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RESUMO 
 

Quando discutimos temas voltados à infância, inúmeros trabalhos apontam a 
ludicidade enquanto manifestação própria do desenvolvimento infantil. No entanto, 
ainda presenciamos práticas nas quais os jogos e brincadeiras são considerados 
unicamente como momentos de livre expressão e, portanto, sem que haja 
articulação e exploração deste com a proposta da escola. A escola, seja de 
educação infantil ou séries iniciais do ensino fundamental, acaba por ser o espaço 
de convivência e formação no qual as crianças passam a maior parte de sua 
infância, o que torna necessário que tanto a escola quanto os professores tenham 
consciência da importância dos jogos e brincadeiras enquanto atividades 
necessárias para o desenvolvimento do educando. Com isto, o objetivo deste estudo 
foi examinar como os jogos e brincadeiras são abordados nas pesquisas dos últimos 
quatorze anos, quando articulado à escola, possibilitando novas reflexões sobre o 
tema, que poderão contribuir e ajudar na mudança de olhar de educadores sobre a 
temática. Como metodologia, elegemos a pesquisa bibliográfica, utilizando a base 
de dados Scielo e o site da UNICAMP, que dispõe de uma biblioteca eletrônica 
virtual na qual os trabalhos são oriundos de dissertações de mestrado e tese de 
doutorado, disponíveis ao acesso público. Ao todo foram 17 trabalhos analisados 
entre 1996 até 2010, que resultaram em cinco categorias de análise a partir do 
conteúdo proposto. De maneira geral, os resultados apontaram que os estudos 
sobre jogos, brincadeira na escola têm aumentado nos últimos anos. Para tanto 
essas reflexões podem contribuir para um novo olhar no trabalho dos educadores, 
com o intuito de valorizar a ludicidade como componente necessário do trabalho 
pedagógico infantil e na relação ensino e aprendizagem. 
 
 
 
Palavras-chave: Jogos; Brincadeira, Infância; Escola 
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INTRODUÇÃO 

 

As discussões que defendem a atividade lúdica, apontam os jogos e 

as brincadeiras como aspectos necessários para o desenvolvimento e para a 

aprendizagem infantil. Consideram a escola enquanto espaço significativo para as  

prováveis trocas desta manifestação, através da experiência nos grupos e de 

intervenções mediadas pelo educador neste processo. Embora falar sobre infância e  

ludicidade na escola pareça ser um assunto já esgotado, a observação deste 

cotidiano revela, através de pesquisas, que muitos educadores, principalmente os 

educadores infantis, ainda  que apresentam conhecimento superficial sobre o tema, 

tomam a ludicidade enquanto um momento unicamente de lazer ou de hora livre 

para a criança vivenciar com os colegas, e deixando de lado propostas inclusivas e 

exploratórias da ludicidade, articulada aos objetivos de formação integral do aluno 

na educação infantil. Nesse sentido, é necessário discutir e refletir sobre o tema, a 

fim de que haja uma mudança de olhar sobre esta manifestação humana voltada 

para práticas, nas quais a ludicidade faça parte das atividades construídas com 

intencionalidade na proposta pedagógica da escola. (DIAS, 2009).  

Investigar sobre o tema é importante na medida em que tal atividade 

é defendida por autores como Piaget (1975) e Vygotsky (1988), que, embora não 

tenham construído uma teoria específica do jogo ou da brincadeira, consideram-na 

enquanto um processo evolutivo importante do ser humano, que se apresenta de 

forma distinta no decorrer do desenvolvimento e, portanto, necessária para as 

diversas experiências da criança. As produções de pesquisas sobre a importância 

da ludicidade realizada dentro da escola podem ajudar na compreensão e 

conhecimento daqueles que estão envolvidos com este contexto e proporcionar 

mudanças nas formas de pensar sobre a ludicidade.  

Tendo em vista a contribuição da produção científica para o tema da 

ludicidade na escola, buscou-se, no presente estudo, conhecer o que as pesquisas 

mais atuais têm revelado sobre a contribuição do uso do jogo e da brincadeira na 

escola. Assim, o objetivo deste trabalho é examinar como esse tema foi discutido 

nas pesquisas disponíveis nas bases de dados Scielo e Unicamp, de 1996 até 2010. 

Para esta pesquisa bibliográfica foram utilizadas como palavras-chave brincar- 
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educação e jogar-educação, como forma de buscar as pesquisas. Ao todo foram 

encontrados 17 artigos. 

Este trabalho foi organizado de forma que, no primeiro capítulo, é 

apresentado um breve estudo sobre a educação infantil e a legitimação da atividade 

lúdica em diversos documentos legais, e são apontadas as contribuições do brincar 

e do jogar para o desenvolvimento e para a aprendizagem na educação infantil. No 

segundo capítulo é apresentada a metodologia da pesquisa, que inclui, em forma de 

quadro, os estudos selecionados para a realização desta pesquisa. No terceiro 

capítulo são apresentados os resultados das pesquisas realizadas nos últimos anos 

e também as considerações a respeito das mesmas. Por fim, são demonstradas 

algumas considerações a respeito do espaço que a ludicidade tem ganhado nas 

discussões entre pesquisadores e educadores. 
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1. A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE LÚDICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O 

DESENVOLVIMENTO E PARA A APRENDIZAGEM 

 

 

A criança joga e brinca dentro da mais perfeita 
seriedade, que a justo título podemos considerar 
sagrada. Mas sabe perfeitamente que o que está 

fazendo é um jogo. 
Huizinga 

 

Neste capítulo tratar-se-á da educação infantil enquanto etapa de 

desenvolvimento humano que tem na sociedade contemporânea o amparo legal, 

que inclui um breve histórico da educação infantil, importância dos jogos e 

brincadeiras para o desenvolvimento e aprendizagem infantil, abordando o brincar e 

o jogar para Piaget (1975) e para Vygotsky (1988). 

 

 

1.1 Dos porquês à função das instituições de educação infantil 
 

No mundo todo, as concepções de infância encontram-se em 

constante evolução. Estas concepções, segundo Didonet (2003), foram construídas 

socialmente ao longo da história humana. Durante muitos séculos, a criança ficava a 

cargo apenas da família e recebia ensinamentos oriundos de hábitos e tradições 

compartilhadas por gerações passadas, que foram transformadas ao longo dos 

séculos tempos de acordo com os valores acordados no contexto histórico social. 

Freitas (2006) coloca que a história da Educação Infantil remonta ao 

século XVIII, inserida no processo social e econômico da Revolução Industrial na 

Europa, em que as famílias deixaram o campo para trabalharem nas fábricas. 

Mulheres trabalhavam nas fábricas de tecelagem, tendo que deixar os filhos 

pequenos sem cuidado e vigilância, ficando sozinhos em casa, causando, assim, 

muitos acidentes, desnutrição e mortalidade infantil.  

Desta forma, a criança que no período da Idade Média era vista 

como um adulto em miniatura acaba por ser o alvo de preocupação de muitos 

intelectuais como Pestalozzi (1746-1827) e Rousseau (1712-1778), que 

influenciaram o pensamento educacional europeu e também brasileiro. Diante desse 



11 

 

 

contexto, surgem, então, ideias revolucionárias, dando aos espaços de atendimento 

infantil finalidades educativas (DIDONET, 2003). 

O atendimento à criança iniciou-se no Brasil com a vinda dos 

Jesuítas, mas durante todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, esse 

atendimento era feito de maneira assistencialista, principalmente por entidades 

religiosas que se preocupavam com os órfãos, abandonados, doentes e crianças 

pobres, e não havia, portanto, a preocupação com a educação dos pequenos. É 

somente no final do século XIX que surgem, no Brasil, várias instituições que 

atendiam as crianças, porém sem uma visão igualitária, ou seja, cada instituição 

prestava o atendimento à criança da maneira que achavam melhor (KISHIMOTO, 

2000). 

Ainda segundo esta autora, a educação infantil no Brasil, de caráter 

assistencialista no início, era destinada aos filhos das mulheres trabalhadoras e das 

crianças pobres e abandonadas. Durante todo o período colonial, a educação infantil 

era destinada à assistência social à infância, que era realizada por entidades 

filantrópicas, médicas e religiosas. No final do século XIX surgem as creches, casas 

de infância, escolas maternais e jardins de infância, todas prestando, de alguma 

forma, o atendimento à criança. 

