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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo geral realizar uma análise reflexiva em documentos, 

como: a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Referenciais 

Curriculares, para entendermos as conquistas da Educação Infantil bem como as lacunas 

ainda existentes. Realizaremos também um caminhar histórico reflexivo nas instituições 

de ensino infantil, a importância da concepção construtivista dentro das instituições de 

ensino, além de analisar o jogo didático como recurso pedagógico. No último sub-

tópico realizaremos um levantamento de diferentes jogos didáticos que merecem 

atenção no ensino e na aprendizagem significativa de crianças. Entre as considerações 

finais destacamos a importância de uma sólida formação docente que está precedida em 

documentos norteadores da educação, a relevância da tendência construtivista por ser 

relativa a uma concepção dialógica de educação, onde todos dentro do ensino e da 

aprendizagem são importantes. Além de enfatizar a importância socio-educativa que os 

jogos como instrumento didático exercem na educação.  
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ABSTRACT 

This article aims to achieve an overall reflective analysis in documents such as the 

Constitution, the Law of Directives and Bases of Education and the Curriculum 

Benchmarks, to understand the achievements of early childhood education as well as the 

remaining gaps. We also do a walking history reflective children in educational 

institutions, the importance of design within the constructivist educational institutions, 

in addition to analyzing the game as an educational resource teaching. In the last sub-

topic conducted a survey of different learning games that deserve attention in teaching 

and meaningful learning of children. Among the concluding remarks highlight the 

importance of a strong teacher training that is preceded in documents guiding the 

education, the relevance of constructivist tendency to be on a dialogic conception of 

education, where everyone in the teaching and learning are important. In addition to 

emphasizing the importance of socio-educational games that play as a teaching tool in 

education. 
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1 Introdução 

 

Diante da nova realidade educacional em que está posta em nossa sociedade 

necessitamos melhor entender o que os escritos legais trazem a respeito da primeira fase 

da educação básica a qual se constitui a Educação Infantil que tem como seu público 

alvo crianças entre zero a seis anos. 

Ciente e confiantes da necessidade de melhor entender a importância da 

Educação Infantil para a nossa Sociedade e que almejamos compreender o que os 

documentos norteadores da educação brasileira trazem a respeito dessa fase. O que 

podemos registrar e que houve modificação no caráter educacional antes Lei Diretrizes 

e Bases da Educação 9.3/9496 a educação destina a crianças menores de seis anos 

exercia um papel assistencialista, preocupada com a higiene e saúde. 

Com as conquistas assistidas pela nova LDB a Educação Infantil configura-se 

dentro de perspectivas mais amplas além da higiene e saúde acrecenta-se o cuidar, o 

educar, o brincar em espaços que estejam propícios ao desenvolvimento das crianças, 

para tanto necessitam ser planejados e pautados em sólidas referências teórica-práticas. 

Dentre os diferentes recursos envolvidos, trabalhos na Educação Infantil, aqui 

destacaremos jogos didáticos em diferentes áreas do desenvolvimento, o cognitivo, 

social, o motor, e as percepções. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFLEXÕES 

SOBRE OS RESPALDOS LEGAIS 

 

Os fundamentos que levaram a Educação Infantil ser reconhecida como de fato 

ela é hoje estão registrados em diferentes documentos. Trata-se dos respaldos legais, 

postos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação 9.394/96 e os Referenciais Curriculares de 1998 para o ensino 

infantil. 

Pode-se aqui registrar que, ao longo da história da educação em termos 

constituintes e legais, a educação é registrada no maior documento norteador de uma 

nação. No caso de nosso país, ela, de direito e de fato, está na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, que, em seu Capítulo II, afirma: 

 

Dos Direitos Sociais Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

constituição (BRASIL, 2008, p.14). 

 

 

A afirmação acima leva-nos a interpretar que a Educação também é um direito 

de todos entre outros direitos sociais, como: o lazer, a segurança, a proteção à 

maternidade e à infância etc, estando garantidos para todos independentes de classe 

social, raça, etnia. 

Nesse sentido, ainda na Constituição de 1988 no Artigo 205, tem-se a seguinte 

afirmação: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 2008, p. 135).  

 

 

Neste exposto, destaca-se o entendimento de que, além da Educação ser um 

direito de todos, cabe ao Estado como unidade federativa e à família, aquela que cria e 

educa, garantir acesso e permanência. Ao Estado ainda cabe a incumbência de ofertar a 
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Educação para todos, e a família de permitir o acompanhamento e a observação de seus 

alunos pelas Instituições de Ensino. 

Toda a responsabilidade do Estado e da família está para a garantia do 

desenvolvimento do ser e estar das pessoas dentro de determinada sociedade, 

comunidade. 

O ensino a ser posto nas Instituições de Ensino segue princípios que se legaliza 

também dentro da Constituição. Para isso, o Artigo 206 (Brasil, 2008, p. 136), “O 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios”, afirma: 

 

I.  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; 

III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

 

 

 Esses preceitos são os norteadores para toda ação educativa, que será também 

registrado em outro documento legal destinado apenas à Educação, que é a Lei 9.394 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da Educação Nacional. 

