprendizagem, deixa de ser localizada 
somente no aluno e no professor e passa a ser vista como um 
processo maior com inúmeras variáveis que precisam ser 
apreendidas com bastante cuidado pelo professor e psicopedagogo.  

 

Ide (2011, p. 88) ainda afirma que: 

 

[...] o jogo possibilita ao deficiente mental aprender de acordo com 
seu ritmo e suas capacidades, além de propiciar a integração com o 
mundo por meio de relações e de vivências. O jogar, por ser livre de 
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pressões e avaliações, cria um clima de liberdade, propício à 
aprendizagem, e estimula a moralidade, o interesse, a descoberta e a 
reflexão. A aquisição do conhecimento físico e a exploração do meio 
ambiente e dos objetos que o constituem possibilitam à criança ter 
elementos para estabelecer relações e desenvolver seu raciocínio 
lógico-matemático, o que é importante para o desenvolvimento da 
capacidade de calcular, de ler e de escrever. 

 

Assim, o brincar é um momento indispensável tanto a saúde 

física, quanto emocional e intelectual de toda criança, e embora a criança PNE 

apresente certos “atrasos” no seu desenvolvimento cognitivo e motor, elas 

também necessitam de atividade lúdicas no seu dia a dia escolar. 

Compreende-se, portanto, que crianças portadoras de 

necessidades especiais, possuem também algum tipo de necessidade especial 

no que refere-se ao processo ensino-aprendizagem. E mediante este fator é 

que percebe-se que a inserção do lúdico, com brincadeiras e jogos, por serem 

também ferramentas cognitivas sendo utilizada como uma metodologia eficaz 

para atender algumas especificidades. 

Mrech apud Fernandez (2011, p. 141) afirma a respeito das 

modalidades de aprendizado apresentado em cada indivíduo, 

 

Em cada um de nós, podemos observar uma particular “modalidade 
de aprendizagem”, quer dizer, uma maneira pessoal para aproximar-
se do conhecimento e para conformar seu saber. Tal modalidade de 
aprendizagem constrói-se desde o nascimento, e através dela nos 
deparamos com a angustia inerente ao conhecer-desconhecer. 

A modalidade de aprendizagem é como uma matriz, um molde, um 
esquema de operar que vamos utilizando nas diferentes situações de 
aprendizagem.  Se analisarmos a modalidade de aprendizagem de 
uma pessoa, veremos semelhanças com sua modalidade sexual e 
ate sua modalidade de relação com o dinheiro. 

 

Quando a necessidade for visual, será necessário a utilização de 

livros em braile, se for auditiva de algum tradutor de libras ou mesmo que o 

professor tenha formação para tal, e assim por diante. E no que refere-se aos 

jogos, pode aplicar o mesmo método dedutivo, sendo que apenas o material 

didático utilizado nos jogos com as devidas adequações para cada situação.  
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Percebe-se que, nem todos os jogos vão atender as 

necessidades educacionais de um aluno PNE, sendo assim a necessidade de 

adequa-los ou mesmo de criar outras atividades que possam atende-los. E 

assim, cabe ao professor a arte de possibilitar a esta criança o acesso ao 

conhecimento através da sua vivência atribuindo possibilidades de obtenção de 

conhecimentos de forma mais agradável e motivadora. 

Ide (2011, p. 101) ainda comenta que: 

 

Os jogos educativos ou didáticos estão orientados para estimular o 
desenvolvimento do conhecimento escolar mais elaborado: calcular, 
ler e escrever. São jogos fundamentais para a criança deficiente 
mental por iniciá-la em conhecimentos e favorecer o desenvolvimento 
de funções mentais superiores prejudicadas. 

 

As atividades lúdicas sendo bem orientadas de acordo com o que 

se objetiva pode ocasionar o desenvolvimento de todas as habilidades 

(motoras, perceptivas) dando ênfase na formação de noções lógicas (seriação, 

conservação e classificação) dentre outros conhecimentos.  

Brincando ou jogando a criança com PNE juntamente com outras 

crianças desenvolve sua socialização, melhorando a auto-estima, comunicação 

interpessoal e companheirismo respeitando regras.  

Conscientizar que a criança com PNE é um todo integrado, sendo 

assim uma condição básica para a obtenção de seu desenvolvimento em pleno 

êxito e o professor nesta situação assume-se de modo a estimular o máximo 

este desenvolvimento estando sempre ao seu lado, mediando e orientando nas 

atividades. 

Mrech in Kishimoto (2011, p. 145), finaliza o assunto expondo 

que: 

 

Os brinquedos, os jogos e os materiais pedagógicos geralmente são 
empregados a partir de um modelo de inteligência unidimensional que 
privilegia o eixo cognitivo. Estudos recentes têm revelados que as 
inteligências podem ser várias e não necessariamente 
intercambiáveis entre si. Embora a criança autista tenha uma 
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excelente memória para a música, isto não quer dizer que o mesmo 
ocorra com os seus outros tipos de inteligência. A sua inteligência 
linguística pode ainda não ter percebido o sentido das palavras. A sua 
inteligência lógico-temporal pode ainda não saber o que é passado, 
presente e futuro etc. 