O crescimento do número de creches e pré-escolas deve-se, então, 

à urbanização e à crescente participação da mulher no mercado de trabalho, que 

não tendo outra pessoa em casa que possa cuidar dos seus filhos pequenos, 

precisa de um lugar adequado para deixá-los. (DIDONET, 2003). Segundo 

Kishimoto (2003), a defesa da creche também vem de encontro ao movimento de 

lutas para defender o direito de a mulher trabalhar, ganhar salário, contribuir para a 

melhora financeira de sua família, pois permite à mulher ficar mais tranquila com 

relação ao cuidado de seus filhos pequenos.   

No Brasil, a temática sobre educação infantil ganhou maior impulso 

após a promulgação da Constituição de 1988 e da aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/96, que garantem atendimento à criança desde o 

seu nascimento em creches e pré-escolas. Sobre o direito à educação a partir do 

nascimento, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 definiu uma 

nova concepção de educação infantil, que ressalta o desenvolvimento integral das 

crianças até os seis anos, contemplando todos os seus aspectos: físico, psicológico, 

intelectual e social, complementado à ação da família e da comunidade. Desta 
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maneira, a educação infantil passou a ser parte intrínseca do processo educacional, 

passando a ser, portanto, inconcebível o descaso em relação à primeira etapa, que 

pode ser considerada a base da educação do indivíduo (DIDONET, 2003).   

Expressões como “creche” e “pré-escola” constam na Constituição 

Federal (art. 7º, XX, e art. 208, IV), porém há uma distinção entre elas, a idade das 

crianças que as frequentam, mas, por outro lado, não se distinguem quanto à 

finalidade e objetivos, como também não se diferenciam em relação aos conteúdos 

dos serviços prestados às crianças. Com a Emenda Constitucional nº. 14, de 

setembro de 1996, adota-se a expressão “educação infantil” na tentativa de superar 

a dicotomia existente entre essas duas instituições.(DIDONET, 2003). 

A LDB 9394/96, para superar a dicotomia entre creche e pré-escola, 

cuidado e educação, assistência e desenvolvimento/aprendizagem, decide 

encarregar a creche da faixa etária de 0 a 3 anos, e a pré-escola da faixa etária de 4 

a 6 anos, atribuindo-as o mesmo objetivo de desenvolvimento integral em todas as 

áreas da personalidade humana nesses períodos. Além disso, decide inserir a 

creche no sistema de ensino como instituição educacional ( Brasil, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 1996). 

No que se refere aos desafios que precisam ser superados neste 

momento em relação à educação infantil, Didonet (2003, p.96-97) destaca: como 

valorizar o sentido educativo ao atendimento voltado às crianças de 0 a 6 anos de 

idade; aumentar a articulação família-centro de educação infantil; reforçar este setor 

como a “primeira etapa da educação básica” para que se tenha mais apoio 

financeiro do governo; garantir que os 10% dos recursos provenientes  de impostos 

sejam aplicados pelos municípios na educação infantil; garantir que os estados 

destinem parte dos recursos constitucionais de manutenção e desenvolvimento do 

ensino na educação infantil; criar currículos adequados de formação do educador 

infantil; o estado prestar assistência técnica e financeira aos municípios que não 

contam com infra-estrutura e pessoal adequadamente qualificado para a 

responsabilidade municipal diante da educação infantil; pôr em pleno funcionamento 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, já que este tem a 

função  de participar da formulação da política e atendimento integral à criança.  
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1.2 Brincar e Jogar sua contribuição para o desenvolvimento e para a 

aprendizagem infantil 

 

Para Kishimoto (1994), a brincadeira é um fenômeno da cultura, pois 

carrega em si conhecimentos, práticas e saberes acumulados historicamente pelos 

sujeitos nos contextos sociais em que se inserem, e representa também a cultura da 

infância, estruturando as relações das crianças com o mundo e em si, por meio da 

transmissão oral, conservação, mudança e universalidade. Assim, o brincar torna-se, 

ao mesmo tempo, produto e prática cultural, sendo transmitido por gerações, 

influenciado tanto pelo contexto físico do ambiente (recursos naturais e materiais 

disponíveis), como também pelo contexto simbólico partilhados pelo grupo de 

crianças. 

Segundo Macedo, Petty e Passos (2005), os estudos da psicologia 

baseados em uma versão histórica e social mostram que o brincar é fonte de 

desenvolvimento e aprendizagem, na qual a criança representa o mundo em que 

vive por meio de situações criadas nas atividades da brincadeira, atuando também 

de forma ativa reinterpretando o mundo, através da invenção e produção, saberes e 

prática. Segundo esses autores, 

 

O brincar é fundamental para o nosso desenvolvimento. É a principal 
atividade das crianças quando não estão dedicadas às suas 
necessidades de sobrevivência (repouso, alimentação, etc.)... Brincar 
é envolvente, interessante e informativo (MACEDO, PETTY & 
PASSOS, 2005, p.13). 

 

Quando se observam crianças brincando é possível perceber que 

parte de suas experiências são reveladas nas brincadeiras, bem como o modo que 

se relacionam com os sujeitos (colegas); o brincar é uma maneira útil de a criança 

adquirir habilidades, sociais, intelectuais, criativas e físicas.  Através da imaginação 

e fantasia elaboram significados e desenvolvem papéis sociais. Para Oliveira (1996),  

 

São justamente as brincadeiras que fazem com que a criança se 
comporte de forma mais avançada do que aquela habitual para a sua 
idade. Ao brincar de ônibus, por exemplo, exerce o papel do 
motorista. Para isso tem que tomar como modelo os motoristas reais 
que conhece e extrair deles um significado mais geral e abstrato para 
a categoria “motorista”. Para brincar conforme as regras tem que 
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esforçar-se para exibir um comportamento semelhante ao motorista, 
o que a impulsiona para além de seu comportamento como criança   
(1996, p.67). 
 

Desta forma, brincar é um espaço de apropriação de conhecimentos 

no âmbito da linguagem, da cognição, dos valores e da sociabilidade, ajudando a 

pensar e interpretar o mundo em que vivemos. O brincar constitui um espaço de 

aprendizagens, de forma particular de relação com o mundo, marcada pelo 

distanciamento da realidade da vida comum. Por exemplo, quando um adulto imita 

uma bruxa, mesmo quando se caracteriza, a criança sabe que este adulto não é 

uma bruxa, mas ela cria um mundo imaginário. Assim, a brincadeira possibilita 

sempre uma experiência original, reveladora, única, mesmo que as crianças estejam 

repetindo a mesma brincadeira por várias vezes (OLIVEIRA, 1996). 

Para Cunha (1994), várias são as formas de se brincar, como o 

brincar sozinho; brincar de faz-de-conta, brincar com outras pessoas; brincar em 

grupo; brincar correndo, saltando, jogando bola; brincar experimentando e 

desenvolvendo habilidades; brincar inventando; brincar aprendendo; brincar jogando 

e competindo. As crianças se comunicam e se apropriam dessa comunicação 

através do próprio processo de brincar, pois é brincando, interagindo e observando 

os outros que se aprende a brincar. Neste contexto, a escola tem um papel 

fundamental com relação ao brincar, pois este é um espaço de encontro e interação 

das crianças e adolescentes, um ambiente socializador. 

