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onde, de fato vive.

(Marilena Chauí)

RESUMO

É incontestável o fato de que os professores que atuam na área educacional necessitam do uso
dos jogos em suas atividades cotidianas. Através dos jogos, a criança desenvolve habilidades
cognitivas, facilitando seu crescimento nos aspectos físico, cognitivo, motor e social. O
presente trabalho visa como objetivo geral: Investigar as implicações do uso dos jogos no
processo de ensino e aprendizagem pelos professores da Educação Infantil da CMEI do
município de Beneditinos-PI e específicos: Caracterizar o uso dos jogos no processo de
ensino e aprendizagem e analisar o uso dos jogos no processo de ensino e aprendizagem pelos
professores na Educação Infantil. A metodologia foi baseada na pesquisa bibliográfica, e de
campo, com uma abordagem qualitativa, fundamentada em teóricos como: Kishimoto (2008),
Friedmann (2012) e Antunes (2008) para tratar sobre jogos e para coleta de dados utilizamos
o questionário com baseado em Chizotti (1998). Para analisar os dados usamos a análise de
conteúdos com base em Gomes (1998). Concluímos que os jogos na Educação Infantil são
muito importantes para o aprendizado das crianças é um meio de aprendizagem da criança
que por sua vez tem que ser desenvolvida desde os primeiros anos de vida, para que se tenha
uma aprendizagem significativa, eficaz e precisa.
Palavras-chave: Jogos. Aluno. Ensino. Aprendizagem.

ABSTRACT

The fact that the teachers who work in education need the game use in their daily activities is
undisputed. Through play, children develop cognitive skills, facilitating its growth in
physical, cognitive, motor and social aspects. This study aims to general objective: To
investigate the implications of the use of games in teaching and learning process for Early
Childhood Education teachers from a CMEI the city of Benedictine-PI and specific
characterize the use of games in teaching and learning process and analyze the use of games
in teaching and learning process by teachers in kindergarten. The methodology was based on
the literature, and of course, with a qualitative approach, based on theoretical as Kishimoto
(2008), Friedmann (2012) and Antunes (2008) to treat about games and data collection we
used the questionnaire based in Chizotti (1998). We conclude that the games in early
childhood education are very important to children's learning is a means of child's learning
which in turn has to be developed from the first years of life, in order to have a significant
learning, effective and accurate.
Keywords: Games. Student. Development. Education. learning.
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1 INTRODUÇÃO

O jogo inclui uma multiplicidade de fenômenos que, por ser objeto de estudo sob
diferentes pontos de vista ou em diferentes vivências, seu significado é impreciso quando se
tenta definir os termos: jogo, brinquedo e brincadeira. Ao tratar do assunto, Carneiro (2003)
explica que o problema está na conceituação da palavra jogo por ela ser polissêmica.
Essa é a magia do jogo, que encanta a criança, que leva a outros mundos, que lhe
permite saborear, criar, recriar, concretizando em movimento, em ação, suas fantasias. A
criança é uma artista e, seu ateliê, seu espaço de arte e o jogo é a brincadeira.
(SOMMERHALDER, 2011, p. 8). Assim o jogo significa uma lente que faz com que a
criança compreenda o mundo em que vive, certamente com mais clareza observamos que
ainda, há presença de jogos e brincadeiras na rotina das crianças.
Dessa forma, visamos que há infância é a idade das brincadeiras. Acreditamos que por
meio desta a criança satisfaz, em grande parte, seus interesses, necessidades e desejos
particulares, sendo um meio privilegiado de inserção na realidade, pois expressa a maneira
como a criança reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo. Assim se destaca o
jogo como uma maneira mais eficaz de envolver o aluno nas atividades, pois o jogo é algo
inerente na criança é sua forma de trabalhar, refletir, e descobrir o mundo a sua volta. A partir
disso vamos entender como é importante trabalhar o jogo em sala de aula para melhor o
desenvolvimento das crianças.
O interesse por esse tema surgiu a partir das vivências em estágios e da disciplina
jogos, recreação e brincadeiras, ministrada pela professora Hisabel Araújo. Dessa forma,
consideramos a temática de suma importância no processo de ensino e aprendizagem, assim,
fomos instigados a aprofundar este estudo em nível de monografia.
Partindo do seguinte problema: Quais as implicações do uso dos jogos no processo de
ensino e aprendizagem pelos professores da Educação Infantil da CMEIE do município de
Beneditinos? Com o objetivo geral de: Investigar as implicações do uso dos jogos no processo
de ensino e aprendizagem pelos professores da Educação Infantil da CMEIE do município de
Beneditinos e específicos: Caracterizar o uso dos jogos no processo de ensino e aprendizagem
pelos professores da Educação Infantil e analisar o uso dos jogos no processo de ensino e
aprendizagem pelos professores na Educação Infantil da CMEIE do município de
Beneditinos-PI.
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Usamos a pesquisa bibliográfica, e de campo, com uma abordagem qualitativa,
fundamentada em teóricos como: Kishimoto (2008), Friedmann (2012), Antunes (2008),
Chizotti (1998) entre outros de grande relevância, visando a contribuição de desenvolver junto
com as crianças uma aprendizagem uma troca de informação, alegria e prazer assim também
desenvolver sua ação intencional (cognição), ações sensório-motoras (físico) e trocas de
informações interações (social) contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento
infantil.
Nesta investigação percorremos caminhos para entender melhor esse processo, tais
como: A história do jogo, conceituação do jogo, tipos de jogos e suas características, o
significado atual do jogo na educação infantil, contribuições do jogo segundo os teóricos e as
desvantagens quando não usamos os jogos adequadamente no processo de ensino e
aprendizagem.
O trabalho está estruturado em três capítulos da seguinte forma: no primeiro capítulo
constituímos a introdução, no segundo capítulo apresentamos a historicidade dos jogos, as
características dos jogos, os tipos de jogos, o significado atual de jogo, as contribuições dos
jogos e as desvantagens quando não usamos os jogos adequadamente no ensino
aprendizagem. No terceiro capítulo apresentamos a metodologia, seguido da análise de dados
e as considerações finais, destacando que o jogo é significativo para a criança poder conhecer,
compreender e construir seus conhecimentos.
Este trabalho almeja contribuir para os profissionais da educação, com a
(re)construção de conhecimentos sobre a utilização dos jogos na Educação Infantil no
processo educativo de forma coerente, dinâmica e flexível, visando à promoção de uma boa
qualidade de

ensino

relacionada a formação plena dos alunos da nossa sociedade,

proporcionar uma boa qualidade de ensino para sua formação.
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2 A HISTORICIDADE DO JOGO