No que diz respeito à Educação Infantil, a LDB, em seu título IV que trata da 

organização da Educação, afirma em seu Artigo 11 que “os municípios incubir-se-ão de: 

oferecer a educação infantil em creches e pré- escolas, e com prioridade o ensino 

fundamental [...]” (Brasil, 2000, p. 23). 

Diante do exposto, esclarece-se o dever dos municípios em assegurar às 

crianças entre zero e seis anos de idade a Educação Infantil, mesmo sendo dado 

prioridade ao Ensino Fundamental, mostrando, assim, o descaso que ainda existe com as 

crianças nessa etapa da vida.  

É evidente que tratar da Educação, principalmente a Infantil, em leis são 

conquistas ao longo da história, mas essa mesma lei ainda dá margem ao mesmo tempo 

para a sua desobrigação. 

Toda Instituição de Ensino que pretenda registrar-se para o atendimento da 

Educação Infantil terá que passar pelo crivo legislativo dos seus respectivos municípios 

que é de competência primária dos mesmos, assim afirma Brasil (2000, p.23): 
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O Art. 11 em seus incisos: 

II. exercer ação redistributiva em relação as suas escolas; 

III. baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema 

de ensino. 

 

 

Diante do que está exposto no Artigo 11 da LDB, assim como as demais 

modalidades, a Educação Infantil deve seguir o que a lei determina. 

As diretrizes que são construídas e formadas pelo Ministério da Educação 

(MEC) e direcionadas para os Estados e Municípios estão centradas nos seguintes eixos, 

conforme afirma Brasil apud Carneiro (2008): 

 

As instituições que oferecem Educação Infantil, integrantes dos Sistemas de 

Ensino, são as creches e pré-escolas, dividindo-se a clientela entre elas pelo 

critério exclusivo da faixa etária (zero a três anos na creche e quatro a seis 

anos na pré – escola (BRASIL apud CARNEIRO, 2008, p. 107) 

 

 

Este eixo exemplifica e estabelece de forma sistematizada, no rigor da lei, a 

faixa etária e, em conseqüência, seus grupos para as devidas instituições infantis. 

Outro eixo que complementa a ação educativa para o ensino infantil, segundo 

Brasil apud Carneiro (2008, p. 107), é: 

 

A educação infantil é oferecida para, em complementação à ação da família, 

proporcionar condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, 

cognitivo, e social da criança e promover a ampliação de suas experiências e 

conhecimentos, estimulados do seu interesse pelo processo de transformação 

da natureza e pela convivência em sociedades. 

 

 

Deste exposto, entende-se a flexibilidade dada à Educação Infantil na questão 

de sua obrigatoriedade, já que se trata da “complementação” dada no seio da família. 

Além da LDB, que é um documento direcionado para a Educação em diversas 

modalidades, tem-se outro documento norteador, que são os Referencias Curriculares 

Nacional para a Educação Infantil, lançado em 1998, pelo Ministério da Educação e do 

Desporto. 

Os Referenciais Curriculares têm como objetivo nortear e auxiliar os 

profissionais da Educação na execução de suas tarefas. A sua intenção não é pré 

estabelecer caminhos, mas buscar e indicar metas para a qualidade do ensino infantil. 
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 Na busca da almejada qualidade no ensino e das possíveis metas a serem 

alcançadas, apontam-se alguns objetivos gerais propostos pelos Referencias 

Curriculares de 1998. São eles, reconhecimento do próprio corpo da criança, da imagem 

de maneira confiante, bem como as capacidades de percepção. No âmbito escolar, a 

criança pode expor pensamentos, emoções, desejos, anseios, é a própria prática de 

brincar, fazer uso da diversidade de linguagem.  

 Conforme os estudos realizados com base nos Referencias Curriculares de 

1998, entendemos que os objetivos a serem alcançados pelos discentes em termos de 

capacidade são possíveis em um ambiente que seja favorável para a expressão de 

diferentes capacidades e percepções. O brincar dentro dos objetivos propostos assume 

papel relevante, pois, por meio dessa ação, a criança pode expressar as suas diferentes 

emoções. 

Para que esses objetivos sejam alcançados, para que se tenha na realidade 

momentos, práticas pedagógicas, para o desenvolvimento das crianças, é indispensável 

uma sólida formação docente. Para respaldar essa afirmação, o Referencial Curricular 

afirma:  

 

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 

competência polivalente (...). Este caráter polivalente demanda, por sua vez, 

uma formação bastante ampla do profissional que deve torna-se, ele também 

aprendiz, refletindo constantemente sobre sua pratica, debatendo com seus 

pares, dialogando com as famílias [...] (BRASIL, 1998, p.41). 
 

 

Diante da afirmação citada, entende-se que o profissional, para atuar na 

Educação Infantil, ao menos precisa de uma formação inicial polivalente para que possa 

responder, mediar as demandas familiares e das crianças. 