As relações entre o desenvolvimento e aprendizagem são temas 

centrais nos trabalhos de Vygotsky, que buscou compreender a origem e o 

desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da história da espécie 

humana. Enfatizando em sua obra a importância dos processos de aprendizado, 

esse autor vai apontar que, desde o nascimento da criança, a aprendizagem está 

relacionada ao desenvolvimento (OLIVEIRA, 1993). Segundo a autora, 

 

Existe um percurso de desenvolvimento, em parte definido pelo 
processo de maturação do organismo individual pertencente à 
espécie humana, mas é o aprendizado que possibilita o despertar de 
processos internos de desenvolvimento que, não fosse o contato 
com o indivíduo com certo ambiente cultural não ocorreriam 
(OLIVEIRA, 1993, p. 56). 
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Portanto, quando se diz que a criança já sabe realizar determinada 

tarefa com sucesso, referimo-nos à sua capacidade de realizá-la sozinha. Vygotsky 

(1988) denomina esta capacidade de realizar tarefas de forma independente, de 

nível de desenvolvimento real, ou seja, refere-se às etapas já alcançadas pela 

criança. Porém, segundo este autor, devemos considerar não apenas o nível de 

desenvolvimento real da criança, mas também seu nível de desenvolvimento 

potencial, ou seja, sua capacidade de desempenhar tarefas com o auxílio de um 

adulto. Essa possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa, devido à 

interferência de outra é fundamental na teoria de Vygotsky (1988), porque atribui 

importância extrema à interação social no processo de construção das funções 

psicológicas humanas. A partir da existência desses dois níveis de desenvolvimento 

– real e potencial – que Vygotsky (1988) define a zona de desenvolvimento proximal, 

como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se determina através da 

solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas mediante a orientação de um adulto. 

Desta forma, a zona de desenvolvimento proximal refere-se ao caminho que o 

indivíduo vai percorrer para desenvolver suas funções que estão em processo de 

amadurecimento, ou seja, aquilo que uma criança é capaz de fazer hoje com a ajuda 

de alguém, ela conseguirá fazer sozinha amanhã (OLIVEIRA, 1993). 

Para Vygotsky (1988, p.109) “é enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança”. Isso porque, para este autor, ele preenche uma 

atividade básica e é um motivo para a ação.  O brinquedo pode criar uma zona de 

desenvolvimento proximal, pois na brincadeira a criança pode comportar-se num 

nível que ultrapassa o que está habituada a fazer (VYGOTSKY, 1991). 

Vygotsky (1988) afirma que a criança se desenvolve pela linguagem, 

por isso, a fala e o uso dos signos faz com que ela tenha controle sobre o seu 

comportamento, por esse motivo que “Vygotsky estabelece uma relação estreita 

entre o jogo e a aprendizagem. Diz que o desenvolvimento cognitivo resulta da 

interação entre a criança e as pessoas com quem mantém contatos regulares” 

(.VIGOTSKY apud OLIVEIRA, 2006 p.03) 

Quando o autor discute o papel do brinquedo, refere-se 

especificamente à brincadeira de “faz-de-conta”. Para ele, o faz-de-conta é muito 

importante, pois a criança adquire no brincar habilidades humanas, pois, quando 

brinca, ela projeta papéis que serão desempenhados socialmente quando forem 
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adultas. Mas, além de ser uma situação imaginária, o brinquedo é também uma 

atividade regida por regras, sendo justamente as regras da brincadeira que fazem 

com que a criança se comporte de forma mais avançada do que aquela habitual 

para a sua idade (OLIVEIRA,1995). 

Em relação ao jogo, Piaget (1978) aponta a sua importância para o 

desenvolvimento infantil. Para o autor, é possível verificar que o jogo é condição 

necessária para o desenvolvimento, já que as crianças, quando jogam, assimilam e 

podem transformar a realidade. A criança pode reagir pelo jogo contra um medo ou 

realizar, por ele, o que não atreveria fazer na realidade, tornando-se, então, 

catártico. Para ele, na presença de situações penosas e desagradáveis, a criança 

pode apresentar um tipo de jogo simbólico caracterizado de combinações liquidantes 

em que a criança procura reviver a situação mediante transposições simbólicas. 

Piaget (1978) caracteriza os jogos em três grandes tipos de 

estruturas: jogos de exercício, o jogo simbólico e jogo de regras. De início tem-se o 

jogo de exercício, que ocorre entre 0 a 2 anos, e que caracteriza o desenvolvimento 

pré-verbal. Neste tipo de jogo a criança repete uma determinada situação por puro 

prazer, por ter apreciado seus efeitos; onde o objetivo é exercitar a função em si 

(PIAGET, 1979).  

O jogo simbólico compreende o período entre 2 a 6 anos, 

aproximadamente. Neste, o símbolo implica a representação de um objeto ausente 

(o jogo de faz de conta). Os jogos simbólicos satisfazem a necessidade da criança 

de não somente relembrar mentalmente o acontecido, mas de executar a 

representação. Segundo Piaget (1975), o jogo simbólico pode contribuir para a 

liquidação de conflitos, para a compensação de necessidades não satisfeitas, para a 

inversão de papéis, para a liberação e extensão do eu da criança. Bomtempo (2001) 

acrescenta que, no jogo simbólico, as crianças constroem uma ponte entre a 

realidade e a fantasia.  

Para Piaget (1978, p. 76), a brincadeira de faz-de-conta: 

 

[...] está intimamente ligada ao símbolo, uma vez que por meio dele, 
a criança representa ações, pessoas ou objetos, pois estes trazem 
como temática para essa brincadeira o seu cotidiano (contexto 
familiar e escolar) de uma forma diferente de brincar com assuntos 
fictícios, contos de fadas ou personagens de televisão. 
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Nesse sentido, Piaget (1978), afirma que o símbolo acaba por ser o 

mediador do pensamento infantil da criança pequena que ainda necessita desse 

recurso para construir e apresentar suas ideias.  

O terceiro tipo de jogo é aquele que possui regras que precisam ser 

respeitadas por todos os jogadores. Esses jogos podem ser de tabuleiros como 

dama, xadrez, ou podem ser de outros tipos que contenham regras como 

amarelinha, bola queimada, jogo do silêncio, nos quais está implícita uma relação 

interindividual, que exige a resignação por parte do sujeito, ou seja, a criança 

consegue entender a posição do outro. As regras pressupõem relações sociais ou 

interpessoais, elas substituem o símbolo, enquadrando o exercício nas relações 

sociais, caracterizando as atividades das crianças a partir dos 6 ou 7 anos (PIAGET, 

1979). 

Desta forma, tendo em vista a importância da atividade lúdica para o 

desenvolvimento da criança e o fato de que os estudos sobre esse assunto não são 

novos, o presente trabalho buscou conhecer o que as pesquisas mais atuais têm 

revelado sobre a contribuição do uso jogo e da brincadeira na escola. Nesse sentido, 

o objetivo foi examinar como essa temática foi discutida nas pesquisas disponíveis 

nas bases de dados Scielo e Unicamp, de 1996 a 2010. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Fez-se uma busca sobre trabalhos científicos nas bases de dados 

da Unicamp e do Scielo, por apresentarem um número significativo de artigos sobre 

a temática, com acesso facilitado. A base de dados da Unicamp é uma biblioteca 

eletrônica virtual, que possibilita o acesso livre a uma grande variedade de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, disponíveis para download, assim 

como o Scielo. 

Após várias combinações de palavras (jogo- escola- aprendizagem/ 

jogar- brincar-educação) foram selecionadas as palavras: “jogo – educação”, 

“brincar- educação”, já que  em outras tentativas de combinações de palavras não 

atendiam às necessidades a que o trabalho se propunha. A princípio foram 

encontrados 81 trabalhos entre 1995 e 2010. No entanto, após a leitura dos resumos 

foram selecionados, somente 17 dos trabalhos, por discutirem a importância do jogo 

e da brincadeira na educação, questão de interesse deste estudo.   

 

 

2.2 Critérios para a análise dos dados 

A análise dos 17 trabalhos foi feita a partir da construção de cinco 

categorias, identificadas a partir da leitura dos estudos, que serão apresentadas e 

discutidas posteriormente. São elas: Objeto de estudo das pesquisas; objetivos das 

pesquisas e métodos utilizados; abordagens teóricas utilizadas; definições do brincar 

e do jogo nas pesquisas; e, por fim, principais resultados encontrados nas 

pesquisas. 