O jogo surgiu no século XVI, com os primeiros estudos realizados na Roma e Grécia,
com propósito de ensinar letras. Com o início do cristianismo, o interesse decresceu, pois
tinham um propósito de uma educação disciplinadora, de memorização e de obediência.
Devido a esse acontecimento, os jogos foram vistos como ofensas imorais, que levam a
comercialização de profissional de sexo e da bebedeira (NALLIN, 2005).
De acordo com Kishimoto (2008) existem três concepções sobre as relações entre o
jogo infantil e a educação, são elas: recreação, uso do jogo para favorecer o ensino de
conteúdos escolares e diagnóstico da personalidade infantil e recurso para ajustar o ensino às
necessidades infantis.
A primeira concepção nos remete a compreensão de que o jogo “aparece como
relaxamento necessário a atividades que exigem esforço físico, intelectual e escolar”
(KISHIMOTO, 2008, p. 28). Dessa forma, ressaltamos que o jogo infantil era limitado para
recreação, conforme era visualizado nas antiguidades greco-romano. Já a segunda e a terceira
concepção ressalta o Renascimento, “a brincadeira é vista como conduta livre que favorece o
desenvolvimento e facilita o estudo” (KISHIMOTO, 2008, p.28).
Nessa direção, o jogo ao atender as necessidades infantis torna-se um instrumento
adequado no processo de aprendizagem dos conteúdos escolares.
Segundo Kishimoto (2008) na Idade Média o jogo é considerado como uma
associação ao jogo de azar, caracterizando o aspecto “não sério”. A criança dotada de valor
positivo, de uma natureza boa, que se expressa espontaneamente por meio do jogo certamente
esta relacionada com o período do renascimento e irá fixar-se com o romantismo que nesse
sentido o jogo aparece como conduta típica e espontânea da criança. (KISHIMOTO, 2008, p.
29). De acordo com o mesmo autor no romantismo, reconhece na criança de natureza boa,
mas que um ser em desenvolvimento com características próprias, embora transitórias, a
criança é vista como ser que imita e brinca.

No estudo do jogo, da brincadeira ou do brinquedo, podemos observar algumas
diferenças entre elas: Jogo: designa tanto uma atitude quanto uma atividade
estruturada com regras. Brincadeira: refere-se basicamente á ação de brincar, ao
comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada.
Brinquedo: define o objeto de suporte para a brincadeira. (FRIEDMANN, 2012,
p.19).
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A palavra jogo apresenta muitas facetas, dentre elas se destaca a brincadeira, a
diversão e a competição, pois são partes de interesses no que se refere á educação infantil.
Segundo Antunes (2008, p. 9) a palavra jogo se afasta do significado de competição e
se aproxima de sua origem etimológica latina, com sentido de gracejo ou mais
especificamente divertimento, brincadeira, passatempo. Visam estimular o crescimento e
aprendizagens e seriam melhor definidos se afirmássemos que representam relação
interpessoal entre dois ou mais sujeitos realizada dentro de determinadas regras.

O brincar já existia na vida dos seres humanos bem antes das primeiras pesquisas
sobre o assunto: desde a Antiguidade, e ao longo do tempo histórico, nas diversas
regiões geográficas, há evidencias que o homem sempre brincou. Mas, talvez, em
decorrência da diminuição do espaço físico e temporal destinado a essa atividade,
provocada pelo aparecimento das instituições escolares, pelo incremento da indústria
de brinquedos e pela influencia da televisão, de toda a mídia eletrônica e das redes
sociais, tenha começado a existir uma preocupação com a diminuição do brincar e
surgir um movimento pelo seu resgate na vida das crianças e pela necessidade de
demonstrar sua importância em estudos e pesquisas. (FRIEDMANN, 2012, p.19.)

Nessa ótica, o autor afirma que sempre existiu o brincar, mas a modernidade está
tornando escassos os espaços de aprendizagem lúdica, devido ao crescimento de cidades,
violência e da tecnologia, tornando a interação com os pares cada vez mais difíceis, sendo
restrita muitas vezes somente à sala de aula daí se dar o interesse em pesquisar sobre o
assunto.
De acordo com Kichimoto (2008, p.13) “tentar definir o jogo não é tarefa fácil”. Pois
existem diversas formas de interpretar a palavra jogo cada um pode entendê-la de modo
diferente como, por exemplo, brincar de „‟mamãe e filhinha‟‟, construir barquinho, brincar na
areia, faz-de-conta e uma infinidade de outras. Entretanto, cada jogo tem suas
particularidades, no exemplo faz-de-conta, há forte presença da situação imaginaria, no
exemplo citado de brincar de „‟mamãe e filhinha‟‟ usa se a imaginação da criança, já a
construção de um barquinho exige não só a representação mental do objeto a ser construído,
mas também a habilidade manual para ser construído, mas também a habilidade manual para
operacionalizá-lo.
Kishimoto (2008, p.36) afirma que o uso do brinquedo/jogo educativo com fins
pedagógicos remete-nos para relevância desse instrumento para situações de ensinoaprendizagem e de desenvolvimento infantil. Ao permitir a ação intencional (afetividade), a
construção de representações mentais (cognições), a manipulação de objetos e o desempenho
de ações sensórios-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo contempla várias
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formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Assim quando os professores criam certos tipos
de atividades relacionadas para estimular o aprendizado da criança surge uma expressão
lúdica, desde que seja intencional da criança para brincar, nesse sentido desde que não perca o
foco, para que essas atividades estejam no ritmo de transmitir para elas o prazer, a capacidade
de ação e a motivação.

2.1 Características dos jogos

De acordo com Friedmann (2012), o jogo designa tanto uma atitude quanto uma
atividade estruturada com regras. É no jogo que a criança expressa sua fantasia e recria
imaginação e representações do mundo concreto com a finalidade de entendê-lo. Nos jogos e
brincadeiras dirigidas ou espontâneas, as crianças aprendem a conviver, a repartir, relacionase e respeitar os outros, estimula o sonho, dá prazer e cria espaço para a imaginação fantástica
desenvolvendo sua criatividade.
Na visão de Kishimoto (2008) na maioria das situações o prazer é predominante, como
distintivo do jogo, há casos em que o desprazer e o elemento que o caracteriza. Mas nem
sempre o jogo possui essa característica, porque, em certos casos, há esforços e desprazer na
busca do objetivo da brincadeira relata Vygotsky. A psicanálise também acrescenta o
desprazer como constitutivo do jogo, especialmente ao demonstrar como a criança representa,
em processos catárticos, situações extremamente dolorosas.
A criança toma certa distancia da vida cotidiana, entra no mundo imaginário quando
ela brinca, e se torna característica marcante quando há existência de regra, finalmente todo
jogo acontece em um tempo e espaço com uma consequência própria da brincadeira.
(KISHIMOTO, 2008, p.24).
De acordo com Antunes (2008 p. 19) a criança que brinca esta desenvolvendo sua
linguagem oral, seu pensamento associativo, suas habilidades auditivas e sociais, construindo
conceitos de relações espaciais e se apropriando de relações de conservação, classificação,
seriação, aptidões visuo-espaciais e muitas outras.
Crianças brincam de esconder, de correr, de casinha, de carros, de bola, de heróis, de
jogos de quintal. Brincam de modo cada vez mais elaborado, do exercício motor a complexos
jogos de regras, passando principalmente pelos jogos simbólicos ou faz de contas.
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O professor deve relacionar cada tipo de jogo a ser dado conforme a necessidade a ser
desenvolvida. Escolhendo e selecionando de acordo com a faixa etária da criança, auxiliando
assim o desenvolvimento e o processo de ensino e aprendizagem nas crianças.
Kishimoto (2008, p.16) afirma que o jogo pode ser visto em três níveis de
diferenciações são eles: o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um
contexto social; um sistema de regras e um objetivo. No primeiro nível resulta num conjunto
de fatos ou atitudes que depende da linguagem do contexto de cada jogo a lógica não é
obedecer uma designação cientifica e sim respeitar o uso da linguagem no cotidiano
pressupondo interpretações e projeções sociais. Já no segundo nível permiti identificar um
sistema de regras que pode ser visto em qualquer jogo, permitindo executar e desenvolver
atividade lúdica através de regras que especifica sua modalidade. E no terceiro nível refere-se
ao jogo enquanto objeto um suporte para a brincadeira.

