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RESUMO

Esse estudo apresenta uma análise dos primeiros resultados do projeto “Jogos e Recreação no Ensino
Fundamental”, desenvolvido, durante o ano letivo de 2012, com alunos do 3.° 4.° e 5.° ano do Ensino
Fundamental da Escola Silvestre Vieira de Matos, zona rural de Sergipe. A pesquisa foi qualitativa de
caráter descritivo, cujo cenário foi a Escola Silvestre Vieira de Matos, localizada na zona rural de Sergipe.
Foram ouvidas duas professoras e a gestora da escola. O foco da análise da observação foram as
brincadeiras realizadas e o envolvimento dos alunos e professores, buscando compreender como estes
desenvolvem essa prática pedagógica e como a relacionam ao currículo da escola. Observou-se que a
contribuição do projeto está associada à preservação das mudanças práticas da escola pública, bem como,
no processo de ensino e aprendizagem.
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GAMES AND JESTS IN THE EDUCATION: THE CHALLENGES OF THE GESTÃO SCHOOL COUPLE
IMPRESS CHANGEOVERS IN THE OBSERVANCE

ABSTRACT

This study presents an analysis of the first results of the project "Games and Recreation in Elementary
Education," developed during the 2012 school year, with students 3. 4 °. ° and 5. ° year of Elementary
Education School Silvestre Vieira de Matos, rural Sergipe. The research was qualitative, descriptive, whose
setting was the school Silvestre Vieira de Matos, located in the countryside of Sergipe. Were heard two
teachers and school management. The focus of the analysis was the observation made
&8203;&8203;jokes and involvement of students and teachers, seeking to understand how they develop
this pedagogical practice and how to relate to the school curriculum. It was observed that the contribution
of the project is associated with the preservation of the practical changes the public school as well as in
the process of teaching and learning.
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1 INTRODUÇÃO

A história da humanidade revela que a relação entre o jogo e a educação é bastante antiga, “entre os
egípcios, romanos e maias, o lúdico se destacava em importância, pois era através dos jogos que as
gerações mais jovens aprendiam com os mais velhos os valores e conhecimento de sua cultura.” (SOUZA,
1996, p.343). Entretanto, é somente a partir do século XVIII que a imagem da criança começa a ser
distinguida da imagem do adulto, e as brincadeiras passam a ser valorizadas como elemento importante
na vida da criança.

Na sociedade atual, vários pesquisadores têm refletido acerca da importância de práticas educacionais que
possam estimular o desenvolvimento de valores, tais como solidariedade, respeito mútuo e cooperação.
Tais discussões têm crescido e ganhado proporções maiores “à medida que se evidencia o caráter
competitivo e individualista da sociedade em que vivemos” (GONÇALVES E FISCHER, 2007, p. 55). Esse
contexto traz novos desafios para a educação, visto que se vive cercado por novos recursos tecnológicos
que têm atraído cada vez crianças e jovens. Entre eles, alguns aparatos que parecem favorecer a contínua
competição. Nesse contexto, o que importa é a vitória, independentemente dos meios utilizados para tal.

Com os avanços tecnológicos que vêm ocorrendo desde a revolução industrial, aliado à crescente
popularização da internet, os jogos eletrônicos e virtuais passaram a fazer parte do cotidiano da maioria
dos adolescentes e jovens. Esse envolvimento de crianças e jovens com tais objetos técnicos faz com que
muitos pais e professores acreditem que a brincadeira não tem mais sentido. Uma ótica que tem feito com
que a recreação, os jogos e brincadeiras estejam sendo cada vez menos incentivadas no espaço escolar.

Nesse sentido, acredita-se que a escola deve propiciar momentos de exploração de atividades lúdicas, de
trocas, de vida e interação para seus alunos. Para isso, os professores necessitam selecionar e organizar
os materiais necessários para a realização dessas atividades nas quais eles sejam os mediadores desse
processo. A importância de uma boa seleção materiais, é enfatizada por Piaget (1976, p.128), visando
facilitar a interação social e a troca das relações, favorecendo o desenvolvimento afetivo e cognitivo nos
diferentes estágios de desenvolvimento das crianças.