 

 

2.3 Apresentação das pesquisas 

 

Para apresentação inicial das pesquisas, o material coletado foi 

organizado a partir das palavras-chave utilizadas para busca nas bases de dados do 

Scielo e Unicamp. Disto resultaram dois quadros, com os seguintes dados: ano em 

que a pesquisa foi elaborada; nome dos autores da pesquisa; título elencado; 
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palavras-chave do estudo; objetivo do trabalho e base de dados. No primeiro quadro 

estão apresentados os trabalhos encontrados a partir das palavras “jogo e 

educação”, enquanto que no segundo quadro constam os estudos encontrados com 

a busca das palavras “brincar e educação”. 

 
 
Quadro 1- Estudos encontrados pela busca das palavras-chave “´jogo e 

educação” 

ANO AUTORES TÍTULO 
PALAVRAS-

CHAVE 
OBJETIVO DA 
PESQUISA 

BASES 
DE DADOS 

1996 
 

João 
Serapião de 
Aguiar 
 

Elaboração e 
avaliação de um 
programa de jogos 
recreativos infantis 
para o ensino de 
conceitos a crianças 
pré-escolares 
 

Conceitos- 
formação, jogos, 
pré-escola, 
movimentos-
educação, 
psicologia da 
aprendizagem. 
 

Investigar a influência de 
um programa de jogos 
recreativos infantis sobre 
a aprendizagem de 
conceitos básicos em 
pré-escolares. 

UNICAMP 

1997 Lia Ap. Da 
Silva 
Montanini 

Desenho e jogo 
simbólico: uma 
relação possível 

Jean Piaget, 
Jogos, desenho 
Infantil 

Verificar as relações 
existentes entre a 
evolução das formas de 
símbolo lúdico e a 
evolução do desenho em 
crianças em idade pré-
escolar. 

UNICAMP 

1998 Eliana Maria 
Magnani 

O brincar na pré-
escola 

Pré-escolares, 
Aprendizagem, 
Jogos infantis 

Verificar o quanto as pré-
escolas 
maringaenses 
proporcionam às 
crianças um espaço 
favorável à brincadeira 
espontânea. 

UNICAMP 

1999 Francismara 
Neves 
Oliveira 
Piantavini 

Jogo de regras e 
construção de 
possíveis: Análise 
de duas possíveis 
situações de 
intervenção 
Psicopedagógica. 
 

Piaget, Jean,  
Psicologia 
Educacional. 
Psicopedagogia. 
Construtivismo 
 

Verificar o nível de 
evolução de possíveis 
em crianças do Ensino 
Fundamental, que 
participaram de duas 
situações de 
intervenção. 
- Destacar os 
procedimentos utilizados 
pelos sujeitos nas 
diferentes 
situações de intervenção 
com o jogo Senha. 
- Proceder uma análise 
comparativa do 
desempenho dos 
sujeitos 
Estudados. 

UNICAMP 
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2002 Betânia Alves 
Veiga 
Dell´agli 

O jogo de regras 
como um recurso 
diagnóstico 
psicopedagógico. 

Piaget, jogo de 
regras, crianças. 

Analisar o jogo de regra 
“Adivinhe o Animal” 
como um recurso 
utilizável no diagnóstico 
psicopedagógico, como 
meio de identificar o 
raciocínio classificatório 
em diferentes níveis 
evolutivos dos sujeitos. 

UNICAMP 

2003 
 

Odana 
Palhares 

Análise     de 
processos cognitivos 
em crianças no 
traverse. 

Cognição nas 
crianças, Jogos, 
Solução de 
problemas e 
Psicologia 
educacional. 

Analisar os processos 
cognitivos em crianças, 
no jogo Traverse; 
Identificar os esquemas 
propostos por Piaget nas 
condutas e 
procedimentos 
apresentados pelas 
crianças neste jogo. 

UNICAMP 

2004 Adriana 
Emilia 
Heitmann G. 
Teixeira 
Fontes 

Os níveis de 
compreensão 
interpessoal de 
Selman no contexto 
do jogo simbólico 

Jean Piaget, 
Robert Selman, 
relações 
interpessoais nas 
crianças, jogo 
simbólico e 
educação infantil. 

Discutir a importância e a 
utilização do jogo 
simbólico como 
instrumento de 
observação e análise 
dos níveis de 
compreensão 
interpessoal advindos do 
simbolismo coletivo 
estabelecido entre as 
crianças durante 
brincadeiras simbólicas. 

UNICAMP 

2006 Cristina 
Decico 

O encanto do 
encontro: 
O jogo de faz-de-
conta nas relações 
de ensino 

Jogo de faz-de-
conta, imaginário, 
personagem, 
relações de 
ensino, sala de 
aula. 

Fazer a análise da 
importância da 
continuidade do jogo de 
faz-de-conta nas séries 
iniciais e das 
transformações que ele 
suscita no seio das 
relações escolares. 

UNICAMP 

2009 Letícia Pires 
Dias 

A construção do 
conhecimento em 
crianças com 
dificuldades em 
matemática, 
utilizando o jogo de 
regras mancala. 

Piaget; 
Dificuldades de 
aprendizagem; 
Jogos de regras.  

Aliar o estudo das 
dificuldades de 
aprendizagem e jogos de 
regra. 

UNICAMP 
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Quadro 2– Estudos encontrados pela busca das palavras-chave “´brincar e 
educação” 
 

 
ANO AUTORES TÍTULO 

PALAVRAS-
CHAVE 

OBJETIVO DA 
PESQUISA 

BASES 
DE DADOS 

1997 Silvana 
Bassan 
 

A constituição social 
do brincar: um estudo 
sobre os jogos de 
papéis. 
 

Jogos 
educacionais; 
Aspectos 
psicológicos, 
Brinquedos 
pedagógicos;  
Educação pré-
escolar  

Discutir a importância da 
atividade lúdica para a 
educação infantil. 

UNICAMP 

1998 Adriana 
Emilia H. 
Gonçalves 
Teixeira 

Jogo Simbólico; Um 
estudo sobre o brincar 
da criança em 
ambientes 
educacionais 
diferentes. 

Piaget; 
 jogos, 
simbolismo, 
ambiente escolar;  
educação pré-
escolar. 

Refletir acerca da 
importância do jogo 
simbólico para o 
equilíbrio afetivo da 
criança de pré-escola e 
como essa criança 
vivencia o “faz-de-conta 
em seu ambiente 
educacional. 
 
 

UNICAMP 

1998 Fabio Sager 
e Tania M. 
Sperb 

O brincar e os 
brinquedos nos 
conflitos entre 
crianças 

Conflito, 
brinquedo, 
brincadeira 

Investigar episódios de 
conflitos entre crianças 
em idade pré-escolar em 
uma pré-escola pública 
em Porto Alegre. 

SCIELO 

2001  Vanessa 
Alessandra 
Thomaz 
Boiko; 
Maria 
Aparecida 
Trevisan 
Zamberlan 

A perspectiva sócio-
construtivista 
psicologia e na 
educação: o brincar 
na pré-escola. 

Sócio-
construtivismo, 
Vygotsky, 
mediação na 
construção do 
conhecimento 

Discutir a relação entre o 
construtivismo e o 
brincar na pré-escola. 

SCIELO 

2005  Alysson 
Massote 
Carvalho, 
Maria 
Michelle 
Fernandes 
Alves, 
Priscila de 
Lara 
Domingues 
Gomes 
 

Brincar e educação: 
Concepções e 
possibilidades.  

Brincar, contexto 
educativo, 
desenvolvimento 
humano. 

Analisar as relações 
existentes entre o 
contexto das instituições 
educativas e o 
comportamento de 
brincar de seus 
educandos. 

SCIELO 

2005 Léa 
Stahlschmid
T. P. Silva; 

Adriana B. 
Guimarães; 

O brincar como 
portador de 
significados e práticas 
sociais 

Brincar. 
Imaginação. 
Estratégia 
pedagógica. 

Estudar as concepções 
sobre o brincar de três 
professores da pré-
escola, de uma 
instituição pública, que 

SCIELO 
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Cristiane E. 
Vieira; 

Luciana N. 
de Souza. 
Franck; 
 Maria 
Isabel S. 
Hippert. 

lecionam para crianças 
na faixa etária de cinco 
anos. 

