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RESUMO

A  escola  e  o  professor  precisam  oferecer  aos  alunos  a  garantia  de  uma 
aprendizagem  significativa  e,  para  isso,  a  utilização  de  diferentes  recursos 
pedagógicos  é  de  extrema  importância.  Dentre  esses  recursos,  destacam-se  os 
jogos  de  regras,  pela  contribuição  que  podem  oferecer  ao  desenvolvimento  do 
educando.  Nesse  sentido,  este  trabalho  teve  por  objetivo  conhecer  qual  a 
importância  atribuída  ao  jogo  por  professores  do  ensino  fundamental  para  a 
aprendizagem dos alunos.. Participaram professores de ensino fundamental e médio 
de uma escola da Rede Pública Estadual de ensino de Londrina/PR. Foi realizada 
uma entrevista semi-estruturada com os participantes, elaborada para este estudo, 
cujas respostas foram analisadas com base na teoria piagetiana. Pode-se observar 
que, apesar de a maioria dos professores conceber o jogo como sendo importante 
para o processo de aprendizagem, não utiliza esse recurso em suas aulas.
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1 INTRODUÇÃO 

O  processo  de  ensino-aprendizagem  é  muito  discutido  pelos 

profissionais da área de Educação. Há uma expectativa muito grande, por parte do 

professor, que o aluno aprenda, e deste em demonstrar resultados positivos para 

seus familiares, amigos e até para o próprio professor.

Percebe-se,  porém,  que  as  aulas  expositivas  muitas  vezes  não 

prendem a atenção da criança que está no ensino fundamental, e, nesse sentido, é 

interessante que o educador utilize outros recursos didáticos, como jogos de regras, 

como  possibilidade  de  criar  diferentes  oportunidades  de  levar  a  criança  a  uma 

aprendizagem significativa.

Chateau (1987) aponta para a importância do jogo para a criança, 

indicando que,  para ela,  toda atividade é um jogo e que é por meio dele que a 

criança  tem  oportunidade  de  antecipar  condutas  superiores.  Para  o  autor,  uma 

criança que não brinca será um adulto que não sabe pensar, pois é através do jogo 

que  ela  amplia  suas  possibilidades  de  ação,  enriquecendo  sua  experiência 

individual.

Piaget (1975) descobriu em suas pesquisas que há várias formas de 

jogos utilizados pela criança no decorrer do seu desenvolvimento.  A criança que 

está no período sensório motor (0-2 anos, aproximadamente) utiliza-se dos jogos de 

exercícios para desenvolver os órgãos e condutas. No período pré-operatório (2 aos 

5-6 anos, aproximadamente), a criança começa a expressar sua estrutura cognitiva 

através do jogo do faz-de-conta. No período seguinte, o operatório-concreto (7-11 

anos, aproximadamente), elas têm condições de brincar de acordo com que o jogo 

propõe.

No que diz respeito aos primeiros, os jogos de exercício, Zaia (1996, 

p.  36)  considera  que  “nas  crianças,  os  jogos  de  exercícios,  que  aparecem  no 

período sensório motor, consistem em repetir as atividades já adquiridas, permitindo 

a cada esquema ou estrutura explorar seu domínio, solidificar e estender-se para 

originar novos resultados”. 

Passarino (1998,  p.  1) relata que “estes exercícios consistem em 

repetição de gestos e movimentos simples como agitar os braços, sacudir objetos, 
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emitir sons, caminhar, pular, correr, etc”. Nesta fase, a criança brinca sozinha, ou 

seja, faz “monólogos coletivos”, sem utilização da noção de regras.

No que se refere ao jogo do faz-de-conta, a criança, em suas ações 

imaginativas, “cria” cenas que possibilitarão experienciar ações feitas pelos adultos, 

estimulando, assim, a resolução de situações problemas de seu cotidiano. Trata-se 

do jogo simbólico, que Piaget 1980 (apud ZAIA, 1996, p. 37) descreve da seguinte 

maneira:

[...] a brincadeira de boneca não serve somente para desenvolver o instinto 
maternal,  mas  para  representar  simbolicamente  e,  portanto,  reviver, 
transformando-o  segundo  as  necessidades,  o  conjunto  das  realidades 
vividas pela criança e ainda não assimiladas. Sob este ponto de vista, o jogo 
simbólico explica também a assimilação do real ao eu: ele é o pensamento 
individual  em  sua  forma  mais  pura;  em  seu  conteúdo,  ele  é  o 
desenvolvimento  do  eu  e  a  realização  dos  desejos  por  oposição  ao 
pensamento racional  socializado,  que adapta o eu ao real  e exprime as 
verdades comuns, em suas duas formas essenciais de exercício sensório-
motor  e  de  simbolismo,  uma  assimilação  do  real  à  atividade  própria, 
fornecendo  à  esta  seu  alimento  necessário  e  transformando  o  real  em 
função das necessidades múltiplas do eu).

Tema de interesse deste estudo, os jogos de regras, por sua vez, 

são caracterizados pelas regras que regem o jogo, e que devem estar de acordo 

com o grupo, isto é, as regras impostas pelo grupo devem ser respeitadas por todos,  

e caso elas sejam descumpridas, haverá uma punição (PASSARINO, 1998).

Estes  jogos,  segundo  Zaia  (1996),  podem  ser  interdependentes, 

opostos  ou  cooperativos,  propiciando  elaboração  de  estratégias.  A  autora  (Zaia, 

1996, p. 38) aponta que

As discussões entre parceiros, muito comuns durante os jogos, propiciam a 
troca  de  pontos  de  vista,  a  necessidade  de  superar  e  argumentar  para 
defender suas idéias, de ouvir o outro, de superar conflitos e contradições, 
que constituem condições indispensáveis ao desenvolvimento cognitivo. Os 
jogos de regras realizados em grupo, interessantes para estimular a vida 
social e a atividade construtiva da criança, são, portanto, meios importantes 
para propiciar a construção das estruturas operatórias concretas. 

O jogo de regras possibilitará à criança desenvolver estratégias de 

enfrentamento de problemas.  Ao se defrontar  com situações difíceis  em sala de 

aula,  o aluno poderá ter desenvolvido,  através desses jogos, mecanismos que o 

ajudarão a regular seus atos, como estratégias de estudo, prioridade nos estudos, 

formas  sobre  como  estudar,  pois  para  ganhar  um  jogo,  ele  também  terá  que 

desenhar  caminhos  a  seguir.  Ao  jogar,  a  criança  interpreta  informações,  busca 
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soluções, levanta hipóteses, estratégias que auxiliam o aluno em seu processo de 

aprendizagem, pois suas estruturas cognitivas vão desenvolver-se de modo a ter 

condições de resolver situações-problema (ZAIA, 1996).

O professor, nesse sentido, ao utilizar os jogos de regras em suas 

aulas, deverá estar atento à contribuição desse recurso para o desenvolvimento do 

aluno, evitando os jogos que não estimulam a criatividade e o ganho cognitivo, o que 

representaria jogar sem ter muitas contribuições ao seu desenvolvimento. Para Zaia 

(1996, p.40), 

Será desafiador o jogo que solicitar ações e reflexões um pouco acima das 
possibilidades atuais da criança, mas interessante o suficiente para que ele 
deseje ultrapassar os obstáculos. Por outro lado, se lhe dermos liberdade 
suficiente, a criança modificará o jogo ou suas regras, sempre que achar 
muito fácil ou muito difícil. 

Tendo  em  vista  que  os  jogos  de  regras  contribuem  para  o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança, é importante que o professor 

saiba de sua importância no processo de aprendizagem, para que, assim, possibilite 

aos alunos jogar como forma de incentivá-la.

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo é conhecer qual a 

importância  atribuída  ao  jogo  por  professores  do  ensino  fundamental  para  a 

aprendizagem dos alunos.

Para  tanto,  foi  realizada  uma  pesquisa  qualitativa  com  três 

professores da Rede Estadual de Ensino do município de Londrina. Foi realizada 

uma  entrevista  semi-estruturada  com cada  um dos  participantes.  A  análise  das 

respostas  foi  discutida  considerando a perspectiva  piagetiana sobre os  jogos de 

regras e sua importância para o desenvolvimento da criança.

Este trabalho está organizado de forma que, no segundo capítulo 

apresenta-se,  em  linhas  gerais,  a  compreensão  de  Piaget  acerca  do 

desenvolvimento e da aprendizagem do indivíduo.  No terceiro capítulo buscou-se 

trazer  a  concepção  de  Piaget  sobre  jogos  e  sua  importância  para  o 

desenvolvimento,  assim  como  uma  apresentação  dos  jogos  como  recurso 

pedagógico. A metodologia apresenta o delineamento da pesquisa, os participantes 

e os procedimentos metodológicos e, na sequência, os resultados e as discussões. 

Por fim, estão apresentadas algumas considerações finais. 
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2 DESENVOLVIMENTO  E  APRENDIZAGEM  NA  PERSPECTIVA  DE   JEAN 
PIAGET 

2.1 DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM

Piaget  acredita  que  o  desenvolvimento  e  a  aprendizagem  estão 

intimamente  ligados,  sendo que a aprendizagem do indivíduo dependerá do seu 

desenvolvimento (FERRACIOLLI, 1999). Segundo a teoria de Piaget, 

A inteligência e o conhecimento fazem parte da adaptação biológica.  De 
fato, segundo ele, a inteligência provém da adaptação, de tal forma que há 
uma  continuidade  perfeita  entre  o  que  consideramos  habitualmente 
biológico e o que consideramos como inteligência (KAMII, 2003, p. 27). 

Para explicar o processo de desenvolvimento, Piaget nos reporta a 

um  processo  muito  importante,  o  processo  de  assimilação  –  acomodação  – 

equilibração, no qual a criança tem a experiência com o novo e faz uma ligação com 

algo que já conhece (assimilação) e, ao amadurecer esta experiência, cria uma nova 

categoria  para  incorporar  o  novo  conhecimento  (acomodação).  Ao  fim  deste 

processo, os esquemas da criança serão modificados e esta se apropriará do novo 

conhecimento.  Para Piaget,  o  processo de aquisição do conhecimento se dá de 

forma gradual  através de uma equilibração progressiva (DIAS, 2009).  De acordo 

com Piaget (1992, p.11), “o desenvolvimento é uma equilibração progressiva, uma 

passagem continua de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio 

superior”.

Quando a criança entra em contato com um objeto novo, entra em 

ação um processo muito importante - a assimilação – que permitirá que este novo 

objeto se enquadre a uma estrutura cognitiva pré-existente na criança, buscará uma 

estrutura ou esquemas próximos ao objeto novo para que ela faça uma primeira 

relação com o objeto. Para Lima (1998 apud LUGLE, 2006, p. 22), “a assimilação 

tende  a  fazer  com  que  a  realidade  (objeto)  se  adapte  às  necessidades  do 

organismo”. 

Nas palavras de Piaget, 

A noção de assimilação, por um lado, implica a noção de significação e por 
outro, expressa o fato fundamental de que todo conhecimento está ligado a 
uma ação e de que conhecer um objeto ou um acontecimento é assimilá-lo 
sob esquemas de ação (PIAGET, 1978, p. 11).
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Ao perceber  as  diferenças que  existem entre  o  novo  objeto  e  os 

conhecimentos da criança sobre este, ela criará uma nova categoria para que seus 

esquemas se ampliem e absorvam este novo conhecimento, o que diz respeito ao 

processo de acomodação, que “leva o organismo a adaptar-se para sobreviver à 

realidade” (LIMA, 1998 apud LUGLE, 2006, p. 22).

Para Piaget, 

A  acomodação  define-se  como  toda  modificação  dos  esquemas  de 
assimilação,  por  influência  de  situações  exteriores.  Toda  vez  que  um 
esquema não for suficiente para responder a uma situação e resolver um 
problema, surge a necessidade de o esquema modificar-se em função da 
situação (PIAGET, 1978, p. 11).

De acordo com Canesin (2010, p. 17), “os esquemas constituem as 

estruturas intelectuais através das quais os indivíduos se adaptam e organizam o 

meio que estão inseridos”.  Assim,  ao entrar  em contato  com um novo objeto,  a 

criança terá seus esquemas modificados para adequar-se ao novo conhecimento.

Segundo Piaget (1992), um esquema é a estrutura ou a organização 

das ações, as quais se transferem ou generalizam no momento da repetição da 

ação, em circunstâncias semelhantes ou análogas. Nesse sentido, 

Um esquema é uma coordenação de ação, um “saber fazer”, por meio do 
qual o sujeito assimila  os objetos às suas estruturas.  Uma estrutura,  do 
ponto de vista cognitivo, é assim, composta por um conjunto de esquemas, 
da mesma forma que o sistema cognitivo é por um conjunto de estruturas. 
(MACEDO, 1994, p. 148).

Para exemplificar, Canesin (2010) explica que uma criança que tem 

contato com um cachorro, já tem um conhecimento sobre este, ao se deparar com 

um cavalo, vai assimilar com os conhecimentos de um animal com características 

parecidas (quatro patas, rabo), talvez um cachorro, em um primeiro momento. Ao 

perceber que o cavalo é bem mais alto e tem uma crina e um rabo diferente do 

cachorro, esta criança irá modificar seus esquemas,  criando uma nova categoria 

para  acrescentar  o  cavalo  em seus  conhecimentos,  e  este  será  o  processo  de 

acomodação.  Importante  destacar  que  “nenhum esquema ou  estrutura  pode  ser 

construído sem que as variantes (assimilação e acomodação) estejam presentes, 

pois o funcionamento depende delas” (CANESIN, 2010, p.18).

Ao  equilibrar  os  processos  de  assimilação  e  acomodação,  os 

esquemas foram modificados para que o novo objeto faça parte de sua realidade. 
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Neste momento, a criança já sabe a diferença entre um cachorro e um cavalo. O 

amadurecimento dos esquemas traz novos conhecimentos para ela e esses são 

frutos  de uma ação  desencadeada  por  um interesse  ou  necessidade  fisiológica, 

afetiva ou emocional. A criança irá agir para que consiga resolver uma situação nova 

que lhe é ofertada (DIAS, 2009). 

Tendo  sido  feita  essa  explanação  sobre  o  desenvolvimento  e  a 

aprendizagem  para  Piaget,  passar-se-á  a  discorrer  sobre  as  categorias  do 

conhecimento segundo esse mesmo autor.

2.1.1 CATEGORIAS DO CONHECIMENTO

Piaget (1992) defende que o conhecimento é como um espiral, uma 

construção  interna  que  se  renova  continuamente,  e  que  está  interligado  aos 

processos  de  assimilação,  acomodação  e  equilibração,  desencadeados  pelas 

vivências das crianças, por suas experiências e pelo contato com o outro.  Piaget 

dividiu  o  conhecimento  em  três  categorias,  considerando  o  desenvolvimento  da 

criança: conhecimento físico, lógico-matemático e social.

O  conhecimento  físico  é  aquele  no  qual  a  criança  conhece  as 

propriedades físicas do objeto como tamanho, forma, altura. Ferraciolli (1999) afirma 

que  nesse  tipo  de  conhecimento  a  criança  age  sobre  determinado  objeto  para 

conhecer suas propriedades, estando ele relacionado com a experiência da criança 

com  o  meio.  De  acordo  com  Montoya  (2004  citado  por  CANESIN, 2010),  “a 

aquisição do conhecimento físico [...]  diz respeito à formação e aprendizagem do 

conhecimento  do  mundo  exterior,  à  aquisição  do  conhecimento  sobre  as 

propriedades inerentes do objeto”.

