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Eixo Temático: 14- Psicologia, Aprendizagem e Educação: aspectos psicopedagógicos e 
psicossociais 
 
 
Resumo: Este artigo tem como propósito analisar os jogos e brincadeiras infantis na clínica 
psicopedagógica e no espaço escolar, analisando o jogo infantil não apenas como passa-tempo 
ou mera diversão, mas como um empreendimento que pode ajudar na formação cognitiva, 
afetiva, emocional e física da criança. Assim a valorização da brincadeira ganha espaço na 
educação das crianças com a ruptura do pensamento romântico e a partir de trabalhos de 
Comenius, Rosseau  e Pestalozzi, quando surge um novo sentimento da infância que protege 
as crianças, e que auxilia esta faixa etária a conquistar um lugar enquanto categoria social, 
dando assim, início a elaboração de métodos próprios para sua educação doméstica ou em 
instituições específicas.  No decorrer da exposição teórica serão analisados a relação do 
brinquedo com o ambiente educacional, ressaltando as considerações de pesquisadores como 
Jean Piaget e Vygotsky, além de aspectos que podem ser trabalhados  por meio da confecção 
e aplicação de jogos, tanto para o contexto escolar quanto o clínico, incluindo aí, a ação 
psicopedagógica clínica. 

 

Palavras-chave: Jogos e brincadeiras; Espaço escolar; Clínica Psicopedagógica. 

  

ABSTRACT: This article aims to analyze the fun and games for children in 
psychoeducational clinic  and in school, looking at the children's game not only as a pastime 
or mere entertainment but as an enterprise that can help in forming cognitive, affective, 
emotional and physical child. Thus the appreciation of the game is gaining ground in 
educating children with rupture of romantic thought and from the work of Comenius, 
Rousseau, and Pestalozzi, when a new sense of childhood that protects children, and that 
helps this age group to win a place as a social category, thus, beginning the development of 
methods for their own home or in educational institutions. During the exhibition will be 
theoretically analyzed the relationship of the toy with the educational environment, 
emphasizing considerations of researchers such as Jean Piaget and Vygotsky, as well as 
aspects that can be addressed through the creation and use of games, both to the school 
environment as clinical procedures, including the action psychoeducational clinic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a indústria de brinquedos existe no mundo todo e movimenta valores 

econômicos muito elevados. A evolução tecnológica permitiu a criação de um grande número 

de brinquedos que encantam as crianças, pelo menos por algum tempo, até serem esquecidos. 

Com a crescente industrialização do brinquedo, cada vez mais aumenta as opções de brincar. 

Em contrapartida, cada vez menos se dá espaço à criatividade e à imaginação. O brinquedo já 

vem pronto e com todas as instruções de uso, bastando segui-las. 

Assim, descrita por estudiosos do tema como um dos principais meios de 

aprendizagem da criança, a brincadeira ajuda no desenvolvimento de conceitos de 

relacionamento causais, no poder de discriminar e distinguir, de fazer julgamentos, de analisar 

e sintetizar, de imaginar e formular (ANTUNES, 1998, p. 19). 

  Quando brinca, a criança apropria-se de uma linguagem simbólica através da qual 

recria elementos da realidade imediata, atribuindo-lhes novos significados. Através da 

brincadeira ela desenvolve atividades rítmicas, melódicas, fantasia-se de adulto, produz 

sonhos, danças, inventa histórias. Os gestos, os objetos e os espaços valem e significam aquilo 

que apresentam ser (SANTANA, 1995, p. 90). 

  A brincadeira faz parte das primeiras manifestações de vida. É o que se observa 

quando o bebê, nos primeiros meses de vida brinca com o corpo da mãe e com o seu próprio 

corpo, admirando as mãos e levando-as a boca ou com os primeiros brinquedos que lhe são 

apresentados, como o chocalho, por exemplo. Por volta dos quatro ou cinco meses a criança 

aprende, através da brincadeira, que objetos e pessoas podem desaparecer por alguns 

momentos, mas é possível recuperá-los (REGO, 2001, p. 23).  

As experiências lúdicas de uma criança, desde bebê, vão lhe sofisticando as 

representações do universo social. Pelo brinquedo acontecem às adaptações, os acertos e 

erros, as soluções de problemas que vão torná-lo sujeito autônomo (FRIEDMANN, 1986, p. 

40). Com nove meses manipula objetos e os joga ao chão, consolidando conceitos como 

espaço e distância, causa e efeito. E à medida que vai crescendo, brinca com bola, constrói 

torres com cubos e imita as atividades caseiras. As brincadeiras de “faz de conta” permitem 

vivenciar as experiências do cotidiano, de forma a entendê-las. Nos jogos estão presentes a 

sociabilidade, a negociação e o surgimento do espírito de equipe. De acordo com Oliveira 
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(1993), considerando as diferentes funções do ato de brincar e as infinitas possibilidades no 

que diz respeito aos tipos de brinquedos e brincadeiras, as escolhas feitas pelas crianças 

ajudam a identificar a individualidade que há em cada uma delas e que vai aos poucos se 

manifestando, definindo assim parte de sua personalidade. 