2006 Danielle 
Barbosa 
Lins de 
Almeida 

Sobre brinquedos e 
infância: Aspectos da 
experiência e da 
cultura do brincar 

Brinquedos. 
Infância. Criança. 
Adulto. Mimese. 
Representação. 
Experiência. 
Brincar. 

Busca capturar o pensar 
sobre tal experiência 
por intermédio da leitura 
e da subseqüente 
discussão sobre textos 
de cerca de 80 anos, os 
quais surpreendem pela 
sua contemporaneidade 

SCIELO 

2009 Mariana 
Stoeterau 
Navarro 

Reflexões acerca do 
brincar na educação 
infantil 

Brincar, Educação 
de crianças, 
Mediação 

Perceber o brincar 
dentro da 
educação infantil, o 
modo como ele é tratado 
dentro dessa instituição; 
observar a 
forma como a professora 
organiza e inclui o 
brincar no seu 
planejamento.  
 

UNICAMP 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

3.1 Objeto de estudo das pesquisas 
 

Os autores pesquisados apresentam diversos objetos nas 

pesquisas, sendo que dos 17 autores pesquisados, 9 discutem a relação entre o 

jogo e educação tanto na educação infantil quanto nas séries iniciais do ensino 

fundamental, sendo que os outros 8 autores discutem a importância do brincar para 

o desenvolvimento da criança. 

Aguiar (1996) teve como objeto de estudo os programas de jogos 

recreativos infantis e a sua influência sobre a aprendizagem de conceitos básicos na 

pré-escola. Montanini (1997) verificou as relações existentes entre a evolução das 

formas de símbolo lúdico e a evolução do desenho e jogo simbólico em crianças em 

idade pré-escolar. Já Magnani (1998), investigou o quanto as pré-escolas 

maringaenses proporcionam, as crianças um espaço favorável a brincadeira 

espontânea. 

Tanto Piantavini (1999) quanto Dell’agli (2002) apresentam uma 

discussão sobre o jogo de regras no ensino fundamental. Ambas as autoras 

realizaram testes utilizando jogos de regras e destacaram a importância deste para 

um bom desenvolvimento do aluno. Já Fontes (2004) discute a importância do jogo 

simbólico como instrumento de observação e superação das dificuldades 

vivenciadas por crianças em idade pré-escolar e escolar.  

Tanto Palhares (2003), como Decico (2006) e Dias (2009) discutem 

a importância dos jogos para crianças das séries iniciais do ensino fundamental. 

Fundamentam que o jogo é importante para as relações escolares, para analisar os 

processos cognitivos das crianças e ajudar nas dificuldades escolares. 

Em relação aos outros 8 autores selecionados, todos apresentam 

como objeto de estudos o brincar e a relação com a educação. Bassan (1997) 

discute a importância da atividade lúdica para a aprendizagem infantil. A autora 

realizou uma pesquisa qualitativa com um pequeno grupo de alunos de uma creche 

pública e teve como enfoque a interação existente entre as crianças na hora da 

brincadeira.  
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Teixeira (1998) investigou os espaços para brincadeiras infantis em 

pré-escolas realizando uma pesquisa qualitativa, na qual procurou verificar se as 

crianças brincam de maneira espontânea, como brincam, que materiais utilizam, se 

os adultos incentivam, se dão apoio e se participam das brincadeiras. Os autores 

Sager e Sperb (1998) investigam episódios de conflitos entre crianças em idade pré-

escolar enquanto brincam, em uma pré-escola pública em Porto Alegre.  

Boiko e Zamberlan (2001) discutem a relação entre o construtivismo 

e o brincar na pré-escola. Autores como Silva, Guimarães, Vieira, Souza e Hippert 

(2005) estudam as concepções sobre o brincar de três professores da pré-escola 

que atuam em uma instituição pública, ambas lecionam para crianças na faixa etária 

de cinco anos. Carvalho, Alves e Gomes (2005) analisam as relações existentes 

entre o contexto das instituições educativas e o comportamento de brincar de seus 

educandos. De forma semelhante, Navarro (2009) discute o brincar dentro da 

educação infantil, o modo como ele é tratado dentro dessa instituição; observa a 

forma como a professora organiza e inclui o brincar no seu planejamento, enquanto 

que Almeida (2006) faz toda uma discussão teórica sobre a história do brincar no 

século XX. 

 

 
3.2 Objetivos das pesquisas e métodos utilizados  

 

 

Os tipos de pesquisa que encontramos nos 17 trabalhos foram 2 

trabalhos teóricos resultados de pesquisa bibliográfica, enquanto quinze foram 

pesquisa de campo. 

Os autores dos dois trabalhos teóricos apresentaram uma revisão da 

literatura sobre o brincar e sobre os jogos e a importância destes para o 

desenvolvimento infantil. No trabalho de Boiko e Zamberlan (2001) os autores 

fizeram uma revisão de literatura sobre o brincar e o sócio-construtivismo, baseando-

se na concepção sócio-histórica, discutem o brincar como atividade fundamental 

para a criança e a importância de espaços adequados para que a criança possa 

brincar, entendendo que nas brincadeiras a criança se relaciona com o outro e 

produz a sua própria história enquanto agente cultural na sociedade.  
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Almeida (2006), autora do outro estudo teórico, apresenta um estudo 

que analisa o pensamento de Walter Benjamin, realizando uma revisão bibliográfica 

de textos desse autor para fazer uma reflexão crítica sobre o brincar e os 

brinquedos. A autora apresenta o histórico da cultura do brincar presente na 

Alemanha no século XVIII, fazendo um resgate histórico da necessidade da 

fabricação de brinquedos pela indústria. Baseia-se nas discussões de Kishimoto 

(2002) sobre o brinquedo enquanto estimulante da imaginação infantil. Aponta, 

ainda, as mudanças conceituais que ocorreram a partir do século XVIII sobre a 

concepção de criança e infância. 

Aguiar (1996) realizou uma pesquisa com 40 crianças em idade pré-

escolar de 3 a 5 anos de idade. O autor aplicou vários testes, entre os quais o de 

Boehm (1971), realizou 40 sessões de jogos e, depois de tudo registrado, teceu 

suas considerações sobre a influência de um programa de jogos infantis sobre a 

aprendizagem de conceitos básicos nas crianças e a sua generalização para 

situações de sala de aula. Bassan (1997) realizou um estudo de campo numa 

creche pública com crianças com idades entre 3 e 4 anos. A autora utilizou para a 

coleta de dados vídeo-gravações de episódios em que as crianças realizavam 

atividades lúdicas. Esse material foi posteriormente transcrito e analisado 

qualitativamente, focando as formas de como as crianças se comportavam durante a 

realização de jogos. 

Montanini (1997) realizou uma pesquisa qualitativa com base no 

jogo simbólico de Piaget e na evolução do desenho, segundo Luquet (1927-1969). A 

pesquisa foi realizada com 20 crianças entre 3 e 7 anos, que foram submetidas a  

uma sessão de 40 minutos envolvendo duas atividades: situações de brincadeiras 

simbólicas e de desenho livre. Magnani (1998) realizou a pesquisa de campo em 

uma brinquedoteca em e em doze pré-escolas públicas e particulares. A autora tinha 

como objetivo verificar se as crianças brincam de maneira espontânea; como 

brincam; que materiais utilizam; se os adultos incentivam, dão apoio e participam 

das brincadeiras. Para efeito de comparação, foram observadas, ainda, duas 

escolas municipais (Emeis) de outro estado brasileiro. A pesquisadora fez registro 

das observações, analisou e comparou os resultados dos campos observados. 

Sager & Sperb (1998) realizaram um estudo de investigação com  77 

episódios de conflito, envolvendo 18 crianças de 3 a 4 anos de uma pré-escola 

pública de Porto Alegre. Para a pesquisa, os pesquisadores consideraram o gênero 
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das crianças, o contexto onde aconteciam os conflitos (pátio ou sala), os tipos de 

brinquedos e brincadeiras presentes nos episódios de conflito. Os dados foram 

registrados com câmeras VHS e notas de campo e tratados através da Análise de 

Correspondência e de Resíduos. Teixeira (1998) realizou uma pesquisa com a 

participação de 32 crianças de uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) e 

32 crianças de uma creche pública com idades entre 5 e 6 anos. As crianças foram 

divididas em grupos com 4 crianças sendo 2 meninas e 2 meninos que interagiam 

por 20 minutos com brinquedos. A interação entre as crianças foi filmada, transcrita 

e analisada de acordo com a teoria de Piaget sobre jogo simbólico e linguagem. 