 Entretanto essa formação polivalente é a formação mínima para atuar na 

Educação básica, pois, conforme a LDB 9.394/96, em seu Artigo 62, “a formação 

docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em cursos de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de graduação 

[...]” (Brasil, 2000, p. 41). 

As práticas pedagógicas que permeiam a ação educativa dentro das Instituições 

de Ensino infantil podem ser respaldadas nos jogos e brincadeiras; para isso, Brasil 
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(1998, p. 45) firma que “alguns jogos e brincadeiras de parque ou quintal, envolvendo o 

reconhecimento do próprio corpo, o do outro, e a imitação podem se transformar em 

atividades de rotina [...]”. 

A respeito dos jogos e brincadeiras, eles podem se constituir em uma prática do 

dia-a-dia, e, por meio delas, a criança pode internalizar o respeito consigo mesmo, com 

o outro e etc. Para isso, os jogos e brincadeiras podem ser inseridos na ação educativa, 

até como forma de reafirmar uma cultura, costumes e regras. 

Nesse sentido, o Referencial Curricular (1998) ressalta: 

 

Os momentos de jogos e brincadeiras devem se constituir em atividades 

permanentes nas quais as crianças poderão estar em contato também com 

temas relacionados ao mundo social e natural. O professor poderá ensinar ás 

crianças jogos e brincadeiras de outras épocas, propondo pesquisas junto aos 

familiares e outras pessoas da comunidade e ou livros e revistas [...] 

(BRASIL, 1998, p. 200). 

 

 

As Instituições de Ensino que aderirem ao uso de jogos em suas práticas de 

ensino podem, conforme o exposto acima, incluí-los em uma rotina permanente por ser 

um recurso que possibilita o trabalho e a aprendizagem com todo o mundo que o cerca, 

além de, por meio deles, proporcionar um resgate histórico dos mesmos e, 

consequentemente, da brincadeira. 

 

 

3 AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E O JOGO COMO 

INSTRUMENTO PEDAGÓGICO DA AÇÃO EDUCATIVA 

 

 

Ao longo da história da Educação, o ensino infantil ganhou espaço, como se 

pode perceber no que já foi exposto anteriormente quando se dissertou sobre as leis. De 

início eram apenas Instituições em que mães, pela necessidade de trabalho fora do lar, 

deixavam seus filhos. Essas escolas tinham o papel de cuidar como a família cuidaria, 

pensava-se na alimentação, higienização, e as práticas voltadas para o ensino 

aprendizagem eram deixadas de lado. 

Isso no decorrer dos tempos foi modificando-se, e na contemporaneidade a 

Instituição de Ensino Infantil conquistou status na sociedade, respaldo teórico e legal, 
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objetivos traçados no intuito de institucionalizar a Educação Infantil em um âmbito de 

ensino, aprendizagem e formação cidadã. 

Pode-se aqui registrar que as escolas infantis assim como a escola para o 

ensino fundamental e médio sustentam-se em concepções de ensino, sejam elas 

tradicionais, progressistas, renovadoras, construtivistas e outras. 

Atualmente o construtivismo tem sido expandido dentro das escolas no intuito 

de promover ensino-aprendizagem oposto ao tradicional, pois abre espaço para a 

construção do conhecimento e, nessa construção, o discente passa a ser ator no processo 

de construção da aprendizagem. 

No que diz respeito ao construtivismo nas escolas de Educação Infantil, 

Antunes (2004) afirma que 

 

o construtivismo se apóia no princípio de que o conhecimento não representa 

um saber que “vem de fora” ou que se capta do meio e que, portanto, não 

pode ser transmitido pelo professor através de exposição programada para os 

alunos imobilizando em sua carteira. Ao contrário, o aluno efetivamente 

aprende a partir de experiências em sua interação com o ambiente e sues 

simbolismos e com os outros, em que se produza ações físicas e mentais, 

interagindo e construindo assimilações que se compõem com os saberes que 

já possui, alterando-se reciprocamente (ANTUNES, 2004, p.87). 

 

 

Percebe-se, então, a oposição entre uma escola que se apóia em uma concepção 

tradicional de ensino e uma escola com princípios construtivistas, até pelas suas 

próprias características e forma, na maneira de tratar as crianças. 

Ainda sobre as escolas construtivistas, Antunes (2004) acrescenta que 

 

as escolas construtivistas rejeitam a apresentação de conhecimentos prontos, 

enfatizando a importância do erro não como fracasso, mas trampolim na rota 

da aprendizagem e condenam a rigidez do discurso do professor, as 

avaliações padronizadas e somativas e a utilização de um material didático 

estranho aos interesses e ao universo de contextualização do aluno [...] 

(ANTUNES, 2004, p.88). 

 

 

Nesse exposto, faz-se referência ao material que não seja desconhecido para 

promover a aprendizagem. Isso permite que o professor, ao perceber a necessidade de 

recursos didáticos, possa selecionar para adequá-los as suas necessidades e às 
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necessidades de seus alunos no intuito de atingir objetivos almejados, que, neste caso, é 

a aprendizagem. 