Brincando, encontramos a espontaneidade e a criatividade com a progressiva aceitação 

das regras sociais e morais. Em outras palavras, é brincando que a criança se humaniza, 

aprendendo a conciliar de forma efetiva a afirmação de si mesma à criação de vínculos 

afetivos duradouros. Assim como molda a cultura contextualizada no tempo e no espaço, o 

brincar dela deriva. Não sendo uma prerrogativa humana, mas muito mais amplo e precoce, 

com as experiências lúdicas, a criança vai explorando o meio ambiente criando situações, se 

relacionando, tendo capacidade crítica, ampliando sua visão de mundo, firmando assim, suas 

raízes em sociedades, constituindo-se não apenas como uma preparação à vida adulta, mas 

como uma atividade que contém finalidade em si mesma, que é buscada no  movimento 

vivido. 

O brincar, assim como o descobrir e inventar novas coisas e/ou técnicas, são 

possibilidades que se desenvolvem ao longo da história, muitas vezes de maneira entrelaçada. 

O lidar com o imaginário, com o virtual, ao invés de alienar a criança, ajuda-a a separar a 

fantasia da realidade desde que ela encontre condições físicas de brincar  com outras crianças. 

Através do “faz-de-conta”, a criança pode liberar sonhos ou medos, partindo em busca de um 

lugar de pertinência familiar e social pela construção do seu próprio ego, pois, a natureza da 

criança é lúdica, de movimento, de curiosidade, de espontaneidade. Negar essa natureza é 

negar a própria criança. 

Ao se observar uma criança brincando, verifica-se o quanto se concentra no que está 

fazendo. Naquele momento, ela incorpora as suas fantasias e reproduz cenas do seu cotidiano, 

que tanto pode ser violento, tenso e cheio de privações, quanto alegre, terno e prazeroso. Uma 

criança com possibilidades lúdicas variadas terá mais riqueza de criatividade, relacionamento, 

capacidade crítica e de opinião. O contato, a exploração do meio ambiente, brinquedos, 

expressão musical, artes, dança, teatro e vivências corporais ampliam sua visão de mundo na 

medida em que com ele interage. Assim sendo, ela própria vai instituindo seus limites, 

desafios e criando novos brinquedos (LOPES, 2001, p. 37). 

 O brinquedo proporciona à criança a oportunidade de realizar as mais diversas 

experiências e preparar-se para atingir novas etapas em seu desenvolvimento. As crianças 

aprendem o que ninguém pode ensinar-lhes através das brincadeiras. É através delas que 
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aprendem sobre o seu mundo, como lidar com este ambiente de objetos, tempo, espaço, 

conceitos, estruturas, pessoas e sobre si próprias.  

A capacidade de brincar é um sinal de saúde física e mental da criança. É importante 

também que haja a participação dos adultos nas brincadeiras, pois eleva o nível de interesse 

da criança e esta se sente prestigiada, estimulada e desafiada, podendo assim, fazer 

descobertas e viver experiências que tornam a brincadeira mais estimulante e mais rica em 

aprendizado. Os jogos e a educação se identificam, principalmente, após o séc. XVII, a partir 

dos pedagogos humanistas, dos métodos iluministas, em sua reação antiescolástica e 

anticlerical e dos primeiros nacionalistas (REGO, 2001, p. 20). 

Como observado, o brinquedo tem uma relação com a história da humanidade, com a 

cultura, com os mitos, e tem uma função de adaptação ao meio físico e social, função 

integradora da personalidade, alívio de ansiedade, e crescimento psicológico da criança. A 

educação e a Psicologia, especialmente, têm enfatizado a importância do brinquedo e dos 

jogos na aprendizagem e desenvolvimento da criança.  

 
 
A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO 
DESENVOLVIMENTO E NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA ESCOLA 
 
 

A criança aprende brincando, é o exercício que a faz desenvolver suas potencialidades. 

O jogo é para a criança este exercício, a preparação para a vida adulta. Os educadores se 

ocuparam durante muitos anos com os métodos de ensino, e só hoje a preocupação está sendo 

descobrir como a criança aprende. As mais variadas metodologias podem ser ineficazes se 

não forem adequadas ao modo de aprender da criança. Independentemente de épocas ou de 

estruturas de civilização, a criança sempre brincou. Portanto, se criança brincando aprende, 

porque então não ensinarmos à criança da maneira que ela aprenda melhor, de uma forma 

prazerosa e, portanto, mais eficiente? 

