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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar os artigos sobre os jogos, brinquedos e 

brincadeiras publicados pela Revista Motrivivência, em dezembro de 1996. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, onde buscou-se apresentar alguns dos diversos argumentos sobre os 

jogos, brinquedos e brincadeiras na Educação Física e procurou-se discutir e apresentar 

tópicos relevantes na busca de esclarecer suas importâncias. Para que fosse possível, optou-se 

por descrever sobre o desenvolvimento infantil, a importância do jogo na Educação Física, 

considerações das relações entre jogo e trabalho, o processo histórico ao qual o jogo, o 

brinquedo e as brincadeiras estão inseridos, o processo industrial e o surgimento de 

brinquedos industrializados, de acordo com as concepções de alguns autores da Revista 

Motrivivência. Em relação à primeira categoria, desenvolvimento infantil, buscou-se 

evidenciar as mudanças que ocorrem com as crianças e a importância de estímulos adequados 

para que ela desenvolva motoramente. A segunda categoria, jogo na Educação Física, foi 

identificado que o jogo está totalmente ligado ao lúdico. Essa associação esclarece a 

importância da aplicação dos jogos nas aulas de Educação Física, abordando temas diversos, 

respeitando a cultura da criança, e também o processo de desenvolvimento ao qual se 

encontra. A terceira categoria, o uso do lúdico como relaxamento, colocando o jogo como 

ponte para se atingir tal relaxamento, retirando o peso das obrigações e imposições cotidianas. 

A quarta categoria, compreensão do jogo, dá margem para entendimento das características 

do jogo, demonstrando que alguns elementos são viáveis para que caracterizem o jogo que 

são: alegria, confusão, naturalidade, desorganização e a libertação da agitação, cada elemento 

compõe as características do jogo como um todo. A quinta categoria, a industrialização na 

infância, demonstra as mudanças ocorridas nos cotidianos das crianças no período industrial, 

o surgimento dos brinquedos industrializados, que ampliam os cenários das brincadeiras e ao 

mesmo tempo o aumento do capitalismo. Por último, a categoria jogo e inclusão social que 

merece destaque, fatores como diversidade social que incluem diferenças de gêneros, raça, 

etnia, nacionalidade, classe social, religião, idade e habilidade motora, e a ligação que se faz 

com a necessidade da reinserção dos jogos populares na Educação Física, como forma de 

incluir todos nas aulas. Por fim, conclui-se que os jogos, brinquedos e brincadeiras estão 

diretamente interligados, e são de grande importância para a Educação Física, e pode atuar 

como mediador na busca da inclusão e desenvolvimento das crianças. Para tal é importante 

adequações necessárias de profissionais e dos ambientes escolares para oportunizar a prática e 

possibilitar acesso a todos.  

Palavras-chave: Jogo, Brinquedo, Brincadeira, Educação Física. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na infância, o brincar é a grande evidência da mudança de comportamento que 

ocorre no momento em que o bebê consegue, vagarosamente, encontrar ou atribuir sentido às 

coisas, às pessoas e aos acontecimentos. Diante das possibilidades de enriquecimento de seu 

aparato motor e psíquico, a brincadeira se ajusta como uma atividade que pode regular seu 

comportamento (SPRÉA; GARANHANI, 2014). 

 Assim, a brincadeira é definida como a atividade lúdica em si, a ação integral que 

pode encontrar no jogo ou no brinquedo um suporte para se progredir. Mas, a brincadeira 

pode ir além do suporte, convertendo-se numa vivência que se mistura no imaginário, que se 

transforma em improvisação, adere ao que não pode ser nomeado, à paixão, à arte (SPRÉA; 

GARANHANI, 2014). 

Além disso, a infância é uma fase que apresenta inúmeras transformações 

psíquicas e se estabelecem algumas das relações sociais fundamentais para o desenvolvimento 

da criança. Dessa forma, é indispensável a mediação e a estimulação do ambiente externo a 

fim de propiciarem interações e vivências, cooperando para o alargamento de suas 

possibilidades de formação do ser humano (MAHONEY; ALMEIDA, 2005). Assim, o 

brincar se torna essencial nesta fase, pois através das brincadeiras a criança desenvolve 

diversas habilidades, tanto físicas, quanto sociais e cognitivas. 

Segundo Silva (2012), “brincadeira” é definida como a ação ou expressão da 

criança para que possa construir e conhecer a realidade, ao mesmo tempo em que se aprende e 

constrói/adquire conhecimentos. É quando se tem início a formação de seus processos de 

imaginação ativa, bem como se apropria das funções sociais e das normas de comportamento 

social. A criança reconstrói na brincadeira alguns elementos da realidade, a fim de que ela os 

compreenda segundo uma lógica própria. Durante o brincar, a criança formula hipóteses para 

que possa compreender os problemas que lhe são propostos pelas pessoas e pela realidade 

com a qual interage. Num espaço à margem da vida comum, obedecendo a regras criadas 

pelos sujeitos brincantes, diante das situações inesperadas que vão surgindo, as crianças 

brincam com o sentido da realidade, mudando-o, transformando-o. 

Nesse sentido, é fato que a escola não é apenas um local de construção do 

conhecimento, vai além disso, sendo também um lugar de criação de cultura. Nas relações que 

os grupos infantis estabelecem entre seus membros, várias regras de convívio são 

experimentadas e criadas. Ao mesmo tempo em que brincam, as crianças mantêm relações 

estreitas com a realidade que as cerca, mas também estabelecem realidades particulares, 
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convenientes a seus modos de brincar (SPRÉA; GARANHANI, 2014). Diante disso, percebe-

se que é de grande importância que as brincadeiras estejam inseridas no contexto escolar nas 

aulas de Educação Física desde a educação infantil. 

Com relação à escola como um espaço de formação e, mais especificamente, 

sobre a disciplina Educação Física, compreendemos que esse saber é de grande importância 

para o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças desde os primeiros anos 

escolares, pois possibilita a sistematização dos saberes corporais em uma fase da vida em que 

o corpo é primordial no processo de significação e aquisição da cultura, ou seja, no processo 

de aprendizagem da vida em sociedade (BASEI, 2008). 

Dessa forma, a ludicidade facilita para as crianças a exploração da criatividade, 

imaginação, a interação social e também o desenvolvimento de suas habilidades corporais 

(BASEI, 2008).    

Nesse sentido, também se percebe, nas brincadeiras das crianças dentro da escola, 

um profundo processo de produção cultural, que envolve a transferência, produção de 

significados e a criação de sentidos. São sentidos especiais impostos pelas crianças às funções 

que exercem em suas brincadeiras, uma vez que também são especiais suas formas de 

acessibilidade e de representação da vida (SPRÉA; GARANHANI, 2014). 

Apesar de a Educação Física ser componente curricular obrigatório da Educação 

Infantil, não é exigido um professor formado na área para ministrar as aulas. Porém, uma das 

autoras deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a Ana Karla, teve o privilégio de 

realizar o seu estágio supervisionado sob a regência de um professor de Educação Física, que 

era o responsável em ministrar o conteúdo da referida cadeira. Como estagiária, ela percebeu 

o quanto a Educação Física cativa e desperta na criança a vontade de aprender, além de 

estimular sua autoconfiança. 