É importante, ao utilizar recursos pedagógicos, saber a origem deles. Nesse 

sentido, iremos registrar a gênese do jogo no nosso território levando em consideração 

as questões históricas e reais do processo de colonização que os povos que aqui 

existiram sofreram. 

A origem dos jogos no Brasil, conforme Kishimoto (2009), deve-se às várias 

influências sofridas na época da colonização quando os portugueses aqui chegaram. 

Com esses colonizadores, vieram também influências de outros povos como os 

europeus, africanos e povos peninsulares, antes mesmo de chegarem ao Brasil. Nesse 

sentido, eles sofreram influências e influenciaram diversas práticas na terra Brasil. 

Sobre a „bagagem‟ de conhecimentos, atitudes e valores que esses povos trouxeram, 

Kishimoto (2009, p.16) diz que “veio com os primeiros colonizadores o folclore 

lusitano, incluindo os contos, histórias, lendas e superstições que se perpetuaram pelas 

vozes das negras, e também os jogos, festas, técnicas e valores”. É importante ressaltar 

que antes da chegada desses povos aqui já existiam pessoas tais como; índios, negros, 

essas que tinham sua forma de cultura, de brincar, de jogar. 

É notório que tal „bagagem‟ trazida pelos colonizadores influenciou a forma de 

pensar, agir e de ser das pessoas que aqui já existiam. É certo que tais pessoas tinham 

suas práticas, seu modo de viver. A questão do jogo como elemento advindo com os 

colonizadores é para pontuar também um marco na história brasileira. 

Ainda a respeito da origem dos jogos, Almeida (1984) ressalta: 

 

Os jogos constituíram sempre uma forma de atividade natural do ser humano, 

tanto no sentido de recrear e de educar ao mesmo tempo. Entre os egípcios, 

os gregos, os romanos os maias e mesmo entre os indígenas, os jogos 

serviram de meio para geração mais adulta transmitir aos mais jovens, seus 

conhecimentos físicos, sociais e culturais (ALMEIDA, 1984, p 15). 

 

Diante do exposto, percebe-se que o jogo assume espaço para o favorecimento 

da aprendizagem, sendo utilizado como instrumento que transmite o saber, 

diferentemente da concepção que se tem hoje, de construir o saber. 
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Vale salientar aqui que, de acordo com Kishimoto (2009), em cada momento 

histórico e social, entende-se o papel do jogo. Nesse sentido, devem-se levar em 

consideração a época, os valores, o modo de vida e as expressões de um povo. 

Para a definição do que é um jogo, podem-se ter várias situações que as 

definam, porém o foco aqui é o jogo na educação. Para isso, Antunes (2007) 

complementa que 

 
do ponto de vista educacional, a palavra jogo se afasta do significado de 

competição e se aproxima de sua origem etimológica latina, com o sentido de 

gracejo ou mais especificamente divertimento, brincadeira, passatempo. 

Desta maneira, os jogos infantis podem até excepcionalmente incluir uma ou 

outra competição, mas essencialmente visam estimular o crescimento e 

aprendizagem [...] (ANTUNES, 2007, p. 9). 

 

 

É notório, na afirmação anterior, o destaque que se dá ao jogo como uma 

prática que visa o crescimento pessoal, cognitivo, que almeja a chegar à aprendizagem 

de quem está envolvido em um contexto de construção de conhecimentos. 

Ainda a respeito da definição de jogo, Piaget (s\d apud Almeida 1984) afirma 

que, “para ele, os jogos não são apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para 

gastar energia das crianças, mais meios que contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento intelectual (...)” (ALMEIDA, 1984, p.18). 

Nesse sentido, a definição de jogo se aproxima do papel que, de fato, deve ser 

desenvolvido dentro da Educação: o de recurso pedagógico para o desenvolvimento 

intelectual, físico, social e didático. 

Os jogos didáticos podem ser um elemento favorecedor da aprendizagem. 

Nesse sentido, deve-se levar em consideração que papel pedagógico o jogo assume e em 

que contexto o jogo e seus sujeitos estão inseridos. Sobre o papel do jogo na Educação 

de crianças, Haydt (2006) esclarece que 

 

Com crianças, a utilização dos jogos no ensino torna-se mais imperiosa. 

Brincando e jogando, a criança aplica seus esquemas mentais à realidade que 

a cerca, aprendendo e assimilando-a. Brincado e jogando, a criança reproduz 

as suas vivências, transformando o real de acordo com seus desejos e 
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interesses. Por isso, pode dizer que é através do brinquedo e do jogo que a 

criança expressa, assimila e constrói a sua realidade (HAYDT, 2006, p. 176.). 

 

 

Percebe-se, no entanto, que as afirmações de Haydt (2006) nos levam a 

entender que realmente o jogo como prática de ensino nas ações pedagógicas leva a 

criança ao seu desenvolvimento pleno, pois este perpassa as questões dos esquemas 

mentais e as vivências. Dada a devida atenção aos aspectos pedagógicos dos jogos, 

deve-se analisar tal recurso como instrumento pedagógico viável na promoção da 

aprendizagem significativa no ensino e na aprendizagem infantil. 