Já são conhecidos muitos benefícios de certos jogos. Porém, é importante que o 

educador, ao utilizar um jogo, tenha definidos objetivos a alcançar e saiba escolher o jogo 

adequado ao momento educativo. Enquanto a criança está simplesmente brincando, incorpora 

valores, conceitos e conteúdos. Paralelamente, levando em consideração o legado piagetiano, 

o desenvolvimento mental de uma criança, pode ser sensivelmente estimulado através dos 

jogos e brincadeiras. A brincadeira representa tanto uma atividade cognitiva quanto social, é 
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através dela que as crianças exercitam suas habilidades físicas, motoras, sociais, crescendo 

cognitivamente e aprendendo a integrar-se com o mundo e com outras crianças. 

Os jogos e brincadeiras na Escola estimulam o desenvolvimento e a aprendizagem da 

criança, portanto devem estar presentes no cotidiano da sala de aula, devem fazer parte da 

proposta escolar da instituição. Para cada etapa do desenvolvimento infantil existem tipos de 

jogos e brincadeiras coerentes. No brincar, a criança utiliza toda uma estrutura simbólica para 

representar a construção do conhecimento e da sua própria personalidade. 

As crianças são capazes de lidar com complexas dificuldades psicológicas através do 

brincar. Elas procuram integrar seus sentimentos, suas experiências de dor, angústia, 

insatisfação, medo e perda. Lutam com conceitos de bem e mal. O triunfo do bem sobre o 

mal, dos heróis protegendo vítimas inocentes, é um tema comum nas brincadeiras das 

crianças (MOYLES, 2002, p.54). Brincando, portanto, a criança coloca-se num papel de 

poder, em que ela pode dominar os vilões ou as situações que provocariam medo ou que 

fariam sentir-se vulnerável e insegura. A brincadeira de super-herói ao mesmo tempo em que 

ajuda a criança a construir a autoconfiança, leva-a a superar obstáculos da vida real, como 

vestir-se, comer um alimento sem deixar cair, fazer amigos, corresponder às expectativas dos 

padrões adultos. 

É através dos jogos e brincadeiras que as crianças são introduzidas no meio sócio-

cultural do adulto, constituindo-se num modo de assimilação e recriação da realidade. Eles 

proporcionam o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, do pensamento 

lógico-matemático e até mesmo do desenvolvimento afetivo. 

O papel dos jogos e brincadeiras na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental é o desenvolvimento do pensamento da criança, de como ela elabora e formula 

conceitos, resolve problemas, enfim como ela vê e interage com o mundo ao seu redor. No 

entanto, cada jogo ou brincadeira desenvolvida no espaço da escola desempenha um objetivo 

no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Não se joga por jogar e nem se brinca 

por brincar. Eles têm sido uma peça importantíssima na formação da personalidade, nos 

domínios da inteligência, na evolução do pensamento e de todas as funções mentais 

proporcionando caminhos para a construção do conhecimento. 

Todavia, os jogos e as brincadeiras devem estar sempre presentes nas atividades de 

aprendizagem apresentadas às crianças, porém não como uma atividade residual de ocupação, 

mas como um processo. É preciso ver no brincar e no jogar um meio de ensinar e um 

ambiente de escola, pelo menos na educação infantil, que oferece um espaço lúdico e estará 
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proporcionando as crianças um potencial cognitivo favorável à futuras aprendizagens. Nesse 

sentido, o professor é um grande mediador, pois é necessário que ao desenvolver seu 

planejamento introduza atividades lúdicas, seja observador e avaliador do desenvolvimento 

dos educandos. É através dessas abordagens metodológicas que as crianças têm a 

oportunidade de desenvolver um canal de educação, uma abertura para o diálogo com o 

mundo dos adultos, onde ela estabelece seu controle interior, sua auto-estima e desenvolve 

relações de confiança consigo mesma e com os outros (CUNHA, 1998, p. 112).  

Contudo, o papel dos professores de educação infantil é promover, instigar, suscitar 

momentos em sala de aula com atividades que possibilitem às crianças um desenvolvimento 

significativo de suas habilidades e competências cognitivas e isso só é possível se o cenário 

de pré-escola estiver formado num contexto das brincadeiras e jogos, pois esses regem o 

desenvolvimento infantil. 

Por isso, uma escola ou professor que não valoriza os jogos e as brincadeiras na pré-

escola poderão trazer conseqüências futuras, na adolescência ou na fase adulta, porque estarão 

sendo tolhidas da fase primordial da construção do pensamento e de suas necessidades de 

aprendizagem. Na ausência quase total de instrução explicita, a criança avança de um estágio 

de quase total impotência para um estágio2 em que ela é um ser humano que articula, que 

raciocina, que constrói muitas hipóteses complexas sobre como o mundo funciona. Sendo 

assim, os jogos e as brincadeiras desenvolvidos na primeira etapa da Educação Básica, 

proporcionam o desenvolvimento e a aprendizagem soa alunos em todos os aspectos da sua 

vida, dentro e fora da escola, quando bem trabalhados. Estes podem, segundo Moyles (2002), 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem dessas crianças. Essas necessidades 

incluem as oportunidades: 

- De praticar, escolher, preservar, imitar, imaginar, dominar, adquirir competência e 

confiança; 