Esse professor preocupava-se em levar para as aulas diversas atividades que 

estimulavam o desenvolvimento físico, cognitivo e socioafetivo das crianças. Assim, ela usou 

dessa experiência em sua fase de regência, desenvolvendo com as crianças diversos jogos e 

brincadeiras que instigavam a sua imaginação, as habilidades motoras básicas como: correr, 

saltar, arremessar e também o domínio corporal e a noção de tempo e espaço. Foi essa 

experiência que nos incentivou a fazer este trabalho voltado para os estudos dos jogos e 

brincadeiras para crianças na Educação Física. 

Assim, entre as diversas possibilidades de pesquisa relacionadas a essas temáticas, 

buscamos desenvolver este trabalho a partir de uma pesquisa bibliográfica, através de leituras 

a respeito dos jogos e brincadeiras para as crianças na fase escolar de ensino infantil e 
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fundamental. Complementando, fizemos uma reflexão com o intuito de sistematizar o estudo 

e deixar esta contribuição para os acadêmicos do curso de Educação Física que, no futuro, 

queiram estudar esse tema. Mas, compreendendo que todo trabalho tem as suas limitações e 

que outros olhares ajudarão a ampliar as discussões sobre o estudo que desenvolvemos.  

Como marco para desenvolvermos essa pesquisa bibliográfica, explicamos que 

isso se deu através das leituras de alguns autores
1
 que discutiam as brincadeiras e os jogos, 

mas a referência central foi o livro: “O jogo e o brinquedo na Educação Física”, publicado 

pela Revista Motrivivência. 

A partir dessas contribuições, buscamos compreender algumas questões, em 

relação à Revista Motrivivência, tais como: qual a visão e análise do jogo e o brinquedo? 

Quais são as concepções de jogos, brinquedos e brincadeiras? Qual o papel da Educação 

Física diante dos jogos e brincadeiras? A industrialização afetou a infância de alguma 

maneira? Qual a importância dos jogos para a inclusão social? 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar alguns artigos da Revista 

Motrivivência, através dos periódicos publicados em dezembro de 1996. Para isso, além de 

apresentar as discussões referentes aos jogos e brinquedos na Educação Física, buscamos 

compreender outros aspectos, a saber: descrever as relações dos jogos com o desenvolvimento 

infantil; discutir o jogo na Educação Física; refletir sobre a importância do lúdico; esclarecer 

conceitos de jogos; fazer uma análise na busca de compreender as mudanças que ocorreram 

com o processo de industrialização; discutir a importância da inclusão social dentre essas 

temáticas. 

A escolha da revista se deu pela sua relevância, por ser conceituada e muito 

utilizada por alunos, professores e interessados na área de Educação Física. Ela foi criada em 

1988, pelo professor Maurício Roberto da Silva, seu conteúdo se baseia em contribuições de 

grandes autores do campo da Educação Física, o periódico contribui muito em pesquisas no 

campo pedagógico, segundo Poffo (2013). A revista vem colaborando através de resenhas, 

ensaios teóricos e entrevistas e através de temas adversos e artigos. 

Existe hoje, através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), uma classificação para todos os periódicos, denominado Qualis.  

Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. [..] Como 

resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. (FUNDAÇÃO 

CAPES, 2017, p.?).  

                                                             
1 GRIGOROWITSCHS (2010); MEIRA (2012). 
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Explicando com mais detalhes essa questão, conforme a Fundação CAPES 

(2014), os periódicos passam por uma classificação de acordo com sua área, que é atualizada 

anualmente. Tal classificação refere-se aos indicativos de qualidade, sendo: 

A1: São os periódicos de relevância internacional, e que também são considerados 

importantes no Brasil, eles correspondem a 100 pontos; A2: Também são periódicos de 

excelência, porém sem alcance internacional, e correspondem a 85 pontos; B1 e B2: São 

periódicos reconhecidos, mas com uma relevância acadêmica menor, até estas classificações a 

Capes reconhece como sendo de destaque, e as pontuações correspondem a 70 e 55 pontos; 

B3, B4 e B5: periódicos com menos relevância, estes correspondem a 40, 25 e 10 pontos, 

respectivamente; C: Por não ser um periódico relevante, ou não se tratar de periódico 

científico, sua pontuação é zero, pode se tratar apenas de uma revista de divulgação 

(MARCHEZAN; PACHECO, 2016). 

Diante desta afirmação, de acordo com o Portal de Periódicos da Biblioteca 

Universitária da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), o Qualis-CAPES da Revista 

Motrivivência na área da Educação Física é B2, que é considerada uma boa classificação.   
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2. METODOLOGIA 

2.1 Tipo de estudo 

Com intuito de aprofundar nosso conhecimento sobre o tema, coletamos 

informações a partir de textos da Revista Motrivivência e assim realizamos uma pesquisa 

bibliográfica como Trabalho de Conclusão de Curso, que segundo Pizzani et al. (2012, p. 53): 

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de 
levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em 

livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. 

A pesquisa bibliográfica nos proporcionou analisar, compreender e avaliar o 

conteúdo da revista para então desenvolvermos a discussão e alcançarmos nosso objetivo. 

Segundo Lima; Mioto (2007, p. 38): 

Não é raro que a pesquisa bibliográfica apareça caracterizada como revisão de 

literatura ou revisão bibliográfica. Isto acontece porque falta compreensão de que a 

revisão de literatura é apenas um pré-requisito para a realização de toda e qualquer 

pesquisa, ao passo que a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, 

não pode ser aleatório. 

2.2 Procedimentos 

Após a escolha do tema, elegemos a Revista Motrivivência – O Jogo e o 

Brinquedo na Educação Física, para realizar a revisão de literatura, que “deve ser crítica, 

baseada em critérios metodológicos, a fim de separar os artigos que têm validade daqueles 

que não tem” (AMARAL, 2007, p.2). 

Durante a revisão, identificamos que a Revista apresenta textos em sessões, e a 

partir da leitura de todos os artigos da Revista, após análise, realizou-se a seleção de 07 

artigos para serem usados, devido os conteúdos desses artigos fazerem uma boa relação com o 

tema proposto, e por conter grandes esclarecimentos e discussões relevantes sobre os jogos e 

as brincadeiras e também, por considerarmos um volume de trabalho adequado para 

analisarmos no período de tempo que dispomos para concluir este Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC).  

A escolha da Revista Motrivivência – O Jogo e o Brinquedo na Educação Física, 

se deu pelo fato dela ser um clássico do tema e por ser uma edição única da revista que fala 

sobre o assunto. Além da Revista, pretendemos buscar em alguns artigos acadêmicos, 
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elementos que nos ajudem a ter uma melhor compreensão a respeito do jogo, da brincadeira e 

a sua importância na Educação Física. 

Esta edição da Revista Motrivivência – O Jogo e o Brinquedo na Educação Física 

foi publicada no ano de 1996. Nós buscamos através de pesquisas de sites de buscas e não 

encontramos publicação posterior com esse mesmo tema em específico.  