O jogo, como instrumento didático no âmbito escolar, necessita de uma prática 

pedagógica bem planejada e que nesse planejamento esteja explícito os benefícios do 

jogo. No tocante a esses benefícios, eles perpassam o campo intelectual, físico, social e 

didático. 

 Almeida (1984) explica que existem diversos jogos que trazem benefícios para 

o campo intelectual, como, por exemplo, os para desenvolver a memória, atenção, 

observação, raciocínio e, até, a desinibição. 

Porém, cabe ao educador, em sua prática de ensino, adequar o jogo à situação 

problema e isto requer planejamento, como já foi escrito aqui anteriormente. 

Já a respeito dos benefícios físicos, os estudos baseados em Almeida (1984) 

mostram que são inúmeros, principalmente nas atividades de corpo e movimento, 

como o próprio ato de pegar, encaixar, jogar, sentar, pular, trocar objetos. Sobre os 

benefícios físicos advindos dos jogos, Almeida (1984) afirma que 

 

Os jogos devem fazer parte integrante da vida física da criança e do 

adolescente. As atividades físicas naturais da infância surgem das tendências 

do jogo. Satisfazem à criança porque consubstanciam as necessidades do 

crescimento e não se encontram em nenhuma outra espécie de atividades. 

(ALMEIDA, 1984, p 25). 

 

 A importância do jogo fica evidenciada na vida física da criança por ser um 

instrumento rico em possibilidades, oportunidades, e por este recurso proporcionar o 

desenvolvimento em qualquer faixa etária. Porém, as pesquisas mostram que é 
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necessário analisar o perfil da criança para saber qual será o melhor jogo que auxiliará o 

seu desenvolvimento físico. 

As leituras e reflexões mostram que outros benefícios concretizam-se, são os 

benefícios sociais. Jogando, a criança representa significativamente várias situações que 

a rodeiam, permitindo representar seu imaginário e o real. Permite muitas vezes 

expressar situações de apego com o outro, de desejos, sejam eles explícitos ou não, de 

repudio e de tudo que se refere ao próprio eu. 

Além dos benefícios intelectuais, físicos e sociais, os jogos se constituem 

também em um benefício didático, principalmente por parte daqueles educadores que 

aderem ao jogo como instrumento significativo, que possibilita aprendizagem por 

metodologia, caminhos diferentes. Isso se configura por meio de abordagem 

interdisciplinar, o que permite um trabalho em conjunto que perpassa disciplinas 

diferentes e temas como: meio ambiente, ética, saúde, pluralidade cultural e orientação 

sexual. 

Segundo Haydt (2006), o jogo se constitui como recurso didático valioso por 

diversas razões, entre elas: a criança, ao utilizá-lo, expressa diferentes ímpetos naturais, 

favorece a duas situações pertinentes ao desenvolvimento, o prazer e o esforço, estimula 

as operações mentais e pensamentos, permeia e completa diferentes dimensões da 

personalidade (o afetivo, cognitivo e o motor). 

Percebe-se, diante de tais razões, que o jogo como recurso didático permite 

alcançar uma variedade de benefícios, os de natureza humana, o instigar para se inserir 

na atividade, tornando a criança sujeito do aprendizado, além de perpassar os esquemas 

mentais, o que se entende chegar à interpretação, coerência, desenvolvimento do 

raciocínio lógico, questões objetivas e subjetivas.  

Ainda como benefício didático, proporciona o envolvimento das crianças entre 

si, entre o professor, exteriorizando suas coerências ou não, desejos, necessidades 

afetivas e os mais variados comportamentos (conformidade, raiva, sinceridade, clareza, 

insatisfação, desejos reprimidos e vontade de vencer). Complementando, Haydt (2006) 
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dá destaque ao jogo como instrumento didático porque ele permite que a criança faça 

transparecer suas vivências, modificando o real conforme seus desejos e interesses. 

Por todos os benefícios constituídos dentro da Educação de crianças, existem 

vários jogos trabalhados, utilizados na Educação infantil, cada um terá seus objetivos, 

sejam eles já prontos ou adquiridos, construídos.  

Segundo Friedmann (1996), os jogos serão destinados à criança conforme o seu 

estágio de desenvolvimento. Diante disso, a autora apóia-se na concepção de Piaget no 

tocante aos estágios de desenvolvimento. Frindemann destaca e cita os seguintes jogos 

conforme os estágios de desenvolvimento: os de encaixe ou construção, puxar um 

barbante, boliche, bolinhas de gude, peteca, educativos de planos de volume, cubos e 

faz-de-conta. 

Os estágios de desenvolvimento postulados por Piaget são eles o sensório 

motor, pré-operacional, operação concreta e operação formal. 

Os jogos, diante dos estágios de desenvolvimento postos por Piaget, 

exemplificado por Kammi e Devries (1991), configuram-se da seguinte maneira. No 

primeiro estágio, trabalha-se com jogo motor e individual; no segundo estágio, as ações 

indicam o jogo egocêntrico em que a criança reproduz os mais velhos; já no terceiro 

estágio, o jogo concretiza-se pela cooperação incipiente em que cada jogador tenta 

vencer; e, por fim, o estágio em que o jogo é permeado pela codificação das regras. 