- De adquirir novos conhecimentos, habilidades, pensamentos e entendimentos 

coerentes e lógicos; 

- De criar, observar, experimentar, movimentar-se, cooperar, sentir, pensar, memorizar 

e lembrar; 

- De comunicar, questionar, interagir com os outros a ser parte de uma experiência 

social mais ampla em que a flexibilidade, a tolerância e a autodisciplina são vitais; 
                                                           
2 - Para aprofundamento, consultar os Estágios do Desenvolvimento Cognitivo, proposto por Jean Piaget, a 
saber: Sensório Motor (0 a 2 anos), Pré-operatório (2 a 7 anos); Operatório Concreto (7 a 12 anos) e Operatório 
Formal  (a partir dos 12 anos).  
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- De conhecer, valorizar a si mesmo e as próprias forças e entender as limitações 

pessoais; e, 

- De ser ativo dentro de um ambiente seguro que encoraje e consolide o 

desenvolvimento e normas e valores sociais; 

  Essas oportunidades revelam como os jogos e as brincadeiras são de extrema 

importância no desenvolvimento e na aprendizagem nos alunos em fase pré-escolar e por 

extensão, nas fases escolares subseqüentes. Portanto, pensar em utilizar jogos e brincadeiras 

como um meio educacional é um avanço para a educação. É preciso resgatar essa prática nas 

salas de aulas como estratégias metodológicas que possibilitam às crianças um 

desenvolvimento integral e dinâmico. 

 
 

O PAPEL DO JOGO INFANTIL NO ENFOQUE PIAGETIANO 
 
 
Piaget interpreta os jogos infantis no conjunto do contexto do pensamento da criança, 

e distingue seus critérios habitualmente utilizados: 

a) O jogo encontra sua finalidade em si mesmo; 

b) É uma atividade espontânea oposta à atividade do trabalho; 

c) É uma atividade de que dá prazer, mas deve-se conceber essa busca de prazer, 

como subordinada à assimilação do real; 

d) Tem uma relativa falta de organização; 

e) Caracteriza-se por um comportamento livre ou de conflito; 

f) É uma atividade que envolve supermotivação. 

Baseados nesses critérios, Piaget classifica o jogo em três categorias; o jogo de 

exercício, o jogo simbólico e os jogos de regras. O jogo de exercício compreende o que Piaget 

chamou de período sensório-motor que se caracteriza desde o nascimento até o aparecimento 

da linguagem na criança. É a satisfação das necessidades das crianças nos seus primeiros 

meses de vida, que consiste em repetições incessantes das mesmas ações, do prazer em: 

mamar, engatinhar, andar, falar. Esse tipo de jogos segundo Piaget, dá a criança um 

sentimento de eficácia e poder. Piaget distingue duas categorias desses jogos: jogos de 

exercício sensório-motor e jogos de exercício do pensamento. 

Segundo Rappaport (1991, p. 36), no período sensório-motor onde a interação social 

da criança é bastante limitada, predomina o brinquedo isolado, mais de caráter exploratório, 

onde o bebê parece explorar as potencialidades dos objetos sem necessidade de se acomodar a 
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eles. Através de subestágios, o bebê vai realizando determinadas reações e comportamentos 

que possibilitam seu desenvolvimento cognitivo e o prepara para entrar no jogo simbólico. 

Nos jogos simbólicos a criança entra no mundo do “faz de conta”. Acredita-se que 

essa é a fase primordial e deve ser bem estimulada na Educação Infantil, nas atividades com 

as crianças tanto dentro como fora do contexto escolar. No jogo simbólico a criança já é capaz 

de encontrar o mesmo prazer que tinha no jogo de exercício, agora com os símbolos. 

Para Piaget, quando a criança brinca, assimila o mundo a sua maneira, sem 

compromisso com a realidade, pois sua intenção com o objetivo não depende da natureza do 

objeto, mas da função que lhe atribui (SEBER, 1997, p. 71) Um dos exemplos mais marcantes 

que representa muito essa colocação de Piaget, é a brincadeira com boneca. Esse tipo de 

brincadeira 

 
Oferece à menina não só a oportunidade de atualizar seus “instintos 
maternais” ou de aprender normas culturais de desempenho de papéis 
femininos, mas também, e principalmente, oferece a oportunidade de 
elaborar os conflitos cotidianos por ela vivenciados ou de realizar seus 
desejos insatisfeitos. À medida em que desempenha o papel da mãe, poderá 
trabalhar mentalmente as angústias, alegrias, etc. que experienciou  no 
contato com sua mãe real  ( RAPPAPORT, 1991, p. 54). 

 
Uma vez tendo acesso ao símbolo, a criança começa a representar mentalmente as 

ações que vivem no mundo. O professor em sala de aula percebe esse momento quando as 

crianças ao brincarem se transformam em super-homem ou quando representam num pedaço 

de madeira, um  cavalinho de pau. Por sua vez, o adulto que observa e interage com a criança 

no jogo simbólico pode perceber como ele está elaborando sua visão do mundo, como lida 

com seus problemas, qual são os seus sonhos ou suas preocupações. Essa fase dos jogos 

simbólicos caracteriza-se na criança dos 2 aos 7 anos de idade. 