Nesse artigo, buscou-se analisar os primeiros resultados do projeto “Jogos e Recreação no Ensino
Fundamental”, desenvolvido, durante o ano letivo de 2012, com alunos do 3.° 4.° e 5.° ano do Ensino
Fundamental da Escola Silvestre Vieira de Matos, zona rural de Sergipe. O estudo teve início com a revisão
de literatura acerca da temática, apresentada na primeira parte do trabalho. Essa etapa se consistiu da
organização e leitura geral do material e a sua interpretação. Posteriormente, seguiu-se a pesquisa de
campo. A opção pela referida unidade escolar deu-se por esta apresentar um projeto de jogos
cooperativos que vem sendo desenvolvido com a participação da comunidade escolar. Desse modo,
discorrer acerca da importância dos jogos colaborativos na escola, aliados à importância do papel da
gestão e dos demais membros da comunidade escolar é o foco da revisão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Inúmeros pensadores têm refletindo sobre a importância dos jogos e das brincadeiras para o ser humano
e para o desenvolvimento das crianças, principalmente, em relação ao desenvolvimento da aprendizagem
infantil.

A importância do papel dos jogos no desenvolvimento emocional e psicológico da criança tem sido
enfatizada por estudiosos como Piaget (1976, p.24), Brown (1995, p.68), Brotto (2002, p.146), que
enfocam a importância dessa prática como importante elemento frente as pressões oriundas do meio
sociocultural onde vivem.

Segundo Piaget (1976, p.56), cada ato de inteligência é diferenciado pelo equilíbrio entre duas tendências:
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assimilação e acomodação. Na assimilação, o sujeito incorpora objetos ou formas de pensamento,
constituindo-se as estruturas mentais organizadas. Na acomodação, as estruturas mentais existentes
reorganizam-se e incorporam novos aspectos do ambiente externo.

Considerando-se a aprendizagem como a aquisição de um conhecimento novo, decorrente do contato com
o meio social em que vive, conforme considerações de Piaget (1976, p. 160), quando esse pesquisador
afirma que: “a aprendizagem em sentido estrito refere-se às aquisições que se desenrolam no tempo, isto
é, são mediadas, e que dão graças à experiência”, bem como, reconhece os jogos como um meio
adequado para aquisição da aprendizagem, afirmando que o “jogo sob suas formas essenciais de exercício
sensório-motor e do simbolismo, é uma assimilação do real à atividade própria, fornece a esta seu
alimento necessário e transforma o real em função das necessidades múltiplas do eu” (op.cit).

Jogar para criança é brincar livremente. O jogo pode ser musical, plástico ou dramático, às vezes,
espontâneo. E desse último, originam-se os denominados jogos educativos, os que envolvem a imitação e
a criação encontram-se no início do desenvolvimento da expressão na criança e mostram se presente em
todo o ensino.

É no jogo e pelo jogo que a criança torna-se capaz de atribuir significados diferentes aos objetos,
desenvolvem sua capacidade de abstração e começam a agir diferente, mudando sua percepção acerca do
seu entorno. Conforme Orlick (1989, p.57) “os jogos cooperativos proporcionam diversão e
simultaneamente estimulam atitudes de cooperação, aceitação, e envolvimento”. Essas características já
se distanciam de atitudes de exclusão, agressividade e competitividade exacerbadas, tão comuns na
sociedade contemporânea. Segundo Almeida (1998, p.13):

“A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo,
brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança, no
adolescente, no jovem e no adulto e aparece sempre como uma forma
transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração
constante do pensamento individual em permutações com o pensamento
coletivo.”

Sabe-se que é no brincar que a criança usa sua imaginação, uma caixa de fósforos vira um carro, um
pedaço de pau se transforma em cavalo, uma criança de três ou quatro anos se transforma em uma
mamãe responsável. Os jogos continuam presentes na proposta da educação infantil como mecanismo de
defesa de impulso não satisfeitos.

Nos jogos e recreação observa-se a criatividade da criança com base no ato de liberdade, melhorando a
ação libertadora e, com isso, influenciando a formação do senso crítico do aluno. Segundo Reverbel, “o
jogo é o meio natural da aprendizagem para a criança”, pois:

Através do jogo a criança dinamiza as capacidades que decorrem de sua
estrutura particular e realiza os potenciais virtuais que afloram sucessivamente a
superfície de seu ser. Ela assimila e os desenvolve, une-os e complica-os, em
suma coordena seu ser e lhe dá vigor (REVERBEL, 1997, p. 35).