Outro aspecto a ser relatado se refere ao fato da não necessidade de encaminhar 

este trabalho ao comitê de ética da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), pois se trata de uma pesquisa bibliográfica, na qual não há envolvimento direto 

com pessoas para a coleta dos dados.  
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3. DISCUSSÃO DOS ARTIGOS DA REVISTA MOTRIVIVÊNCIA 

Neste capítulo abordamos alguns conteúdos de relevância para a fundamentação 

deste trabalho. A partir da análise na Revista Motrivivência, utilizamos alguns tópicos que 

tratam de assuntos como: jogos, brinquedos e brincadeiras, para facilitar o entendimento do 

leitor. E para isso os temas escolhidos na revista foram: O jogo nas diferentes perspectivas 

teóricas; A reinserção dos jogos populares nos programas escolares; Jogo, brincadeira e a 

Educação Física na pré-escola; Elementos para o entendimento do uso do tempo na infância, 

nas suas relações com o lazer; Aventuras e enigmas da informatização dos brinquedos; 

Sentidos do jogo na Educação Física escolar; A esportivização do mundo e/ou a 

industrialização do esporte - Suas influências na vivência lúdica com a criança, em especial 

com o brinquedo. A escolha desses temas se deu pelo fato de serem complementares, e por 

apresentarem conteúdos com bastantes informações sobre os jogos, brinquedos e as 

brincadeiras, que é justamente o que objetivamos discutir no presente estudo. Os tópicos 

foram criados com a intenção de esclarecer e discutir as principais ideias dos textos 

analisados.   

3.1 Algumas considerações sobre o desenvolvimento infantil 

A criança em todo seu processo de desenvolvimento incorpora e internaliza 

muitas das vivências pelas quais passou. Mas, desde o primeiro brinquedo que ela tem 

contato, que normalmente é o chocalho e que estimulará o tato e a audição, ela irá interpretar 

que alguns objetos produzem sons e outros não. Além disso, quando seus sentidos e 

habilidades motoras estiverem mais aprimorados ela conseguirá manipular brinquedos mais 

específicos para a idade, como os brinquedos que estimulam a memória, como os quebra-

cabeças e brinquedos de montar, que também estimulam a fixação da lógica e da estratégia na 

criança (KISHIMOTO, 1996).  

Portanto, a dimensão motora de um bebê é construída a partir de manipulações de 

objetos, os exercícios de se virar, mexer, tocar e apertar objetos desenvolvem neles estruturas 

cognitivas e relações afetivas (KISHIMOTO, 1996). 

Desse modo, é notável que o movimento seja algo fundamental ao processo de 

desenvolvimento da criança, bem como a atitude, a imaginação, enfim a capacidade de 

remodelar, a plasticidade para ajustar-se a constantes mudanças (KISHIMOTO, 1996). 
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Como afirma Kishimoto (1996), a brincadeira, referenciada por vários estudos da 

Psicologia como um fator que propicia a passagem da criança pelas várias etapas de 

desenvolvimento, deve ser seriamente considerada como elemento para educar a criança. 

Sendo assim, o brinquedo é a ferramenta essencial da cultura de um povo, pois é 

ele que dá suporte para que a brincadeira se desenvolva com suas diversas possibilidades de 

manipulação e uso da imaginação da criança. Um simples objeto qualquer nas mãos de uma 

criança pode transformar-se em brinquedo, pois sua imaginação cria e transforma a realidade 

em fantasias, as brincadeiras proporcionam a quem brinca a realização de desejos, materializa 

projetos que existem em seu pensamento, o prazer proporciona ao ser toda essa flexibilidade e 

autonomia de suas ações, conforme explicita  Kishimoto (1996).  

Assim, percebe-se, que o corpo precisa vivenciar o lazer, a criança precisa estar 

em constante contato com brincadeiras que desenvolvam a alegria de brincar, manipular os 

brinquedos de forma criativa e estimulada. Pois, a partir do jogo lúdico elas vão desenvolver 

as mais diversas relações nas jogadas, na assimilação do que o outro transmite a partir da 

forma de jogar, que podem ser entendidos com significados de trapaças, fingimentos, ilusões, 

o jogo tem um sentido, cada ser irá absorver dali o conhecimento de si mesmo, seus limites e 

possibilidades (PINTO, 1996).  

Dessa forma, o jogo pode ter uma relação significativa e particular para cada 

criança, a forma de manipular o brinquedo pode dizer algo sobre ela. O brinquedo não é 

apenas um objeto que será manipulado, ele passa a ser um instrumento do jogo, havendo 

possibilidades de criar e recriar de acordo com a imaginação e a fantasia de quem manipula, 

tornando algo simples como um objeto em um significado que vai além de um simples 

movimento no jogo (BRUHNS, 1996). 

Segundo Bruhns (1996, p.32), “no „jogar bola‟, a bola seria um instrumento do 

jogo, não objeto, pois este sempre tem um caráter de imagem (das possibilidades e da 

fantasia) nunca de uma „coisa‟. O objeto seria o movimento causado por essa bola. Brinca-se 

com a bola que brinca conosco”. 

Além do mais, a brincadeira infantil coloca a criança no mundo, elas aprendem a 

lidar com questões diversas que encontrarão em seu cotidiano, além de tirar dos jogos 

experiências que vão levar por toda vida, que lhes servirão de aprendizado, e a partir dessas 

vivências elas iram entender melhor o papel de cada um na sociedade (FARIA JÚNIOR, 

1996). 
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Segundo Faria Júnior (1996, p. 51), “a brincadeira infantil constitui um meio para 

se chegar ao coletivo geral da humanidade. Nela a criança lida com questões importantes 

como, por exemplo, a fantasia, o medo, a imaginação e o faz-de-conta”. 

Um processo que está totalmente ligado ao jogo é o processo cultural, que muitas 

vezes possibilitam descobrir os códigos básicos da sociedade em que vivem e a oferta de 

jogos populares infantis representam forte capacidade educativa na Educação Física, exibindo 

um cenário multicultural (FARIA JÚNIOR, 1996). 

Segundo Bruhns (1996, p.30), “a criança fazendo parte de uma cultura, no seu 

grupo social, cria uma “cultura infantil”, elegendo jogos e materiais lúdicos dispostos em sua 

cultura para suas dramatizações, de acordo com a sua idade”. 

A partir das reflexões dos autores, chegamos à conclusão de que as crianças fazem 

parte de uma sociedade que anseia o lúdico, é perceptível a alegria presente nos momentos em 

que praticam atividades em grupos nas escolas ou em seu cotidiano. A criança brinca e 

aprende ao mesmo tempo. Ela se socializa e se abre a novos conhecimentos, novas 

descobertas. Os jogos aplicados nas escolas são bem aceitos pelas crianças e através da 

ludicidade presente, eles adaptam rapidamente às atividades, aprendem a respeitar o espaço 

do outro e a interação é total. No momento do jogo todos estão ali com o mesmo propósito 

que é a diversão.  