Depois  dessa  conquista,  o  indivíduo  passará  a  ter  acesso  ao 

conhecimento lógico-matemático e será capaz de estabelecer relações mentais com 

o  objeto.  Montoya  (apud  CANESIN,  2010,  p.  22)  define  o  conhecimento  lógico-

matemático como aquele que contempla “as formas mais gerais do conhecimento, 

as  quais  são  formadas,  por  abstração  reflexionante,  a  partir  das  formas  e 

coordenações efetuadas pelo  sujeito  sobre  os  objetos”.   Na  abstração  reflexiva,  

através do processo mental, a criança cria relações com o objeto.

Para Piaget, “o conhecimento lógico-matemático é construído através 

da relação que o sujeito cria na sua interação com o fenômeno a ser assimilado” 
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(LUGLE,  2006,  p.  26).  Para  Ferraciolli  (1999),  nesta  fase  a  criança,  a  partir  da 

relação  com  o  outro,  age  sobre  um  determinado  objeto  para  conhecer  suas 

propriedades, de forma que se antes atentava às formas e cores de uma bola, por 

exemplo, agora se preocupa com quais movimentos esta bola pode fazer ao brincar 

com ela. 

Já o conhecimento social  é construído pelas interações sociais no 

meio em que a criança está inserida. Neste tipo de conhecimento enquadram-se a 

língua falada, a cultura, os bons modos, ou seja, tudo o que a criança aprende em 

sua relação com o outro. Ferraciolli (1999) aponta que a transmissão social garante 

à  criança  uma  grande  quantidade  de  informações  que  ajudarão  em  seu 

desenvolvimento.

Por fim, vale ressaltar que, apesar dessa divisão entre os tipos de 

conhecimento,  existe  uma dependência entre eles,  como Kamii  (1996 citado por 

LUGLE, 2008, p. 25) esclarece:

Um  conhecimento  depende  do  outro:  o  conhecimento  social  (também 
considerado convencional) fornecerá nomes e informações essenciais para 
que haja a construção do conhecimento físico. Para que uma criança retire 
uma propriedade (cor, por exemplo) de um objeto, pressupõe que um dia 
ela  aprendeu  nome  de  diferentes  cores  e  para  que  prossiga  com  o 
desenvolvimento  lógico-matemático,  ela  une  processualmente  as 
informações e cria relações mentais entre as coisas e a realidade vivida por 
ela.

2.2 PERÍODOS DO DESENVOLVIMENTO 

Para  Piaget,  o  desenvolvimento  da  criança  se  divide  em  quatro 

períodos: sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto e operatório-formal. O 

primeiro  período,  o  sensório-motor,  tem  início  no  nascimento  e  segue  até  o 

aparecimento da linguagem na criança, sendo nele e a partir  dele que a criança 

começa a organizar seus esquemas. 

No primeiro mês de vida,  a  criança terá atos reflexos unicamente 

para a sua sobrevivência (sugar, chorar), aparecendo também a primeiras emoções. 

Aos quatro meses, aproximadamente, aparecem os primeiros hábitos motores, como 

chupar o dedo. Do quarto ao oitavo mês de vida, o bebê começa a coordenar a 

visão e a preensão. A partir dos oito/nove meses, a criança começa a coordenar 

esquemas secundários, e neste momento o bebê busca objetos que foram ofertados 

e  retirados  de  seu  campo  de  visão,  mas  sem coordenação  dos  deslocamentos 
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espaciais sucessivos. Aos doze meses, aproximadamente, há a diferenciação dos 

esquemas de ação por reação circular terciária, sendo que ao esconder um objeto 

embaixo de uma fralda, ela já consegue remover o pano para buscá-lo. Dos dezoito 

aos vinte  e  quatro  meses,  aproximadamente,  a  criança começa a interiorizar  os 

esquemas (DIAS, 2009).

Segundo  Piaget  (1986),  o  bebê  não  apresenta  uma  função 

simbólica,  isto  é,  não  apresenta  pensamento  nem  afetividade  ligada  a 

representações.  No  período  sensório-motor,  a  criança  construirá  estruturas 

cognitivas que permitirão que essas funções sejam desenvolvidas. Esta organização 

dos esquemas se dá, neste período, por meio de estágios, sendo que no primeiro 

deles, os movimentos reflexos que visam unicamente a sobrevivência do bebê darão 

espaço a um “exercício reflexo”, e desta forma o recém-nascido mama de maneira 

mais segura após os primeiros dias de vida.  Ao entrar no segundo estágio, o bebê 

começará a formar os primeiros hábitos. Para Piaget, 

Um “hábito” elementar repousa num esquema sensório-motor de conjunto 
em cujo seio ainda não existe, do ponto de vista do sujeito, diferenciação 
entre meios e fins, só se atingindo a finalidade em jogo através de uma 
sucessão obrigada de movimentos que a ela conduzem sem que se possa, 
nos  primórdios  da  conduta,  distinguir  uma  finalidade  anteriormente 
procurada  e,  em  seguida,  meios  escolhidos  entre  diversos  esquemas 
possíveis (PIAGET, 1986, p. 15).

  
No terceiro estágio, há o aparecimento de uma “reação circular”, em 

que a criança começa a diferenciar a finalidade e o meio, ou seja, já consegue puxar 

um  cordão  para  movimentar  um  brinquedo,  por  exemplo.  É  o  primórdio  da 

inteligência na criança. Já no quarto e quinto estágios percebe-se situações mais 

completas  de  inteligência  prática.   O  bebê  já  consegue  levantar  objetos  para 

encontrar um brinquedo escondido ou levar a mão de um adulto em direção a um 

objeto desejado.  Ao se aproximar  dos onze e doze meses,  a  criança começa a 

desenvolver  mecanismos para  chegar  ao  objeto,  como por  exemplo,  puxar  uma 

fralda para que o brinquedo se mova e chegue próximo dele (PIAGET, 1986).

Ao colocar a criança em presença de uma caixa de fósforos apenas 

entreaberta, por exemplo, na qual se colocou um dado, ela tenta primeiro por meio 

de tateios materiais, abrir a caixa (reação do quinto estágio), mas adiante, apresenta 

a reação de suspender a ação e examinar,  atenta, a  situação (enquanto abre e 
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fecha vagarosamente a boca, ou, em outro sujeito, a mão, como a imitar o resultado 

que há de ser alcançado, isto é, o aumento da abertura). Depois, de improviso, enfia 

o dedo pela fenda e consegue, assim, abri-la (PIAGET, 1986).

O sexto estágio marca o fim do período sensório-motor, sendo que a 

criança busca novos meios para a resolução de situações-problemas. Os esquemas 

construídos  no  período  sensório-motor  constituirão  subestruturas  das  operações 

futuras do pensamento. A inteligência sensório-motora, através deste nível prático, 

estruturará  os  esquemas  que  permitirão  à  criança  identificar  a  permanência  do 

objeto, noções de espaço, tempo e causalidade (PIAGET, 1986).

Piaget diz que a causalidade só se torna objetiva e adequada ao 

longo do período sensório-motor quando há organização em um espaço e tempo e 

pela  constituição  da  permanência  do  objeto.  Isso  porque  as  ações  iniciais  da 

criança,  que  antes  eram  centradas  em  sua  ação  própria  e  ignoravam  ligações 

espaciais e físicas que estão ligadas aos esquemas causais, passam a perceber 

objetos quaisquer e as relações de causa e efeito entre eles ou, então, as suas 

ações supõem um contato físico e espacial (PIAGET, 1986).

Segundo Piaget (1975), a percepção constitui um caso particular das 

atividades sensório-motoras, sendo que seu caráter particular consiste em que ela 

depende do aspecto figurativo do conhecimento real. No primeiro ano de vida, a 

criança convive com dois problemas em relação às suas percepções: as constâncias 

e a causalidade perceptiva.

Piaget (1985) afirma que nesse período há o aparecimento de um 

esquema denominado por ele de constância, que se refere à percepção do real, que 

tem início por volta dos seis meses de idade e que tem certa relação com a noção 

de permanência do objeto. Por exemplo, ao oferecer uma mamadeira à avessa para 

a  criança,  esta  aos sete/oito  meses  irá  virá-la  facilmente  se  estiver  com o bico 

aparecendo,  porém se for  oferecida uma mamadeira sem o bico para a mesma 

criança, ela não solucionará o problema. Já aos nove meses, aproximadamente, ela 

terá  construído  esquemas  que  permitirão  “procurar”  o  bico  escondido  e, 

consequentemente, resolver o problema. 

Desse  modo,  Piaget  (1985)  defende  que,  no  primeiro  estágio,  a 

noção de permanência do objeto vai amadurecendo, pois, nos primeiros meses, a 

criança vê o objeto como parte integrante do seu corpo, No segundo estágio, o bebê 

já percebe que o objeto desaparece, porém, não consegue resolver o problema e 
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procurá-lo,  apenas  demonstra  sua  insatisfação  com  o  choro,  por  exemplo.  No 

estágio  subseqüente,  a  criança  já  começa  a  procurar  o  objeto,  porém,  procura 

sempre no último lugar que o viu, e no quinto estágio ela tem pequenas noções de 

deslocamentos. Ao entrar no sexto estágio, ela já tem construído em seus esquemas 

que o objeto, ao desaparecer de seu campo de visão, não deixou de existir, ele pode 

estar  em outros  lugares  e  consegue ir  à  sua procura,  explorando o ambiente  a 

procura do objeto desejado.

Em relação ao tempo e ao espaço, em um primeiro momento há, 

para o bebê, apenas um conjunto de espaços, sendo que ele não faz distinção entre 

espaço  e  tempo.  Existe  apenas  um  conjunto  de  espaços  heterogêneos,  todos 

centrados  no  próprio  corpo,  mas  sem  impressões  corporais  até  que  haja  a 

construção do esquema do objeto permanente (PIAGET, 1985).

Segundo o referido autor, nesse período a afetividade encontra-se 

em um estado  de  não diferenciação entre  o  eu  e  todos os  elementos  físicos  e 

humanos que o cercam para construir, em seguida, um conjunto de trocas entre o eu 

diferenciado e as pessoas (sentimentos interindividuais)  ou as coisas (interesses 

variados conforme os níveis) (PIAGET, 1985).

O  processo  de  construção  da  afetividade  passa,  assim  como  o 

desenvolvimento cognitivo, por estágios. No primeiro e segundo estágios, o bebê 

não  tem consciência  do  outro.  Por  volta  do  terceiro  e  quarto  estágios  há  uma 

multiplicação  das  satisfações  psicológicas  que  vem  juntar-se  às  satisfações 

orgânicas, sendo que o contato com as pessoas torna-se cada vez mais importante 

e anuncia uma passagem do contato à comunicação. Antes de a criança construir a 

noção do eu e do alheio, diante de suas interações, ela elabora todo um sistema 

mediante imitação, sendo que através da leitura dos indícios do gesto e da mímica, 

a criança passa a reagir às pessoas de modo cada vez mais específico (PIAGET, 

1985). 

No  transcorrer  do  quinto  e  sexto  estágios,  surgem  às  relações 

“objetais”, em que a criança tem a capacidade de “escolha do objeto”, ou seja, a 

medida em que ela deixa de relacionar tudo aos seus estados e à sua ação própria,  

passa a estruturar um universo de espaço permanente de acordo com seus grupos 

de  deslocamentos  espácio-temporais  e  com  uma  causalidade  objetiva  e 

espacializada. Sua afetividade se ligará igualmente ao objeto permanente localizável 

e às fontes de causalidade em que se transformam as pessoas (PIAGET, 1985).
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Para finalizar, vale destacar algumas características das crianças do 

período sensório-motor apontadas por Piaget: predomínio do egocentrismo, sendo a 

criança incapaz de aceitar uma opinião diferente da sua; sua visão é centralizada 

somente  em um aspecto  da  situação  problema,  sendo  incapaz  que  pensar  que 

possa haver duas possibilidades diferentes de visões para o mesmo problema; dá 

vida a objetos (animismo); há um realismo memorial, ou seja, pensa que o nome do 

objeto é diretamente ligado a este sendo impossível separá-lo; não tem domínio de 

concepções abstratas que dão base para classificar um objeto por forma ou cor; não 

tem o conceito de inclusão de classes, assim, não aceita a possibilidade de um 

mesmo  objeto  pertencer  a  duas  classes  distintas;  ainda  não  consegue  resolver 

problemas de seriação ou ordenação, conseguem contar verbalmente, porém ainda 

não domina o conceito de número (BARROS, 1996).

O período sensório-motor é o momento em que a criança deve ser 

estimulada para que consiga  progredir  em seu desenvolvimento  e  consequentes 

aprendizagens.  É  uma  fase  em  que  os  novos  conhecimentos  aparecem  muito 

rapidamente aos olhos dos adultos, sendo, porém, de grande esforço de realização 

por parte das crianças. 

O  segundo  período  do  desenvolvimento,  denominado  por  Piaget 

como  pré-operatório  (dois  aos  sete  anos,  aproximadamente),  é  marcado  pelo 

aparecimento da inteligência intuitiva,  do pensamento pré-lógico.  De acordo com 

Dias (2009, p. 57), nesse tipo de pensamento pré-operacional “a criança tende a 

centrar-se na percepção em detrimento do raciocínio lógico”.

Segundo essa mesma autora,  nesse período a  criança começa a 

interiorizar  seus  esquemas,  há  o  aparecimento  da  linguagem,  da  imitação,  da 

imagem  mental  e  imagem  gráfica.  Dessa  forma,  a  criança  já  segue  um  objeto 

quando ele sai do seu campo de visão, brinca com brinquedos e de faz-de-conta 

Dias (2009). 

Ao longo do período pré-operatório, a criança, que antes rabiscava 

um papel  de  forma aleatória,  agora,  empenha-se em desenhar algo de forma a 

parecer o mais próximo do real possível. Nesse sentido, a criança em um primeiro 

momento,  desenha o que imagina ser  real  e  não o que está vendo,  não sendo 

capazes, por exemplo, de desenhar objetos perpendiculares à terra (WADSWORTH, 

2001). 

17



Neste  momento,  a  criança  também adquire  a  linguagem,  e  para 

Alencar  et.  al.  (2009)  esta  aquisição  traz  benefícios  para  o  desenvolvimento 

intelectual da criança, pois permite 

uma troca entre indivíduos, ou seja, o inicio da socialização da ação; uma 
interiorização  da  palavra,  isto  é,  o  aparecimento  do  pensamento 
propriamente dito que tem como base a linguagem interior e o sistema de 
signos; e, finalmente, uma interiorização da ação que se constitui no plano 
intuitivo das imagens e das experiências mentais (ALENCAR et. al., 2009, p. 
142).  