2.2 O brincar, a brincadeira e o brinquedo.

O brincar é um recurso que as crianças utilizam para exprimir e elaborar etapas de
conteúdos de sua cognição, fato, vida, sentimentos. Além de ajudar no desenvolvimento
motor e cognitivo (ROCHA, 2000).
O faz de conta que as crianças representam através da ludicidade permite externar o
meio em que as mesmas estão inseridas relações sociais que começam a perceber entre papéis
de mãe e filha.
As brincadeiras passam por uma grande transformação conforme a criança cresce e
adquire uma abordagem mais sofisticada. Quando bebê, o brincar está muito associado à
exploração do espaço em que está inserido (tão novo e conhecido), ao conhecimento (brinca
com as partes de seu corpo) e à aquisição das primeiras habilidades motoras (GALVÃO,
1999).
No mesmo aspecto, o autor acima fala que, quando a mãe pega um paninho e esconde
seu rosto dizendo “cadê a mamãe?”, e logo afirma: “achou a mamãe!”. Esta inclui as
brincadeiras de ausência e presença, ao se afastar do bebê por algum tempo quando deve se
deslocar ao afastar de sua visão, procurando estabelecer uma tranquilidade.
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O brincar dentro das brincadeiras simbólicas permite reviver cenas que foram
difíceis e, na fantasia, modificá-las. Por exemplo, a criança revive os momentos que
se passou durante uma visita a um dentista, brincando podendo retroceder a situação
que lhe causou um impacto de afastar-se da real situação, logo, o jogo desta
brincadeira constantemente, passará a voltar ao dentista sem receios (HUIZINGA,
1971, p. 89).

Outras situações do ato de brincar, segundo o autor supracitado, estão na percepção de
encenação da convivência do dia a dia das crianças, preparando-as para a vida adulta. Encena
o que é ser pai, mãe, filhas e outros personagens frequentes no seu universo infantil.
Revivendo circunstância que acontecem no seu cotidiano.
O brincar representa também, as emoções que ocorrem ao seu lado, poderá fazer de
conta que é uma mãe muito brava – assim como a sua, nesta vertente tenta assimilar o porquê
dessas emoções. Nesta linha de pensamento, o brincar também reflete a diferença entre os
sexos na forma de brincar (ROCHA, 2000).
Esta afirmação retrata que algumas evidências dizem a respeito da identidade sexual,
sofrendo influências conforme o convívio das crianças. As meninas no início do seu brincar,
brincam de casinha, escola, encenando o que corresponde ao que a sociedade a espera.
No entanto os meninos implicam a ação de brincar com a comparação e medição de
forças. Refletidas e espelhadas em super-heróis, lutas, bonecos com poderes especiais
conduzindo numa influência que identificará, no futuro, sua masculinidade (RIZZO, 2001).
A brincadeira repassa para as crianças valores que a sociedade acredita ser importante,
para as meninas ressalta que seu ato de brincar seja de forma delicada. Enquanto para os
meninos, estes não podem ser chorões ou delicados e principalmente na forma de expressar
seus sentimentos.
A sociedade obriga que suas brincadeiras, a dos meninos, sejam envolvidas com
carros, envolvam futebol, jogo de vídeo game desconsiderando a verdadeira essência do
brincar. Os reais objetivos da brincadeira e seus valores de companheirismo, liberdade e
expressão (OLIVEIRA et al, 2012).
Quando ocorre que a criança venha brincar com brinquedos que não condiz ao gosto
que a sociedade, dita como normal, ou seja, menina brinca com bola ou menino com boneca,
isso não significa necessariamente um problema. Isso ocorre pelo simples fato de gostar por
gostar e que um adulto pode não está por perto, ou que as crianças estejam próximas de
crianças do seu oposto (ROCHA, 2000).
Em outros casos, a ação do brincar desta forma, em suma pode refletir um pedido de
ajuda de um especialista, pelo simples fato das crianças terem uma mãe que não se casou, não
se arruma, evita os homens, apresentando dificuldade de lidar coma sua própria sexualidade.
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O que a criança vincula o problema de sua mãe a si próprio através de suas ações nas
brincadeiras (KISHIMOTO, 1997).
Nesta linha de pensamento, a autora acima relata que, junto às crianças, uma grande
aliada a essas brincadeiras seriam as escolas no que diz respeito aos conhecimentos adquiridos
pelas crianças e sua vivência antes do ingresso na instituição constituindo um dos males
educacionais, deixando o brincar de lado e esquecido refletindo um brincar de forma fria e
puro passatempo.
Neste sentido, é admissível presumir que uma modificação na forma de abranger a
criança impulsiona transformações educacionais na abordagem pedagógica com os conteúdos
infantis. O desafio dado ao ensino formal (nas escolas) é como versar metodologicamente
dessa manifestação, analisando suas potencialidades e suas contradições.
Para tanto, é importante atentar para as feições assumidas pelas brincadeiras cantadas
e lúdicas de forma geral na transmissão de saberes (em particular da cultura corporal) na
esfera informal (rua, casa, igreja, trabalho) e formal (escola).
Freire (1996, p. 43) ressalta que a escola pensa estar educando para o aprendizado dos
símbolos, e estes, representados pelos números, letras e outros sinais, são reconhecidos
socialmente. Considerando que a procedência de brincar implica em diversas áreas de
conhecimento e atinge todas as partes do cognitivo, social e o emocional.
No entanto, se esquece de que as crianças não deixaram de ter seu mundo particular
(sua rua, casa, clube) ao ir a instituição educacional, cujos símbolos procedem aos universais,
através de imagens criadas por elas como forma de representação do real (MARCELLINO,
1991).
E acrescenta que estes constituíram o dispositivo mais forte de proteção do ser
humano. Deste modo, quando a criança se oferece ao faz-de-conta, passa a aprender, na visão
do autor, aquilo que mais deve ser instruído entre os humanos: a simbolizar. Portanto,
assegurar o autor Kishimoto (1997, p.13), “negar a cultura infantil, é no mínimo, mais uma
ofuscação do sistema institucional educacional”.
Um dos fundamentais motivos do acontecimento do furto do lúdico na infância, alerta
Marcellino (1991, p. 37), talvez seja a passagem de ponderar a criança como um adulto em
miniatura, cuja acepção seria prepará-la para o futuro. Sempre preocupados em transmitir a
realidade e as exigências que o mercado de trabalho está propondo.
Mas faz-se uma ressalva nas afirmações do autor, “o mundo do brinquedo, em sua
essência, não se prende à preparação sistemática para o futuro, todavia a vivência do presente,
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do agora”. As crianças precisam viver a essências de cada dia e experiências únicas que são
vividas somente por elas (ROCHA, 2000).
Nesta demanda entende-se que a crianças na sua infantilidade é produtora de sua
própria cultura, viabilizando tempo e espaço para esta produção, confirmando o direito de
brincar, permitindo diversificadas experiências e contribuindo para sua formação como ser
humano atuante e consciente de seu papel na sociedade em que vive. Nesta perspectiva, a
brincadeira pode ser compreendida como uma ação lúdica com predominância da reflexão em
imutável inter-relação com o jogo, sobressaindo nesta organização da atividade por meio de
regras ou combinações. De acordo com os estudos de Rocha (2000), na educação infantil
educadores afirmam reconhecer no jogo uma superioridade no que dia respeito à brincadeira.
Oliveira et al (2012) defende a diferença de brinquedo e brincadeira a partir de uma
linha teórica: uma vislumbra a brincadeira como sinônima do brinquedo (o brinquedo não é
apenas o palpável, concreto, no entanto o seu ato no brincar), em outra dimensão destaca a
brincadeira como o vivencial, o entretenimento, e não o componente em si, sendo o brinquedo
apenas um instrumento utilizado para brincar (boneca, casa, bola, pipa, pião, etc).
Considerando esta tipologia dinâmica, as brincadeiras na vertente do brincar, as
brincadeiras cantadas são entendidas como formas lúdicas de brincar com o organismo no
principio da relação estabelecida entre o movimento corporal e expressão verbal, como
músicas, frases, palavras ou sílabas ritmadas.