Os jogos podem ser empregados para a simples aprendizagem de habilidades necessárias a diversos
esportes, entretanto como temos o princípio metodológico de ensinar mais que esporte, entendemos que
os jogos descritos podem estimular habilidades e competências para solucionar problemas das demandas
escolares que as crianças se deparam constantemente no processo de aprendizagem.

Brincar para a criança é uma prática natural, enquanto que a escola contemporânea procura estabelecer
um elo entre sua prática e as práticas assimiladas nas brincadeiras. É bem verdade que, segundo Navarro
(2009, p. 25), “O brincar é preciso, é por meio dele que as crianças descobrem o mundo, se comunicam e
se inserem em um contexto social”. Para a autora, as brincadeiras tendem a fazer parte das mudanças
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investigadas e a própria escola deve agora permear sua prática através de um currículo inovador no qual
os jogos e brincadeiras também se façam presentes.

Se o brincar é social, a criança não brinca sozinha, ela tem um brinquedo, um
ambiente, uma história, um colega, um professor que media essa relação e que faz
do brincar algo criativo e estimulante, sou seja, a forma como o brincar é mediado
pelo contexto da escola é importante para que seja de qualidade e realmente
ofereça a oportunidade de diferentes aprendizagens para a criança (NAVARRO,
2009, p.25).

Na perspectiva da autora, é importante salientar que as brincadeiras envolvidas na prática da Educação
Infantil tenham o objetivo de intermediar posições entre a escola e sua aprendizagem, mostrar que a
teoria e a prática andam associadas quanto à manutenção da qualidade da educação na
contemporaneidade, bem como definir a criança através daquilo que ela tanto adora que é brincar com
naturalidade, estímulo e conscientização de ser simplesmente criança.

Entretanto, as brincadeiras na escola devem surgir com objetivos nítidos através de um planejamento
comum à escola. As atividades lúdicas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem se associam às
etapas na fase escolar e assim estabelecem um vínculo entre a prática e a aprendizagem que vai se
delineando através das brincadeiras. Enfatiza-se, contudo, que nem todas as brincadeiras são possíveis de
serem realizadas, somente aquelas relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, e que influenciada
através de uma interiorização e assimilação de métodos que farão a escola trabalharem substancialmente
no desenvolvimento integral da criança.

Na abordagem histórico-cultural, brincar é satisfazer necessidades com a realização
de desejos que não poderiam ser imediatamente satisfeitos. O brinquedo seria um
mundo ilusório, em que qualquer desejo pode ser realizado” (NAVARRO, 2009, p.
21-25).

Na escola, a criança se vê diante de uma prática diferente da ação dentro do convívio familiar, portanto,
as brincadeiras na escola irão acionar os desejos que as mesmas teriam fora dela. A partir das
brincadeiras escolares, o mundo fantasioso da criança continua e sua postura é de ser somente criança,
mas aprendendo através das atividades lúdicas como o mundo vai se transformando e como suas ações
podem mudá-lo.

Nesse sentido, a filosofia de trabalho dentro da instituição deve partir deste mundo da ilusão,
transformando o conhecimento prévio da criança em uma nova situação de aprendizagem que somente o
ato voluntário da brincadeira poderá realizar com sucesso e entusiasmo.

2.1 Jogos Cooperativos na Educação

Segundo Broto (2001, p. 47), “os jogos cooperativos não são manifestações culturais recentes, nem
tampouco uma invenção moderna.” A sua essência “começou há milhares de anos, quando membros das
comunidades tribais se uniam para celebrar a vida” (idem). Para esse autor:

Os jogos cooperativos foram criados com o objetivo de promover a autoestima,
juntamente com o desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas. E
muitos deles, são orientados para a prevenção de problemas sociais, antes de se
tornarem problemas reais. (BROTTO, 2001, p. 46).

Inúmeros trabalhos como o de Terry Orlick, discorrem acerca dos jogos cooperativos e permitem
identificar muitas possibilidades para a abordagem dos mesmos no contexto escolar. Uma delas é a
perspectiva política trazida por Brown (1995) que encontrou uma forte relação do jogo cooperativo com as
questões políticas sociais das classes desfavorecidas. Para ele: Uma de nossas tarefas é educar para não
aceitar passivamente a injustiça [...] Como educadores temos que transmitir outros valores. Podemos
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oferecer a alternativa da solidariedade e do senso crítico diante do egoísmo e da resignação (BROWN,
1995. p. 31).