Os jogos de regras polarizam a fase da criança que vai dos 6 aos 7 anos em diante – 

essenciais para uma Escola de Ensino Fundamental que tenha uma proposta Pedagógica 

coerente o pleno desenvolvimento do educando. Neste caso, a regra supõe, necessariamente, 

relações sociais ou interpessoais. Os jogos de regras são, na definição de Piaget, combinações 

sensório-motoras (comidas, jogo de bolinhas, de bola etc...) ou intelectuais (cartas, xadrez, 

dama), com competição e cooperação entre os indivíduos, regulamentados por um código 

transmitido de geração em geração ou por acordo momentâneo. 

Para Piaget, a regra pressupõe a interação de dois indivíduos e sua função é regular, é 

integrar o grupo social. Sendo assim, a escola deve explorar essa fase do desenvolvimento da 
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criança com muita ênfase, pois o contato com os jogos simbólicos e de regras, possibilita às 

crianças vivenciar aspectos de realidade muitas vezes difíceis de elaborar como a vinda de um 

irmão, a perda de um genitor, a mudança de escola, por exemplo.  O jogo é um caso típico das 

condutas negligenciadas pela escola tradicional desde o fato de parecerem destituídos de 

significado funcional. Para um determinado ramo da Pedagogia, é apenas um descanso ou 

desgaste de um excedente de energia. Todavia, essa visão simplista não explica nem os seus 

jogos e muito menos a forma constante de que se revestem os jogos infantis. 

 

O ENFOQUE VYGOTSKYANO SOBRE OS JOGOS E BRINCADEIRAS 

 
 
Na visão Vygotskyana os jogos e as brincadeiras são de extrema importância para o 

desenvolvimento do indivíduo. Ambos começam a se concretizar na vida das crianças no 

momento em que elas interagem com os adultos, ou com outras crianças mais velhas, em suas 

brincadeiras. 

Por outro lado, há dois elementos importantes na brincadeira infantil: a situação 

imaginária e as regras. Em uma parte encontra-se o jogo de papéis com regras implícitos, em 

outra o jogo de regra com regras explícitas. A imaginação segundo ele é um modo de 

funcionamento psicológico especificamente humano que não está presente nos animais nem 

na criança muito pequena. É, portanto, impossível a participação de uma criança muito 

pequena numa situação imaginária, porque ao passar do concreto para o abstrato não há 

continuidade, mas uma descontinuidade. Para ele, só brincando é que ela vai começar a 

perceber o objeto não da maneira que ele é, mas como desejaria que fosse. 

Para Vygotsky (1988), nos primeiros anos de vida, a brincadeira é a atividade 

predominante e constitui fonte de desenvolvimento ao criar zonas de desenvolvimento 

proximal. A zona de desenvolvimento proximal é um conceito formulado por Vygotsky para 

explicar o que uma criança é capaz de fazer com o auxílio de pessoas mais experientes. Com 

esse método pode-se avaliar o processo de desenvolvimento e manutenção produzido pela 

criança. Entretanto, ele valoriza o fato social, mostrando que no jogo de papéis a criança cria 

uma situação imaginária com regras implícitas. 

Vygotsky vê o jogo como “essencialmente desejo satisfeito” originado dos “desejos 

insatisfeitos” da criança que se tornam afetos generalizados nas atividades lúdicas, implícitas 

no jogo, que devem levar em conta as necessidades, incentivos e motivos, para que o brincar 

da criança seja suscitado através da imaginação em ação. No jogo, as coisas e as ações não 
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são o que apresentam ser e, em situações imaginárias, a criança começa a agir 

independentemente do que ela vê e começa a ser orientada pelo significado da situação. Ele 

acredita ser o jogo crucial para o desenvolvimento cognitivo, pois o processo de criar 

situações imaginárias, leva ao desenvolvimento do pensamento abstrato. Com isso, a criança 

vai adentrando à realidade,  através de novos relacionamentos. 

O brinquedo, na ótica Vygotskyana comporta uma situação imaginária e também uma 

regra criada pela própria criança. A criança não vê, segundo ele, o objeto como ele é, mas lhe 

confere um novo significado. Quando uma criança monta em uma vassoura e finge está 

cavalgando num cavalo, ele está conferindo um novo significado ao objeto. Nesse caso, a 

vassoura comporta um gesto em relação ao objeto (cavalo) ao qual ela está conferindo um 

significado.  O brincar tem sua origem na situação imaginária criada pela criança, em que 

desejos irrealizáveis podem ser realizados, com a função de reduzir a tensão e, ao mesmo 

tempo, para construir uma maneira de acomodação a conflitos e frustrações da vida real. A 

criança brinca pela necessidade de agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos e não 

apenas ao universo dos objetos a que ela tem acesso. 