A fala é adquirida pela criança por volta dos dois anos e, segundo a 

teoria de Piaget, esta não é inata e sim construída através de suas experiências. A 

criança primeiramente imitará modelos com os quais está tendo contato e logo após 

passará a representar um modelo quanto este estiver ausente. Já ao desenvolver 

seu pensamento, a criança faz a transição entre uma fase egocêntrica para uma 

fase  intuitiva.  A  fase  egocêntrica  irá  aparecer  no  modo  como  a  criança  brinca 

querendo, por exemplo, exercer diferentes papéis em uma brincadeira como mãe, 

advogada,  etc.  Já  o  pensamento  intuitivo  é  mais  adaptado  ao  real,  e  segundo 

Alencar et. al. (2009) traz características como

[...] justaposição (várias posições colocadas lado a lado, sem se chegar a 
uma  síntese  ou  à  formulação  de  um  conceito),  transdução  (agregação, 
junção  de  elementos  que  não  possuem  uma  relação  logicamente 
necessária,  chegando  a  generalizações  indevidas),  irreversibilidade 
(incapacidade de percorrer  um caminho cognitivo  e  percorrer  o caminho 
inverso) e centração (raciocínio centralizado, rígido e inflexível, no qual não 
são  consideradas várias  relações ao mesmo tempo).  (ALENCAR et.  al., 
2009, p. 145).

 

Percebe-se também que neste período uma característica marcante 

é o egocentrismo, em que a criança não percebe o ponto de vista do outro, assim, 

tudo acontece e é analisado sob seu ponto de vista, pois acredita que todos pensam 

como ela.  Esta característica de certa forma restringe o desenvolvimento intelectual 

neste estágio, pois nunca é solicitada a questionar seus próprios pensamentos ou 

validar seus conceitos, tendo seus esquemas menos possibilidades de acomodação 

(WADSWORTH, 2001). 

Lima (1980, p. 210) chama esse período de inteligência intuitiva e, 

segundo ele, “a inteligência intuitiva é, simplesmente, a inteligência sensório-motora 

representada, ainda controlada de fora (feedback) pela percepção e, intimamente, 

com capacidade de retrospecção (memória) e antecipação (pré-correção)”. Nessa 
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fase, a criança já consegue fazer representações mentais e imitar a rotina de um 

adulto, quando, por exemplo, ao brincar de casinha, copia gestos e falas de sua mãe 

ao relacionar-se com a boneca. A criança já sabe expressar suas emoções e tem 

intencionalidade em suas ações, começa também a testar os limites que lhe são 

impostos, como fazer birra quando algo é negado para tentar reverter a situação.

Para o referido autor, a brincadeira nesse período é muito importante, 

pois  a  criança  irá  construindo  seu  conhecimento  através  das  experiências  que 

vivencia  ao  brincar.  Ao  conversar  com um bichinho  de  pelúcia,  por  exemplo,  a 

criança estimula sua imaginação, linguagem, noção de objeto. Ao tirar da criança o 

direito de brincar ou imaginar, provavelmente terá dificuldades de desenvolver suas 

capacidades cognitivas (LIMA, 1980).

Nesse  sentido,  Alencar  (2009)  assinala  a  importância  do  jogo 

simbólico para a criança, que permitirá a ela imitar seu mundo exterior e adaptar-se 

ao mundo social acomodando as novas informações a modelos já conhecidos.

No  início  do  terceiro  período  do  desenvolvimento,  o  operatório-

concreto  (sete  aos  onze-doze  anos,  aproximadamente),  a  criança  já  começa  a 

apresentar potencialidades da fase das operações concretas, podendo 

resolver  problemas  de  conservação.  Seu  pensamento  sendo  menos 
egocêntrico, ela pode descentrar suas percepções, bem como acompanhar 
as transformações e, o que é mais importante,ela pode realizar operações 
inversas. Neste estágio quando um conflito entre a percepção e o raciocínio 
aparece, a criança recorre ao uso do raciocínio para fazer seus julgamentos 
(WADSWORTH, 2001, p. 105).  

Esta possibilidade de “operar” uma informação de forma a levantar 

hipóteses sobre  determinado problema é  resultado  de  um avanço intelectual  na 

criança que, segundo Alencar et  al  (2009,  p.  147).   “deve-se, especialmente, ao 

progresso  das  coordenações,  que  permitem  às  operações  se  organizar  em 

estruturas  lógico  matemáticas.  Desta  forma [...]  o  pensamento  da criança ganha 

maleabilidade”.

Nesse período, o indivíduo já não é mais egocêntrico, percebendo 

que existem outros pontos de vista  além do seu,  sendo capaz de perceber  que 

existem várias outras conclusões além das suas e que estas devem ser validadas. 

Isso se deve à interação social  que obriga a criança a verificar várias hipóteses 

acerca de um único problema (WADSWORTH, 2001).
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Sendo assim, a criança passa a estabelecer relações e coordenar 

pontos de vista, porém apenas para objetos concretos, não estabelecendo a mesma 

relação em caso de hipóteses verbais, algo parecido com o período anterior, mas 

que  tem  como  diferencial  “a  possibilidade  de  realizar  experimentos  lógico-

matemáticos com objetos” (ALENCAR, et.al, 2009, p. 147).

Nesse  período  aparecem  as  estruturas  lógicas,  os  sentimentos 

morais  e  a  cooperação.  Uma  das  mais  importantes  características  encontradas 

nesse período é a reversibilidade operatória, que permite à criança perceber que a 

transformação do objeto é reversível. Sendo assim, a criança perceberá que uma 

operação nunca será isolada, sempre estará envolta em um sistema que a tornará 

possível. Dentre esses sistemas de operações citados podemos destacar 

[...]  as  classificações,  seriações,  correspondência  termo  a  termo, 
correspondência  simples  ou  seriais,  operações  multiplicativas,  grupos 
aditivos,  números  inteiros  e  fracionários.  A  criança  torna-se  capaz  de 
resolver  problemas  concretos  pela  lógica  e  não  mais  pelo  domínio  da 
percepção,  compreendendo  as  transformações.  A  reversibilidade  se 
desenvolve  e  o  pensamento  se  torna  capaz  de  efetuar  operações  de 
seriação  e  classificação,  que  são  bases  para  a  compreensão conceitual 
(DIAS, 2009, p. 58).

A noção de classificação se dá por volta dos oito anos e permite à 

criança compreender a relação entre a parte e o todo, conseguindo, assim, separar 

ideias  a  partir  de  um  determinado  critério  ou  mesmo  criar  subgrupos,  já  que 

consegue considerar de forma isolada determinado fator se retirado de um conjunto 

maior. A noção de seriação vai permitir que a criança organize elementos de forma 

crescente ou decrescente, sendo assim a criança perceberá uma sequência em que 

uma é maior ou menor. Percebe-se que a criança percebe o erro e o corrige em 

determinados casos, o que não aparece nos estágios anteriores (ALENCAR et.al, 

2009).

Outro  aspecto  encontrado  nesta  fase  é  a  noção  de  número  que 

permite  ao  infante  perceber  que  o  numeral  tem  uma  ordem  e  uma  sequência 

hierárquica. Observa-se também a noção de conservação que permite à criança 

perceber, por exemplo, se dois recipientes diferentes – um alto e afunilado e outro 

baixo e largo – conseguem receber a mesma quantidade de água, o que até então 

para a criança parecia impossível (ALENCAR et.al, 2009).

Nesse período em que o egocentrismo não é mais predominante é 

possível observar que entre as crianças existe cooperação. Dessa forma, entre os 
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sete  e  oito  anos,  isto  pode  ser  observado  nos  jogos,  em  que  é  necessária  a 

colaboração do outro para que eles aconteçam. Nos jogos de regras, muitas vezes, 

estas  regras  são acordadas entre  o  grupo e é necessário  que todos colaborem 

fazendo  sua  parte  para  que  se  chegue  ao  resultado  desejado  (WADSWORTH, 

2001).

O referido autor aponta que a socialização é percebida numa relação 

entre  iguais,  em que  os  conflitos  são  superados  através  da  cooperação,  porém 

quando há uma relação adulto-criança, a interação é realizada de modo unilateral 

com a criança se  colando como inferior.  O pensamento afetivo  também adquire 

reversibilidade, podendo a criança agora conservar sentimentos e valores. Dessa 

forma,  “o  passado  pode  ser  transformado em uma parte  do  raciocínio  presente 

através da capacidade de reverter e conservar” (WADSWORTH, 2001, p. 116).  

Ainda na perspectiva de Piaget, nesse período há um processo de 

socialização da criança em busca da autonomia, englobando ações interindividuais e 

intra-individuais,  sendo que os  aspectos  cognitivos  e  afetivos  são indissociáveis. 

Acentua-se  gradativamente  na  criança  à  necessidade  da  relação  com  os  mais 

velhos para, através da interação, conquistar afeto e auto-estima. A formação do 

sentimento de observação depende do adulto estimular a criança, possibilitando a 

ela recebimento de ordens com prazos indeterminados para cumpri-los, como por 

exemplo, a ordem de não mentir, ou de não responder aos mais velhos (PIAGET, 

1978). 

Com  o  progresso  da  cooperação  social  entre  as  crianças  e  o 

progresso operatório, a criança chega a um respeito mútuo que conduz à autonomia. 

A criança menor de sete anos considera “sagradas” as regras recebidas pelo adulto. 

Já a criança maior vê a regra como um produto e admite que possa modificá-la. Na 

fase  das  operações  concretas,  a  criança  começa  a  compreender  os  termos  de 

relação, porém, não pensa em termos abstratos nem hipotéticos. Até os onze/doze 

anos as operações são exclusivamente concretas, só se referindo a objetos que 

podem ser manuseados (BARROS, 2009).

Observa-se  que  a  criança  está  adquirindo  autonomia,  quando 

começa a protestar um ponto de vista que não condiz com o seu, por exemplo, se 

um irmão ganha um carinho e ele  não,  este irá  julgar  que existe  algo  errado e 

buscará explicações sobre o fato. Autonomia cognitiva e afetiva se dá pelo processo 

de auto-regulação, pelo qual a criança passa através do amadurecimento de um 
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hábito que está com ela desde muito cedo. A autonomia afetiva é percebida pela 

mudança de uma moral  baseada no respeito  unilateral  para um respeito  mútuo. 

(WADSWORTH, 2001).

Na visão desse mesmo autor, há uma mudança no conceito de regra, 

uma vez que elas podem ser alteradas desde que acordadas com o grupo, sendo 

que  agora  a  criança  cria  estratégias  para  tentar  vencer  o  jogo.  As  intenções 

começam a  ser  analisadas  de  forma  que,  uma  criança  quebra  uma  xícara,  por 

exemplo, ela não deve ser punida com todo rigor, a criança já consegue observar se 

foi intencional ou não, se foi gravíssimo o fato ou não e ponderar a situação.  

É no último período do desenvolvimento, o das operações formais (a 

partir dos doze anos) que a criança começa a pensar abstratamente. De acordo com 

Dias  (2009,  p.  59),  “é  uma  fase  das  operações  intelectuais,  da  formação  da 

personalidade e da inserção afetiva e intelectual do adolescente na sociedade dos 

adultos”.

Após  os  doze  anos,  segundo  Barros  (2009),  as  operações  são 

realizadas na esfera das ideias, sem precisar perceber ou manipular a realidade. 

Com  o  pensamento  hipotético-dedutivo,  a  criança  é  capaz  de  raciocinar  sobre 

hipóteses.  Segundo Dias (2009, p. 59) podem ser observados

os  mais  diferentes  tipos  de  operações:  como  as  combinatórias,  as 
proporções, a conservação de volume sólido, a capacidade de raciocinar e 
de  representar,  segundo  dois  sistemas  de  referencia,  paralelamente,  as 
estruturas  de  equilíbrio  mecânico,  a  lógica  das  proposições,  além  da 
capacidade de raciocinar sobre enunciados, sobre hipóteses e não somente 
sobre objetos concretos ou imediatamente representados.

Para Piaget (1986), por volta dos 11-12 anos percebe-se as noções 

de  proporção,  sendo  proporções  espaciais,  as  velocidades  métricas,  as 

probabilidades, as relações de pesos e comprimentos dos pesos na balança, etc. 

Esta  noção  de  proporção  inicia-se  de  forma  qualitativa  e  lógica  antes  de  se 

estruturar quantitativamente. No descobrimento da proporcionalidade, assim como 

dos sistemas duplos de referência, a criança estabelece primeiramente uma relação 

qualitativa  entre  as  duas  funções  (peso  e  comprimento,  por  exemplo).  A 

compreensão começa quando a criança percebe a equivalência dos resultados. 

  No  período  operatório-formal,  a  criança  já  está  totalmente 

socializada e consegue levantar hipóteses para resolver uma situação problema. Ela 
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conhece o conceito de regras,  e,  ao estar em um grupo, consegue modificar as 

regras impostas para que tenha melhores resultados.

O  pensamento  em  hipóteses  diferentes  às  apresentadas  e  a 

capacidade de formular sua própria opinião é o que faz do adolescente um sujeito, 

na maioria das vezes, critico e controverso ao que lhe é imposto. Muitas vezes não 

aceita regras que lhe são impostas e sempre argumenta ao ser pressionado. Isto 

acontece porque ele construiu esquemas que lhe permitem agir e pensar sobre as 

situações  que  lhe  são  impostas  por  meio  de  hipóteses  e  deduções  logicas. 

Ferraciolli  (1999,  p.  8)  aponta  que  na  adolescência  acontece  “a  libertação  do 

pensamento,  quando a realidade torna-se  secundária  diante  da possibilidade”.  A 

combinatória permite  ao adolescente combinar os objetos ou fatores ou ideais e 

proposições  e,  em  conseqüência,  considerar  a  realidade  não  em  um  aspecto 

limitado e concreto, mas em todas as combinações possíveis.

Segundo o referido autor, a autonomia moral adquire uma dimensão 

em  que  há  o  domínio  ou  valores  ideais  ou  supra-individuais.  O  adolescente 

apresenta dupla diferença em relação à criança, de ser capaz de construir teorias e 

preocupar-se com a escolha de uma carreira que corresponde a uma vocação e lhe 

permite  satisfazer  as  necessidades  de  reforma social  e  criação de  ideias  novas 

(FERRACIOLLI, 1999).  

A teoria de Piaget sobre os períodos do desenvolvimento segue a 

ótica  de  que  ele  ocorre,  além  se  estarem  presentes  os  fatores  da  maturação 

biológica e da equilibração, quando a criança estabelece interações com o objeto e 

quando há transmissão social. Uma das possibilidades de experienciar ações sobre 

os objetos é, para Piaget (1985), por meio dos jogos, em que a criança liberta-se do 

concreto  e  situa-se  num  real  conjunto  de  transformações  possíveis.  Passemos, 

então, a tratar da questão do jogo na perspectiva de Piaget.
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3  O JOGO NA PERSPECTIVA DE  PIAGET

Para  Piaget  (1975),  o  jogo  é  uma  atividade  de  predomínio  da 

assimilação  funcional  e  reprodutora  que  o  indivíduo  utiliza  para  se  desenvolver, 

sendo que o jogo primitivo confunde-se com as reações sensório-motoras as quais 

se  baseiam no  prazer  funcional  e/ou  nas  condutas  de  assimilação.  “O  jogo  da 

imitação constitui, com efeito, uma transposição simbólica que sujeita as coisas à 

atividade do indivíduo, sem regras, nem limitações” (PIAGET, 1975, p. 116). Com a 

socialização da criança, este jogo passa a conter regras ou adaptar-se à imaginação 

da criança, que imita a realidade.