Ratificando a afirmativa de Brotto (2001, p. 58) percebe-se que “Tanto no jogo como na vida estamos,
permanentemente, sendo desafiados a solucionar problemas, harmonizar conflitos e a realizar objetivos”.
Nesse sentido,pode-se dizer que os problemas são desafios a serem vencidos. Conforme Brown (1995,
p.31), "uma de nossas tarefas é educar para não aceitar passivamente ainjustiça [...] e como educadores
temos de transmitir outros valores. Podemos oferecer a alternativa da solidariedade e do senso crítico
diante do egoísmo e da resignação". Para Brotto (2001, p. 59), “ninguém joga ou vive sozinho. Bem como,
ninguém joga ou vive tão bem, em oposição e competição contra outros, como se jogasse ou vivesse em
sinergia e cooperação com todos”. Na ótica de Gonçalves e Fischer (2007, p. 59),

[...] os jogos cooperativos contribuem para a promoção de ações e relações
educativas solidárias, colaboram na diminuição das barreiras emocionais e
estreitam as distâncias que possam existir entre as pessoas e os grupos [...]. A
prática dos jogos cooperativos nas escolas possibilita, assim, o desenvolvimento
das habilidades sociais, contribuindo para que os indivíduos se tornem agentes na
construção de uma sociedade mais justa e fraterna, sendo capazes de trabalhar
juntos para alcançar objetivos que beneficiem o coletivo. Nesse sentido, as
proposições dos jogos cooperativos traduzem-se em uma única finalidade: a
formação do cidadão.

Os jogos cooperativos são jogos baseados em atividades com mais oportunidades de diversão que
procuram evitar as violações físicas e psicológicas. Segundo Orlick (1988, p.86) “o objetivo primordial dos
jogos cooperativos é criar oportunidades para o aprendizado cooperativo e a interação cooperativa
prazerosa”.

Com base nos argumentos de pesquisadores como Brawn (1995, p.97) e Brotto (2001, p.59), percebe-se
que os jogos cooperativos são baseados no esforço cooperativo e visam a tomada de consciência do outro,
o respeito aos seus sentimentos, enquanto se busca alcançar um objetivo comum. Nessa perspectiva,
esses jogos se apresentam da concepção defendida nos Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs). Segundo esse documento, a escola deve propiciar o desenvolvimento de trabalhos em
grupo, a fim de que os alunos estabeleçam o diálogo, a interação e a cooperação. Aprendam a respeitar
diferentes opiniões, e prezem a convivência colaborativa. De acordo com os PCNs (1997, p.236) as
atividades lúdicas favorecem a aprendizagem do aluno, por exigirem dele mecanismos de atenção a fim de
possa executar as tarefas de forma adequada. Além disso, proporciona prazer e motivação extras,
mantendo o interesse na atividade.

Com essa perspectiva, os jogos cooperativos ganham uma visão e um papel transformador ao
possibilitarem compreender o ser humano, “respeitando-o, compreendendo e aceitando suas diferenças”
(ORTOLAN, 2009, p. 21).

Segundo Brotto (2001, p. 60), “Podemos vivenciar os jogos cooperativos como uma prática re-educativa
capaz de transformar nosso condicionamento competitivo em alternativas cooperativas pra realizar
desafios, solucionar problemas e harmonizar conflitos”. Para ele, trata-se de uma proposta que permite
ampliar a visão acerca da realidade.

3 PERCURSO DA PESQUISA

3.1 METODOLOGIA

A pesquisa foi qualitativa de caráter descritivo, cujo cenário foi a Escola Silvestre Vieira de Matos,
localizada na zona rural de Sergipe. Foram ouvidas duas professoras e a gestora da escola, como também
ganhou força o depoimento dos alunos envolvidos nas séries anteriormente citadas. Nesse estudo, as
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professoras foram denominadas de professora ‘A’ e professora ‘B’. Para a coleta de dados, utilizamos a
entrevista semiestruturada e a observação participante do cotidiano da escola.

O foco da análise da observação foram às brincadeiras realizadas e o envolvimento dos alunos e
professores, buscando compreender como estes desenvolvem essa prática pedagógica e como a
relacionam ao currículo da escola.

3.2 RESULTADOS E ANÁLISE

Jogos e Recreação no Ensino Fundamental: um estudo de caso na zona rural de Sergipe

O projeto “Jogos e Recreação no Ensino Fundamental” foi desenvolvido ao longo do ano letivo de 2012,
com os alunos da Escola Silvestre Vieira de Matos, localiza na zona rural de Sergipe, tendo como foco
resgatar a importância dos jogos na escola pública no que concerne o desenvolver da aprendizagem e a
interação com o grupo no meio em que estão inseridas.