3.2  O jogo na Educação Física 

A Educação Física tem uma grande responsabilidade com a aplicação dos jogos, 

por mais que algumas pessoas não compreendam a importância da ludicidade presente. É 

visível que as crianças executem os jogos com muito entusiasmo e vontade de aprender, os 

professores conseguem transmitir o aprendizado de forma prazerosa e estimuladora, as 

crianças constroem, aos poucos, seus conhecimentos com o apoio das atividades 

proporcionadas. O trabalho do professor é atentar-se em transmitir para as crianças os 

objetivos que pretendem alcançar e preocupar sempre em manter a alegria, que é um elemento 

essencial no jogo. 

A Educação Física deve atentar para a ludicidade em jogos e brincadeiras infantis, 

criando projetos que possam comandar o corpo, e dessa forma possibilitar o prazer, e outras 

aprendizagens presentes, contribuindo para a melhor participação das crianças nas atividades 

de forma autônoma. Com isso, facilitará o entendimento nas execuções dos jogos e das 

brincadeiras, pois ofertará uma seleção de experiências variadas como liberdade, segurança e 

domínio corporal, dando melhor andamento no seu aprendizado (KISHIMOTO, 1996). 
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Como afirma Kishimoto (1996, p.77), “a Educação Física como ação volitiva
2
 da 

criança e ação intencional do adulto voltada para o desenvolvimento infantil, certamente 

deverá contemplar o lúdico em seu trabalho pedagógico”. 

Desse modo, o jogo é um elemento de grande importância na Educação Física, é a 

partir do movimento que a criança irá adaptar ao ambiente de convivência, fazendo com que 

ela aproveite os objetos do mundo físico, e assim criam uma melhor comunicação com os 

outros, e cria ligações com as outras crianças. O jogo permite que isso aconteça com 

ludicidade (KISHIMOTO, 1996). 

São nas aulas de Educação Física que o jogo propicia o movimentar-se e o 

professor mantém uma relação de respeito com os alunos, para que entendam que além de ser 

um momento lúdico é também momento de aprendizado, onde o professor irá fazer as 

observações necessárias para que seja uma atividade rica em conhecimentos. As instruções do 

professor estipulam os limites que devem ser seguidos, nos momentos de acertos e erros o 

apito demonstra que há regras ao qual devem ser respeitadas, e que até nos jogos se aprendem 

a disciplina de respeitar o espaço e o tempo do outro. É uma forma de se promover a 

ludicidade e de contribuir para a formação ética e moral dos alunos, pois é comum o 

comportamento da criança no jogo se assimilar com as outras atividades da vida (PINTO, 

1996). 

Portanto, o mundo do jogo tem grandes variações. O que vai definir o que se 

deseja alcançar dependerá dos objetivos de cada jogador, pode ser que a pessoa o pratique 

para o divertimento ou, até mesmo, como forma de adquirir algo de interesse, com fins mais 

utilitaristas. Pois, no momento do jogo a criança reproduz toda sua satisfação e nas aulas de 

Educação Física isso se torna explícito, na maneira como cada aluno reage em diversas 

situações do jogo (PINTO, 1996).    

Além disso, o jogo não é apenas uma diversão ou uma atividade simples, sem 

fundamento, ele vai além disso, e contém sua essência, ele faz o papel de integração dentro de 

uma sociedade, ele tem um sentido e um significado próprio (BRUHNS, 1996). Assim, a 

Educação Física faz papel de mediador nas relações das crianças com o grupo social ao qual 

convivem, e tem uma relação muito maior com o aprendizado, passando a assimilar melhor os 

acontecimentos cotidianos. 

 

                                                             
2 Que resulta da vontade da criança; Poder de escolha KISHIMOTO, (1996) 
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3.3 Lúdico como relaxamento das obrigações cotidianas 

É necessário compreender que o lúdico pode nos permitir de alguma forma 

vivenciar uma liberdade, que nem sempre está presente em nosso cotidiano devido as 

preocupações diárias, nem sempre sobra tempo para a diversão. A prática do jogo seria um 

excelente mediador dessa liberdade, através da ludicidade que ele oferece, o corpo pode 

passar por várias sensações de prazer. A diversão deveria ser um momento de liberdade do 

sujeito, porém com as obrigações cotidianas principalmente do trabalho, as pessoas cada vez 

mais, buscam menos as práticas de atividades que promovam o prazer e a alegria. 

No momento da realização do jogo, o jogador se mistura e ultrapassa o espaço 

real, passando para uma dimensão de liberdade imensa. Ali o seu imaginário toma conta do 

seu ser, levando-o a um momento de prazer e esquecimento da realidade, por um momento a 

pessoa esquece-se do mundo lá fora e concentra-se no momento que está passando de grande 

satisfação e bem-estar, baseado em Bruhns (1996). 

Nessa visão, “a expansão intrínseca da atividade lúdica parece levar a um desviar-

se de si mesmo, a uma extrapolação do ser” (BUYTENDIJK apud BRUHNS, 1996, p. 33). 

Sendo assim, a ludicidade não deveria ser algo limitado à criança e sim se 

estender a todos, onde os momentos de diversões substituíssem, mesmo que por um momento, 

o peso das responsabilidades diárias, dando espaço para o prazer e o relaxamento que o lúdico 

promove. Nesse sentido, Bruhns (1996, p.28) afirma que: 

Tal fato advém da premência pelo resgate da dimensão lúdica do homem, 

desprezada e abafada na sociedade moderna onde o espaço e o tempo da distensão e 

relaxamento das regras e normas sociais tornam-se cada vez mais escassos e, 

portanto, com menos possibilidades de liberdade e criação, necessário à 

transformação social e ao surgimento do novo. 

Dessa forma, o momento lúdico afasta-se da realidade e faz com que o jogador, 

naquele momento, se distancie de uma rotina cotidiana que nem sempre é prazerosa. Além do 

mais, “A experiência existencial do homem se constrói no brincar, ocorrendo na zona dos 

fenômenos transacionais. O jogar não se encontra nem dentro (dualidade psíquica interna), 

nem fora (realidade externa), mas sim no campo neutro entre os dois” (WINNICOTT apud 

BRUHNS, 1996, p.33). 

Nessa perspectiva, vemos cada vez mais as pessoas divertindo menos. O lúdico 

deixou de ser algo importante para a sociedade, o mundo se tornou muito fechado a diversão, 

até o ato do riso é visto com pouca frequência, dependendo da situação, a alegria é tida como 

algo velado, fugindo ao senso comum, o mundo do trabalho cobra das pessoas uma seriedade 
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e discrição irreal. Com isso, estão produzindo pessoas sérias e fechadas ao divertimento, e o 

jogo é capaz de libertar essas emoções massacradas pelo trabalho, através do jogo pode se 

conseguir o resgate da absorção do prazer e a vivência de ilusões e fantasias, baseado em 

Bruhns (1996). 

Assim, “se nosso mundo não é aberto à libertação e à alegria, pois tudo deve ser 

controlado (até a “subversão” do riso), o jogo seria uma possibilidade para se atingir esses 

aspectos, alcançando-os através de um rompimento, da transcendência das regras da 

realidade” (ALVES apud BRUHNS, 1996, p.33). 