O  jogo  como  fonte  de  prazer  funcional  é  um  complemento  da 

imitação, sendo que este “torna-se uma espécie de hiperadaptação por acomodação 

a modelos utilizáveis de maneira não imediata, mas virtual” (PIAGET, 1975, p. 118). 

Para o autor,  os exercícios lúdicos têm início  nas adaptações às 

atividades  reflexas  em  que,  através  de  fases,  a  criança  avançará  em  seu 

desenvolvimento. Na primeira fase, por exemplo, a criança realiza o movimento ou 

sucção, agora fora das refeições. Em um segundo momento, a criança irá “jogar” 

com sua voz e aparecerá “as primeiras lalações, os movimentos de cabeça e das 

mãos acompanhados de sorrisos de divertimento” (PIAGET, 1975, p. 118). Durante 

a segunda fase, o jogo ainda é uma diferenciação da assimilação adaptativa a partir 

da auto-imitação que leva a uma dualidade. 

Na  terceira  fase,  o  processo  é  o  mesmo,  apenas  há  uma maior 

relação  das  crianças  entre  si  e  as  relações  circulares,  pois,  agora,  a  criança 

manipula objetos. Na quarta fase, a criança coordena esquemas secundários que 

permitem  a  ela  agir  sobre  o  objeto  com  uma  finalidade,  “o  que  era  adaptação 

inteligente converteu-se, pois, em jogo de deslocamento de interesse para a própria 

ação, independentemente de sua finalidade” (PIAGET, 1975, p. 122), além de, ao 

conseguir  coordenar  esquemas,  faz  combinações  lúdicas.  Quanto  aos  gestos 

reflexos, para Piaget eles se tornam um ritual que indica a chegada da criança na 

fase dos jogos simbólicos, em que ela não repete apenas uma sequência de gestos 

habituais, mas tem consciência destes. Na quinta fase, a criança combina gestos 

sem relações para experimentar, sendo que ao relacionar estes esquemas ela o fará 

de forma lúdica
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Esses  comportamentos  apenas  adaptaram  o  ponto  de  partida,  o  qual 
consiste as reações circulares primárias [...] ao passo que na reação circular 
normal o sujeito tende a repetir ou a fazer variar o fenômeno, para melhor 
se lhe acomodar e melhor controlar,  nesses casos particulares a criança 
complica as coisas e depois repete, minuciosamente, todos os seus gestos, 
úteis e inúteis pelo prazer exclusivo de exercer a sua atividade da maneira 
mais completa possível (PIAGET, 1975, p. 125).

 Na sexta fase, há o ingresso da representação que dá base para 

esquemas simbólicos em que há combinação mental e imitação interna, que permite 

à  criança  assimilar  novos  objetos  através  de  uma  adaptação  efetiva  que  são 

utilizados para que o sujeito consiga imitar os esquemas em questão.

Piaget  defende,  ainda,  que  o  jogo  simbólico  é  uma  função  da 

imitação e imaginação da criança e que todo jogo simbólico é uma representação 

que  a  criança  faz  do  meio  social,  conservando  sempre  um  símbolo  individual 

(PIAGET, 1975).

3.1  CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS SEGUNDO PIAGET

Segundo Piaget  (1975),  existem três  tipos  de jogos,  sendo estes, 

exercício,  símbolo  e  regra,  que  dependerão  do  estágio  de  desenvolvimento  da 

criança.

O primeiro contato da criança com o lúdico é através dos jogos de 

exercícios, sendo que esse contato se dará nos primeiros anos de vida, quando a 

criança  está  no  período  sensório-motor  (DIAS,  2009).  Segundo  Macedo  (1997), 

estes jogos derivam-se de um prazer funcional, em que a criança realiza operações 

apenas por satisfação. Nesta perspectiva, o trabalho não é visto como uma oposição 

ao lazer, mas como um exercício que trará uma sensação de satisfação para quem 

o realiza. Barros (1996, p. 190) salienta que os jogos de exercício “são atividades 

executadas em vazio, acompanhadas do simples prazer de atividade de exercer um 

novo poder recém-adquirido”. De acordo com Lugle (2006),

o jogo de exercício é o primeiro a aparecer na criança e não há a intenção 
de símbolos e nem de regras. Este jogo pode ser também definido como 
jogo dos animais, uma vez que se assemelha às condutas animais, o autor 
enfatiza que a atividade lúdica supera amplamente os esquemas reflexos na 
criança e prolonga também quase todas as ações, o que resulta a noção 
mais vasta de exercício funcional, ou o jogo de exercício (LUGLE, 2006, p. 
35).

Para Piaget (1975),
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Quando o sujeito pula um riacho pelo prazer de saltar e volta ao ponto de 
partida  para  recomeçar  etc.,  executa  os  mesmos  movimentos  que  se 
saltasse por necessidade de passar para outra margem, mas fá-lo por mero 
divertimento e não por necessidade, ou para aprender uma nova conduta 
(PIAGET, 1975, p. 144).

O jogo de exercício,  segundo Piaget,  é o primeiro a aparecer na 

criança e tem seu início no período pré-verbal, porém se estende ao longo de todo 

desenvolvimento. Este jogo possibilita, através da atividade lúdica, o prolongamento 

de  suas  ações,  como  também  envolve  funções  superiores  como  a  linguagem, 

quando a criança faz perguntas pelo prazer de perguntar. O autor defende que o 

jogo é extremamente importante na vida da criança, sendo este confundido, em um 

primeiro momento, com as condutas sensório-motoras. “É somente quando as ações 

vão  sendo  interiorizadas  que  o  jogo  começa  a  diferenciar-se  das  condutas  de 

adaptação e começa a orientar-se no sentido da assimilação” (CANESIN, 2010, p. 

35).

Os jogos de exercício,  segundo o autor,  podem ser  divididos em 

duas  categorias,  sendo  a  primeira  os  jogos  de  exercícios  simples,  em  que  o 

indivíduo imita fielmente uma conduta com fim utilitário pelo único prazer de exercê-

lo,  como a conduta de uma criança observada por Piaget,  que “ata e desata os 

sapatos  com ar  de satisfação após tê-lo  aprendido há pouco a fazer”  (PIAGET, 

1975, p. 150). Já na segunda fase, a criança realiza combinações sem finalidade, 

sendo que o infante agora, não apenas repete a atividade, mas faz combinações 

lúdicas, como observa Piaget 

começa por despejar no chão o conteúdo de uma caixa de cubos de armar,  
voltando a metê-los todos. Depois diverte-se empurra um cubo contra os 
outros, remexendo assim o maior número de volumes ao mesmo tempo. 
Finalmente,  coloca um cubo sobre outro e empurra o conjunto (PIAGET, 
1975, 152).

Nos  jogos  de  exercício,  a  forma  de  assimilação  é  funcional  ou 

repetitiva, caracteriza-se pelo prazer funcional da criança no seu primeiro ano de 

vida,  que  contribuirá  para  a  regularidade,  necessária  para  a  aprendizagem  da 

criança (MACEDO, 1997).  Ao realizar uma assimilação funcional, a criança utiliza-

se  do  lúdico  para  desenvolver  seus  esquemas  de  ação.  Pela  repetição  dos 

esquemas de  ação,  a  criança  irá  formar  seus  hábitos.  De  acordo  com Macedo 

(1995, p.6), “os jogos de exercício são formas de, por seu prazer funcional, repetir, 
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por exemplo, uma seqüência motora e por isso formar um hábito” (MACEDO, 1995, 

p. 6). 

Segundo Piaget (1975), os jogos de exercício “são a principal forma 

de  aprendizagem no  primeiro  ano de  vida  e  constituem a base  para  as  futuras 

operações mentais”. Os jogos de exercícios levam a criança a ter uma assimilação 

funcional  que  contribuirá  para  a  aquisição  de  conhecimento  na  escola.  Essa 

assimilação se  dá através  da  repetição e,  segundo Macedo  (1997,  p.  130,)  “na 

escola a repetição sem lúdico não vale a pena”.

No sentido estrutural,  o  ato  de repetir  organiza a vida  escolar,  e 

desse modo formam-se bons hábitos necessários para a aprendizagem.  Os jogos 

de exercício, segundo Piaget (1975), diminuem com a aquisição da linguagem pela 

criança, porém, estão presente em toda a vida adulta do indivíduo, pois a cada nova 

aquisição, como um novo celular, por exemplo, em que indivíduo repete várias vezes 

o mesmo gesto apenas pelo prazer de vê-lo funcionar, está realizando um jogo de 

exercício.   

A criança utiliza-se dos jogos de exercícios até conseguir esquemas 

que lhe permitam imaginar. Quando isso ocorre, segundo Lugle (2006), “aparecem 

as  combinações  com  finalidade  lúdica”  (p.  30).  Nesta  fase,  a  criança  passa  a 

executar  os  jogos  simbólicos,  que,  segundo  a  autora,  “implica  a  ficção  e  a 

imaginação não presentes nos jogos de exercício” (p. 30).  

O jogo simbólico aparece por volta dos dois anos de idade, quando a 

criança  entra  no  estágio  pré-operatório  do  desenvolvimento,  passando  a  ter  a 

capacidade  de  representar.  Segundo  Macedo  (1997,  p.  147),  “o  jogo  simbólico 

corresponde à possibilidade de representar  conteúdos de sua vida de um modo 

deformante.  Isso  significa  a  possibilidade  de  a  criança  alterar  a  realidade, 

subordinando-a  a  suas próprias  necessidades”.  E  ainda “a  criança  pode  herdar, 

numa perspectiva  cognitiva,  a  possibilidade de experimentar  papeis,  representar, 

dramatizar, recriar situações, o que futuramente poderá ser útil, por exemplo, em 

seu trabalho” (MACEDO, 1997, p. 148).

Dias  (2009)  aponta  que a estrutura  predominante  desse jogo é  o 

símbolo, que permite à criança representar um objeto ausente fazendo a relação ou 

comparação de um dado objeto com um elemento ausente.  Lugle (2006) indica que 

nesse jogo a criança irá limitar-se em representar situações do seu dia-a-dia. Isso irá 
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mudar  por  volta  dos  3-4  anos,  quando  a  criança  passa  a  criar  personagens 

imaginários.

Muitas vezes, a criança utiliza-se dos jogos para compensar algum 

fato da vida real, possibilitando a manifestação de emoções, desejos e de encarar 

conflitos. De acordo com Barros (1996), “ao brincar de boneca [...]  a imaginação 

infantil está no máximo. O brinquedo tem como conteúdo a própria vida da criança. 

O brinquedo reproduz e prolonga a vida real” (p. 193).

Estes jogos têm como característica seu sentido analógico, que leva 

a criança a repetir o que assimilou nos jogos de exercícios. Desta forma, a criança 

imita o auxílio dado a ela no primeiro ano de vida, agora se colocando no lugar da 

mãe para representar seu papel (MACEDO, 1995). Caracterizam-se também pela 

ação deformante, em que

a realidade (social, física, etc.) é assimilada por analogia, os significados 
que ela dá para os conteúdos de sua ações, quando joga, são deformações 
dos significados correspondentes na vida social ou física. Isso favorece a 
integração da criança a um mundo social  cada vez mais complexo.  Em 
outras  palavras,  os  significados  das  coisas  podem  ser,  por  intuição, 
imaginados por ela (MACEDO, 1995, p. 7).

Segundo  o  referido  autor,  a  partir  da  assimilação  deformante  “a 

criança pode compreender, ao seu modo, os temas presentes nessas fantasias. Os 

significados  das  brincadeiras  podem  ser,  por  intuição,  inventados  pela  criança” 

(MACEDO,  1997,  p.132).  As  construções  adquiridas  nos  jogos  simbólicos,  em 

conjunto  com  as  regularidades  vindas  dos  jogos  de  exercício,  oportunizarão  à 

criança a construção de operações mentais.

Para  o  autor,  a  assimilação  deformante  contribui  para  a 

aprendizagem  de  forma  funcional,  em  que  a  criança  adquire  a  linguagem  que 

permite a ela fazer convenções. A partir de construções simbólicas, ela segue regras 

em sua casa, escola ou sociedade. Sendo que a escola 

costuma ensinar  os conteúdos das matérias por um conjunto  de signos, 
convenções,  regras  ou  leis.  Mais  que  isso,  como  as  analogias  que 
possibilitam os jogos simbólicos são convenções motivadas, ou seja, como 
nelas ou representado relaciona-se com o representante,  a criança pode 
firmar  um vinculo  entre  os  objetos  ou  acontecimentos  e  suas  possíveis 
representações (MACEDO, 1997, p. 132). 

Em uma base estrutural, esses jogos auxiliam o conhecimento, pois 

permitem à criança fantasiar,  mistificar,  pensar e inventar a realidade,  revelam o 
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início  das  “teorizações  das  crianças  na  escola  primária  e  mesmo  dos  futuros 

cientistas” (MACEDO, 1997, p. 133). Nesse sentido 

a  necessidade  metodológica  e  agora  a  possibilidade  de  explicação  das 
coisas, ainda que por assimilação deformante, constituem as duas bases 
das operações pelas quais as crianças aprendem as matérias escolares. 
Em síntese, se os jogos de exercício são a base para o “como”, os jogos 
simbólicos são a base para o “porquê”  (MACEDO, 1997, p. 133).

No jogo simbólico há uma intencionalidade que não está presente no 

jogo de exercício. O símbolo divide-se em três fases, a fase do esquema simbólico, 

a fase da representação imitativa da realidade e a fase do declínio do simbolismo. 

A primeira delas, o esquema simbólico, permite à criança suprir a 

falta  total  ou  parcial  de  um objeto  por  outro  o  qual  representará  sua finalidade. 

Desse modo, Piaget observou, em uma criança, “arranha o tapete do quarto no lugar 

onde está desenhado um pássaro, depois fecha a mão como se esta contivesse o 

pássaro e encaminha-se para a mãe: - toma (abre a mão e faz o gesto de entregar  

algo). – O que é que me trazes? – Um piu-piu (pássaro)” (PIAGET, 1975, 152).

Na fase do esquema simbólico, a criança imita somente ações que 

são  relacionadas  a  ela  como  dormir  e  comer,  imitando  ainda  sem  nenhuma 

finalidade, não pensando sobre o ato. A partir da aquisição da linguagem surgem 

novas formas de simbolismo, que Piaget dividiu em fases.

Na fase I tipo I pode-se encontrar o que Piaget (1975) chama de 

projeção dos esquemas simbólicos nos objetos novos, em que a criança imita com 

um terceiro  o  que está  acostumada a  fazer.  Como exemplifica  Piaget,  em seus 

relatos de observação, “diz, “chora, chora” ao seu cão e ela própria imita o ruído do 

choro. Nos dias seguintes, ela fez chorar o seu urso, um pato, etc” (PIAGET, 1975, 

p. 159). Essa fase marca o desligamento do exercício sensório-motor, pois a criança 

já faz representação independente. Há também a projeção de esquemas de imitação 

em  novos  objetos,  em  que  a  criança  realiza  uma  auto-imitação.  Desse  modo, 

imitação  e  assimilação  estarão  juntos,  sendo  que  a  imitação  tem  o  papel 

simbolizante, dissociando-se completamente o simbolizante do simbolizado.