A equipe gestora e o corpo docente da escola buscaram estimular a criatividade e o desenvolvimento dos
alunos do 3.°, 4.° e 5.° ano do Ensino Fundamental, assim como sanar problemas relacionados à
dificuldade de interação e de aprendizagem dos alunos, contribuindo, desse modo, para a redução da
evasão escolar das crianças, bem como visando atrair novos alunos para dentro da escola. O início das
aulas sempre contava com um jogo diferente, de acordo com a temática que se deseja abordar. Um
momento que passou a ser chamado de “acolhida”.

Com o projeto, as professoras buscavam ampliar oportunidades para o processo de ensino e
aprendizagem, desenvolvendo a cooperação e a colaboração entre os alunos participantes. Para que os
alunos conhecessem a realidade na qual estão imersos, as professoras estimulavam o desenvolvimento de
atividades nas quais lhes ensinava a compreender e respeitar as diferenças que serão encontradas no
dia-a-dia. Por isso, com o desenvolvimento do projeto, elas teriam a oportunidade de refletir acerca das
seguintes questões: a) Como trabalhar bem com os outros; b) Como entender bem os outros e se fazer
entender por eles; c) Porque os outros não conseguem ver o que o professor ver; d) Porque os outros
interpretam erroneamente o ato do professor.

De acordo com os depoimentos dos alunos, professoras e da gestora, o projeto tem ajudado a resgatar
valores que estavam esquecidos na escola, tais como cooperação, superação, além de possibilitar que os
alunos uma visão diferenciada para o brincar, que levarão para as gerações futuras.

A gestora da escola explica que um dos ganhos tem sido a presença cada vez maior da família na escola.
Segundo ela:

[...] a família vem fazendo parte deste processo, buscando estar cada vez mais
inserida no cotidiano da escola, que tem buscado nortear suas atividades visando
manter essa conquista transmitindo confiança na busca de um ensino de
qualidade e uma atmosfera de colaboração e cooperação que tenham como foco o
processo de ensino e aprendizagem. Nesse processo, destaca-se que o principal
material humano é a criança. A desenvoltura estabelecida na instituição escolar
congrega um espaço em que a família deixa a criança ser criança. O espaço
compreendido entre o mundo familiar e escolar praticamente se torna um
processo de desenvolvimento cotidiano nas ações que serão tomadas com
urgência.

Percebe-se que, para a gestora, é muito importante que a escola seja percebida pelas crianças como uma
continuidade das suas casas e que as brincadeiras continuem acontecendo de forma a preservar um
mundo cheio de fantasias, habilidades corporais e atitudes práticas conciliando a aprendizagem ao mundo
do sensório-motor.
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Segundo a professora “A”:

Os jogos vêm sendo usados com os alunos para ajudar a resolver situações
conflitivas, para isso, usamos todos os tipos de jogos adequados a cada situação,
trabalhamos com jogos artísticos, expressivos, sensitivos, recreativos,
desportivos e brincadeiras, incorporando vários temas.

Para as professoras, o lúdico na educação é mais que brincar, se divertir. Trata-se de uma maneira de
entender o mundo de um jeito diferente e prazeroso. Questionada acerca motivação para o
desenvolvimento do projeto, a gestora da escola enfatiza:

“Nos deparamos com um problema grave e social, vimos que os jogos, as
brincadeiras e a recreação estavam sendo banidas do convívio social das nossas
crianças, a revolução tecnológica dos últimos anos fez com que as crianças
fossem aos poucos se distanciando das brincadeiras, e cada vez mais, se
aperfeiçoando dos jogos eletrônicos e da internet. Baseado neste conceito a nossa
proposta foi resgatar as brincadeiras de infância para desenvolver a
aprendizagem e a interação com o grupo no meio em que estão inseridas”
(GESTORA).

Para a elaboração do projeto, professoras e gestora buscaram suporte na literatura para fundamentar o
projeto, justificando-o e ajudando a estabelecer regras para o seu desenvolvimento. Dessa fase inicial, a
gestora destaca:

“Merecendo destaque a teoria de Ana Cristina Alves de Jesus, como Aplicar Jogos
e Brincadeiras na Educação Infantil, quando ela afirma que a aprendizagem
através dos jogos é aquela adquirida por meio de regras, já a brincadeira é o ato
onde a criança expressa suas emoções”.