Além disso, “o homem pode tornar-se livre da alienação do trabalho e ter acesso à 

felicidade quando ele conscientemente rejeita o consumismo e decide participar em jogos e 

recreação. Para ele, os jogos podem trazer de volta uma parte da felicidade da vida diária” 

(FARIA JÚNIOR, 1996 p. 51). 

Talvez as pessoas tenham buscado o prazer nas coisas erradas, devido à falta de 

tempo para usufruir de momentos livres de obrigações, elas busquem no consumo 

desenfreado uma forma de sentir prazer, mas o que não substitui o lúdico, e a frustração 

ocorre. Se todos compreendessem o quanto se fazem necessários momentos livres na busca de 

divertimentos e interações entre grupos, acreditamos que as pessoas seriam mais tolerantes e 

teriam mais entusiasmo e disposição em suas vivências cotidianas.  

3.4   Compreensão do jogo  

Mas, então, o que caracterizaria o jogo? Procurando responder a essa questão, 

para que se considere jogo, alguns critérios devem ser levados em consideração, como os 

apresentados em seguida. 

Primeiramente, o jogo pode ser compreendido por sua ação, sendo: 

Uma atividade livre (diversão sem caráter de obrigatoriedade), delimitada (espaço e 

tempo previamente estabelecidos), incerta (sem previsão de resultados), improdutiva 

(tido mantém vínculos com a sociedade de consumo), regulamentada (submissão de 

regras), fictícia (fundamentada num contexto de regularidade perante a vida) 

(CAILLOIS apud BRUHNS, 1996, p. 31).  

Como afirma Bruhns (1996), é necessário apresentar alguns critérios que possam 

denominá-los jogos, e um critério comum é a alegria no jogo, sendo um elemento muito 

importante, essa alegria pode até existir também em muitos trabalhos, e que são mais comuns 

naqueles que há margem para a inventividade e ações pessoais, o que pode ser bem prazeroso 

chegando a se aproximar a mesma alegria no jogo. 
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Outro critério a ser considerado, refere-se à desorganização, muitos pensam que o 

jogo é uma atividade desorganizada, bagunçada, de início pode até passar essa ideia, devido à 

agitação e troca de lugares entre as pessoas, mas essa aparente confusão faz parte do jogo é o 

que promove a interação, e ainda tem o critério da naturalidade que é algo não controlado, é a 

espontaneidade com que cada jogador pratica o jogo, e por último a libertação da agitação, 

constituindo-se numa espécie de revanche de si mesmo, ou seja, é deixar transparecer toda a 

agitação presa com um sentimento de liberdade aflorada, baseado em Bruhns (1996). 

Diante disso, percebe-se que nos jogos normalmente não é necessário a aplicação 

de uma organização, uma intervenção pode atrapalhar o sentido do jogo, o que pode retirar 

das crianças a naturalidade presente naquele momento. Portanto, o jogo deve ser livre para 

que elas absorvam o máximo de prazer, fazendo com que interajam entre si, aproveitando essa 

fase tão mágica que é a infância (BRUHNS, 1996).  

Segundo Erickson apud Bruhns (1996, p. 29), quando o adulto intervém, 

pretendendo “organizar” o que entende como “confuso e anárquico”, a quebra da 

espontaneidade é nítida e os movimentos antes soltos e dinâmicos, preenchendo um espaço 

determinado tornam-se “presos”, com a mobilidade reduzida, assim ocorrendo também com a 

dinamicidade, principalmente quando posições rígidas são estabelecidas dentro de um espaço 

dividido. 

Além disso, fatores importantes presentes nos jogos são as características culturais 

presentes fortemente, cada sociedade criou uma modalidade específica de sua população que 

tem significados próprios, oriundos dos seus costumes, mantidos por gerações, baseado em 

Faria Júnior (1996).  

Exemplificando essa questão, segundo Faria Júnior (1996), no Brasil um jogo 

popular bem conhecido que tem origem indígena é a peteca, que foi adotado por gerações. 

Alguns países têm seus jogos populares tradicionais, como o Undo-kai de origem japonesa, a 

bocha de origem italiana, e muitos desses jogos são adaptáveis para crianças com 

necessidades especiais. Portanto, através dos jogos populares as crianças podem adquirir um 

saber popular, que manifesta os valores, as crenças e os significados presentes de uma 

determinada cultura.  

Sendo assim, o jogo desperta a vontade de conhecer e praticar novos jogos, 

estimula a curiosidade e a vontade de novos conhecimentos, ou mesmo a vontade de estar 

sempre em constante prática daquele jogo, a vontade de repetir, se superar, conhecer mais a 

fundo as regras, conhecer sobre o outro e entender o verdadeiro conhecimento sobre si 

mesmo, o prazer da superação (PINTO, 1996). 
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Desse modo, a competição não é tão frequente nos jogos, em alguns nem existem, 

e apresentam outros elementos predominantes, como o prazer da interação com o outro e o 

companheirismo. O que é valorizado é o prazer da prática, devendo sempre estimular e 

preservar o respeito ao próximo. Ainda assim, deve se atentar para algumas atitudes negativas 

que podem estimular preconceitos e estereótipos como, por exemplo, zoações nos jogos e 

brincadeiras como o uso de apelidos (BRUHNS, 1996). 

Ainda sobre os jogos, também se estabelecem regras e a vantagem é que essas 

regras podem ser ajustadas para que assim o jogo se desenvolva de forma lúdica, pois o que se 

busca é o divertimento. Em relação ao tempo do jogo, ele também pode ser flexível, não é 

preciso levar em conta cada segundo, ele não tem um tempo estabelecido para começar e 

terminar, enquanto houver divertimento ele vai se prologando (BRUHNS, 1996). 

Concluindo, o jogo traz grandes benefícios na vida dos praticantes, cada um com 

suas particularidades irão absorver algo do seu interesse e, além disso, o jogo promove a 

alegria, a liberdade e a interação entre grupos, criando uma maior interação social. 

Complementando, os divertimentos presentes nas práticas estimulam os jogadores a se 

desenvolver e se superar nos jogos e na vida, promovem diversas aspirações para suas 

vivências cotidianas, na sociedade como um todo e também na sociedade do trabalho 

aprendem a lidar melhor com diversas situações que apareçam (BRUHNS, 1996). 

Percebemos então o quanto o jogo é gratificante e estimulador, além de conter a 

diversão, pode direcionar o jogador a uma liberdade e relaxamento que pode motivá-lo a 

sempre buscar a superação nos jogos e até mesmo na vida, o jogo consegue fazer com que a 

pessoa se abra a coisas diferentes das quais estão habituadas e ele irá absorver das jogadas 

relações de amizades e outras aspirações que o jogo possa promover. 