O brincar acentua uma diversidade de movimentos, condutas, permissões dos
companheiros e fantasias que envolvem a criança no seu cotidiano de “faz-deconta”, ao mesmo tempo tão real e verdadeiro. De fato, as crianças residentes em
favela, suas brincadeiras se destacam pela polícia e ladrão se comparadas aos da
fazenda como o brincar de animais, pularem em árvores, tomas banho de rios, etc
(KISHIMOTO, 1997, p. 66)

Em suma, é geralmente, por meio de jogos que as crianças brincam socializando-se e
expondo as suas memórias, estabelecendo não apenas a educação formal bem como a
produção cultural comum. Para Pinto (1997, p. 65), as crianças constroem os seus mundos
sociais, isto é, constroem o espaço que as rodeia e a sociedade mais vasta em que vivem.
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3 O PAPEL DO JOGO NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ENSINO E
APRENDIZAGEM

O momento faz refletir com entusiasmo sobre ludicidade, uma vez que, vive-se em um
mundo moderno e globalizado, neste caso nada melhor do que o lúdico, a alegria e o humor
para tratar das questões complexas, onde para ser educador é preciso ser capaz de brincar de
aprender com a sua prática (FERREIRA, 2007, p. 65).
Vale ressaltar que na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da
atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido, que possibilita a quem a
vivencia, momentos de encontros consigo e com o outro, momentos de fantasias e de
realidade, de ressignificação e percepção, momentos de auto-conhecimento e conhecimento
do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momento de vida.
Entretanto, assumir essa postura implica sensibilidade, envolvimento, uma mudança
interna e não apenas externa, implica não somente uma mudança cognitiva, mas
principalmente uma mudança afetiva.

3.1 A importância do jogo

O brincar é de suma importância para o desenvolvimento no processo ensino
aprendizagem porque o mesmo ajuda no desenvolvimento da criança favorecendo, umas
aprendizagens mais prazerosas, além disso, a criança aprende a ser respeitar regras e vai
recriando seu próprio organismo de defesa.
No âmbito educacional, o papel do gestor e do professor no ensino infantil e
fundamental das séries iniciais é essencial para definir a escolha e o uso dos materiais
escolares, e para planejar os arranjos. No ambiente de sala de aula as atividade que serão
realizadas o educador precisa ser sensível às situações em sala de aula criando dessa forma
condições de ensino e saber visando fortalecer comportamentos compatíveis com as situações
de ensino (LOPES, 1991, p. 98)
Compreende que o professor é a peça fundamental nesse processo, pois deve ser
encarado como um elemento essencial e precioso, porque quanto maior e mais rica for a sua
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história de vida profissional, maior será as possibilidades dele desempenhar uma prática
educativa e consistente.
Segundo Nóvoa (1991, p. 78), “não é possível construir um conhecimento pedagógico
para além dos professores, isto é, que ignore as dimensões pessoais e profissionais do trabalho
docente”, ou seja, o professor e a família são responsáveis pelo sucesso ou insucesso do
aluno, entretanto, é de suma importância sua ação como pessoa e profissional, vai depender de
sua criatividade.
Para Vygostky (1991, p. 70):
Entre as atribuições do lúdico no processo de ensino que além de facilitar a
aprendizagem o mesmo, ajuda no desenvolvimento pessoal, social e cultural,
também colabora para uma boa saúde mental; prepara para um estado interior fértil e
facilita o processo de socialização, comunicação, construção do conhecimento;
propicia uma aprendizagem espontânea e natural, estimula a critica e a criatividade.

Já segundo Brenelli (1996, p. 67), “a utilização do lúdico no aprendizado da criança
vem dos gregos e romanos e, de acordo com os novos ideais de ensino, o jogo deve ser
utilizado para facilitar as tarefas escolares”. Ainda de acordo com o mesmo autor o jogo vem
ampliando a sua importância, deixando de ser um mero divertimento e tornando-o um laço
entre a infância e a vida adulta, seu uso é favorecido pelo contexto lúdico, oferecendo à
criança a oportunidade de utilizar sua criatividade, o domínio de si, a afirmação da
personalidade e o imprevisível.
Os jogos educativos com fins pedagógicos revelam a sua importância em situações de
ensino e aprendizagem ao aumentar a construção do conhecimento, introduzindo propriedade
do lúdico, do prazer, da capacidade, iniciação e ação.

3.2 A importância do jogo na teoria de Vygotsky

O brincar cognitivo que revela o nível de desenvolvimento mental da criança. Para
Vygotsky (1984, p. 56) brincar permite a aprendizagem:
(...) a criança ao brincar de faz-de-conta, cria uma situação imaginária
podendo assumir diferentes papéis, como de um adulto. A criança passa a se
comportar como se realmente fosse mais velha, seguindo as regras, que esta situação
propõe.
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De acordo com Vygotsky (1998), a criação de situações imaginárias na brincadeira
surge da tensão entre o indivíduo e a sociedade e libera a criança da realidade imediata,
dando-lhe oportunidade para controlar uma situação existente.
Na brincadeira, os significados e as ações relacionadas aos objetos convencionalmente
podem ser libertados. No jogo de faz-de-conta, as crianças utilizam de processos de
pensamento de ordem superior, que assume um papel central no desenvolvimento da
aquisição da linguagem e das habilidades de solução de problemas por elas (MEIRA, 2003).
A criança pode dar outros sentidos aos objetos e jogos a partir da sua própria ação ou
imaginação, em situações em que a criança ainda é bem pequena mas estimulada podemos
observar que ela rompe com relação de subordinação ao objeto, atribuindo-lhe um novo
significado, o que expressa o seu caráter ativo, no curso de seu próprio desenvolvimento.
Vygotsky (1998) definiu a zona de desenvolvimento proximal (ZPD) como:

(...) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com outros companheiros mais capazes ( p. 97).”