É importante destacar aqui que, ao aplicar o jogo, devem-se levar em 

consideração os objetivos dele, os estágios de desenvolvimento, como já foram citados, 

conhecer os valores, ideias, interesses, necessidades, e possíveis conflitos do grupo que 

irá participar da atividade com o instrumento jogo.  

Além disso, Friedmann (1996) assinala que é importante saber a natureza do 

jogo e sua definição. Nesse sentido, a mesma autora destaca os jogos espontâneos e os 

tradicionais. O primeiro é aquele jogo livre, em que a criança tem o prazer, a vontade de 

brincar. Já o segundo se caracteriza por ser um jogo de regras. Seja qual for a natureza 

do jogo, ele deve, em sua essência, promover a interação entre crianças e o aprendizado 

de forma significativa. 
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O jogo, como instrumento de interação e aprendizado, atinge as perspectivas 

do sócio-interacionismo postuladas por Vygotsky em que, segundo Rego (2009), o 

sujeito interage sobre o mundo internalizando as formas culturais e intervém em seu 

meio. É diante da ação do homem sobre o mundo que o sujeito constrói seus 

conhecimentos e se liberta. 

Os jogos como instrumentos pedagógicos, sejam eles espontâneos, tradicionais, 

individuais ou em grupos, proporcionam a interação entre os jogadores; basta que os 

educadores, ao utilizá-los, deixem claro as possíveis regras e o papel que cada jogador 

exercerá na atividade proposta. 

Conforme o que foi exposto até aqui, os jogos como instrumento didático 

favorecem a aprendizagem, a construção de conhecimento e pensamentos, a autonomia, 

a interação, a socialização entre os indivíduos e a sociedade. Porém, é importante que o 

professor, a família e toda a comunidade escolar conheçam e reconheçam o real valor 

que o jogo assume nas Instituições de Ensino. 

Atividades pedagógicas não são apenas aquelas em que o professor e a criança 

registram em seu caderno ou folha mimeografada, xerocada. Jogos e brincadeiras 

também se constituem de um rico recurso pedagógico. Porém, ainda existe resistência 

por parte dos pais e até dos próprios professores em aceitar o jogo como instrumento 

que proporciona o aprendizado. É verdade que o jogo, no ensino infantil, possibilita 

uma variedade de oportunidade de ensino e aprendizagem. 

Entende-se a importância do jogo na Educação de crianças bem como sua 

utilização que eles estão presentes no âmbito educacional, promovendo, dentro do saber 

fazer, ação reflexão do professor em suas práticas pedagógicas, ações mais dinâmicas, o 

que proporciona uma quebra nos paradigmas educacionais tradicionais, como também 

auxilia em uma aprendizagem prazerosa e de significados. 
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4 JOGOS PARA O DESENVOLVIMENTO E A APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA NO ENSINO INFANTIL 

 

Frente ao entendimento de que os jogos, como prática pedagógica, favorecem a 

aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento infantil, iremos de forma breve 

expor alguns que podem ser trabalhados na Educação Infantil. Isso com o objetivo de 

refletir sobre variados jogos que podem favorecer diferentes áreas de desenvolvimento. 

Entre a variedade de jogos que se encontram no campo educacional, tem-se o 

de adivinhação que, conforme Kammii e Devries (1991, p.73), “são estimuladores do 

desenvolvimento cognitivo, uma vez que proporciona oportunidades para as crianças 

fazerem inferências que vão além da informação disponível no momento”. Entende-se 

que essa afirmativa enfatiza o benefício que o jogo tem, trata-se de um dos mais amplos, 

o cognitivo, que é sinônimo de inteligência. Longe de dizer que as demais áreas de 

desenvolvimento não são importantes, mas que as demais áreas passam pela questão 

cognitiva e, consequentemente, dependem do bom funcionamento e desenvolvimento 

dela, caso contrário pode comprometer as demais áreas. 

 Um exemplo da afirmativa acima é o “Jogo do Saco Surpresa” que, segundo 

Kammii e Devries (1991), é realizado por um grupo de crianças, sendo que cada um terá 

sua vez de jogar e sentir, por meio do tato, um objeto sem vê-lo, dentro de um saco para 

tentar descobrir o que é. No que diz respeito às regras, as chances e o número de vezes 

que cada participante poderá adivinhar serão decididos conforme as escolhas do grupo 

como um todo (professores e alunos). 

Esse jogo se constitui em uma rica atividade pedagógica porque possibilita e 

incita o participante a fundar a imagem mental do objeto, tendo como ponto de partida a 

atividade perceptiva. 

Outro jogo é “O Maestro da Orquestra” em que um participante é escolhido 

entre o grupo para sair da sala enquanto os demais continuam na sala em forma de 

círculo. Esses que permanecem decidirão quem será o maestro, que realiza ações para o 

restante do grupo imitar. O maestro inicia quando a criança que está fora volta para a 
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sala, pois ela terá de descobrir quem é o participante que está conduzindo a orquestra (o 

maestro). 