 

E por fim, um outro aspecto de grande importância é que em 

grande parte há uma frustração por parte dos pais desde o nascimento desta 

criança, o que gera uma forma de “auto-punição” ocasionando assim uma 

super-proteção excessiva que pode por diversos momentos atrapalhar o 

desenvolvimento desta criança.  
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CAPÍTULO III 

A EDUCAÇÃO INFANTIL E SEU DESENVOLVIMENTO 

POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS JOGOS LÚDICOS – 

ESTUDO DE CASO 

 

Após o estudo acerca do tema Jogos e Brincadeiras, é possível 

analisar e planejar os espaços de jogo dentro do ambiente escolar, pois é na 

sala de aula que podem ser desenvolvidas e postas em prática as atividades 

aproveitando também o mobiliário como mesas, cadeiras, etc., como recursos 

além do próprio espaço fora de sala.  

Na escola escolhida para o estudo de caso, situada na região 

metropolitana de Goiânia, Goiás, além dos inúmeros brinquedos, a mesma 

também possui uma vasta gama de jogos para as mais diversas idades e 

temas propostos. Em uma conversa informal com a diretora a mesma afirma 

que a implementação de espaços lúdicos permite um trabalho complementar 

de comprovada importância para o apoio ao conhecimento cognitivo.  

 

 

3.1 Diagnóstico da Realidade 

 

De acordo com observações na escola escolhida para o estudo 

de caso verificamos que a mesma dá grande valor a inserção de jogos e 

brincadeiras em meio aos conhecimentos teóricos principalmente no que diz 

respeito à Educação Infantil.  

O presente estudo, baseou-se em analisar crianças que estão na 

Educação Infantil com o propósito de repensar sobre os critérios de 

aprendizagem e analisar o método como as crianças estão assimilando os 

conteúdos previstos de acordo com sua série e idade. Percebeu-se, mediante 
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conversas informais com os educadores, que fica constatada uma certa 

contradição entre as intenções e o processo efetivamente aplicado, no que 

concerne ao posicionamento da inserção de atividades lúdicas, pois ao mesmo 

tempo que pretende-se auxiliar no processo de ensino aprendizagem, alguns 

educadores ainda veem como um momento de descanso para o mesmo sem 

direcionar os jogos e brincadeiras adequadamente. 

Assim, o processo de aprendizagem na escola em questão é 

realizado de uma maneira geral conforme os estudos aplicados sobre o tema, 

mediante observação direta do desempenho das crianças (vide fotos no anexo 

1)nas atividades especificas de cada período, levando sempre em 

consideração o seu desenvolvimento cultural e diferenças individuais 

abrangendo a formação social, psicológica e cognitiva. 

Segundo uma educadora que ministra aulas para crianças de 4 

anos, a brincadeira é resultado de aprendizagem, e que deve-se acreditar que 

a adoção de jogos e brincadeiras como metodologia curricular, possibilita à 

criança uma base subjetiva compreendendo melhor a realidade que a circunda.  

Ao observar a escola percebe-se que a pretensão da mesma é de 

criar um ambiente livre de tensões, verifica-se esta posição na maioria dos 

educadores da Educação Infantil, onde os mesmos mostram-se, na maioria, 

disponíveis para acompanhar e oportunizar vivências enriquecedoras através 

das quais a criança amplie suas possibilidades de descobrir o mundo. 

E por fim, a proposta de aprendizado utilizando jogos e 

brincadeiras onde a criança não é meramente avaliada, mas assim todo o 

trabalho pedagógico que é oferecido a ele sendo repensado e modificado 

sempre que houver necessidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na educação escolar, encontra-se inúmeras teorias que 

demonstram a relevância do lúdico no contexto social como agente 

aperfeiçoador do desenvolvimento da criança, algo necessário para atividades 

de estudo e aprendizagem de maneira o mais prazerosa possível.  

O ato de brincar, para a criança, é o seu mundo e é onde ela se 

manifesta, e não diferentemente a criança da Educação Infantil usa a 

brincadeira para representar, ou imitar, suas relações com o mundo e com as 

pessoas.  

Assim é importante frisar que, brincando a criança pode organizar 

e adquirir novos conhecimentos mediante situações que lhe são impostas 

durante a brincadeira onde estabelece uma ligação entre as experiências de 

vida e as novas experiências que são adquiridas internalizando-as, e desta 

forma, todo jogo tem em si uma brincadeira e toda brincadeira tem seu jogo. 

Para que o processo de ensino aprendizagem seja realmente 

prazeroso, pode-se afirmar que este ato deve ser efetivamente inserido na 

intencionalidade do educador, sendo necessário que o mesmo esteja inteirados 

das necessidades e possibilidades que o conhecimento possa possibilitar 

buscando formas eficazes de atender seus alunos cotidianamente.  Brincar, 

enfim, é muito mais do que uma ação sem consequência para a criança, pois 

para ela, o brincar não é apenas diversão mas uma forma de recriar e 

interpretar o mundo ao seu redor e assim não deixando de aprender. 
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ANEXOS 
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