De acordo as professoras, o desenvolvimento do projeto permitiu observar muitas mudanças no
comportamento das crianças, algumas que se revelavam um pouco agressivas na forma de interpretar a
opinião do colega, hoje já interpretam os problemas por outro ângulo. Na opinião da professora “A”, “Os
jogos têm contribuído na prática educativa dos alunos, ajudando-os a entender as diferenças um do outro,
as limitações, o ganhar e o perder, os jogos preparam as crianças para a vida futura”. No que concerne à
organização das etapas do projeto, e o desenvolvimento das atividades a professora “B” contribui
afirmando que:

As brincadeiras e os jogos são desenvolvidos no decorrer das aulas, ao longo do
ano letivo, dentro desta perspectiva temos como fator fundamental para o
desenvolvimento do mesmo as aptidões mentais das crianças, sendo um agente
facilitador estabelecendo vínculos sociais com os seus semelhantes, aprendendo a
ter confiança em si mesma e aprendendo a compreender seu meio social em que
vive e com este mecanismo estimulando a comunicação entre seu convívio
(PROFESSORA “B”).

A gestora da escola concorda com a afirmativa e acrescenta que “ao trabalhar este tema, percebo a
mudança na minha prática pedagógica, trabalhando com materiais muito bons. As atividades deram novo
rumo à metodologia aplicada em sala de aula”.

Essa transformação também é observada nas falas das professoras. A professora “A” enfatiza que: “Este
trabalho melhorou a minha prática pedagógica, hoje me sinto mais segura naquilo que faço, comparando o
trabalho que venho desenvolvendo em sala de aula”. De acordo com a professora “B”: “Após realização
desta pesquisa percebo que nossos alunos necessitam muito mais que quadro e giz e sim de uma
metodologia inovadora”.

Pág.7/9



A professora “A” destaca que:

“[...] percebemos que o jogo é essencial na vida da criança por ajudá-la a se
expressar e desenvolver o raciocínio. Dentro do contexto em que vivem essas
crianças, há intervenção que dificulta o processo de aprendizagem, fatores estes
que através dos jogos e das brincadeiras vão sendo vencidos no dia a dia,
durante a aplicação do projeto jogos e brincadeiras”.

Apesar de apontar os ganhos obtidos com o projeto e a satisfação com participação dos pais na escola, a
gestora enfatiza que “outras barreiras surgiram durante o processo da aplicação dos jogos e brincadeiras,
tais como: falta de espaço físico, falta de material que nos auxiliem nos momentos dos jogos, os
equipamentos são muito caros e de difícil acesso”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da observação e análise dos dados obtidos acerca da aplicação do projeto “Jogos e Recreação no
Ensino Fundamental”, verifica-se que os resultados apresentados têm sido exitosos. O que pode ser
comprovado pelos depoimentos de professores, alunos e gestão da escola. Os dados revelam que a
maneira de ver e compreender os problemas existentes na comunidade escolar. Sentem-se mais a
vontade para expressar suas opiniões e compreenderam que o lúdico na educação é mais que brincar, se
divertir e sim uma maneira de entender o mundo de um jeito diferente e prazeroso.

Após a aplicação do projeto, observaram-se também muitas mudanças no comportamento das crianças,
algumas um pouco agressivas na forma de interpretar a opinião do colega, hoje elas já adotaram outra
postura e buscam interpretar os problemas sob outra perspectiva.

Contatou-se a boa vontade das professoras e também a busca de conhecimento teórico para alicerçar o
projeto e justificando seu desenvolvimento na escola, como parte do planejamento pedagógico e sua real
possibilidade de construção de novas práticas.

As professoras e a gestora da escola revelaram que trabalhar com o projeto, permitiu a mudança na
prática. As pesquisas para o desenvolvimento do projeto permitiram o contato com bons materiais que
permitiram ampliar a visão acerca da realidade vivenciada e as n ovas possibilidades de mudança no
processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, vemos que o jogo é essencial na vida da criança por
ajudá-la a se expressar e desenvolver o raciocínio. Dentro do contexto em que vivem essas crianças, há
intervenção que dificulta o processo de aprendizagem, fatores estes que através dos jogos e das
brincadeiras vão sendo vencidos no dia a dia, durante a aplicação do projeto jogos e brincadeiras.
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