3.5 A industrialização e a infância 

A industrialização trouxe para a população grandes benefícios, mas também teve 

o lado negativo, as pessoas passaram a ter menos tempo livre e os espaços antes amplos como 

nas sociedades rurais deram lugar, com a evasão das pessoas, aos centros urbanos. Devido a 

necessidade do trabalho, as crianças foram prejudicadas diretamente com isso, tendo que se 

adaptar em casas e quintais menores, limitando a exploração das brincadeiras, e os pais 

passaram a não ter mais tempo disponível para fazer atividades com as crianças   

Segundo Bruhns (1996), no período pré-industrial, as sociedades rurais 

normalmente não separavam trabalho e lazer, em muitas dessas populações se trabalhavam 

em família e em meio às plantações e colheitas tinham a mistura de jogos com canções e 
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danças, que tornavam o trabalho árduo mais prazeroso, e o tempo corria sem que 

percebessem, muitas populações não tinham um tempo livre para a prática do lazer, então 

tudo era feito junto com o trabalho. 

Ainda citando Bruhns (1996), nessa época, os divertimentos populares realizados 

aos domingos passaram a ser mal vistos pela igreja, com a ideia de que os momentos de 

diversões desviavam a atenção dos fiéis da vida santificada e assim não concordavam que 

tivessem esses momentos de ludicidade. Já a nobreza defendia esses momentos em causa 

própria, reconhecia que os jogos inibiam a rebeldia, viam-nos não como diversão, mas como 

uma renovação das forças de trabalho, o que era bom para a melhor produção dos 

trabalhadores.  

                   Além disso, após a industrialização, as crianças passaram a ser usadas como 

instrumento de trabalho, com a finalidade de aumentar a renda familiar ou a preocupação dos 

pais em não deixar os filhos sozinhos em casa, devido aos perigos. Assim, foram criados os 

parques industriais, que usufruíam de mão de obra barata das crianças que iam com seus pais. 

O discurso que utilizavam para justificar a exploração era de que com o trabalho não 

cresceriam marginais, diziam que as crianças que ficavam em casa ou nas ruas iam para a 

criminalidade, pois a falta do que fazer iria torná-los cidadãos do crime e da vadiagem 

(MARCELLINO, 1996). 

                    Portanto, a criança como vir-a-ser supõe a sua preparação para o futuro. Essa 

preparação, na sociedade moderna, é voltada para a produtividade, considerada como critério 

de utilidade social. Busca a eficiência, a “transformação do corpo infantil no corpo adulto 

produtor”. Assim, o brinquedo deixa de ser um fim em si mesmo e é instrumentalizado em 

nome da produtividade: “A criança que brinca é nada mais que um meio para o adulto que 

produz” (ARIES apud MARCELLINO, 1996, p. 81). 

Nesse sentido, a sociedade pós-industrial foi substituindo o trabalho manual pelo 

uso de máquinas, o que era produzido manualmente passa a ser substituído por outros meios 

de fabricações, com isso surgem os brinquedos industrializados, que em pouco tempo toma 

uma dimensão grande, deixando de lado a produção artesanal com a supervalorização das 

indústrias (FERES NETO, 1996). 

Segundo Feres Neto (1996), se inicia neste momento histórico a alienação da 

criança na vivência do esporte e do brinquedo, nessa mudança do artesanal para o industrial o 

artesão passa somente a ter o papel de manipular as máquinas e não mais criar o objeto como 

um todo, podendo ser substituído por uma máquina, um animal ou outra força qualquer.   
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Sendo assim, os predomínios tecnológicos fizeram muitas sociedades evadirem 

das comunidades rurais indo para as cidades, buscando meios mais eficazes de sobrevivência, 

daí com o aumento da população urbana, formas de lazer foram ganhando mais espaço e com 

uma nova visão, passando a ser um meio de sobrevivência, onde as pessoas passam a criar 

espaços voltados para o lazer com a intenção de gerar uma renda na oferta desses espaços, 

onde se busca meios de divertimentos para a população (BRUHNS, 1996).  

Trazendo essas discussões para a atualidade, nota-se, com isso, o uso exagerado 

de aparelhos eletrônicos, que retira da criança a vontade de criar suas próprias brincadeiras, 

pois a indústria oferece variados tipos de brinquedos e na maioria de uso doméstico, o que 

limita a criança a não ter estímulos de brincar usando a criatividade, algo que é natural delas 

(FERES NETO, 1996). Porém, deve-se levar em consideração que esses brinquedos também 

têm seus benefícios e podem estimular a memória e a lógica na criança, por exemplo. 

Marcellino (1996) também afirma que o lúdico foi negado à sociedade moderna 

urbano-industrial, excluído a todos, em nome da inteligência e do rendimento do trabalho, ele 

ficou restrito somente para a criança, porque fazia parte da população improdutiva. Porém, até 

mesmo para a criança, o lúdico vem sendo negado, cada vez mais cedo. 

Nessa visão, Oliveira (1996) explica que com as novas tecnologias surgiram 

variados tipos de brinquedos e eletroeletrônicos voltados para o mundo infantil, que passaram 

a ter um valor financeiro maior do que os brinquedos artesanais e a experiência que as 

crianças terão deles, nem sempre são enriquecidas como antes. O mundo infantil passa a ser 

limitado aos que podem comprar e os que não podem, e esses brinquedos, quando utilizados 

de forma inadequada, podem não proporcionar às crianças o imaginário e nem mesmo 

estimular seu sentido exploratório. O autor faz uma crítica aos brinquedos industrializados, 

mas pode-se observar que ele busca explicitar o consumismo desenfreado, o que vai limitar o 

acesso desses brinquedos a todas as crianças, e as que podem ter, talvez não retire do 

brinquedo sua essência e sim produza uma sensação de poder na criança.  

Devemos levar em consideração que: 

As crianças, que sempre fizeram dos brinquedos uma ponte para experimentar e 

conhecer o mundo, criando-o e recriando-o a seu feitio, agora se veem compelidas a 

abdicar dessa operação criadora e transformadora no mundo para serem designadas 

como ativas tão somente por controlar brinquedos à distância ou comandar 

movimentos de figuras na tela. (OLIVEIRA, 1996, p.91).  
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Mas, deve-se levar em consideração os estímulos que os jogos eletrônicos podem 

promover, pois para se controlar tais brinquedos também é necessário o uso da lógica e da 

estratégia, o que gera o prazer nas brincadeiras. 

Diante de tais afirmações, percebemos que hoje os brinquedos são, na maioria, 

comprados por valores consideráveis. E as crianças já se tornam consumidoras desde a 

primeira fase da vida. Além disso, muitas vezes, acabam fazendo distinção entre quem pode 

ter e quem não pode, gerando nelas o sentido da posse, levando a um entendimento 

capitalista, talvez isso explique as críticas feitas por alguns autores. Alguns brinquedos 

industrializados não são tão manipuláveis, normalmente suas tarefas já vem estabelecidas e a 

criança nem sempre tem o estímulo para a criatividade, a imaginação e a coletividade. Mas, 

nem todos são assim, cabem aos pais fazer uma melhor seleção na hora da compra. A cada dia 

que passa, as crianças têm menos contato com a construção dos brinquedos, como a pipa e a 

peteca, por exemplo. Conforme afirma Oliveira (1996, p. 91), nos brinquedos 

industrializados, “está retirada a possibilidade de a criança criar a brincadeira e dar feições 

surpreendentes aos objetos do brincar”. Todavia, isso não impede que elas usem a imaginação 

na manipulação de brinquedos industrializados. 