A fase I tipo II é chamada por Piaget (1975) de assimilação simples 

de um objeto a outro, que é o prolongamento da fase anterior, em que a assimilação 

do  objeto  e  do  outro  estão  mais  próximos,  interferindo,  assim,  na  imitação  e 

assimilação simbólica. Nesta fase, a criança imita como na anterior, porém utiliza-se 
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de novos objetos, passando a explorar o ambiente de forma mais ativa, utilizando-se 

de símbolos para imitar.

Na  fase  I  tipo  III  observa-se  um  prolongamento  da  fase  II,  há 

combinação  simbólica,  que  divide  em  combinações  simples,  mas  agora  com  a 

imitação de cenas inteiras. Elas fixam-se entre a representação da vida real e a 

invenção  de  seu  imaginário,  assim,  sua  função  seria  exercitar  a  imaginação  da 

criança (PIAGET, 1975). Nesse sentido, a criança imita as falas de uma pessoa da 

família se passando por ela e fazendo gestos idênticos ao do indivíduo imitado, ou 

pode brincar que está em uma viagem de avião e fazer gestos com os braços como 

se fosse a asa do avião balançando para os lados.

A assimilação do real evolui com o tempo para o que Piaget (1975) 

chama de combinações compensatórias, em que a criança imita o real com o intuito 

de corrigir algo se sobrepondo ao intuito de reproduzir, como se pode perceber na 

observação relatada por Piaget (1975, p. 171)

J. fica colérica com seu pai, quer bater-lhe etc. e, como a coisa corria o risco 
de acabar mal para ela, grita bruscamente “era muito mais bonito quando 
Caroline (uma amiga de seu padrinho) se zangava com o padrinho”. Então, 
ela  conta,  o  que  é  pura  imaginação,  que  Caroline  deu  socos  em  seu 
padrinho e descola  todo o caso para essa cena que passa a imitar  em 
detalhe. Em seguida, sua mão fala-lhe da birra inicial, mas J. não quer saber 
disso: Não, é Caroline!    

Há também o que Piaget denomina de combinações liquidantes, em 

que a criança, ao se deparar com situações conflitantes ou estressantes, utiliza-se 

do jogo simbólico como forma de compensação ou aceitação,  sendo que,  desta 

forma, a criança poderá assimilar a situação.

Na fase II, que vai dos dois aos sete anos, aproximadamente, o jogo 

simbólico  começa  a  aproximar-se  do  real  e  apresenta  como  característica  a 

representação imitativa da realidade. Aparecem três características que revelam a 

chegada dessa fase. A primeira, a ordem relativa das combinações lúdicas, em que 

a criança já consegue ter uma sequência “lógica” tanto no seu pensar como no seu 

agir, que se reflete no modo como a criança lida com o jogo, pois apresentará uma 

coerência em suas ações. Uma segunda característica é a imitação exata do real,  

em que há evolução de apenas uma cópia do real para uma adaptação inteligente 

que permite  à criança fazer  combinações simbólicas.  A última característica  é o 

simbolismo  coletivo,  em  que,  a  partir  dos  quatro  anos  aproximadamente,  a 

socialização e  a  linguagem completam as  formas  de  imitação da  criança,  como 
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exemplifica Piaget (1975, p. 178): “J. que passa horas seguidas com três meninos 

de 3;6, 4;6 e 6 anos, ainda executa docilmente papéis que lhe dão (fazem-na ser 

“locomotiva”,  empurrando-a  pelos  ombros)  mas  esquematicamente  e  sem  que 

realmente coopere”. Neste momento, a criança deixa de lado o egocentrismo para 

agora desenvolver a reciprocidade.

Na  fase  III,  que  se  inicia  por  volta  dos  sete/oito  anos, 

aproximadamente,  há  um  declínio  do  simbolismo,  pois  a  criança  já  começa 

apresentar esquemas que permitirão realizar os jogos de regras, que proporcionarão 

ao infante uma compreensão inteligente, em que “o símbolo tornou-se imagem ou 

esta já não serve para a assimilação do eu, mas, outrossim, para a adaptação ao 

real” (PIAGET, 1975, p. 182).

Por  volta  dos  sete/oito  anos  e  onze/doze  anos  há  diminuição  do 

simbolismo e o início do jogo de regras, que “apresenta equilíbrio entre assimilação 

do eu e a vida social” (LUGLE, 2006, p. 31). Tem início a partir da necessidade de  

interação entre pares, sendo essas regras acordadas em coletivos ou impostas por 

alguém (LUGLE, 2006). De acordo com Piaget (1975, p.185),

[...]  os  jogos  de  regras  são  jogos  de  combinações  sensório-motoras 
(corridas, jogos de bola de gude ou com bolas, etc.) ou intelectuais (cartas, 
xadrez),  com competição dos indivíduos (sem o que a regra seria útil)  e 
regulamentadas quer por um código transmitido de gerações em gerações, 
quer por acordos momentâneos (PIAGET, 1975, p. 185).

Para Piaget (1975), o jogo de regras, ao contrário do jogo simbólico, 

necessita de um grupo, de relações sociais. Segundo o autor,

A regra é uma regularidade imposta pelo grupo e de tal sorte que a sua 
violação representa uma falta. Ora se vários jogos regulados são comuns às 
crianças e aos adultos, um grande número deles, porém, é especificamente 
infantil, transmitindo-se de geração em geração sem a intervenção de uma 
pressão adulta (PIAGET, 1975, p. 148).

Os jogos de regras, segundo Piaget (1975), desenvolvem-se durante 

toda a vida adulta do indivíduo, sendo eles “uma atividade lúdica do ser socializado” 

(p. 182). Para o autor, a regra é imposta sobre a analogia de outra aplicada, não 

sendo ela fruto da espontaneidade e necessitando, ao menos, de dois indivíduos 

para subordinar-se.

Dias (2009) ressalta que esses jogos são característicos do período 

operatório-concreto e que obrigatoriamente derivam de relações sociais, sendo que 

as regras são acordadas coletivamente e o seu descumprimento caracteriza uma 
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falta  grave.  Isso  porque,  nesse  período  do  desenvolvimento,  as  regras  são 

consideradas como lei e seu cumprimento é obrigatório, sendo permitidas alterações 

desde  que  acordado  entre  os  jogadores,  diferentemente  do  que  acontece  nos 

períodos anteriores. 

No que se refere a como a criança pratica regras, Piaget (1980) 

destaca três pontos importantes. Em um primeiro momento, a criança as praticam 

sem uma sequência lógica, realizando experiências a fim de acomodar seus novos 

esquemas,  e,  dessa forma o  brincar  não exige  cumprimento  de  regras.  Em um 

segundo momento, no entanto, a criança acomoda um novo esquema relacionado a 

esquemas  anteriores  por  meio  da  regularidade  dos  rituais  que  realiza  com  um 

determinado objeto para explorá-lo. A consciência de regra nessa fase está ligada à 

regularidade dos movimentos  para  conhecer  o novo objeto.  Como nessa fase a 

criança  está  socializada,  a  consciência  de  regra  é  percebida  quando  “a  criança 

aprende as regras do outro, mesmo praticando-as de maneira fantasiosa” (PIAGET, 

1980,  p.  39).  Percebe-se,  então,  que no primeiro estágio da prática de regras a 

criança apresenta regularidade e esquemas ritualizados.

Ao entrar no segundo estágio, destaca-se o egocentrismo em que 

há influência de regras e modelos que são impostos, porém a criança ainda não 

consegue perceber-se como igual frente aos mais velhos. Utiliza os conhecimentos 

adquiridos socialmente de forma isolada, joga individualmente, “cada um por si e 

todos  em  comunhão  com  o  mais  velho;  essa  poderia  ser  a  formula  do  jogo 

egocêntrico” (PIAGET, 1980, p. 43).

Em um terceiro estágio, a criança adquire entendimento acerca do 

jogo,  porém  ainda  não  conhecem  as  regras,  jogando,  assim,  de  maneira 

simplificada,  em que seguem aquele que aparentemente é o mais informado ou 

eliminam os pontos aos quais não sentem segurança. O interesse pelo jogo aqui é 

social, sendo as partidas regulamentadas “através de um conjunto sistemático de 

leis  que  asseguram  a  mais  completa  reciprocidade  nos  meios  empregados” 

(PIAGET, 1980, p. 46).  

Já no quarto estágio, a criança conhece a fundo as regras do jogo e 

discutem sobre elas, e, dessa forma há cooperação entre iguais para determinar a 

melhor maneira de brincar. Para Piaget (1980, p. 49), “quando a criança se diverte 

em complicar as coisas por prazer é, evidentemente, porque procura a regra pela 

regra”.
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Ao buscar compreender o processo de construção da consciência 

das regras pela criança, percebe-se que essa está, segundo Piaget (1980), dividida 

em três estágios. O primeiro deles refere-se ao estágio em que a criança procura 

brincar de modo a satisfazer seus interesses motores, de forma simbólica que a 

permitirá criar hábitos gerando regras individuais, pois se tornarão regulares. 

O segundo estágio se inicia quando a criança começa a jogar de 

acordo com regras  impostas,  sendo que  esse  “jogo”  pode ser  uma imitação ou 

repetição de uma palavra que acabou de ouvir. Para Piaget (1980, p. 58), “a criança, 

imitando os maiores na prática das regras, tem a impressão de se submeter a uma 

lei  imutável,  devida,  por  conseguinte,  a  seus  próprios  pais”.  Percebe-se,  nessa 

imitação  da  regra,  uma  atitude  egocêntrica,  em  que  há  a  consciência  da 

necessidade  das  regras,  porém,  a  criança  não  sabe  explicar  a  sua  origem,  e 

qualquer modificação nessa regra é considerada um erro. Como a criança ainda não 

assimilou que as regras servem para ajudar no cumprimento de suas ações, essas 

regras são seguidas a risca e qualquer desvio é considerado uma trapaça (DIAS, 

2009).

Ao adentrar no terceiro estágio de construção de consciência da 

regra, esta se torna, para a criança, o resultado da decisão consentida mutuamente 

entre  parceiros.  Pode-se,  no  entanto,  ser  ela  modificada  de  acordo  com  os 

interesses do grupo. A democracia e a heteronomia são características dessa fase. 

A  criança  já  não  concebe  a  regra  como  eterna  e  percebe  que  essas  foram 

estabelecidas de geração em geração, em que cada grupo de jogador aperfeiçoou-

as de acordo com suas necessidades.  

Há  dois  tipos  de  jogos  de  regras,  os  institucionais  e  os 

espontâneos. Nos primeiros, a criança age com uma imitação do mais velho, a regra 

passa de geração a geração. Nos jogos de regras espontâneos, por outro lado, a 

criança faz um acordo momentâneo da regra, acorda essa com o grupo, exigindo, 

assim, socialização entre iguais (MACEDO, 1995). 

Os  jogos  de  regras  têm  caráter  coletivo,  tendo,  assim,  uma 

assimilação recíproca. Como explica Macedo (1997, p. 135),

em uma partida de xadrez, os movimentos das peças de um jogador são 
feitos em função dos movimentos de seu adversário. Os jogadores, nesse 
sentido, sempre dependem um do outro. Por isso, a idéia de assimilação 
recíproca.  Recíproca pelo sentido de coletividade e de uma regularidade 
intencionalmente consentida ou buscada,  e  ainda pelas convenções que 
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definem o que ambos os jogadores podem ou não fazer no contexto  do 
jogo.

Nesses jogos, o sentido lúdico continua tendo grande importância e 

as convenções ainda são fundamentais. “O tempo, o espaço, os critérios de vitória 

ou  derrota,  etc,  são  limites,  ainda  que  arbitrários  que  regulam  as  condutas 

recíprocas  dos  participantes  do  jogo”  (MACEDO,  1997,  p.  134).  Dessa  forma, 

permite a socialização da criança que,  através dele,  aprende a subordinar-se às 

regras da cultura a qual  está inserida. De acordo com o autor,  “por meio dessa 

estrutura  de jogo,  a  criança pode construir,  ou  seja,  inventar  normas para  suas 

brincadeiras e, com isso, descobrir e conhecer o outro” (MACEDO, 1997, p. 147). 

Oliveira (2005) destaca quatro itens relevantes para a comunicação 

que estão presentes no jogo de regras. O primeiro deles é que o jogo favorece a 

comunicação entre os indivíduos. O segundo item é a possibilidade de relacionar a 

situação do jogo com outra situação, “a “conversa” da criança com as coisas está 

sempre presente  e intensa no jogo,  tanto  porque permite  significação singular  e 

intensa  no  jogo,  tanto  porque  serve  para  estruturar  e  canalizar  a  conversa  dos 

participantes” (p.  34).  O terceiro item é a comunicação consigo mesmo, pois as 

indagações feitas pelos outros participantes no ato de jogar possibilitam ao jogador 

mecanismos de adaptação às novas regras. 

Para  Guerra,  (1992,  p.  11  apud  OLIVEIRA,  2005,  p.  34)  “esses 

elementos  problematizadores  advindos  dessa  combinação  de  símbolos,  ações  e 

regras, obrigam a criança a realizar um processo de socialização simulada de alto 

potencial significativo”. O quarto item é a comunicação com o cenário em que se 

joga onde o espaço será adaptado em função do jogo.  

Para a construção do conhecimento, este jogo, de um ponto de vista 

funcional,  tem um caráter  competitivo,  em que  o  maior  desafio  para  a  criança, 

segundo Macedo (1995, p. 9), “é ser melhor do que o outro”. Essa competição é 

caracterizada,  por  um  lado,  pela  estrutura  assimétrica,  mudando  o  sentido  da 

competição dependendo do contexto e da cultura e, por outro, pela competência de 

resolver problemas, sendo que a “competência é o desafio de ser melhor do que si 

mesmo” (MACEDO, 1995, p. 9). Já do ponto de vista estrutural, o jogo de regra tem 

valor  operatório,  em  que  a  assimilação  recíproca  é  de  suma  importância, 

possibilitando à criança realizar operações, pois esta possibilita a “coordenação de 
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diferentes pontos de vista, a antecipação, a recorrência e o raciocínio operatório” 

(MACEDO, 1997, p. 137).

Após conhecer os tipos de jogos classificados por Piaget, tratar-se-á de 

sua importância no processo de aprendizagem e de sua utilização como recurso 

pedagógico,  pois,  através  do  lúdico,  a  criança  pode  se  sentir  mais  motivada  a 

aprender.

3.2  A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

O  processo  de  ensino  e  aprendizagem  envolve  vários  desafios, 

dentre eles, o acesso a formas diferenciadas de metodologias. A utilização de jogos 

em sala  de  aula  é  uma forma de  incentivar  o  aluno  e  levá-lo  a  aprendizagens 

significativas.  Piaget  defende  que  o  jogo  é  algo  significativo  no  processo  de 

construção  do  conhecimento,  tendo  relevância  pedagógica  e  psicológica  no 

processo de aquisição de conhecimento dos escolares (OLIVEIRA, 2005).