A brincadeira representa o funcionamento da criança na zona proximal e portanto
promove o desenvolvimento infantil (VIGOTSKY, 1998). Piaget afirma que o brincar oferece
à criança a oportunidade de assimilar o mundo exterior às suas necessidades, sem precisar
muito acomodar realidades externas. A brincadeira possibilita uma acomodação do mundo
exterior completamente livre, uma vez que ela não tem nenhum compromisso com a realidade
que a cerca. Piaget ressalta que o brincar possibilita a criança a manipular o mundo externo
fazendo com que ele se encaixe nos seus esquemas atuais.
O jogo é essencial na vida da criança, acredita Piaget e segundo ele, as crianças
quando jogam, assimilam e podem transformar a realidade, sendo uma atividade essencial
para o desenvolvimento infantil. Piaget identificou estágios nas brincadeiras das crianças
pequenas:
Jogo de exercício: O bebê nos seus primeiros meses de vida, ainda não tem um
domínio de sua visão, da coordenação e apreensão de objetos, portanto, nessa fase, a criança
exercita as habilidades motoras, através de atividades básicas, tais como morder, chupar,
sacudir, agarrar e lançar, repetindo várias vezes estes movimentos, aperfeiçoando-os e
também por prazer.
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Jogo de construção: Nessa fase inicia-se a noção de regra na criança, porque ela
inventa a sua regra e a pratica individualmente, porque ela adquire capacidades fundamentais
para o desenvolvimento motor e intelectual como classificar, seriar, equilibrar, noções de
quantidades, peso, diferenciação das formas e das cores.
Jogos simbólicos: A criança pequena só é capaz de imitar um modelo que esteja
presente, porque ainda não é capaz de imaginar. A criança passa a imitar modelos ausentes,
produzindo um modelo já interiorizado por ela. Além de relembrar mentalmente o acontecido,
executa a representação.
Jogos de imitação: As primeiras imitações que as crianças realizam surgem da
observação de modelos próximos dela, pessoas com quem convive, para depois ampliar seus
modelos retirados do mundo adulto. A criança imita a forma de andar, voz e os gestos, porém
acaba colocando traços pessoais como forma de buscar sua auto-afirmação.
Transposição: Muitas vezes, em suas brincadeiras, a criança utiliza um objeto
querendo simbolizar outro. Podemos citar como exemplo, quando a criança pega uma caixa
para simbolizar um carrinho ou uma caminha para simbolizar uma boneca. Nessa fase os
jogos são extremamente criativos e fluem livremente.
Jogos de regras: A criança passa a lidar com delimitações de tempo, espaço, com o
que pode ou não ser feito. O jogo de regras garante à criança certa regularidade que organiza a
ação tornando-a orgânica, são transmitidos de criança para criança e aumentam seu valorem
função e em proporção ao processo de seu desenvolvimento social.
Pesquisas sobre a história da infância nos mostram que a criança vê o mundo através
do brinquedo, das brincadeiras e em cada geração renovam a cultura infantil
Vygotsky (1994), no artigo “o papel do brinquedo no desenvolvimento”, define a
atividade de brincar, analisa suas principais característica e sua importância no
desenvolvimento das funções mentais superiores.

Durante todo seu trabalho Vygotsky

considera formas incorretas de considerar a atividade de brincar segundo o mesmo o termo
brinquedo é utilizado pelo autor, com o sentido de brincadeira, jogo, ação, lúdica ato de
brincar.
Segundo Vygotsky (1975) e Wallon (1995), estes teóricos consideram que há jogo nas
ações da criança no período denominado sensório- motor no qual predomina a inteligência
prática ou funcional. De acordo com os mesmos a atividade de brincar preenche as
necessidades da criança.
A necessidade de uma criança é satisfazer imediatamente em questão de minutos
procura essa satisfação nos brinquedos. Na perspectiva de Vygotsky (1984) a brincadeira
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infantil tem duas características a imaginação e as regras. Salienta-se que a principal
característica do brincar é a imaginação que diferente do trabalho e de outras formas de
atividades. Assim, ao estabelecer critérios para distinguir o brincar da criança de outras
formas de atividades, concluímos que no brinquedo a criança cria uma situação imaginaria.
Vygotsky (1998, p. 137) ainda afirma “A essência do brinquedo é a criação de uma
nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre
situações no pensamento e situações reais”. Essas relações irão permear toda a atividade
lúdica da criança, serão também importantes indicadores do desenvolvimento da mesma,
influenciando sua forma de encarar o mundo e suas ações futuras.
Santos (2002, p. 90) relata que “(...) os jogos simbólicos, também chamados
brincadeira simbólica ou faz-de-conta, são jogos através dos quais a criança expressa
capacidade de representar dramaticamente.” Assim, a criança experimenta diferentes papéis e
funções sociais generalizadas a partir da observação do mundo dos adultos. Neste brincar a
criança age em um mundo imaginário, regido por regras semelhantes ao mundo adulto real,
sendo a submissão às regras de comportamento e normas sociais a razão do prazer que ela
experimenta no brincar. De acordo com Vygotsky (1998), ao discutir o papel do brinquedo,
refere-se especificamente à brincadeira de faz-de-conta, como brincar de casinha, brincar de
escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz referência a outros
tipos de brinquedo, mas a brincadeira faz-de-conta é privilegiada em sua discussão sobre o
papel do brinquedo no desenvolvimento. No brinquedo, a criança sempre se comporta além
do comportamento habitual, o mesmo contém todas as tendências do desenvolvimento sobre
forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento.
Vygotsky (1984, apud WAJSKOP, 2007), afirma que, é na brincadeira que a criança
consegue vencer seus limites e passa a vivenciar experiências que vão além de sua idade e
realidade, fazendo com que ela desenvolva sua consciência. Dessa forma, é na brincadeira que
se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e resolver
problemas. Brincando, elas podem desenvolver sua imaginação, além de criar e respeitar
regras de organização e convivência, que serão, no futuro, utilizadas para a compreensão da
realidade. A brincadeira permite também o desenvolvimento do autoconhecimento, elevando
a auto-estima, propiciando o desenvolvimento físico-motor, bem como o do raciocínio e o da
inteligência.
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3.3 A Teoria do jogo infantil de Piaget

Piaget (1975) assumindo a concepção construtivista do desenvolvimento humano
define o jogo infantil como uma atividade livre e espontânea da criança. “O jogo é
essencialmente assimilação, ou assimilação predominando sobre a acomodação” (PIAGET,
1975, p. 115). Assim, ele relaciona seis critérios definidores da atividade lúdica infantil, a
saber:
 O jogo encontra sua finalidade em si mesmo. Para a criança o jogo não tem
outra finalidade, a não ser a de exercitar seus poderes.
 O jogo é uma atividade espontânea da criança, posta as obrigações do trabalho
real.
 O jogo é uma atividade pelo prazer.
 O jogo é possui uma relativa falta de organização.
 A liberdade dos conflitos: o jogo ignora os conflitos ou, se os entra , é para
libertar o eu por uma solução de compensação ou liquidação.
Levando em conta a fala de Piaget todos esses critérios leva a aprendizagem das
crianças. Segundo Piaget o jogo possui dois elementos: o conteúdo, e a estrutura.
Segundo Piaget (1998, p.62), “o brinquedo não pode ser visto apenas como
divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento
físico, cognitivo, afetivo e moral”. Através dele se processa a construção de conhecimento,
principalmente nos períodos sensório-motor e pré-operatório. Agindo sobre os objetos, as
crianças, desde pequenas, estruturam seu espaço e seu tempo, desenvolvendo a noção de
casualidade, chegando à representação e, finalmente, à lógica. As crianças ficam mais
motivadas para usar a inteligência, pois querem jogar bem, esforçam-se para superar
obstáculos tanto cognitivos como emocionais.
Nessa perspectiva, o brinquedo 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 brinquedo a criança pode brincar naturalmente, testar
hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade criativa.
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3.4 Prática do professor na Educação Infantil com o uso do jogo