Percebemos nesses autores uma forte crítica ao brinquedo industrializado, porém 

deve-se buscar compreender também alguns benefícios que esses brinquedos podem 

proporcionar a criança, como a imaginação e a lógica que se faz presente em muitos desses 

brinquedos. Além do mais, devemos levar em consideração que atualmente é inevitável o 

contato da tecnologia com as crianças e quem não tem esse contato poderá ser considerado 

um “analfabeto digital”, porque hoje em dia tudo gira em torno dela. Entretanto, é 

importantíssimo e necessário uma limitação e seleção dos brinquedos por parte dos pais, a 

limitação nas compras dos brinquedos se faz necessário, até mesmo para que as crianças 

entendam os limites do consumismo, pois podem perder um dos objetivos centrais ligados aos 

brinquedos, que deve ser sempre o da diversão. Afinal, o que nessa vida que é feito com 

exagero que não se torna prejudicial? 

 

3.6  Jogos e inclusão social 

O tema inclusão social está aí posto na sociedade atual. Buscar meios eficazes de 

inclusão se fazem necessários em toda a população e em espaços escolares ainda se torna mais 

urgente. Ainda hoje a sociedade não aceita as diferenças, as instituições de ensino devem 

buscar meios de recolocar crianças de culturas diferentes e também crianças com 
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necessidades especiais no contexto escolar, dando a eles os mesmos direitos que todos devem 

usufruir, as aulas de Educação Física devem ser adaptadas para que os alunos em geral 

possam participar, e é preciso sempre estimular relações de respeito mútuo entre as crianças.  

Diante da necessidade de inclusão, há uma intenção de resgatar os jogos 

populares, os brinquedos cantados, e recolocá-los nas aulas de Educação Física, atendendo 

populações multiculturais, e assim conseguir enfrentar problemas sociais tão presentes no 

cotidiano escolar. Para que isso aconteça, os novos professores devem estar atentos a essa 

diferença social. Talvez ainda não estejam preparados para lidar com esse público, mas é 

preciso estar sempre alerta ao contexto dessa diversidade social (FARIA JÚNIOR, 1996). 

Ainda citando Faria Júnior (1996, p. 45-46):  

Na escola brasileira observa-se a hegemonia do desporto moderno, exportado e 

difundido pelo mundo através do expansionismo e colonialismo inglês transformado 

em marcante manifestação cultural da atualidade, o desporto no final do século XX 

assinala uma prática cultural de origem europeia que, como nenhuma outra, se 
disseminou pelo mundo. Sua hegemonia na escola discrimina e estereotipa fazendo 

com que a ginástica, os jogos infantis, os brinquedos cantados, parlendas e a dança 

praticamente desapareçam dos nossos programas de Educação Física. 

O autor faz uma crítica aos esportes, que em muitas vezes são os temas mais 

trabalhados nas escolas, apesar da necessidade de recolocar os jogos no ambiente escolar de 

forma mais complexa, o esporte também tem sua importância e se faz necessário a aplicação. 

Assim Faria Júnior (1996, p.61), afirma que:  

A devolução dos jogos populares à nossa realidade não se fará sem oposição. 

Primeiro será necessário convencer os educadores da seriedade do jogo como 

atividade na escola. Depois, convencer do caráter inovador da reinserção de um 

elemento educacional que muitos consideram ligados ao passado e de certa forma 

ultrapassados pela história. Finalmente, caberá equacionar a distribuição do tempo 

do jogo pelo tempo de permanência do aluno na escola. 

 

Diante disso, os educadores devem se atentar para que não se criem estereótipos 

no mundo dos jogos, pois a própria sociedade contribui para que isso aconteça. Por gerações 

as pessoas rotulam os jogos como sendo masculinos ou femininos, deixando de lado as 

preferências de cada criança e a essência do jogo, que busca a diversão e o bem-estar dos 

praticantes. Essas atitudes acabam por constranger as brincadeiras, por mais que a criança 

goste de praticar determinada atividade, ela não irá se sentir à vontade se alguém disser que 

aquele jogo é para o sexo oposto, baseado em Faria Júnior (1996). 

Desse modo, ibid (1996, p.57) alerta:  

Para a percepção do jogo pela criança, em relação a questão do gênero. Os usos, 

costumes e tradições e o reforço familiar contribuem para a rotulação de jogos 
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masculinos (só para meninos e rapazes), jogos femininos (só para meninas e moças), 

e indistintamente masculinos e femininos. 

Assim, é necessário compreender a expressão diversidade cultural, visto que ela 

se refere a diferenças de gênero, raça, etnia, nacionalidade, classe social, religião, idade e 

habilidade motora, e podem incluir também diferenças na orientação sexual, personalidade, 

aparência física e várias outras características (FARIA JÚNIOR, 1996). 

Portanto, a Educação Física escolar deve sempre abordar temas de jogos que 

trabalhem a diversidade cultural, preocupando em buscar sempre a interação e o afastamento 

de estereótipos presentes fortemente na sociedade, pois a escola é um portal para a inclusão. 

Porém, o trabalho é árduo e exige dedicação e esforço de todos e a escola precisa se atentar na 

criação de elementos que incluam também as crianças com necessidades especiais. Vimos 

que, as dificuldades encontradas por essas crianças são enormes e os professores nem sempre 

estão preparados para recebê-los de forma natural, os despreparos deles os bloqueiam em 

pensar meios para que essa inclusão aconteça (FARIA JÚNIOR, 1996). 

Diante disso, percebe-se que exercer o magistério em uma sociedade multicultural 

não é uma tarefa simples, exige muito mais do que tolerância pela diferença cultural. É 

preciso, além disso, disposição e seriedade no trabalho, e deve haver também o respeito e 

apreciação pela diferença, só assim acontecerão as mudanças necessárias para obter resultados 

favoráveis (FARIA JÚNIOR, 1996). 

Infelizmente, o que vemos na realidade escolar são professores de Educação 

Física com experiências em ambientes diversos como: clubes e academias e sem uma 

experiência complexa na realidade escolar. Assim, tendem a estar pouco sensibilizados nas 

questões da diversidade cultural. Talvez seja esse um ponto que dificulta o seu trabalho no 

ambiente escolar (FARIA JÚNIOR, 1996). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  “O exercício da liberdade no jogo considera o outro como categoria básica para o 

reconhecimento dos jogadores, das suas jogadas, do que é jogado, como, porque e para quê 

acontece o jogo, re-criando valores, papéis e funções sociais, cenários, objetos e momentos” 

(PINTO, 1996 P. 97). Ao analisar os artigos da revista Motrivivência, foi possível perceber a 

importância dos jogos, brinquedos e das brincadeiras desde a primeira infância na vida das 

crianças, o que está totalmente ligado ao seu desenvolvimento. Eles se constituem como 

mediadores para o lúdico e auxiliam nas capacidades motoras e psíquicas no desenvolvimento 

infantil. Para tal, faz-se necessário que as escolas busquem ofertar um amplo repertório de 

atividades e que tenham profissionais preparados para aplicação dessas atividades, que devem 

ser aplicadas no momento correto de cada estágio da criança, ampliando assim as 

possibilidades de interações entre eles, a busca do lúdico e a oportunidade de experimentação 

dos jogos e das brincadeiras. 