Macedo  (1991  apud  OLIVEIRA,  2005)  revela  que  os  jogos 

contribuem para a aprendizagem, pois permitem à criança estar em contato com 

uma situação problema que leva o escolar a traçar objetivos e a definir regras que 

nortearão seus atos para alcançar suas metas. De acordo com Lugle (2006),

o jogo favorece a construção de novos procedimentos, invenção de meios 
para integrar  as estratégias ao resultado e vencer o desafio imposto em 
cada novo lance. Favorece também a antecipação de jogadas suas e/ou 
dos demais participantes – formação de possíveis – novas possibilidades de 
interpretação para o mesmo dado por meio da abstração reflexiva. Esse é o 
enriquecimento  da  estrutura  que  caminha  desde  uma  indiferenciação 
completa  entre  o real  e o possível,  até a compreensão de que o objeto 
constitui o real, enquanto que os meios correspondem as possibilidades de 
realização (LUGLE, 2006, p. 38).

Oliveira  (2012,  p.  17)  relata  que os jogos são importantes  para a 

criança,  pois  “estimulam  o  pensamento  sem  priorizar  o  desempenho  final” 

estimulando, assim, o desenvolvimento cognitivo e social da criança. 

O  ato  de  jogar  para  a  criança  faz  parte  do  seu  sobreviver,  pois 

através dele ela consegue adaptar-se às necessidades vitais. Para Macedo (1997, p. 

145) “durante esse processo, a criança utiliza jogos e brincadeiras, não importando a 

estrutura  de  ambos”.  O  autor  aponta  que  os  jogos  são  uma  “folga”  no  esforço 

adaptativo importante no sentido social, cultural e antropológico do indivíduo, sendo 
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que esta “folga” corresponde à economia de tempo, graças “a qual pode conversar 

mais, e realizar melhor as tarefas que o levaram ao lugar para onde se locomoveu” 

(MACEDO, 1997, p. 145).

Nessa  mesma direção,  Macedo  (1994)  comenta  que  o  jogo  é  de 

suma importância para o desenvolvimento da criança. Segundo a autora, “joga-se 

para  não  morrer,  para  não  enlouquecer,  para  sobreviver  com  poucos  recursos 

naturais, culturais, sociais em um mundo difícil” (p. 139). Para a autora, por meio do 

jogo encontra-se respostas a situações que não temos competência para responder.

Através  do  jogo  são  proporcionados  à  criança  momentos  de 

interação que estimulam a cooperação, a expressão, a convivência e o trabalho em 

equipe entre as crianças. Esse  recurso  possibilita  uma  ação  dialética  entre 

professor-aluno, o que traz um espaço rico em desenvolvimento para o infante, pois 

possibilita a autonomia e desperta o interesse a motivação o raciocínio lógico entre 

as crianças. Através da motivação, a criança consegue criar meios de superação e 

autorregulação, criando estratégias e argumentos, através dos jogos, para conseguir 

resolver seu problema. Desse modo, quando notar dificuldade em suas atividades 

escolares saberá criar meios para solucioná-los (DIAS, COSTA, 2009).

3.2.1 O JOGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Ao se falar em aprendizagem, logo nos vem à mente a visão da escola 

e, consequentemente, da sala de aula.  Neste ambiente, é necessário que sejam 

oferecidos recursos diversos para que se proporcione às crianças aprendizagens 

significativas. 

Para tanto, Savarali (2004) descreve alguns pilares essenciais que o 

professor  deve  observar  ao  trabalhar  com  a  criança  objetivando  desenvolver  o 

sujeito pensante e não mero receptor de informação, sendo estes 

1º- Qual o objetivo desse ensino? Aprender a aprender, inovando e criando 
ou aprender a repetir? (note-se que Piaget já trazia para discussão algo que 
hoje  é  apontando como tremendamente  inovador);  2º  -  Como atingir  os 
objetivos a que se propõe, ou como formar um espírito de descoberta e de 
controle ativo? 3º - Conhecer as leis do desenvolvimento mental e encontrar 
os  métodos mais  adequados para  obter  a  formação educativa  desejada 
(SAVARALI, 2004, p. 27). 

36



É sabido que o professor tem grande importância no processo de 

aprendizagem  da  criança,  pois  é  ele  o  responsável  por  mediar  os  conceitos 

científicos e os conteúdos observando a evolução cognitiva de cada um, ele é o 

responsável por problematizar e desestabilizar os esquemas cognitivos da criança 

para que possam fazer novas assimilações e acomodações que irão permitir o seu 

desenvolvimento cognitivo (MACEDO, 1994). 

O  autor  defende  que  o  professor  deve  estar  preparado,  com 

formação cientifica que lhe permita pensar a melhor forma de levar os conteúdos 

necessários à criança. Neste sentido, Piaget aponta que  

a formação de professores é complexa, sendo quatro pontos fundamentais 
a serem observados: consciência de sua prática pedagógica, visão critica 
das  atividades  e  procedimentos  na  sala  de  aula  e  dos  valores  e 
procedimentos de sua função docente, ter uma postura  de pesquisador e 
ter um melhor conhecimento dos conteúdos escolares e das características 
do desenvolvimento e da aprendizagem de seus alunos (MACEDO, 1994, p. 
61).

Macedo (1994) afirma, ainda, que o professor em sala de aula deve 

ter a responsabilidade de estar comprometido com a área pela qual está lecionado, 

tendo domínio do assunto e levando sempre algo a mais do que o seu aluno já sabe 

para que o motive a procurar ainda mais. Deve também buscar metodologias que 

atendam às necessidades psicológicas e cognitivas da faixa etária com que atua e, 

além de tudo, que avalie a criança durante todo o processo, para que perceba as 

dificuldades  e  busque  formas  para  saná-las.  Para  o  autor,  “o  ensino  deve  ser 

pensado como ponto de chegada e não ponto de partida” (p. 68). 

Também faz  parte  do  trabalho  do professor  conhecer  seu aluno, 

saber de suas dificuldades e de suas habilidades potenciais, saber quais são suas 

“metas” para o ano letivo e, a partir daí, buscar estratégias que estimulem o seu 

aluno a buscar o conhecimento, interagindo com ele e mediando o aprendizado. De 

acordo  com  Macedo  (1994,  p.69),  “professores  tem  pelo  menos  dois  objetivos: 

favorecer a construção dos esquemas, quando a criança não os tem e favorecer a 

substituição de uma explicação ruim por outra melhor”.

Para Piaget, o professor tem uma grande importância na educação 

escolar, porém, o ensino não pode ficar preso a exercícios mecânicos e repetitivos,  

mas  deve  propor  ao  educando  situações-problemas  que  lhe  proporcionem 

oportunidades de pensar sobre sua aprendizagem. O professor é indispensável por 
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ter um papel ativo no processo de aprendizagem da criança, sendo o responsável  

por auxiliar a criança a “a construir e organizar suas idéias, ampliando-lhes o olhar 

sempre  que  possível  estimulando  a  pesquisa  fundamental  em  sala  de  aula” 

(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000).

Um recurso importante para criar um ambiente em que a participação 

do aluno seja ativa é o jogo. Os jogos foram inseridos na educação escolar a partir  

do  início  do  século  XX,  com  o  propósito  de  auxiliar  o  processo  de  ensino-

aprendizagem. 

Kishimoto  (1994,  apud  DIAS,  2009)  defende  que  o  professor,  ao 

trabalhar  com  jogos,  crie  um  ambiente  que  propicie  à  criança  refletir  sobre  o 

processo, organizando o espaço e selecionando brinquedos e jogos que despertem 

a curiosidade da criança. 

Ao tratar da importância do jogo no processo de construção do saber 

nos  períodos  sensório-motor  e  pré-operatório,  Kammi  (2003)  aponta  duas 

implicações pedagógicas. Uma seria encorajar a criança a manipular o meio exterior 

para chegar a um objetivo, e a outra auxiliar a criança de um modo espontâneo 

desenvolver sua inteligência e iniciativa. 

Para  Piaget,  o  jogo  provoca  inquietações  que,  ao  serem 

solucionadas,  causam reequilibrações, contribuindo para avanços cognitivos mais 

complexos, que possibilitarão à criança pensar e criar estratégias para a resolução 

de situações problemas (BRENELLI,  1999).  A autora ainda aponta que trabalhar 

com jogos em sala de aula 

pode significar para a criança uma experiência fundamental de entrar na 
intimidade do conhecimento da construção de respostas por um trabalho 
lúdico,  simbólico e  operatório  interligados.  Porque pode significar  para a 
criança que conhecer é um jogo de investigação, por isso de produção de 
conhecimento, onde se pode ganhar, perder, tentar novamente (BRENELLI, 
1999 apud MACEDO, 1993, p. 16-17).

Oliveira (2005) defende que a utilização de jogos em sala de aula 

auxilia na construção das noções operatórias, conservação, inclusão e classificação 

multiplicativas,  necessárias  ao  educando.  Através  do  jogo,  há  uma  melhor 

compreensão dos processos operatórios, possibilita também trocas individuais que 

permitirão  a  aquisição  de  mecanismos  auxiliares  na  resolução  de  conflitos, 

promovendo aprendizagem e desenvolvimento. Para a autora, é necessário que se 

propicie  espaços  onde  haja  interação  entre  professor  e  aluno  numa  relação  de 
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interdependência. De acordo com Brenelli (1997 apud OLIVEIRA, 2005, p. 23), os 

“jogos de regras propiciam oportunidades de interação e promovem experiências 

cooperativas entre iguais, em sala de aula, ao mesmo tempo em que estruturam ou 

reorganizam seu sistema cognitivo”. 

A  escola  tem  como  objetivo  levar  o  aluno  conhecer,  crescer  e 

desenvolver-se, possibilitando a ele autonomia de pensamento, além de condicionar 

situações que o levem a conseguir interpretar um texto ou fazer uma conta. Desta 

forma, segundo Macedo, Petty e Passos (2000, p. 31) “as tarefas escolares, por 

meio  dos  professores,  poderiam  voltar-se  em  maior  proporção  para  aspectos 

relativos a valorizar a curiosidade e ampliar a pesquisa, desencadear soluções, o 

que, certamente, torna o ambiente de sala de aula favorável à aprendizagem”.

Na escola, o jogo propõe à criança um desafio que a leva a uma 

auto-avaliação  do  seu  desempenho.  O  jogo  permite  a  ela  “descobrir,  inventar, 

compreender,  antecipar,  retroagir,  construir  noções,  possíveis  e  necessários, 

estabelecer  relações  entre  objetos  e  acontecimentos.  Realizar  abstrações  e, 

consequentemente, progredir na estruturação do conhecimento” (BRENELLI, 1996 

apud,  DIAS,  2009).   Desse  modo,  o  jogo  permite  que  se  trabalhe  de  modo 

diferenciado com a criança, em que o professor oferece ao aluno situações que o 

levam  a  pensar  e  a  relacionar  o  conteúdo  com  sua  vida  cotidiana.  Possibilita 

também  a  avaliação  formativa,  ou  seja,  durante  todo  processo,  o  que  dá  a 

possibilidade de mudança de metodologia se achar necessário (DIAS, 2009). 

Ao se trabalhar com jogos de regras em sala de aula, Oliveira (2005) 

constatou  que,  após  intervenção,  os  escolares  evoluíram  em  suas  construções, 

observando  que  essa  melhora  se  deve  ao  processo  de  abstração  reflexiva  e 

equilibração.  Segundo a autora, o jogo propicia reflexão entre os participantes que 

os ajudarão na análise de suas condutas, trazendo evoluções cognitivas. 

Segundo Macedo (1997), a função da escola é instrumental, em que 

os pais encaminham seus filhos para que se tornem futuros cidadãos. No entanto, 

para  a  criança,  o  formalismo da  escola  é  algo  abstrato,  sendo  assim “a  escola 

propõe exercícios, mas lhe tira o sentido, o valor lúdico, o prazer funcional. Ensina 

convenções,  símbolos,  matemáticas,  línguas,  etc.,  mas  não  ensina  a  criança  a 

“ganhar” dentro dessas convenções” (MACEDO, 1997, p. 140). 

Nesse sentido, no processo de aprendizagem, os jogos como o de 

regras têm grande importância na escola,  pois contribuem de um ponto de vista 
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funcional, propiciando à criança amadurecer os esquemas conquistados no período 

sensório-motor.  Isso  porque,  ao  colocar  o  indivíduo  para  jogar  com  outro  nas 

mesmas  condições,  ele  necessita  “compreender  melhor,  fazer  melhores 

antecipações, ser mais rápido, cometer menos erros ou errar por ultimo, coordenar 

situações, ter condutas estratégicas etc. são chaves para o sucesso. Para ganhar é 

preciso ser habilidoso, estar atento, concentrado, ter boa memória, saber abstrair,  

relacionar as jogadas todo o tempo” (MACEDO, 1997, p. 135). 

Seria  interessante,  segundo Macedo (1995),  que a escola indicasse 

meios para que as crianças participassem do processo de aprendizagem de modo 

ativo, com professores criativos que levassem a elas o prazer de aprender. Para ele, 

o jogo é uma experiência fundamental na construção do saber.

 Para  tanto,  segundo  Lugle  (2006,  p.  26),  é  necessário  que  haja 

“diálogo (entre aluno/aluno, aluno/professor, aluno/grupo), incentivar o estudante a 

pensar,  reelaborar  suas ideias  e o possibilitar,  ainda,  argumentar  e  fundamentar 

suas prováveis soluções, bem como, pensar sobre os outros pontos de vista em 

contraposição ao seu”, necessidades que podem ser solucionadas a partir do jogo.

Para Oliveira (2005),  é necessário que a escola deixe de realizar 

processos mecânicos em que o aluno seja mero receptor, para construir com eles, 

mecanismos que lhes permitam construir aprendizagens significativas. Isso vale não 

apenas para o trabalho com as crianças, mas também com os jovens e adultos.

Ao trabalhar com jovens e adultos devemos proporcionar a eles uma 

educação libertária, de forma que possibilite este individuo a emancipar-se, tornar-se 

pensante,  saber  expor  suas  opiniões  e  debater  conceitos.  O  jogo  possibilita  ao 

professor trabalhar todos esses conceitos de forma agradável ao educando. Ideia 

defendida por  Oliveira  et  al  (2012),  que apontam que a prática pedagógica com 

jovens e adultos deve conter metodologias que possibilitem a inclusão educacional  

desse  aluno,  buscando  sua  permanência  no  meio  escolar.  Em  relação  a  essa 

questão, esses autores indicam que 

Desta forma é importante redimensionar através das atividades lúdicas os 
conteúdos  a  serem  trabalhados  na  EJA,  modificando  atitudes  e 
comportamentos  facilitando  a  aprendizagem,  e  tornando-a  significativa. 
Paralelamente  a  essa  utilização  existem duas  questões  preponderantes. 
Primeiramente a utilização de atividades lúdicas com novas metodologias 
de ensino com perspectiva de um novo olhar para o currículo da EJA. Isso 
será necessário para efetivar a construção do conhecimento junto à vivência 
e a capacidade criadora dos alunos. Em segundo lugar deve-se verificar que 
a  educação  de  hoje  precisa   acompanhar  as  inovações  e  aproveitar  a 
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ludicidade em benefício de todos,  garantindo a integração na sociedade 
como  agentes  mais  críticos  e  criativos,  só   assim  o  aluno  terá  mais 
facilidade de expressar sua afetividade, emoções e até  mesmo integrar-se 
ao grupo de forma consciente e crítica. (OLIVEIRA et al (2012, p.3) 

Trabalhar  o  jogo  nessa  perspectiva  vai  proporcionar  ao  aluno  a 

saída  de uma metodologia  cansativa,  repetitiva  para  situações que estimulem o 

pensar e a relação entre iguais.  O individuo que,  muitas vezes,  já está cansado 

devido ao dia de trabalho irá encontrar uma maneira de aprender de forma mais 

prazerosa.