O jogo simbólico na visão de Vygotsky (1984) é um mecanismo comportamental que 

possibilita a transição de coisas como objetos de ação para coisas como objeto do 

pensamento. Segundo ele, a mudança no conteúdo da brincadeira da criança está intimamente 

relacionada com a mudança na natureza das atividades apresentadas por ela. 

Sendo assim, os jogos e as brincadeiras na idade pré-escolar constituem-se uma peça 

importantíssima no desenvolvimento da criança, porque a libera de situações difíceis, assim 

também como as fazem entrar num mundo dos adultos. São elementos fundamentais na 

função pedagógica da Educação Infantil e favorecem o seu processo de desenvolvimento. 

Enfim, em virtude das interpretações mencionadas, tanto Piaget como Vigotsky 

atribuem importância aos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. Desta forma, fazem-se necessários mais espaços para a ludicidade infantil, como a 

pré-escola e as brincadeiras. 

 
 

A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS NA CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA 
 
 
 Os jogos que integram a caixa de trabalho utilizada nas intervenções 

psicopedagógicas, na qual estão contidos os objetos de uso individual (papel, hidrocor, 

borracha, cola, etc.) e os produtos feitos pelo sujeito (desenhos, pinturas, textos e 
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construções),  são considerados uma constante no enquadramento terapêutico e representa o 

depositário de conteúdos simbólicos do paciente (WEISS, 2004, p. 152).  

Na clínica psicopedagógica, a proposta é ir além do jogo, do ato de jogar, para o ato de 

antecipar, preparar e confeccionar o próprio jogo antes de jogá-lo, ampliando desse modo a 

capacidade do jogo a outros objetivos, como profilaxia, exercício, desenvolvimento de 

habilidades e potencialidades e também na terapia de distúrbios específicos de aprendizagem. 

Com objetivos claros, cada atividade de preparação e confecção de um jogo é um trabalho 

rico que pode integrar as diferentes áreas do desenvolvimento infantil dentro de um processo 

vivencial. Assim, são exemplos de jogos que podem ser inteiramente desenvolvidos em uma 

sessão diagnóstica ou terapêutica: 

-Jogos de vitória ao acaso, com o uso de dados e roleta, como por exemplo, os jogos 

com pistas a percorrer com obstáculos. O ganhar e o perder são aleatórios, não dependendo da 

eficiência dos jogadores. São úteis no diagnóstico ou no início do tratamento, quando alguns 

pacientes não trabalham bem a capacidade de resiliência ao perder, tendo feito esforço ou 

raciocinado. 

-Jogo espaciais com estratégia para se chegar à vitória: Damas, Trilha, Gamão, 

Xadrez, Jogo da Velha, Contra-Ataque, Lig-4, Einstein , Senha, dentre outros. É preciso 

planejar jogadas, fazer antecipações da própria jogada e da do adversário. São jogos 

preferidos pelas crianças e adolescentes e de grande valor diagnóstico. 

- Jogos cujo principal objetivo é a aprendizagem escolar, como a formação de 

palavras, leitura e cálculos matemáticos: Palavras Cruzadas, Risk, Caça-letras, Cruzadinha, 

Loto de Aritmética, etc. 

- Jogos que exigem basicamente o uso da percepção: Memória, Lince e Vísporas de 

diferentes tipos. 

- Jogos de cartas: os baralhos comuns se prestam a inúmeros jogos com maior ou 

menor complexidade. Baralhos com figuras tipo quartetos, Mico-preto, etc.  

Dessa forma, os objetivos pedagógicos no contexto escolar e clínico poder ser assim 

expressos: 

 
Trabalhar a ansiedade 
 

 A ansiedade é uma característica encontrada em muitas crianças, que pode variar em 

grau de intensidade e que influencia sobremaneira na capacidade de atenção encontrada, nos 

relacionamentos interpessoais, na auto-estima, prejudicando a aprendizagem e dificultando o 
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trabalho do professor/psicopedagogo. Apenas duas ou três crianças ansiosas em uma sala de 

aula, por exemplo, podem prejudicar todo o andamento da classe, pois as características desse 

distúrbio são: inquietação motora, dificuldades de atenção e concentração, falta de controle 

emocional e baixa tolerância a frustrações (LOPES, 2001, p. 45). Para esses casos, é 

fundamental que a criança vivencie a frustração de ter de interromper a confecção de um jogo 

para que possa experimentar a sensação frustrante e a capacidade que possui para tolerá-la, 

internalizando dessa forma os efeitos de frustrações como naturais e podendo postergar seus 

desejos sem grande sofrimento. 

As atividades que exigem maior esforço de concentração, como o preparo de peças 

pequenas, o quadriculado, diferentes dimensões de espaços, precisão de detalhes, colaboram 

para diminuir o nível de ansiedade da criança, pois ela necessita concentrar-se, e mesmo os 

mais dispersos passam a adquirir gradativamente um maior poder de atenção nas tarefas que 

estão desenvolvendo. 