Esta pesquisa demonstrou, através dos autores analisados, que a infância é uma 

fase da estimulação da criatividade e da espontaneidade. Além disso, é preciso que se atente 

em oportunizar o acesso das crianças às atividades como os jogos e brincadeiras na busca de 

explorar a criatividade e a imaginação presentes nesse momento.  Pois, através dos jogos e das 

brincadeiras a criança irá desenvolver suas capacidades e ampliar seu repertório de 

movimentos diversos. Complementando, espera-se que essa criança irá se relacionar com 

outras crianças de culturas diversas, advindas do convívio familiar, e através dessa 

convivência, possibilita-se o entendimento de respeito e aceitação de culturas diferentes das 

suas. 

Visando que a infância seja cheia de possibilidades e aprendizados, que irão 

enraizar nas suas vivências cotidianas, é preciso analisar e revolucionar a forma de ensinar, 

pois é nesse momento que os benefícios da estimulação de aprender coisas novas serão 

desenvolvidos, havendo uma boa aceitação e compreensão, o entusiasmo ao qual lidam com o 

novo, dão base para que os jogos e brincadeiras sejam praticados com alegria e assim 

promova os objetivos que queiram alcançar, pois o que a criança aprende no jogo ela faz 

relação com o mundo. 

Fica claro que os momentos lúdicos podem ser preenchidos com atividades que 

constituem interesses distintos, pode vir a atrelar-se a busca pela boa convivência, retira da 

criança estereótipos advindos de uma sociedade culturalmente preconceituosa, atrelar aos 

jogos formas de aprender a lidar com diversas situações. Através dos artigos, foi possível 
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identificar que alguns jogos ainda são restritos, seja por dificuldade de espaços, e até mesmo 

por despreparo do profissional de Educação Física. Isso faz com que o acesso aos jogos e 

brincadeiras sejam limitados, impossibilitando a sua realização de forma ampliada. A partir 

disto, percebe-se que há dificuldades de compreensão de criar os meios eficazes para que as 

crianças vivenciem esta ludicidade que se faz tão urgente. 

Entre os aspectos contribuintes para que se faça uma discussão aprofundada dos 

jogos, brinquedos e brincadeiras, estão as considerações do desenvolvimento infantil, por se 

tratar de um aspecto importante de compreensão, demonstrado através desta pesquisa. Assim, 

pode-se entender a relevância do mesmo na interação com a criança, como os primeiros 

estímulos irão basear a estruturação do bebê, dando suporte na aquisição de habilidades 

motoras e sensoriais, essas aquisições serão somadas em todo processo de crescimento da 

criança, através de estímulos corretos atentará a novas formas de aprendizado e cada vez mais 

esquematizados. Com isso, o brinquedo vai auxiliar a criança na construção de 

conhecimentos, a partir dessa interação a criança passa a transmitir informações de acordo 

com a forma de experiência propiciada pelo brinquedo. Além do mais, deve-se garantir o 

direito da criança a ter acesso aos jogos e brincadeiras, é preciso buscar estratégias que 

assegurem esses direitos, reconhecer principalmente nos espaços escolares os jogos e 

brincadeiras como algo necessário ao aprendizado, procurar adaptar as aulas para que as 

crianças com necessidades especiais também participem, adequar constantemente e assim 

garantir o acesso contínuo das crianças.  

Outro aspecto contribuinte que deu suporte a esta pesquisa foi a compreensão do 

jogo, pois a sua apreensão se faz necessária para que se dê fundamento a relação teoria e 

prática presente nessas vivências. Logo, é preciso fomentar alguns elementos constituintes 

para que seja considerado jogo, as características e funções ao qual ele desempenha para o 

praticante, a dimensão de naturalidade e liberdade que adquire na prática podendo assim 

vivenciar toda a ludicidade presente, retirando alguns estigmas que estão enraizados em nossa 

sociedade.  

Além do mais, deve-se garantir que os alunos de Educação Física possam 

compreender alguns dos objetivos definidos pelo jogo, e a alegria é um critério importante a 

ser levado em consideração. Portanto, cabe ao professor retirar as barreiras que possam estar 

presentes impedindo esse propósito, é relevante considerar as características culturais, criar 

meios de considerar a cultura de cada um. Dessa forma, garantir a todos a compreensão do 

quanto se faz necessário a aceitação das diferenças, tendo assim um propósito educativo e não 

somente lúdico. 
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Assim, percebemos o quanto os autores consideram o jogo de extrema 

importância na Educação Física escolar, devendo ter uma atenção maior por parte dos 

professores. 

Outro elemento muito discutido nesta pesquisa foi o brinquedo industrializado, 

apesar das críticas dos autores se faz necessário uma reavaliação, devido a serem brinquedos 

que fazem parte do cotidiano das crianças. 

Entretanto, devemos trazer tal discussão para a atualidade e considerar que 

vivemos em um mundo tecnológico. Assim, sabemos que existem inúmeros jogos digitais, 

por exemplo, que trabalham o raciocínio e ajudam crianças até mesmo na sala de aula, sendo 

que muitos desses jogos são utilizados com crianças com necessidades especiais. Porém, há a 

necessidade da atenção dos pais, pois o que torna o jogo eletrônico “sadio”, em nossa visão, é 

a limitação. A criança precisa ter um tempo estipulado para brincar e/ou jogar, e procurar 

sempre estimular as crianças para outros tipos de jogos e brincadeiras e não somente se limitar 

aos jogos eletrônicos.  

Ao analisar os artigos, percebemos também que os autores defendem que os jogos 

e brincadeiras são muito importantes para a socialização e inclusão das diversidades 

multiculturais. Porém, para que isso aconteça é necessário que os professores tenham um 

preparo para lidar com cada situação, devendo sempre buscar estratégias eficazes para que o 

jogo seja um evento que todos os alunos possam participar, indiferente da sua limitação. 

Conclui-se com essa pesquisa, que os jogos e as brincadeiras tem uma dimensão 

que complementa o lúdico, ou seja, estão diretamente relacionados ao desenvolvimento 

infantil e envolvem várias outras questões discutidas no presente trabalho, além de promover 

conhecimento e interação entre as crianças. Assim, os jogos estão ligados a questões 

cotidianas e servem como fonte de aprendizado e libertação. Por fim, faz-se necessário que 

haja outras pesquisas no campo dos jogos e brincadeiras que possam considerar as várias 

questões que contribuam para que sejam levados em consideração, e façam parte do cotidiano 

das crianças, e no espaço escolar é de suma importância que sejam feitas tais pesquisas, que 

poderão problematizar a necessidade de se trabalhar com essas temáticas, atribuindo os 

benefícios que podem promover nas crianças.      
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