3.2.2 O PROFESSOR E A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS ENQUANTO RECURSO PEDAGÓGICO 

Oliveira (2005) ressalta que os jogos possibilitam à criança aprimorar 

suas estratégias para a conquista de um objetivo. Nessa perspectiva, percebe-se a 

importância de o professor oferecer jogos “não se limitando a um contexto de ensino 

de regras, mas através da proposição de situações problema de modo que seus 

alunos  elaborem  soluções,  “relacionando,  comparando,  ressignificando  seus 

conhecimentos anteriormente adquiridos (p. 78)”. 

Para a autora, os professores desconhecem os amplos benefícios 

de se trabalhar com jogos, o que prejudica a sua utilização como recurso didático, 

ficando, na maioria das vezes, como premiação por uma atitude positiva da classe. 

Por ter um pré-conceito a respeito dos jogos, muitas vezes o professor não busca 

conhecer como utilizar materiais diversos em sua aula. 

Martins,  Vieira  e  Oliveira  (2006)  buscaram  identificar  qual  a 

concepção  dos  professores  da  educação  infantil  a  respeito  da  utilização  da 

brincadeira no processo educativo chegando à conclusão de que, em sua maioria, 

os professores acreditam ser a brincadeira uma forma muito positiva de se trabalhar 

com  a  criança,  pois  os  leva  a  exercitar  sua  imaginação  e,  consequentemente, 

desenvolver-se.  Segundo  os  professores  pesquisados,  ao  brincar,  a  criança 

desenvolve habilidades que permitirão que ela seja competitiva e que saiba trabalhar 

em conjunto.

Esses  autores  também  observaram  que,  em  sua  maioria,  os 

professores atribuem brincadeiras em seu planejamento, mesmo que em algumas 

instituições  a  direção  priorize  a  alfabetização,  sendo  que  alguns  preferem 
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brincadeiras livres e outros aderem a brincadeiras dirigidas (MARTINS, VIEIRA & 

OLIVEIRA, 2006).

Fortuna  e  Bittencourt  (2003)  relatam,  em  sua  pesquisa,  que  em 

alguns casos o professor preocupa-se em otimizar o tempo da criança na escola e 

que acabam por dar muita ênfase ao resultado final  do processo aprendizagem-

brincadeira. Transforma, assim, o lúdico em um estudo dirigido, descaracterizando o 

brincar prazeroso pela criança, sendo que em alguns casos o lúdico limita-se a jogos 

pedagógicos adquiridos pela escola que são jogados mecanicamente sem trazer 

motivação à criança.

Simile  (2010)  constatou,  na  pesquisa  que  realizou,  que  os 

professores pouco utilizam o jogo como recurso, pois, para alguns profissionais a 

sua aplicação dependerá do conteúdo trabalhado, sendo que, em alguns casos não 

é possível adaptar o conteúdo ao jogo. Percebe-se, também, que há resistência em 

se trabalhar com jogos, pois, em alguns casos tumultua a sala, ficando difícil passar 

o conteúdo programático, o que indica uma maior preocupação da parte docente em 

dar conta de ministrar  o conteúdo programático do que levar  a compreensão de 

todos da sala acerca do conteúdo, ou a falta de tempo do docente para preparar o 

conteúdo de forma lúdica.  

Há casos em que a própria escola não oferece recursos para que o 

professor trabalhe através de jogos. Além disso, muitas vezes, o jogar para uma 

turma  de  adolescentes  causa  estranheza  aos  pais  que  fizeram  parte  de  uma 

educação bancária e que este modelo de escola é o norte para educação dos filhos, 

cobrando  folhas  escritas  e  resultados  palpáveis,  não  aceitando  que  seu  filho 

“brinque” em horário de aula (SIMILE, 2010). 

Em  relação  à  utilização  do  jogo  enquanto  recurso  pedagógico, 

Símile (2010) observou que 

a quase totalidade dos docentes entrevistados: a) não fazem uso dos jogos 
de  regras  ou  os  emprega  de  maneira  aquém  do  desejável;  b)  está 
preocupada - provavelmente por pressões dos órgãos educativos superiores 
- em "vencer" os conteúdos programáticos, sem levar em consideração se 
os alunos estão aprendendo de modo significativo; c) delega a atividade dos 
jogos  para  outras  disciplinas,  vistas  amiúde  sem  importância  ou  como 
utensílio de diversão; d) não busca dialogar e estabelecer parcerias como 
os docentes de outras áreas, como a de Educação Física (SIMILI, 2010, p. 
8).
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Esses resultados indicam que nem sempre é fácil para o professor 

trabalhar  de  forma  lúdica  com  a  criança.  Compreender  o  jogo  como  recurso 

fundamental  para  a  aprendizagem  e  para  o  desenvolvimento  do  educando 

represente, talvez, o primeiro passo na busca de tentar utilizá-los em sala de aula. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi conhecer qual a importância atribuída ao 

jogo por professores do ensino fundamental para a aprendizagem dos alunos.
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4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, que segundo 

Ludke e André (1986), há a participação do pesquisador para conhecer o contexto,  

descreve a realidade e o resultado não se dará se o processo for interrompido, além 

de também levar  em consideração a percepção que o pesquisador  tem sobre o 

objeto de estudo.

4.2 PARTICIPANTES

A  pesquisa  foi  realizada  com  três  professoras  do  Ensino 

Fundamental  II  da  Rede  Pública  Estadual  de  Londrina.  Uma  delas  ministra  a 

disciplina de História, uma ensina Geografia e a outra é professora de Educação 

Física.

4.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS

Todos os procedimentos éticos foram considerados e a autorização 

da escola e das professoras foi feita para a realização da pesquisa, que ocorreu de 

fevereiro  a  abril  de  2012.  Para  a  coleta  de  dados  foi  entregue  o  Termo  de 

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (APÊNDICE  A)  a  todos  os  participantes  da 

pesquisa,  que o  preencheram e assinaram,  indicando a ciência  do  conteúdo da 

pesquisa e confirmando seu interesse em participar. 

Os  dados foram coletados por  meio  de uma entrevista  semi-

estruturada,  elaborada  especialmente  para  a  utilização  neste  estudo,  e  que 

apresenta nove questões relativas às concepções dos professores sobre a relação 

entre aprendizagem e os jogos de regras, e a utilização desse recurso em suas 

aulas (APÊNDICE B).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a análise dos dados, foi definido como “P1” a professora que 

leciona a disciplina de História, que atua há oito anos no ensino fundamental II. Ela 

tem  formação  em  História  (curso  concluído  em  1996)  e  concluirá  o  curso  de 

Pedagogia  em 2012.  Utilizou-se  “P2”  para  identificar  a  professora  de  Geografia, 

graduada em Geografia no ano de 2009, e que atua há três anos também no ensino 

fundamental II.  Definiu-se “P3” para se referir à professora de Educação Física, que 

tem formação  inicial  em Magistério  e  formação  acadêmica  em Educação  Física 

(curso concluído em 1996), e que atua há quatorze anos no ensino fundamental I e II  

e no ensino médio. 

Ao  iniciar  a  entrevista  buscou-se  investigar  o  conhecimento  das 

professoras  acerca  da  teoria  piagetiana.  Foi  possível  verificar  que  duas  delas 

desconheciam essa teoria, por não terem tido contato com ela durante a graduação. 

Uma delas disse ter pouco conhecimento, por tê-la estudado superficialmente no 

Magistério.

 Nota-se, com base nas respostas das professoras, que, para elas, o 

acesso à teoria de Piaget em sua formação acadêmica foi  pouco ou até mesmo 

inexistente. Pouco ou nada conhecem a respeito do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança segundo a perspectiva piagetiana.

Ao verificar as grades curriculares de universidades disponíveis na 

internet  para  os  cursos  de  Geografia,  História  e  Pedagogia,  percebe-se  que  as 

disciplinas estão exclusivamente relacionadas aos conteúdos específicos de cada 

área. Nota-se que apenas no curso de Pedagogia os alunos têm um contato, mesmo 

que pequeno, com as teorias acerca do desenvolvimento humano e aprendizagem, 

inclusive com a teoria de Piaget. Nota-se, com isso, que, muitas vezes, o profissional 

vai para a escola sem conhecer importantes teorias que o ajudariam a compreender 

como ocorre o desenvolvimento e a aprendizagem humana, conhecimentos que o 

auxiliaria  a  fundamentar  suas  tomadas  de  decisões  acerca  da  melhor  forma de 

contribuir com o desenvolvimento de seu aluno. 

Durante a entrevista, P2 defendeu que sua formação é voltada para 

os conteúdos necessários e que o “como se aprende” é de responsabilidade de 

quem trabalha com as séries iniciais. Parece certo dizer que esta visão é fruto de 
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uma formação que não priorizou aspectos tão importantes. Sabe-se que em todo 

processo de aprendizagem escolar há a necessidade de verificarmos qual a melhor 

forma de se trabalhar com o conteúdo e, para tanto, devemos ter a noção de como 

se dá o desenvolvimento cognitivo, para ser possível traçar estratégias de ensino 

mais adequadas. Talvez haja a necessidade de uma reestruturação nos cursos de 

licenciaturas,  para  que  o  futuro  professor  não  saiba  somente  o  conteúdo,  mas 

também como lidar com ele.  

Savarali (2004) pesquisou acerca da importância de o professor ter, 

em sua formação,  acesso à teoria  de Piaget,  e aponta que,  baseando-se nessa 

teoria,  o professor  pode contribuir  para uma educação de qualidade,  que visa o 

desenvolvimento  global  do  individuo.  De  acordo  com  a  autora,  para  isso  é 

necessário que o docente deixe de lado os métodos que remetem a uma postura 

passiva  do aluno,  para  trabalhar  uma metodologia ativa  em que o  estudante se 

perceberá como parte do processo. 

Ao indagar sobre suas concepções acerca do que é aprendizagem, 

P1  afirmou  que  é  o  processo  de  apropriação  e  de  reelaboração  de  um 

conhecimento,  habilidade  e  técnica,  pelo  individuo.  Já  P2  respondeu  que  é  a 

compreensão de determinado assunto, e P3 concebe a aprendizagem como o ato 

de adquirir conhecimentos através de conteúdos teóricos e vivências práticas, não 

aprendidas anteriormente pelo indivíduo.

Outro  aspecto questionado às  entrevistadas foi  sobre  o papel  do 

professor no processo de ensino e aprendizagem. Duas professoras afirmaram que 

concebem o professor  como mediador,  orientador,  aquele que faz a ponte entre 

quem aprende e o que aprende, não dando respostas prontas ao aluno, mas criando 

situações que o levem a solucionar a situação problema colocada e, impulsionando, 

assim,  o  estudante  à  aprendizagem.  A  outra  professora,  citada  aqui  como  P2, 

indicou que o papel do professor nesse processo é apenas de transmissor, cabendo 

a ele apenas passar o conteúdo, ensinar, fazer com que o aluno compreenda o que 

está sendo ensinado. 

Ao  analisar  as  respostas  a  essas  duas  questões,  o  que  é 

aprendizagem e qual o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem, 

observa-se que as respostas de duas das professoras parecem se aproximar da 

concepção  de  que  o  processo  de  aprendizagem ocorrerá  na  medida  em que  o 
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professor fornecer meios e indagações ao educando, para que ele formule hipóteses 

e amplie seus esquemas.  

Em  relação  a  isso,  Piaget  (1975)  aponta  que  o  processo  de 

construção de conhecimento acontece desde o nascimento, em que a criança, ao 

vivenciar  diferentes situações,  precisa construir  esquemas mais sofisticados para 

conseguir resolver novos problemas. Nessa perspectiva, o professor deve propiciar 

ao  aluno situações que o desequilibrem,  para que ele  possa procurar  meios de 

ampliar seus conhecimentos. 

Para  Piaget  (1975),  a  aprendizagem  será  sempre  o  movimento 

contínuo  de  um  estado  de  menor  saber  para  um  saber  mais  elaborado.  Essa 

aprendizagem se dará através da estimulação e das relações sociais da criança 

estabelecidas com o meio.  Na escola,  portanto,  devemos,  enquanto professores, 

estar sempre preocupados em proporcionar situações novas e instigantes à criança, 

para  que  crie  nela  a  necessidade  de  ampliar  seus  conhecimentos  e  de  buscar 

explicações para uma situação nova e instigante.

Por outro lado, a resposta de P2, que concebe o papel do professor 

como  sendo  de  transmissor  de  conhecimentos,  se  distancia  da  concepção 

construtivista de educação, em que o professor deve estimular uma postura ativa do 

aluno.  Percebe-se,  aqui,  uma  concepção  de  aluno  como  um  ser  passivo,  que 

apenas recebe informações, devolvendo-as posteriormente de forma mecânica.

Continuando  a  entrevista,  buscou-se  saber  se,  para  essas 

professoras, os jogos de regras contribuem no processo de ensino e aprendizagem. 

Duas delas (P1 e P3) responderam de forma afirmativa, acrescentando que o jogo 

contribui, pois de maneira lúdica e desafiadora envolve o educando no processo de 

aprendizagem, sendo também um instrumento de trabalho que direciona o indivíduo 

a respeitar  regras  e  elaborar  estratégias.  A professora  P2 não vê  benefícios  na 

utilização de jogos para o processo de aprendizagem.

Fortuna  e  Bittencourt  (2003),  em  uma  pesquisa  realizada  com 

professores de diferentes níveis de ensino, observaram que a maioria deles utiliza 

os  jogos com crianças da educação infantil  e  das séries  iniciais.  Entre  os  mais 

velhos  verificou-se  que  as  brincadeiras  faziam  parte  somente  das  aulas  de 

Educação Física, o que levou as autoras a levantarem a hipótese de que há uma 

lacuna na formação dos licenciados em diferentes disciplinas no que diz respeito à 

importância de se trabalhar com jogos.
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Diante  das  respostas,  observa-se  que  duas  das  entrevistadas 

entendem que o jogo é importante no processo de aprendizagem, pois, desafia e 

instiga a criança a pensar, respeitar regras, socializar-se. O jogo proporciona meios 

que permitirão à criança criar novos esquemas e levantar hipóteses, que contribuirão 

no  processo  de  aprendizagem  ao  aprender  a  pensar  hipoteticamente  e  avaliar 

resultados (ZAIA, 1996).

Essas  respostas  se  assemelham  aos  resultados  encontrados  na 

pesquisa  realizada  por  Fortuna  e  Bittencourt  (2003),  em  que  a  maioria  dos 

professores apontou compreender que o jogo traz benefícios ao aprendizado da 

criança, uma vez que aprender através do lúdico é mais divertido e proporciona 

maior  compreensão  para  o  educando.  Os  professores  destacaram também que, 

através do jogo,  a criança convive melhor com as regras,  o que possibilita uma 

maior socialização entre iguais. 