A autora Piantavini (1999), com base na teoria epistemológica de 

Jean Piaget, procurou investigar as relações entre o jogo de regras Senha e a 

construção de possíveis, no contexto de duas diferentes intervenções 

psicopedagógicas, uma limitada à estrutura do jogo e outra acrescida de situações 

problematizadoras explícitas. A fim de proceder uma análise comparativa, dois 

grupos experimentais e um grupo controle foram constituídos, com 16 sujeitos cada 

um, classificados no nível analógico quanto à construção de possíveis, no pré -teste, 

de acordo com a prova de “Arranjos Espaciais e Equidistância”. 

Dell’Agli (2002), em sua dissertação de mestrado, avaliou 40 

crianças do ensino fundamental, sendo 10 de cada nível evolutivo: coleção figural, 

coleção não-figural, inclusão hierárquica de classe e raciocínio combinatório. A fim 

de proceder a avaliação dos níveis evolutivos, foram aplicadas as provas de 

classificação espontânea, inclusão hierárquica de classes e combinação de fichas 

de várias cores. Em seguida, foram realizadas quatro partidas com o jogo, sendo 

que em cada uma jogava-se sujeito x experimentador e depois os papéis eram 

trocados, ou seja, o experimentador é quem tentava adivinhar o animal oculto só que 

realizando questões com critérios lógicos. 

Palhares (2003), com fundamentação nos pressupostos 

epistemológicos da teoria construtivista de Jean Piaget, realizou uma pesquisa com 

o objetivo de analisar processos cognitivos em quatro crianças de terceira série do 

Ensino Fundamental. Para a análise pretendida foi feito um torneio para o qual foi 

utilizado o jogo de regras Traverse, que evidenciou o funcionamento cognitivo 

destas crianças. A pesquisadora realizou um torneio em cinco etapas do jogo 

Traverse, que foram gravadas e filmadas e analisadas com base no o progresso das 

crianças em relação às implicações simples e compostas. Os esquemas 
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presentativos, procedurais e operatórios, foram analisados seguindo o critério 

proposto por Macedo (manuscrito não publicado) quanto aos acertos e erros nos 

dois sistemas cognitivos. Quanto às situações-problema, a análise seguiu os 

indicadores do funcionamento cognitivo utilizados para a sua construção. 

Fontes (2004) realizou um estudo de caso com 48 crianças de 

ambos os sexos e com idades entre 5 e 6 anos que frequentavam centros de 

educação infantil. A autora utilizou os estudos de Piaget sobre o jogo simbólico. 

Foram realizadas filmagens que foram transcritas e analisadas posteriormente. Já     

Gomes, Alves e Carvalho (2005) analisaram as relações existentes entre o contexto 

das instituições educativas e o comportamento de brincar de seus educandos. 

Foram participantes 40 crianças, de ambos os sexos, com idades entre 4 e 5 anos, e 

10 educadores de cinco instituições educativas. Os procedimentos de coleta 

envolveram a filmagem das crianças em situação de recreação livre nas instituições 

e entrevistas com os educadores. Para finalizar a exposição sobre pesquisa de 

campo, os autores Silva, Guimarães, Vieira, Franck e Hippert(2005) realizaram uma 

pesquisa qualitativa com três professoras de uma pré-escola pública que atuam com 

crianças com idades de 5 anos. As entrevistas semi-estruturadas foram gravadas, 

transcritas e analisadas. As etapas de análise foram as seguintes: rastreamento do 

registro das entrevistas e posterior recorte das unidades significativas para os 

objetivos em questão. 

Dias (2009), baseada na Teoria Psicogenética de Jean Piaget, 

realizou uma pesquisa com 24 crianças, das quais 12 apresentavam problemas de 

aprendizagem na matemática e outras 12 que não apresentavam dificuldades nessa 

área do conhecimento. As crianças estavam cursando a terceira série do ensino 

fundamental e frequentavam uma escola pública no estado de São Paulo e tinham 

idades entre 9 e 10 anos. Para a realização da pesquisa foi apresentado aos dois 

grupos selecionados o jogo Mancala1, na modalidade Kalah. A pesquisadora 

realizou seis sessões individuais com cada participante, duas vezes por semana, 

com tempo médio de 50 minutos cada uma. A experimentadora jogou 13 partidas 

com cada criança e, na primeira sessão, propôs questões aritméticas e noção de 

conservação de quantidades discretas implícitas no jogo. Em seguida, explicou 

todas as regras do jogo, e houve a realização de uma partida. Na segunda sessão, 

                                                 
1
 Mancala é uma família de jogos de tabuleiro jogada ao redor do mundo, algumas vezes chamada de 
jogos de semeadura ou jogos de contagem e captura, que vêm das regras gerais. 
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houve relato das regras de forma mais sucinta e ocorreram quatro partidas a fim de 

aprender a jogar. Da terceira sessão à sexta, aconteceram duas partidas em cada 

encontro, nas quais a experimentadora trabalhou questões de três estilos e 

finalidades diferentes – perguntas de exploração das regras, planejamento das 

jogadas e justificação das estratégias. O procedimento de análise de dados consistiu 

em: avaliação das respostas das crianças às questões aritméticas e noção de 

conservação de quantidades discretas implícitas no jogo; identificação e 

classificação dos tipos de erros de estratégias e de regras cometidos pelas crianças 

durante as partidas; categorização das respostas relatadas pelos participantes 

durante as sessões de intervenção; comparação da quantidade e tipo de erros 

cometidos e das respostas dos dois grupos de participantes. 

Navarro (2009) realizou uma pesquisa qualitativa de caráter 

descritivo, que analisou de que forma o brincar é tratado no ensino infantil, que tipo 

de mediação a professora tem feito e como ele é compreendido pela mesma. O 

período de observações foram de dois meses, compreendendo vinte e um dias 

observados. Foi feita entrevista semi-estruturada com a professora da turma ao 

término das observações.  

 

3.3 Abordagens teóricas utilizadas 
 

O enfoque teórico utilizado para pesquisar a atividade lúdica nos 

permite compreender diferentes olhares sobre o mesmo fenômeno. No decorrer dos 

tempos muitas foram as áreas que se dedicaram a tais estudos, uma vez que tal 

atividade pode ser manifestada em diferentes contextos. A sociologia, a literatura, a 

psicologia e etc. De acordo com Dias (2009), 

 

A quantidade de pesquisas brasileiras na área de jogos aumentou 
consideravelmente nos últimos anos e tem apontado uma diversidade de 
subtemas: uso de tecnologias como facilitador da aprendizagem (jogos 
computacionais); brinquedoteca como local de enfrentamento das limitações 
devido às deficiências, desenvolvimento e utilização de jogos educativos 
para prevenção de doenças e alívio da dor em crianças hospitalizadas; 
avaliação cognitiva e social, entre outros (p.19). 

 

No presente trabalho, a análise dos estudos permitiu conhecer as 

abordagens teóricas utilizadas como também os autores que as apresentam. Dos 
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dezessete trabalhos, todos apresentaram como a abordagem teórica estudos 

relacionados à psicologia, embora citem nestes estudos também a sociologia. 

Do total, nove trabalhos utilizaram a epistemologia genética de Jean 

Piaget (1978). Cinco utilizaram a abordagem sócio histórica de Vygotsky (1988) e 1 

utilizou a teoria psicanalítica de Winnicott (1975). Dois trabalhos se basearam em 

autores variados, sem fazer uma referência específica a uma abordagem teórica. Os 

autores citados foram Didonet (2003), Cunha (1998), Kishimoto (1997), Selman 

(1973), que também faziam relação a jogos e brincadeiras na infância. 