 
Rever os limites 
 

 Em virtude de algumas dificuldades familiares em relação à educação, muitos pais 

erram por falta de limites na educação de seus filhos, sendo extremamente permissivos. Não 

desenvolvem na criança hábitos de obediência e respeito a regras. Desse modo, essas crianças 

em contexto escolar são muito difíceis de se relacionar tanto com os colegas  quanto com os 

adultos, fazendo o que querem  e na hora que querem, perturbando o andamento das 

atividades alheias e não conseguindo aprender, muitas vezes apenas porque  não querem fazer 

nada que não estejam dispostas. 

Para este tipo de dificuldade, o psicopedagogo usa os jogos competitivos, com regras 

que levam a criança a apreender conceitos básicos da vida, sendo direcionadas a se enquadrar 

em determinadas regras para realizar algo, aprendendo a respeitar para ser respeitado, e acima 

de tudo, transportar esta conduta para as outras situações da vida. 

 
 Reduzir a descrença na autocapacidade de realização 
 

 Ainda hoje, as crianças têm poucas oportunidades, tanto na escola, quanto em casa, 

para desenvolver sua capacidade criativa (SEBER, 1997). Desse modo desconhece este 

potencial – quando tudo é apresentado pronto, como, por exemplo, jogos de computador, 

livros descartáveis e brinquedos. Pouco constroem, não arriscam experiências novas, 
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perdendo muitas vezes a confiança na sua capacidade de realização. Pela confecção de jogos 

numa sessão clínica ou no espaço escolar, a criança poderá ter suas experiências, errar, 

acertar, construir, criar, copiar, desenvolver planos, e isto aumentará sua auto-estima, 

revelando que é capaz, que pode usar o pronto, mas também pode fazer muitas coisas para si 

própria. 

 
Diminuir a dependência / desenvolvendo autonomia 
  

Essa é uma característica de crianças das grandes cidades, onde, por motivos de 

segurança, elas são acompanhadas a todos os lugares, moram em apartamento com grades e 

guaritas ou casas com excesso de segurança. Muitas possuem pais superprotetores que 

impedem o desenvolvimento da autonomia de seus filhos, e por esse motivo, não sabem fazer 

muitas coisas sozinhas, são medrosas, não se arriscam, estão sempre à espera de alguém que 

faça por elas. O desenvolvimento da autonomia na criança é aspecto fundamental para a 

maturidade emocional é o equilíbrio entre o psíquico e o mental (WEISS, 2004, p. 75) 

Logo, tanto na clínica psicopedagógica quanto na escola, boa parte dos jogos deve ter 

por objetivo o desenvolvimento da autonomia da criança: poder arriscar-se, ter de fazer a sua 

parte sozinha e ser responsável por suas escolhas e atos. 

 
Aprimorar a coordenação motora 
 

 Dedicados a pré-escolares e a algumas crianças das séries inicias com alguma 

defasagem de coordenação motora fina, alguns jogos proporcionam a oportunidade do 

exercício motor, desenvolvendo assim essa habilidade tão importante para a alfabetização. A 

manipulação de tesouras, de massas, as dobraduras, colagens, pinturas, desenhos, são 

elementos próprios para este trabalho. 

 
Desenvolver a organização espacial 
 

 Nas primeiras sessões de diagnóstico psicopedagógico, a desorganização espacial é 

uma dificuldade que algumas crianças demonstram ao realizar certas atividades que exijam 

um cálculo mental do espaço disponível. Esta habilidade tem relação com todo o espaço, seja 

interno ou externo: a criança não tem cálculo de distância e posicionamento dos objetos no 

espaço, desse modo derruba as coisas, esbarra em tudo, não consegue manter seus objetos em 

ordem, não consegue ordenar fatos em seqüência lógica dos acontecimentos. Em geral sua 
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narrativa é confusa e desconexa. É necessário frisar, que todas as atitudes são objeto de 

análise que servirão de norte para a determinação das linhas de pesquisa e diagnóstico 

devolutivo. 

 
Aumentar a atenção e a concentração 
 
Forte componente dos distúrbios de aprendizagem, muitas crianças não conseguem 

concentrar sua atenção em determinadas tarefas. Os motivos são inúmeros, no entanto, um 

dos mais comuns é o desinteresse pela atividade proposta. Para isso, a sensibilidade prévia 

pode motivar a criança e despertar o interesse para a atividade na qual se concentrará. É 

possível exercitar essa habilidade por meio de tarefas que exijam um grau cada vez maior de 

atenção, para que a criança se acostume a trabalhar com atenção seletiva como ato volitivo. 

As atividades minuciosas, com peças e espaços pequenos para pintar, colar, recortar, ou a 

visualização de objetos diferentes dentro de um conjunto, podem auxiliar no desenvolvimento 

da atenção (LOPES, 2001, p. 29). 