Segundo Kammii e Devries (1991), o jogo exposto anteriormente é importante 

por possibilitar o trabalho em grupo, o desenvolvimento da atenção, a percepção, além 

da oportunidade de trabalhar o descentrar das ações das crianças, pois o grupo, de forma 

sutil, terá que seguir o comando do maestro sem centralizar o olhar para ele. 

No campo das habilidades motoras, existe uma grande variedade de jogos entre 

eles: o de boliche de latas, o de argola e o dominó de retalhos. Todos esses podem ser 

confeccionados pelo educador ou adquiridos prontos. “O jogo de boliche de latas”, 

segundo Cunha (2005), é constituído por uma quantidade de latas, com números fixados 

nelas e de bolas construídas com meias. 

Para a concretização desse jogo, o grupo tem que, como possibilidade de 

exploração, organizar as latas uma servindo de base para a outra. Cada jogador 

arremessa três tentativas, com o objetivo de derrubar as latas e contar os pontos de 

acordo com o número que foi fixado. 

Conforme Cunha (2005, p. 19), esse jogo “estimula a motricidade. 

Coordenação motora ampla. Coordenação viso-motora. Arremesso ao alvo. Controle de 

força e direção”. Entende-se que ele possibilita o desenvolvimento de diferentes 

habilidades motoras, mas que todas elas se complementam. 

O jogo de “Argola” é constituído com cones de lã com números de zero a nove 

fixados nos cones, dois aros externos da tampa do pote de margarina, ou argolas já 

prontas, e tampinhas de refrigerantes. Com esse, existe a possibilidade de trabalhar com 

toda a sala. 

Na aplicação desse material, o professor, com a ajuda dos alunos, pode 

distribuir e organizar os cones no chão. Cada participante de uma única vez joga duas 

argolas para conseguir acertar o alvo, o cone. Se o aluno conseguir acertar o cone, ele 

irá realizar a contagem e a soma dos cones acertados, fazendo depois a contagem com o 

número de tampinhas que dizem respeito à operação realizada. 



17 
 

1. Formada em Pedagogia pela Faculdade Cearense. Experiência em monitoria, pesquisa e 
extensão. Email: adriananpe@yahoo.com.br 
2. Professora da Faculdade Cearense dos cursos de Administração, Pedagogia, Publicidade e 
Serviço Social. Psicóloga clínica e organizacional. Email: 
milenafalcao@faculdadescearenses.edu.br  
 

Esse jogo, conforme Cunha (2005, p. 26), visa “estimular a coordenação viso 

motora. Equilíbrio e destreza. Arremesso. Atenção. Contagem. Calculo”. Então o 

professor, em um único jogo, pode trabalhar, junto com seu aluno, várias áreas do 

desenvolvimento. Importante também é o trabalho com concreto para o 

desenvolvimento do cálculo, pois a criança, na Educação Infantil para a realização dessa 

atividade, conforme seu estágio, pré-operatório (entre dois a seis anos), inicia o uso de 

símbolos mentais, imagens e palavras. As tampinhas usadas nesse jogo irão ajudar na 

contagem dos números. 

Outro jogo é o “Dominó de Retalhos” que consiste em pares de quadrados 

confeccionados com pequenos pedaços de tecidos coloridos e lisos. Em um dos lados 

dos quadrados, coloca-se um botão, no outro, a casa. O aluno tem a possibilidade de 

abotoar as partes com as mesmas cores, colorido com colorido e, assim, 

sucessivamente; para isso podem-se juntar todas as peças e depois os alunos irão 

reorganizar conforme a associação dos tecidos. 

O “Dominó de Retalhos” é importante para o trabalho na Educação Infantil 

porque, conforme Cunha (2005, p. 47), “estimula a Motricidade. Coordenação 

bimanual. Percepção tátil e visual”. Percebe-se que trabalhar essas áreas das habilidades 

motoras permite um amplo desenvolvimento, isso com um único jogo, mostrando, 

assim, a riqueza de recursos que é esse instrumento. 

Outra área de desenvolvimento que o jogo pode contribuir é a área das 

percepções. Trata-se do “Jogo Áudio” que, conforme Cunha (2005, p. 47), “estimula a 

percepção auditiva. Discriminação de sons diferentes, atenção e concentração”. O jogo 

que estimula essas percepções se concretiza da seguinte maneira: pequenas latas, 

cobertas, no seu corpo externo, com papel colorido, e dentro de cada duas latas objetos 

são colocados, sementes que produzam sons diferentes. Esse jogo tem a possibilidade 

de ser explorado por todos os alunos, sendo que cada participante realizará movimentos 

para identificar as latas que tenham o mesmo som e, consequentemente, agrupá-las. Os 

participantes terão duas ou três chances para achar os sons iguais. 