O ato da brincadeira é a própria essência da infância, é de suma importância que a
ludicidade esteja presente na educação infantil, pois a mesma tem um valor fundamental
voltado para uma compreensão pedagógica e também é uma das estratégias poderosa na
formação da personalidade, nos domínios da inteligência e no desenvolvimento do
pensamento da criança.
Pois durante a brincadeira a criança imagina, criar, imagens, símbolos, e signos,
fazendo uso suas próprias potencialidades livre e integralmente.
Muitos professores dirigem os momentos lúdicos a fim de alcançarem determinados
objetivos. Desse modo, não permitem ás crianças explorarem e criarem sua própria maneira
de brincar. Assim, as crianças acabam brincando, não pelo prazer e cumprir os objetos e as
regras estabelecidas pelo professor.
Para Moyles (2002), talvez não, se a visão do professor for á de um instrutor ou
doador de conhecimentos. Entretanto, dentro da noção do professor um mediador, e iniciador
da aprendizagem, o brincar livre e o dirigido são aspectos essenciais da interação do
professor/criança, porque o professor tanto permite quanto proporciona os recursos
necessários e apropriados.
O brincar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual e sempre estará
presente em qualquer povo desde os mais antigo tempo. Através dele, 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 na construção de um mundo melhor.
Nesse sentido, Vygostky (1998) ressalta que no brinquedo, a criança cria uma situação
imaginária, isto é, é por meio do brinquedo que essa criança aprende a agir uma esfera
cognitiva, é promove o seu próprio desenvolvimento no decorrer de todo o processo
educativo.
Dessa forma, o brinquedo, nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino e
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 interpretação, a tomada de decisão, a criatividade, etc.
Portanto, o brinquedo é um dos fatores mais importantes das atividades da infância,
pois a criança necessita brincar, jogar, criar e inventar para manter seu equilíbrio com o
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mundo. A importância da inserção e utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras na prática
pedagógica é uma realidade que se impõe ao professor.
Atualmente as crianças entendem por brincadeira os jogos eletrônicos, fazendo com
que as mesmas não se movimentem e as deixando estáticas e com isso vão ficando sedentárias
e obesas. Deixando de lado as brincadeiras tradicionais, pular corda, amarelinha, elástico,
pique alto, pois as mesmas fazem com que com que as crianças se movimentem a todo tempo,
gastando energia e dando liberdade para criar proporcionando alegria, bem estar e
contribuindo no processo ensino aprendizagem.
Para Cunha (1994), o brincar é uma característica primordial na vida das crianças,
porque é bom, é gostoso e dá felicidade Além disso, ser feliz e estar mais predisposto a ser
bondoso, a amar o próximo e a partilhar fraternalmente, são outros pontos positivos dessa
prática.
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4 CAMINHO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de pesquisa

Esta pesquisa por constitui-se de uma investigação que trata de concepções, valores e
aspectos que envolvem os sujeitos é de natureza eminentemente qualitativa, com o objetivo
principal da pesquisa foi investigar as implicações do uso dos jogos no processo de ensino e
aprendizagem pelos professores da Educação Infantil da CMEIE do município de
Beneditinos-PI. Para realizar este trabalho fez-se necessária uma pesquisa do tipo
bibliográfica e de campo, obedecendo às seguintes etapas: observações e anotações
necessárias, elaboração e aplicação de questionários e entrevista para 3(três) professoras. A
observação foi feita na sala da P2 onde tem 19 alunos do pré-escolar I, com crianças na faixa
etária de 4 anos de idade.
A pesquisa bibliográfica consiste num referencial teórico contido em publicações em
livros e material documental, com o objetivo de desvendar, recolher e analisar as principais
contribuições sobre o problema apresentado. Por outro lado, a pesquisa de campo é
caracterizada pela observação dos fatos e por meio de questões na sua maioria abertos, sujeito
às questões propostas. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, que permite trabalhar com
a realidade, o pesquisador participa, compreende e interpreta a toda uma relação, sentimentos
e falas dos contribuintes envolvidos no estudo, pois, de acordo com Minayo (1994, p.21 e 22):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que
pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o
corresponde
a
um
espaço
mais
profundo
das
relações,
processos
e
dos
fenômenos
que
não
pode
ser
reduzidos
operacionalização de variáveis.

se
não
de
que
dos
à

Utilizamos como instrumento de coleta de dados, o questionário, por ser um excelente
meio de encorajar respostas mais completas e detalhadas. Conforme Chizzotti (1998, p. 55),
“[...] o questionário consiste num conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e
sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa”. Sua composição é
variada, podendo ser constituído de questões de resposta aberta, fechada ou mista.
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4.2 Campo de pesquisa

A pesquisa foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil Lídia de Alencar
Magalhães, que funciona em regime integral, situada no município de Beneditinos no Bairro
Barrinha, na Rua Raimundo Crispim, a mesma foi fundada em Setembro de 2013.
Quanto à estrutura administrativa possui 23(vinte e três) professoras atuante, 01 (uma)
diretora, 01(uma) secretária, 01(uma) coordenadora pedagógica, 03 (três) auxiliarem de
serviços gerais, atendendo a 90 (noventa) alunos. Oferece a toda a comunidade a Educação
Infantil, possuindo 05 (cinco) salas de aula sendo: uma sala para a creche I, uma sala para a
creche II e outra sala para creche III, e uma sala de Pré-escolar I e uma sala para pré-escolar
II, 01 (um) brinquedoteca multiuso, 07 (sete) banheiros, 01 (um) Diretoria, 01 (um) sala de
professores, 01(uma) cozinha, 01 (um) refeitório e 01 (um) pátio.

Figura 1: Frente da escola.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

4.3 Sujeito de pesquisa

Escolhemos os sujeitos da pesquisa a partir dos seguintes critérios: professoras
efetivas que atuam na Educação Infantil da CMEI no município de Beneditinos-PI.
Identificaremos os sujeitos como: P1 para professora 1; P2 para professor 2, e P3 para
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professora 3, com o intuito de preservar as identidades da mesmas. P1 tem 38 anos de idade, é
do sexo feminino, possui licenciatura em Pedagogia, trabalha a 10 anos na educação; P2 tem
33 anos, é do sexo feminino, é especialista, trabalha a 10 anos na educação; P3 tem 25 anos, é
do sexo feminino, possui licenciatura em Pedagogia, trabalha a 2 anos e meio na educação.
Para analisar os dados escolhemos a análise que segundo Gomes (1998, p. 45): “é uma
técnica que na qual podemos encontrar resposta para nossas questões nela também sabemos se
uma breve hipótese se podemos confirmar ou não as resposta antes que o trabalho seja
apresentado”.
De acordo com Minayo (1998) a análise de conteúdo abrange as seguintes fases: préanálise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. As
observações foram realizadas na creche, acompanhando a rotina em que a professora
menciona o jogo na sala de aula e através de anotações.