Nos nove trabalhos que utilizaram a perspectiva piagetiana  

encontramos outros autores que foram citados  e que contribuíram para a realização 

das pesquisas, são eles: Macedo (1994); Zaia (1996); Brenelli (1986); Campos 

(1997); Alves (1997), Rossetti (2007), Ribeiro (2001); Dell’Agli (2002); Orega (2000); 

Piantavini (1999); Magalhães (1999); Von Zuben (2005); Palhares (2007); Oliveira 

(1993); Queiroz (2000); Santos (2007); Rossetti (2001); Macedo & Petty (1997); 

Didonet (2003); Ortega (1993); Carvalho (1999); Torres (1994); Leite (1993);  

Rabioglio (1995); Góes (2000) e  Chateau (1987). Esses autores têm suas 

pesquisas embasadas na teoria da epistemologia genética de Piaget, por isso foram 

utilizados como refêrencias nos nove trabalhos pesquisados. 

Já os cinco trabalhos que utilizaram a abordagem de Vygostsky 

foram: Decico (2006); Bassan (1997); Boiko e Zamberlan (2001); Silva, Guimarães, 

Vieira, Franck e Hippert (2005); Navarro ( 2009); autora Magnani (1998) utilizou 

abordagens de Piaget (1975) e Winnicott (1975) e os demais trabalhos utilizaram 

autores como: Fosnot (1996); Gould(1998); Cobb(1998); Cerisara(1995); 

Duarte(1998), Elkonin(1998), Rocha(2000); Larrosa(2000); Huizinga(1971); 

Snyders(1993); Fernandes(2000 e 2001); Rodari(1982); Fontana(1997), 

Brougère(1998) e Kuhlmann (2000). 

 

 

3.4 DEFINIÇÕES do brincar e jogo presente nas pesquisas 

 

Os artigos apresentam amplitude nas definições da temática, que 

variam de acordo com os autores abordados. Dos 17 trabalhos, onze definem a 

atividade lúdica enquanto brincar, e apontam que brincar significa vivenciar 

experiências únicas, sendo essas necessárias para o processo de formação da 
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criança. Destes, pode-se observar que o termo brincar está presente em 6 estudos 

que tiveram como lócus de pesquisa a educação infantil. Sendo que estes 6 definem 

o jogar, enquanto que jogar se desdobra em vários conceitos por abrangerem 

diferentes dimensões: culturais, sociais, psicológicas e pedagógicas. Dentro dessas 

categorias, o jogo é diversamente apresentado como jogo de regras, de ficção, 

simbólico, de construção.  

 

O jogo pode ser utilizado como um instrumento complementar ao ensino 
tradicional nas escolas para desencadear o processo de construção de 
conhecimento, visto que traz em si, possibilidades de ultrapassagem de 
desafios, com a necessidade de elaboração de estratégias a fim de alcançar 
uma meta pretendida (DIAS, 2009, p. 136).  
 

Todos os trabalhos pesquisados, mesmo utilizando vários conceitos 

sobre jogos, apresentam o jogo enquanto recurso que contribui para a superação de 

conflitos e para a aprendizagem. Já o brincar seja livre ou direcionado é importante 

para interação da criança com o mundo ao seu redor. Sendo assim, a ludicidade 

precisa estar presente na educação infantil sendo necessária para o 

desenvolvimento pleno da criança. 

 

  

3.5 Resultados encontrados nas pesquisas 

 

Aguiar (1996), ao realizar os testes para sua pesquisa, concluiu que 

os conceitos de maior domínio dos alunos eram os de inteiro, acima, poucos, atrás, 

mais, em volta, dentro, debaixo, perto, alguns, meio, iguais, o mais próximo, vários, 

depois, diferente, tamanho médio, lado, outro, mais alto, sempre, na ponta, em fila e 

semelhante, enquanto que os de menor domínio eram os de mais largo, o segundo, 

par, terceiro, à esquerda, em ordem, quase, pular, atravessar, zero, entre, menos, 

cada, afastado, lado direito, começar, metade, sobre, separados, centro, o mesmo e 

nunca. Desta forma, as brincadeiras e atividades lúdicas contribuem para que as 

crianças adquiram e construam conceitos importantes para o seu desenvolvimento. 

Bassan (1997) revelou a importância do desenvolvimento infantil, em relação 

principalmente aos processos de significação. Desta forma, os estudos apontaram 

ainda para a necessidade de mais estudos que ampliem as discussões e 

compreensão sobre atividades lúdicas, pois essas atividades são condições 
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necessárias e concretas para o desenvolvimento humano. Para Montanini (1997), o 

estudo realizado contribuiu com a compreensão da evolução representativa da 

criança, ressaltando a importância do jogo e do desenho na educação infantil. 

Segundo Sager e Sperb (1998), os resultados indicaram que os 

conflitos envolvendo brincadeiras simbólicas ocorreram mais na sala de aula e entre 

meninos, enquanto meninas conflitaram mais quando brincavam com jogos de 

acoplagem. Grupos formados por meninos e meninas conflitaram mais quando a 

brincadeira envolvia regras. Brinquedos orientados para adultos relacionaram-se 

mais com conflitos quando os grupos eram mistos, enquanto brinquedos orientados 

para crianças, quando os grupos eram formados somente por meninos. No caso das 

meninas, nenhuma associação foi evidenciada ao tipo de brinquedo.  

Teixeira (1998), ao discutir a importância do jogo simbólico, analisou 

as trocas verbais realizadas pelas crianças que jogavam simbolicamente interagindo 

com vários brinquedos, e concluiu que as atividades lúdicas contribuem para o 

desenvolvimento social, afetivo e cognitivo das crianças. Magnani (1998) discute a 

hipótese de que a forma como é estruturada a educação pré-escolar não possibilita 

às crianças o exercício de suas atividades lúdicas. Em contrapartida, as Emeis 

desenvolvem um trabalho em que o lúdico é muito enfatizado, em qualquer situação. 

Diante dos dados, há, segundo a pesquisadora, urgência em se resgatar o brincar 

em todas as pré-escolas. Para tanto, faz-se necessário investir na formação do 

educador e na conscientização de toda a sociedade quanto à importância disso.   

Segundo Piantavini (1999), os dados foram coletados baseados na 

teoria epistemológica de Piaget (1978), na qual o intuito era o de verificar as 

relações entre o jogo de regras Senha e a construção de possíveis, no contexto de 

duas diferentes intervenções psicopedagógicas, uma limitada à estrutura do jogo e 

outra acrescida de situações problematizadoras explícitas. Desta forma, foi realizada 

uma análise comparativa, entre os grupos, dois grupos experimentais e um grupo 

controle foram constituídos, com 16 sujeitos cada um. Os resultados obtidos nos pós 

- testes demonstraram que a intervenção baseada em problematizações foi mais 

eficaz em desencadear nos sujeitos, evoluções e construções mais efetivas de 

possíveis, mediante a análise dos próprios meios empregados no jogo Senha. Os 

dados coletados apontam a importância do jogo de regras em um contexto educativo 

e psicopedagógico, como desencadeador de reflexão nos sujeitos, proporcionando 

construções significativas do ponto de vista cognitivo.  



32 

 

 

Zamberlan e Boiko (2001) realizaram estudos teóricos baseados na 

teoria de Vygotsky (1991) e discutiram o desenvolvimento humano baseados na 

concepção sócio-histórica. Afirmam que, tendo em vista a criança como sujeito 

histórico e social, a brincadeira infantil e o uso de brinquedos passam a ter uma 

importância fundamental dentro do contexto pré-escolar, uma vez que estas 

atividades representam práticas educativas. A brincadeira é, primordialmente, a 

forma pela qual a criança começa a aprender, com base na qual inicia a formação 

de seus processos de imaginação e criação, e se apropria das funções e dos valores 

sociais da cultura em que está inserida; é a sua primeira forma de humanização. 

Para Dell´Agli (2002), os resultados obtidos demonstraram que o 

jogo de regras “Adivinhe o Animal” foi eficaz para auxiliar no diagnóstico 

psicopedagógico, na noção de classificação, e que a troca de papéis foi importante 

para desencadear mudanças nas condutas dos sujeitos quando estes estavam mais 

suscetíveis à desequilíbrios e reequilíbrios, observados por meio das mudanças 

positivas de seus procedimentos no jogo. Os dados afirmaram a importância do jogo 

de regras no contexto de diagnóstico psicopedagógico, por permitir a exploração dos 

aspectos cognitivos embasados no método clínico e neutralizar os inconvenientes 

decorrentes de avaliações clássicas. 