Propiciar  jogos na prática  escolar  favorece a  aprendizagem,  pois 

possibilitam troca  entre  os  escolares,  que  permitirão  que  eles  modifiquem seus 

esquemas por intermédio da assimilação. O jogo pode favorecer a interiorização de 

conceitos matemáticos, como quantidades e sequência lógica. Possibilita também 

refletir  sobre  erros  e  acertos,  buscando  estratégias  para  melhorar.  Ajuda  nas 

relações  de  interpretação  e  escrita  da  criança,  sendo  que,  para  fazer  a  melhor 

jogada,  a  criança  deverá  interpretar  o  jogo,  coordenar  jogadas,  realizando  uma 

espécie de síntese do jogo para coordenar as jogadas (MACEDO, 1997). 

Para  Macedo,  Petty  e  Passos  (2000),  através  do  ato  de  jogar, 

percebe-se  como  a  criança  pensa  sobre  determinada  situação.  O  ato  de  jogar 

propicia  à  criança estar  em contato com esquemas que lhe são necessários no 

processo de aprendizagem como interpretar,  classificar e se posicionar frente às 

situações problemas.

Ainda de acordo com esses autores, utilizar jogos em sala de aula 

propicia  à  criança  a  oportunidade  de  firmar  uma relação  positiva  com o  ato  de 

aprender,  pois,  ao  jogar,  a  aprendizagem passa a  ter  uma possibilidade  real,  a  

criança ganha autoconfiança, consegue pensar sobre suas jogadas questionando, 

analisando e comparando as visões de seus companheiros e buscando corrigir seus 

erros  para  ganhar  a  jogada.  Desta  forma,  ao  ter  contato  com  o  conhecimento 

científico em sala de aula, o aluno poderá ter condições e mecanismos para buscar 

estratégias que o leve ao conhecimento,  sendo que “quando a criança joga e é 
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acompanhada por  um profissional  que  propõe  análise  de sua ação,  descobre  a 

importância da antecipação, do planejamento e de pensar antes de agir” (MACEDO, 

PETTY & PASSOS, 2000, p. 25).

Indagadas quanto à utilização dos jogos de regras em sala de aula, 

duas professoras responderam que não utilizam o jogo como recurso pedagógico, 

sendo que uma delas o utiliza como meio de socialização e interação entre alunos, 

mas não como recurso para a aprendizagem de conteúdos. Apenas uma professora 

(P3) utiliza o jogo como recurso pedagógico. Importante destacar que essa resposta 

foi dada pela professora de Educação Física, em que o jogar e o brincar fazem parte 

da disciplina. 

Neste estudo, observou-se que apenas uma das professoras (P3) 

utiliza o jogo como recurso pedagógico em sala de aula. Uma possível explicação 

seria o fato de que esta professora tem formação inicial em Magistério e experiência 

nos Anos Iniciais. Apesar do número reduzido de participantes desta pesquisa, o 

que não permite  inferir  sobre a não utilização dos jogos por  professores,  outros 

estudos têm apontado resultados semelhantes. 

Simili (2010) verificou, em uma pesquisa realizada com professores 

do ensino fundamental acerca da utilização de jogos de regras em sala de aula, que 

eles pouco os utilizam como recurso pedagógico. Nesse sentido, Castilho e Tônus 

(2008) apontam que a desvalorização do lúdico como metodologia na escola se dá 

pelo ideário de educação formalizada, em que o professor fica preso a conteúdos a 

serem vencidos de forma aligeirada, muitas vezes não restando tempo para oferecer 

atividades que exigem um tempo maior de dedicação.

Fortuna e Bittencourt (2003) observaram que o jogo é valorizado por 

grande  parte  dos  professores,  mas  que,  no  entanto,  há  obstáculos  para  serem 

sanados,  como  falta  de  preparo  por  parte  da  instituição  e  da  formação  dos 

professores. Para as autoras, há a necessidade de buscar meios para que o jogo 

não fique limitado a crianças de educação infantil  e ensino fundamental,  criando 

subsídios  para  que  se  perceba  a  importância  de  se  trabalhar  com  jogos  nas 

diferentes etapas da educação escolar. 

Outros obstáculos também são destacados na pesquisa de Símile 

(2010), como a dificuldade de adequar o conteúdo a ser trabalhado com alguma 

atividade lúdica, pois algumas vezes adaptar significa dispor de tempo e materiais, o 

que, na maioria das vezes, não estão ao alcance do professor. A falta de controle da 
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sala  também é  um fator  que  impede  ao  professor  jogar  com seus  alunos,  pois 

necessita trabalho em grupo e debate, o que irá gerar conversas pela sala. Se o 

educador não estiver preparado para dominar sua sala, a situação fugirá de seu 

controle e o resultado não será satisfatório para nenhuma das partes.    

Nesse sentido, a falta de preparo pode dificultar o planejamento das 

aulas utilizando-se o jogo como recurso. Acresce-se, ainda, o fato de que, muitas 

vezes, a formação dos professores não contempla estudos sobre o desenvolvimento 

e  a  aprendizagem  humana,  limitando  o  professor  na  adoção  de  estratégias 

adequadas, o que pode levar ao uso do jogo sem que isso traga ganhos ao aluno. 

Na  sequência,  as  professoras  foram  questionadas  sobre  quais 

momentos e em quais situações utilizam o jogo de regras em suas aulas, solicitando 

que relatassem alguns exemplos.  Uma delas (P1) disse que utiliza o jogo como 

recurso para motivar as crianças quando as percebem cansadas da rotina escolar. 

Outra (P3) apontou que o utiliza na introdução de conteúdos novos, como recurso 

para a fixação dos conteúdos,  por exemplo,  o jogo da memória,  quebra-cabeça, 

formação de palavras. Uma professora (P2) relatou que não utiliza o jogo em suas 

aulas, pois trabalha com adolescentes e adultos, sendo que, para ela, esse recurso 

não se aplicaria a esse público.

Castilho e Tônus (2008) apontam a utilização de jogos como recurso 

para  crianças  e  adolescentes,  que  são  válidos  por  seu  caráter  corporativo, 

possibilitando a integração de adolescentes ou adultos. Para esses autores, o jogo 

deve ser utilizado em todas as fases da vida escolar, pois possibilita que o aluno 

assimile o que acontece à sua volta, através de suas experiências, o que contribui 

para  o  desenvolvimento  do  indivíduo  em  sua  totalidade  (aspectos  motores, 

cognitivos, afetivos e sociais).

Com o objetivo de saber se as professoras reservam um momento 

destinado aos jogos ao preparar suas aulas, indagamos se existe “a hora do jogo” 

em seus planejamentos. Observou-se que nenhuma delas contempla o jogo em seu 

planejamento diário, ficando como possibilidade para uma improvisação caso haja a 

necessidade. 

Em relação a isso, Fortuna e Bittencourt (2003) destacam que parte 

dos professores utiliza mais o aprendizado adquirido por sua experiência em sua 

ação  como  docente  do  que  o  aprendido  nos  bancos  acadêmicos.  Os  autores 

sugerem a necessidade de maior esclarecimento e aprofundamento desse tema na 
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formação do docente, para que, sabendo da sua importância, tenha subsídios para 

propor atividades significativas.

Ao verificar se os jogos de regras eram utilizados como recurso para 

os alunos que apresentavam dificuldade de aprendizagem, observou-se que apenas 

uma professora (P3) os utiliza como meio de adequação e fixação de conteúdos. 

Nota-se,  com  isso,  que  as  professoras  entrevistadas  ainda  apresentam  certa 

resistência em se trabalhar com o jogo para incentivar o estudante com dificuldade a 

criar  meios  de  superação.  O  jogo,  também neste  caso,  seria  interessante,  pois 

proporciona meios de aquisição de pensamento lógico, além de incentivar o aluno a 

formular hipóteses e perceber o erro como algo “bom”. 

Simili (2010), em sua pesquisa acerca da concepção de professores 

sobre os jogos, diferentemente do que se encontrou no presente estudo, verificou 

que estes compreendem o jogo de regra como um auxílio para que o educando 

consiga  lidar  com o erro.  Para  os  entrevistados,  ao  jogar  o  indivíduo  consegue 

realizar uma atividade sem medo de errar, o que contribui para que ele ao menos 

tente  resolver  os  exercícios  propostos  e  analise  as  soluções  e  estratégias 

empregadas.

O estudante que apresenta dificuldades de aprendizagem necessita 

de recursos diversos para que consiga superar suas dificuldades. Visando auxiliar o 

aluno na superação de seus obstáculos, Oliveira (2005) defende o jogo de regras 

como um recurso que possibilita a ele o contato com uma situação-problema, em 

que o jogador necessitará decifrar, sendo que a regra será o ponto que liga todos os 

jogadores, a chegar a seu objetivo principal,  que é a resolução desse problema. 

Estes jogos, ao proporem problemas e requererem domínio de regras, proporcionam 

compreensão  das  propriedades  do  jogo  e  as  relações  entre  elas,  permitindo  o 

desenvolvimento dos envolvidos. 

Nesse sentido, o educando irá desenvolver-se globalmente, tendo 

contato com o erro de forma positiva e criando estratégias para superá-lo. Também 

aprenderá a ouvir a posição do outro e a posicionar-se, o que contribuirá para a sua 

formação  enquanto  sujeito  crítico,  que  sabe  se  colocar  frente  às  diversas 

circunstâncias, demonstrando seu ponto de vista.    

E, por fim, buscou-se identificar se os professores consideravam o 

jogo de regras importante para o desenvolvimento psicológico de seus alunos. Uma 

das  professoras  (P2)  respondeu  que  não  acha  importante  e  as  outras  duas 

51



afirmaram ver o jogo de forma positiva, sendo que para elas o jogo contribui para a 

formação do caráter dos indivíduos. 

As  respostas  das duas  professoras  que  atribuem aos jogos uma 

contribuição  para  o  desenvolvimento  psicológico  de  seus  alunos  corroboram  os 

resultados encontrados por Fortuna e Bittencourt (2003), em relação ao fato de que 

alguns educadores acreditam que o jogo possibilita avanços no sentido cognitivo,  

social,  psicomotor  e  afetivo  da  criança.  De  acordo  com  esses  autores,  “os 

educadores parecem, assim, crer que mais importante do que ensinar conteúdos é 

desenvolver as condições necessárias à aprendizagem e isto é possível através do 

jogo” (FORTUNA & BITTENCOURT, 2003, p. 239). 

Simili  (2010)  também  encontrou  professores  que  acreditam  na 

contribuição dos jogos para motivar e incentivar o espírito de liderança e trabalho em 

equipe,  que  auxiliam na  socialização  do  indivíduo  e  do  desenvolvimento  do  ser 

humano. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  do exposto,  observamos que as  professoras  entrevistadas 

entendem seu papel de educadoras como as responsáveis por oferecer caminhos 

para  que  o  estudante  busque  ampliar  seus  conhecimentos.  Os  recursos 

pedagógicos, dentre eles o jogo, são, de maneira geral, concebidos como positivos. 

Contudo, elas apontaram que a realidade escolar, que neste caso trata-se da escola 

pública, não oferece meios para que o professor sinta-se seguro para utilizá-los. 

Essa insegurança talvez se dê devido à má formação dos professores, uma vez que 

os cursos de licenciatura, muitas vezes, não disponibilizam tempo ou discutem de 

forma aligeirada questões sobre o desenvolvimento da criança e a importância de 

recursos  pedagógicos  diferenciados,  entre  eles  o  jogo,  para  a  aprendizagem 

significativa do indivíduo.  

Apesar  de  o  jogo  ser  considerado  por  muitos  pesquisadores  um 

recurso pedagógico importante para a aprendizagem, observou-se, nesta pesquisa, 

que nem sempre os professores que o utilizam. A educadora que afirmou utilizar o 

jogo em sala de aula tem sua formação básica voltada para a Educação Infantil. As 

discussões realizadas na sua formação em magistério podem ter contribuído para a 

prática  dessa  utilização  e  para  a  percepção  dos  benefícios  dos  jogos  para  a 

aprendizagem das crianças e dos alunos mais velhos.  

Desta forma, há nota-se a importância de uma formação inicial que 

instigue  o  professor  a  buscar  caminhos  para  instigar  seu  aluno  a  aprender,  há 

também a necessidade de formações continuadas com os professores já atuantes 

para que estes estejam sempre em contato com as pesquisas recentes que tratam 

da importância dos jogos na aprendizagem do indivíduo e assim tenha subsídios 

para preparar uma aula atrativa e significativa para o educando. 

Por fim, nota-se a necessidade de uma discussão maior entre os 

professores  nos  cursos  de  graduação  ou  formação  continuada  voltada  para  a 

importância de trabalhar recursos didáticos na sala de aula, entre eles o jogo.  Além 

disso, também são necessárias constantes investigações sobre as concepções de 

professores sobre a importância dos jogos para a aprendizagem, e que contemplem 

um número maior  de participantes,  uma vez que esta  pesquisa  contou com um 

número bastante reduzido de professores entrevistados. 
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APÊNDICE A
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Esta pesquisa faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso, que tem 

como  título  “CONCEPÇÕES DE PROFESSORES  SOBRE A  RELAÇÃO  ENTRE 

APRENDIZAGEM E OS JOGOS DE REGRAS”. 

Eu,  Maiza  Batista  de  Oliveira  Duarte,  aluna  do  Curso  de  Pedagogia  da 

Universidade  Estadual  de  Londrina,  sob  orientação  da  Profª.  Dra.  Andreza 

Schiavoni, preciso de sua colaboração para a realização desta pesquisa.

O objetivo da pesquisa é conhecer as concepções dos professores sobre o 

jogo de regras e a sua importância no processo de ensino- aprendizagem.

A população deste estudo será constituída por professores da Rede Pública 

de Ensino de Londrina.

Gostaria também de esclarecer que a sua participação nesta pesquisa não 

implicará em remuneração financeira e, caso não deseje participar, tem a liberdade 

de fazê-lo, tanto no início como no decorrer da entrevista, sem nenhum prejuízo para 

sua pessoa.

Agradeço a valiosa colaboração.

Declaro que fui informado sobre a pesquisa e concordo participar.

Nome:__________________________Assinatura:_______________________ 
 
RG: 

____________________________                       
Maiza Batista de Oliveira Duarte
Fone: (43) 3325-1271     
Acadêmica de Pedagogia                                     

Londrina,____ de _______ de 2012.
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APÊNDICE B
Entrevista com os Professores

Nome completo: ____________________________________________________

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

Formação acadêmica:______________________  Ano de conclusão:____________

Você é educador(a) de qual Ciclo? 

( ) Ciclo I ( ) Ciclo II ( ) Ciclo III ( ) Ciclo IV

Qual matéria você ministra atualmente? ___________________________________

Há quanto tempo você atua no magistério?_________________________________

1. O que você sabe sobre Piaget e sua teoria?

2. Para você, o que é aprendizagem? 

3. Qual o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem?

4.  Na  sua  opinião,  os  jogos  de  regras  contribuem  no  processo  de  ensino  e 
aprendizagem? Em que sentido? 

5. Você utiliza o jogo como recurso pedagógico em sala de aula? 

6. Em quais momentos você utiliza os jogos em sala de aula?  Dê exemplos.

7. Existe “a hora do jogo” em seu planejamento?

8. Os jogos de regras são utilizados como recurso para os alunos que apresentam 
dificuldades no processo de aprendizagem? Como?

9. O que você conhece sobre os jogos de regras na perspectiva piagetiana?

10.  Você  considera  os  jogos  de  regras  importantes  para  o  desenvolvimento 
psicológico dos seus alunos?
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