Figura 2: Professoras e alunos usando os jogos no processo de ensino e de aprendizagem

Fonte: Acervo pessoal da autora

As crianças se relacionam bem nessa hora, sabendo que às vezes alguns ficam mais
efetivos, ou ate mesmo agressivos dependendo do momento.
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Figura 3: Jogo utilizado

:
Fonte: Acervo pessoal da autora
A intenção desse trabalho foi, caracterizar e analisar de que maneira as professoras
trabalham com o jogo no espaço escolar e descrever a contribuição pedagógica da brincadeira
na educação infantil, a partir daí foi a observação na sala de aula nas paredes da sala observei
que há varias formas de brincadeiras e jogo em forma de cartazes, assim também como a
chamadinha com o nome de todos os alunos, ajudante do dia, entre outros. O que me chamou
atenção foi como as crianças gostam do momento em que a professora fala que chegou a hora
da brincadeira, primeiro a professora escreveu o alfabeto no quadro e eles já começaram a
cantar a música da Xuxa, onde falava cada letra do alfabeto com seus respectivos nomes.
No segundo momento a professora pediu que todos sentassem no chão, todos ficaram
ansiosos e foi à hora do jogo da pescaria, onde eles pescaram a letrinha que eles já haviam
visto em todo o período de aula, cada criança pescava sua letra e falava que letra havia no
peixinho e assim todas as outras faziam conforme a professora escolhia o aluno. Foi possível
perceber, que as professoras estão bem qualificadas, e os alunos estão sendo muito bem
estimulados. Trabalham atividades diversificadas também tem dias que a brincadeira é livre
no pátio onde tem alguns brinquedos onde eles pulam saltitam, correm, sobem, escorregam,
balançam e após, assistem desenhos animados, as crianças gostam bastante, foi onde eu
percebi a importância que o jogo tem, assim eles não ficam somente na rotina tradicional.
Observamos que a creche possui espaços, no qual o brincar está presente, no pátio coberto
com alguns brinquedos. A seguir são apresentadas algumas fotos que ilustram esses espaços.
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Figura 4 : Espaços recreativos

Fonte: Acervo pessoal da autora

O tempo destinado para brincar neste espaço esta mais relacionado ao momento da
recreação na parte da manhã a partir das 10:20 h, dispõem de 20 minutos no pátio, com
brinquedos e onde as professoras geralmente fazem brincadeiras educativas de rodas e
variados tipos de brincadeiras que utilizam.
Figura 5: Sala de aula

Fonte: Acervo pessoal da autora

Cantinho dos jogos exposto na sala de aula que é fundamental, pois a sala de aula fica
mais bonita além de chamar bastante atenção é nas paredes o espaços reservado para
brincadeiras diárias. Este é um espaço que precisa da organização da professora e das
crianças.
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Figura 6: Sala decorada

Fonte: Acervo pessoal da autora
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5 ANÁLISE DOS DADOS

5.1 A importância dos jogos na educação infantil

A pesquisa de campo realizada teve por objetivo geral investigar as implicações do uso
dos jogos no processo de ensino e aprendizagem pelos professores da Educação Infantil de
uma CMEIE do município de Beneditinos-PI. Os sujeitos serão identificados como, A, B e C,
com o intuito de preservar suas identidades.
Quando indagamos sobre a importância do processo de ensino aprendizagem na
educação infantil em relação aos jogos e brincadeiras responderam:
P1. “A importância dos jogos e brincadeiras como subsidio eficazes na construção
do conhecimento infantil através de estimulações na produção de sua
aprendizagem”.
P2. “Os jogos e brincadeiras são importantes, ambos enriquecem o processo de
ensino-aprendizagem, considerando que nesta faixa etária as crianças aprendem
brincando principalmente”.
P3 “Os jogos e brincadeiras é uma das estratégias pelo qual se proporcionam
condições de aprendizagem é uma das técnicas que mais funcionam porque á criança
não esquece”.

É pelo jogo que a criança se revela, mostrando ser bom ou ruim como também sua
vocação, suas habilidades e caráter. Observamos que professora A, ressalta a importância do
jogo na estimulação da aprendizagem, a professora B destaca que o jogo enriquece o processo
de ensino-aprendizagem, relacionando a faixa etária das crianças, enquanto que a professora
C, utiliza os jogos e brincadeiras como forma de estratégia e técnicas para facilitar a
aprendizagem. Para Kishimoto (1993) o jogo é importante porque ainda nos dias de hoje a
criança ainda procura como uma necessidade e não como uma distração.

Os jogos e

brincadeiras infantis, que parecem apenas passatempos, na verdade, preparam o terreno para
um aprendizado posterior. O movimento da criança melhora através do pensamento
enriquecido pela orientação interna da habilidade melhor desenvolvida e executada, pois
inteligência – pensamento e ação constituem um círculo fechado (RICCI, 2011).
A seguir as professoras falam sobre suas compreensões sobre a importância do jogo na
sala de aula:
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P1. “ Através do brincar a criança é estimulada a curiosidade e a autoconfiança,
desenvolve a linguagem do pensamento, da concentração, da criatividade e da
atenção, etc...”
P2. “Enriquece o processo de ensino e despertar o interesse de cada educando pelo
novo, o prazer em participar, e assim desenvolver muitas habilidades através do
jogo.
P3. “ Estimular o aluno a pensar, criar, desenvolver, saber se sobressair em varias
situação além de fixar melhor o conteúdo. Além disso, tirar a aula da mesmice
passando a ser uma aula alegre e todos participam. Assim concordamos com a
autora.”

De acordo com as professoras P1, P2 e P3, os jogos em todo contexto enriquecem,
estimulam a curiosidade, o despertar, o pensar e desenvolvem a linguagem, o prazer, a
curiosidade, o pensamento entre outros, além de desenvolver habilidades, que proporcionam o
jogo de extrema importância, além de tirar as aulas da mesmice.
Assim concordamos com Ricci (2011) quando cita o jogo como excelente no
desenvolvimento do desempenho físico, cognitivo e social. Estimulando as habilidades e a
criatividade do educador para o educando. As educadoras introduzem as brincadeiras na
metodologia da aula, com a certeza de que seus objetivos foram plenamente alcançados,
porque conseguem ver a motivação, o envolvimento e a aprendizagem significativa de seus
alunos na execução da tarefa proposta, mesmo que direcionada ou adaptadas de livros
didáticos e com exposição para amostra de suas atividades a comunidade da escola.
Quando o questionamento foi a finalidade do jogo na Educação Infantil, a resposta foi:
P1. “Sim, o brincar faz parte do mundo da criança, assim elas aprendem melhor e se
socializam com mais facilidade.”
P2. “Sim, os jogos devem estar presente tornando o processo de ensinoaprendizagem mais atrativo e eficaz”.
P3. “Sim, utilizando jogos lúdicos as quais são inseridos os conteúdos em estudo
dentro dos mesmos”.

Pensar a importância do lúdico nos remete às mais diversas abordagens existentes,
como podemos observar as brincadeiras e os jogos como uma forma do aluno compreender os
processos de aprendizagem da leitura, enfim, das emoções, da personalidade dos indivíduos,
uma vez que a contribuição do jogo para a educação, desenvolvimento e/ou aprendizagem da
criança. Portanto, o lúdico deverá estar o relacionamento a cultura da criança para que a
mesma tenha prazer em apreender conhecimentos ligados a sua realidade.
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O jogo, segundo Antunes (2000), é o mais eficiente meio estimulador das
inteligências, impõe desafios, e gera tensões necessárias para a construção do aprendizado que
se propõe obter com tais atividades. Os jogos, porém, precisam ser pensados, organizados
previamente a fim de atingir seus objetivos. Podem partir de materiais que o professor tenha
disponível em sala de aula, mas sempre se atentando para a forma como são trabalhados.
Quando o questionamento foi relacionado à metodologia utilizada com jogos em sala
de aula, constatamos:
P1 “ Aulas expositivas e dialogadas, aulas praticas e de resolução de problemas,
confecções de jogos, dinâmica em grupo etc...”.
P2 “ Depende varia de acordo com cada jogos, os objetivos de cada um deles é que
determinam. O que se busca sempre é a interação e aprendizagem.”.
P3 “ Jogos devem em primeiro lugar respeitar a idade da classe , para os meus
alunos que tem 2 anos procuro utilizar e fabricar materiais que sejam bem coloridos
e grandes, utilizando também temas de personagem que eles gostam.”.