De forma semelhante, para Palhares (2003), os resultados obtidos 

demonstraram que o jogo de regras Traverse permite a extrapolação dos níveis 

propostos por Piaget, nas formas elementares da dialética, quanto às implicações 

simples e compostas, evidenciando o progresso das crianças. Também mostraram 

ser possível identificar os esquemas acima, para todos os sujeitos, por meio da 

leitura de acertos e erros para os dois sistemas cognitivos. Além disso, evidenciaram 

o valor do jogo de regras, por meio das situações-problema e o valor destas para o 

trabalho psicopedagógico. 

Fontes (2004) analisou a interação entre as crianças durante a 

brincadeira simbólica, tendo como referencial a Teoria do desenvolvimento cognitivo 

de Selman (1973) e também a classificação do jogo simbólico segundo  Piaget 

(1978). Após a análise dos dados, verificou-se que os níveis de compreensão 

interpessoal dos sujeitos dependem mais da experiência do que da idade das 

crianças.  

Carvalho, Alves e Gomes (2005) encontraram que a estrutura da 

instituição educativa influencia o comportamento de brincar de seus educandos. Os 
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pesquisadores verificaram, ainda, que existe uma dicotomia em relação ao brincar, 

entre a visão e a prática dos profissionais. Esses resultados demonstram que é 

necessária uma articulação entre o projeto pedagógico, as práticas do currículo 

formal e o brincar, transformando e aprimorando a qualidade da educação nas 

instituições escolares. Silva, Vieira, Franck e Hippert (2005), após uma análise 

qualitativa dos seus dados, observaram um paradoxo nas narrativas das professoras 

que comunicam a sua concepção do brincar como espaço de criação, de liberdade, 

fantasia e imaginação e, ao mesmo tempo, a ideia do brincar como estratégia 

pedagógica.  

O trabalho de Decico (2006) foi realizado baseando-se nas 

experiências vividas por ela em uma sala de aula, como professora de crianças de 

terceira série do ensino fundamental, em um colégio particular e confessional de 

Campinas. A pesquisadora criou um trabalho como professora-personagem 

tornando-se uma proposta inovadora que surgiu nas aulas de leitura e se expandiu 

nas diversas atividades escolares. Com base nessas experiências que foram 

registradas em caderno de anotações, fotografias, desenhos e bilhetes feitos pelas 

crianças e, partindo dos pressupostos da teoria histórico cultural, dos estudos sobre 

o imaginário e o faz- de- conta, foi desenvolvida uma análise e reflexão acerca da 

importância da continuidade do jogo de faz-de-conta nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Esses dados contribuíram para a percepção a respeito das 

transformações que o jogo de faz-de-conta suscita no seio das relações escolares e, 

consequentemente, a transformação do ambiente da sala de aula, favorecendo o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança.  

Almeida (2006) verificou uma equivocada abordagem sociológica do 

mundo da criança e da infância, que a concebe como categoria uniforme, universal e 

homogênea.  Nesse sentido, a pesquisadora aponta que torna-se imprescindível 

propor a sua desconstrução e subsequente reconstrução com base em conceitos de 

heterogeneidade e autonomia, sugerindo que se ampliem as discussões em torno da 

criança e de seu desenvolvimento.  Já Navarro (2009) encontrou que a inserção do 

brincar na rotina da criança na escola é feita muito em função da compreensão ou 

importância dada ao mesmo pela professora. Desta forma, foi possível, no estudo, 

perceber que há tanto professores como escolas que ainda precisam entender e 

incentivar o brincar entre as crianças.  
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Segundo Dias (2009), o procedimento de análise de dados consistiu 

em avaliar as respostas das crianças às questões aritméticas e noção de 

conservação de quantidades discretas implícitas nos jogos, além da identificação e 

classificação dos tipos de erros de estratégias e de regras cometidos pelas crianças 

durante as partidas; categorização das respostas relatadas pelos participantes 

durante as sessões de intervenção; comparação da quantidade e tipo de erros 

cometidos e das respostas dos dois grupos de participantes. Houve uma tendência 

de queda no percentual de erros de regras, o que não ficou evidente em relação ao 

percentual de erros de estratégia. Na comparação da primeira partida com a oitava 

por meio do jogo, verificou-se que o Grupo A apresentou uma melhoria significativa 

em relação às estratégias, e o Grupo B, em relação às regras. Nos erros de regras 

houve um maior percentual no Grupo A durante as partidas. Não foi constatada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação ao percentual dos 

erros de estratégia; entretanto, observou-se que as crianças do Grupo B tomaram 

consciência dos erros mais rapidamente do que as do outro grupo e que a qualidade 

dos tipos de erros cometidos indicou procedimentos com um nível de complexidade 

maior. O Grupo B apresentou respostas mais bem elaboradas em relação às regras, 

às estratégias e à antecipação. 

Pesquisas como as que foram selecionadas, frutos de anos de 

investigações, revelam que as crianças que brincam; conseguem ter um melhor 

desenvolvimento motor, afetivo, cognitivo, psicológico, social e educacional. Assim, 

é necessário que os professores que atuam com educação das crianças tanto na 

educação infantil, quanto nas séries iniciais do ensino fundamental, tenham uma boa 

formação inicial e continuada para que possam compreender o lugar do lúdico no 

espaço educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na análise dos trabalhos selecionados, pudemos perceber quão 

vasto tem sido o campo de pesquisa sobre a educação e o brincar, principalmente 

após a promulgação da LDB 9394/96. No entanto, esse assunto não terminou, pelo 

contrário, nos últimos dez anos muitas questões têm sido levantadas tanto sobre a 

importância da educação infantil quanto sobre a importância do lúdico na educação. 

Por meio deste trabalho, foi possível refletir que o brincar na 

infância, proporciona a aquisição de conhecimentos, desenvolve habilidades, para 

um bom desenvolvimento motor, social, cognitivo e emocional das crianças. Esses 

são requisitos essenciais para o desenvolvimento educacional e humano dos 

educandos. O brincar ajuda esquecer os momentos difíceis, além de desenvolver os 

músculos, a mente, a sociabilidade, a coordenação motora e a própria 

aprendizagem, portanto, jogos e brincadeiras exigem necessariamente, participação 

e engajamento com ou sem brinquedo, sendo uma forma de desenvolver a 

capacidade de manter-se ativo e participante da mesma forma que uma situação 

imaginária tem que ter regras de comportamento (OLIVEIRA, 1995). 

Segundo Macedo, Petty e Passos (2005), o brincar é fundamental 

para o desenvolvimento infantil, o brincar coloca as crianças em um contexto de 

interação entre as atividades físicas e fantasiosas, canaliza e organiza as energias 

delas, proporciona um espaço de aprendizagem sobre a característica dos objetos e 

sobre os conteúdos pensados ou imaginados, além de possibilitar o enfrentamento 

de problemas. 

Ao pensarmos a educação infantil como um momento de construção 

e apropriação de conhecimento e de valores sociais e culturais, o brincar e o jogar 

nesse período de educação se constitui em uma prática pedagógica necessária para 

o desenvolvimento pleno do educando, pois é no brinquedo que a criança aprende a 

agir numa esfera cognitiva, social e cultural. (VIGOTSKY, 1988). 

Com este trabalho foi possível perceber que são vastas as 

discussões sobre jogos, brincadeiras e ludicidade na infância e na educação, em 

que cada autor aborda o tema dentro de um contexto diferente, sendo assim, 

tornam-se necessário mais pesquisas relacionadas ao tema, afim de que  os cursos 

de formação de professores repensem o tipo de formação que tem sido dada aos 

futuros profissionais da educação que irão atuar nas escolas e que, para tal, 
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precisam ter clareza e objetividade no planejamento, contemplando a importância 

dos jogos e brincadeiras como elementos necessários à vida e à aprendizagem das 

crianças. 
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