 
Desenvolver a criatividade 
 

 Na clínica psicopedagógica, o sujeito precisa ter espaço aberto para desenvolver sua 

criatividade, necessitando de atividades que lhe permitam soltar a imaginação, inventar coisas 

diferentes, fazer movimentos não habituais (VISCA, 1984).  

Assim, o trabalho tanto do experimentador, quanto do educador perpassa por dar 

espaço, dar permissão, sem censuras ou críticas que, se mal colocadas, bloqueiam as 

manifestações artísticas da criança, impedindo-na de arriscar-se, de mostrar-se. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Evidentemente, a importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança, no contexto escolar e psicopedagógico é, de fato, muito discutido 

por vários autores. Todavia, o objetivo de refletir sobre esse assunto vem da preocupação de 

como os jogos, os brinquedos e as brincadeiras estão ocupando os espaços da sala de aula. 

Partindo desta análise, os jogos e brincadeiras devem estar presentes na vida das 

crianças dentro e fora do contexto escolar. No contexto escolar, deve ser explorado com muita 

atenção. Através das atividades lúdicas, do jogar e do brincar, a criança tem a oportunidade de 

desenvolver um diálogo com o mundo e também desenvolver suas habilidades e competências 
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cognitivas, por meios de projetos concebidos para a sua faixa etária, tendo como aliados o 

desejo de aprender, a imaginação e a curiosidade. Na clínica, como parte integrante das 

sessões psicopedagógicas, devem ser encarados como prerrogativas para o atendimento de 

demandas e levantamento de linhas de pesquisa, integradas ao tratamento específico. 

O jogo, seja simbólico, de exercício ou de regras, é necessário para a compreensão do 

universo infantil das crianças e dos adultos também.  Nesse aspecto, procurou-se mostrar um 

dos estudos de Piaget e Vygostsky sobre esta temática. Para Piaget, os jogos e as brincadeiras 

começam desde os primeiros meses de vida da criança. Através dos jogos de exercício, de 

regras ou simbólico, elas entram em contato com o mundo ao seu redor representando suas 

necessidades de aprendizagem. No entanto, para Vygotsky os jogos e brincadeiras iniciam-se 

na fase simbólica, por volta dos três anos, quando a criança já tem condições de criar 

situações imaginárias. O objeto e as ações expressas nos gestos das crianças são mais 

explorados na ótica Vygotskyana.  

Pensar em utilizar os jogos e as brincadeiras como meio educacional é um avanço e ao 

mesmo tempo um desejo para a educação. Eles devem ser tratados como um processo 

objetivo, e não apenas como recreação ou divertimento para as crianças. É preciso reaprender 

a brincar, a jogar, a criar verdadeiros espaços lúdicos e educativos nos esferas subjacentes da 

instituição escolar e clínica. Aqui, foi possível perceber a importância do brincar, dos jogos 

como meio facilitador no desenvolvimento de atividades lúdicas que proporcionam um 

momento de relações com o mundo, consigo mesma, e com os outros.  

É necessário frisar ainda, o porquê de algumas crianças não saberem brincar. Elas 

podem aprender rapidamente as regras do jogo, mas não sabem nem perder, nem ganhar, pois 

são fatores, que podem ser encarados como inerentes ao jogo e à própria vida. Precisam 

vivenciar as duas situações para aprender a lidar com as emoções. Quando se ganha, sente-se 

certo tipo de emoção: o sentimento de superioridade neste momento, muitas vezes faz com 

que a criança superestime sua capacidade e subestime a do outro, tomando assim atitudes de 

prepotência, de supervalorização, quebrada muitas vezes com a situação contrária. Quando 

perde, muitas vezes age de forma agressiva, destruindo o jogo ou agredindo o parceiro. É 

preciso, portanto, que a criança aprenda a reagir de forma adequada a essas emoções, e o 

educador deve estar atento a este aspecto ao propor um jogo. 

 O exercício de jogos e brincadeiras competitivos, quando são trabalhadas as emoções 

dele decorrentes, faz com que a criança internalize conceitos e possa lidar com seus 

sentimentos dentro de um contexto grupal, o que a prepara para a vida em sociedade. Desta 
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forma, constata-se que brincar/jogar, seja na escola, na clínica, em casa ou no espaço de uma 

brinquedoteca, é viver, é a “alma” da criança, pois para elas é uma necessidade lúdica, tanto 

quanto sua necessidade de saúde, nutrição, moradia, educação.  

Em função do exposto, percebemos que a promoção de atividades que favoreçam o 

envolvimento da criança em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a criação de 

situações imaginárias, tem nítida função pedagógica. A escola, particularmente na pré-escola 

e nas primeiras séries do ensino fundamental, poderia se utilizar deliberadamente desses tipos 

de situações para atuar no desenvolvimento das crianças. Desta forma, este trabalho 

configura-se em mais uma pesquisa sobre o mundo das crianças, oferecendo suporte para 

aqueles que convivem com elas, especialmente, no processo de ensino-aprendizagem. 
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