De acordo com a fala das professoras observamos que adequam a metodologia de
maneira coerente. Educar não é só ensinar a ler, a resolver um problema, a dar forma a um
pensamento. É, principalmente, atender às necessidades do desenvolvimento da criança, a fim
de prover a plena realização de sua personalidade. Para tal, é preciso que a escola satisfaça os
interesses profundos através do brinquedo da aprendizagem e do trabalho (CASTRO, 2005).
Quanto aos materiais utilizados pelas professoras na sala de aula, relataram:
P1 “ Garrafas pet, refrigerantes, TNT, EVA, tinta, pincel, caixa de papelão, areia,
cano, linha, cola, sacola plástica etc...”.
P2. “ No que diz respeito aos materiais, em alguns casos materiais recicláveis.
Outros já os utilizamos prontos”.
P3. “ Diversos materiais como: dados, tapetes com figuras, números ou letras,
caixas surpresas, boliches fabricados, materiais reciclados e vários outros materiais
escolares: cartolina, adesivos, cola, fantasias.

Através do seu conhecimento e sensibilidade, o educador deve dosar teoria e prática de
maneira gradual, combinados os estímulos adequados para o tipo de aluno (clientela) que
ensina (BITTENCOURT; FERREIRA, 2002).
No questionamento sobre o uso dos jogos no processo de ensino e aprendizagem na
sala de aula, relataram:

36

P1 “Sim, pião- silábico, boliche de números, dado das vogais, tapete das cores,
correio das letras etc...”.
P2 “Sim.”.
P3 “Existe alguns materiais como dominó das figuras, dos números, jogos de
memória, quebra-cabeça e vários jogos fabricados pelas próprias professoras da
unidade”.

Sobre os jogos, de acordo com relatos acima, a escola, disponibiliza vários materiais
que auxiliam no ensino e aprendizagem das crianças de acordo com as professoras elas
ressaltam alguns matériais. Nessa direção Winnicott (1975), aconselha o professor a tornar o
ambiente mais favorável para desenvolver os materiais que a escola disponibiliza, desde um
simples convite a brincar, a disponibilização de materiais, até o compartilhamento de novas
ideias.
O último questionamento foi a respeito do papel do professor ao utilizar a prática dos
jogos na sala de aula, constatamos:
P1. “De mediador da aprendizagem fazer uso de novas metodologias, procurando
sempre incluir na sua pratica as brincadeiras, pois seus objetivos, é formar educando
atuantes, reflexivos, participante, críticos e dinâmicos”.
P2. “Ele facilita ainda mais o processo de ensino- aprendizagem, tornando-o cada
vez mais prazeroso e dinâmico”.
P3. “O papel do professor é intermediar, facilitar, proporcionar, ofertar a relação
entre o aluno e o ensino aprendizagem para estimular do seu desenvolvimento
cognitivo, psicomotor, criativo etc...”

O brincar pode ser visto, portanto, como a base sobre a qual se desenvolvem o espírito
construtivo, a imaginação, a faculdade de sistematizar e absterei, a capacidade de interagir
socialmente, abrindo caminho para o desenvolvimento do trabalho, da ciência e da arte.
(MACHADO, 1983).
Através do lúdico, mostrará o professor que a aprendizagem é ativa, dinâmica e
contínua, ou seja, uma experiência basicamente social, que tem a capacidade de conectar o
indivíduo com sua cultura e meio social mais amplo. A atividade lúdica prepara (e é
preparada por ela) bem como toda a aprendizagem intelectual ou de relação com o mundo da
cultura (CASTRO, 2005).
Quando o professor das séries iniciais tiver se conscientizado de que essa educação
pelo movimento é uma peça mestre do edifício pedagógico, que permite à criança resolver
mais facilmente os problemas atuais de sua escolaridade e a prepara, por outro lado, essa
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atividade ocupará um lugar privilegiado ao lado da leitura, da escrita e da matemática,
matérias ditas com base, à sua existência futura de adulto.
O professor constatará que esse material educativo não verbal constituído pelo
movimento é por vez um meio insubstituível para afirmar certas percepções, desenvolver
certas formas de atenção, por em jogo certos aspectos da inteligência, realizando o sonho da
criança de, ao caminhar para a escola, encontrar um amigo, um líder, alguém muito
consciente que se preocupa com ela fazendo-a sorrir e aprender ao mesmo tempo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os jogos na Educação Infantil é muito importantes para o aprendizado das crianças,
ressaltando que os jogos na educação infantil tem como um meio de aprendizagem da criança
que por sua vez tem que ser desenvolvida desde os primeiros anos de vida para que se tenha
uma aprendizagem significativa, mais eficaz e precisa. É preciso incluir nos planejamentos os
recursos de jogos e brincadeiras que são facilitadores e motivadores no processo educacional
da criança.
Assim percebemos que ainda há muitas melhorias e mudanças que precisam ser
efetivadas para que o desenvolvimento dos jogos esteja sempre presente no universo da
criança e que ainda tem muito a ser feito podendo, assim oferecer aos alunos o que eles
precisam e necessitam para que todas as suas necessidades e interesses sejam atendidas, a fim
de tornar o jogo mais prazeroso.
O jogo é significativo para que a criança possa conhecer, compreender e construir seus
conhecimentos, tornar-se cidadã deste mundo, ser capaz de exercer sua cidadania com
dignidade e competência. Sua contribuição também atenta para a formação de cidadãos
autônomos capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas e
compreendendo um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades.
Concluímos que é fundamental destacar que a prática pedagógica deve ser repensada,
estar direcionada aos reais interesses dos alunos, buscando sempre mostrar aos alunos a
importância das brincadeiras, das atividades voltadas para os jogos e de uma educação pelo
movimento, fazendo assim com que o mesmo apresente interesse pelas aulas e pelas
atividades recreativas, uma vez que irá lhe proporcionar um desenvolvimento em todos os
aspectos, seja corporais, cognitivos, afetivos, sociais ou culturais.
Na observação o contato com as crianças nos possibilitou perceber o quanto eles
gostam da hora da brincadeira e dos jogos, assim as atividades desenvolvidas pelas
professoras tornam as aulas mais favoráveis e muito importante para o desenvolvimento dos
mesmo. Possibilitando assim a formação.
Espero que este trabalho possa servir de fundamentação para que professores que
queiram inovar sua prática, tenham nos jogos e brincadeiras aliados permanentes,
possibilitando às crianças uma forma de desenvolver as suas habilidades intelectuais, sociais e
físicas, de forma prazerosa e participativa, uma vez que os jogos e brincadeiras são de grande
contribuição para o processo de ensino e aprendizagem.
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