O “Bingo de Formas” é outro jogo que trabalha as percepções, sendo 

construído da seguinte maneira: seis cartelas com círculos, triângulos e retângulos 
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desenhados com cores diversas, trinta cartelas menores cujas seis primeiras servirão 

para o sorteio e tampinhas, a escolha do grupo, para servir de marcador na gravura 

sorteada. 

A pessoa que estiver conduzindo o jogo chamará a figura e os participantes, ao 

ouvir e identificar a figura, marcarão na sua cartela a figura correspondente. Aquele que 

completar uma das filas na posição vertical ou horizontal ganha o bingo. 

Segundo Cunha (2005), o bingo de formas trabalha o estímulo, a atenção e a 

concentração, a percepção visual quando for identificar a figura chamada com a da 

cartela e o próprio reconhecimento das formas e cores trabalhadas. 

Sabe-se que o campo das percepções é amplo, e os dois últimos jogos são 

propostos, conforme Cunha (2005), para trabalhar as percepções visuais e auditivas. 

A área das letras e palavras, linguagem e cognição, também pode ser explorada 

com jogos, entre eles, o “Quebra-Palavras”, que, consoante Cunha (2005, p. 131), 

desperta para o “interesse por letras e palavras. Composição de figuras e palavras. 

Conhecimento de letras. Ordenação das letras nas palavras”. 

Tal afirmativa acima nos leva a entender que tal jogo está direcionado para o 

campo da leitura e escrita. Ele se configura assim: cartões com extensão das palavras 

que serão escritas ou coladas, gravuras sob as palavras correspondentes.  Esses cartões 

serão cortados de maneira a formar letras verticais, com cada letra dizendo respeito a 

uma parte da figura. Com esse jogo, o professor entrega para a criança o conjunto de 

letras de cada cartela, sendo sugerido que a criança descubra qual a palavra poderá ser 

formada. 

O “Dominó de Letras” também promove o trabalho em grupo e individual, o 

conhecimento e o reconhecimento dos diferentes tipos de letras e, consequentemente, a 

discriminação entre as letras, a atenção e a concentração. 

Todos os jogos expostos em sua essência podem promover a aprendizagem 

significativa das crianças porque permitem interagir, entender e vivenciar, além de 

promover um resgate daquilo que possivelmente a criança já viveu, ou seja, a nova 
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informação adquirida ancora-se em conceitos já existentes na estrutura cognitiva, 

segundo Moreira (2001). 

Segundo os Referenciais Curriculares (1998), os jogos podem fazer parte da 

rotina da criança. Nesse sentido, os educadores devem adequá-los conforme as 

necessidades da criança e estarem atentos para o trabalho interdisciplinar que podem 

promover. 

As crianças, como atores principais do processo de construção da 

aprendizagem, podem participar de toda concretização dos jogos, o que o torna 

significativo. Para respaldar essa afirmação, Ventura (2010, p. 6) diz que 

 
É de fundamental importância que as crianças participem ativamente do 

desenvolvimento dos jogos: desde a apresentação do jogo, a discussão das 

regras, as possibilidades de jogar, até a participação como elemento do 

conjunto de jogadores, pois isto contribui, certamente para as relações 

interpessoais e intrapessoais além do desenvolvimento global da criança. 

 

Sendo assim, os jogos didáticos, sejam eles adquiridos prontos ou construídos 

em conjunto com docentes e discentes, entre tantos outros recursos, como prática 

pedagógica, podem favorecer a aprendizagem significativa das crianças. Nesse 

sentido, conforme a afirmativa exposta acima, os alunos podem participar de toda 

concretização do trabalho com o jogo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao entendimento de que a Educação Infantil hoje em nossa sociedade 

ganho espaço e respaldos legais, podemos registrar que isso se trata de grandes 

avanços, mais ainda com conquistas pela frente. No que diz respeito à obrigatoriedade 

que ao mesmo tempo desobriga é importante que a sociedade fique atenta a esta 

afirmativa posta nas entrelinhas da LDB 9.394/96, pois até onde compreendemos 

atividades de cunho pedagógico são desenvolvidas dentro das intuições de ensino por 

profissionais preparados, sejam eles que têm apenas a formação a nível médio, o 

magistério ou aqueles com uma formação acadêmica bem mais ampla, no caso das 

licenciaturas.   
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Importante também é compreendermos que a tendência construtivista muito tem 

a contribuir pelo seu caráter dinâmico que visa em sua essência o ensino e a 

aprendizagem, em que os educadores e seus alunos caminham juntos almejando uma 

aprendizagem em que todos se sintam sujeitos do processo sem hierarquias, sem 

punições. 

Como foi posto nos escritos anteriores é importante que dentro dos diferentes 

recursos o jogo didático esteja inserido dentro da várias praticas pedagógicas, pois 

sabemos que eles abrangem as diversas áreas do conhecimento, trazendo vários 

benefícios, sendo capaz de inserir os temas transversais e a almejada 

transdiciplinaridade, isso que se torna também uma das vantagens de se trabalhar com 

jogos, o que mostra plausivelmente seu caráter dinâmico. Outro ponto importante é o 

caráter lúdico, o brincar tão importante na etapa compreendida de Educação Infantil. 
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