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RESUMO 

 

A pesquisa tem a finalidade de analisar os benefícios que o jogo adedanha proporciona a criança no 

processo ensino aprendizagem. Utilizou-se, portanto, metodologicamente o procedimento técnico 

bibliográfico e de campo para desenvolver a revisão de literatura. A fundamentação teórica apresentada foi 

constituída pelos seguintes objetivos específicos: Identificou-se a função dos jogos no processo ensino-

aprendizagem e explicitou-se os benefícios dos jogos no desenvolvimento cognitivo da criança. Os 

resultados demonstraram que no estudo de caso realizado com uma criança cuja faixa etária é de 08 anos de 

idade, onde cursa o 3º ano do ensino fundamental foi importante para efetuar a aplicação do jogo adedanha 

(STOPOTS) onde permitiu avaliar a velocidade referente à assimilação e recuperação da informação quando 

o aluno fosse solicitado a responder os temas estabelecidos pelo jogo, com isso, percebeu-se que o ritmo de 

aprendizagem da criança gradativamente foi mudando, onde o tempo de reação em cada tema diminuía a 

cada partida do jogo finalizada, esses resultados demonstram que o aluno adere as regras e normas 

estabelecidas pelo jogo de maneira lúdica, isto é, o reforço primário que o próprio jogo proporciona ao 

educando, seleciona o comportamento de interesse da mesma e permite cada vez mais seu desenvolvimento 

cognitivo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo objetiva analisar a aprendizagem com apoio de recursos teóricos e práticos 

sobre as vantagens da utilização dos jogos como ferramenta mediadora no desenvolvimento 

cognitivo da criança, especificamente o jogo adedanha, o qual constitui-se objeto de investigação 

desse trabalho. Percebeu-se que o jogo tradicionalmente na cultura ocidental é compreendido 

como instrumento que reforça o comportamento ocioso, ou sem significado, portanto, nesse 

estudo pretende-se desmitificar através de um estudo de caso, que o mesmo tem propriedade 

lúdica e educativa, com isso, essa atividade não se caracteriza apenas como ocupação do tempo 

livre, visto que, o jogo funciona como uma estratégica didático-pedagógica fundamental para a 

criança assimilar, organizar e recuperar as informações durante o processo de aprendizagem. 

A problemática dessa pesquisa deveu-se a seguinte questão norteadora: Como os jogos 

favorecem o desenvolvimento cognitivo da criança? Para responder essa questão, utilizou-se o 

objetivo de analisar os benefícios que o jogo adedanha proporciona a criança no processo ensino 

aprendizagem. O marco teórico foi definido a partir dos seguintes objetivos específicos: 

Identificar a função dos jogos no processo ensino-aprendizagem e explicitar os benefícios dos 

jogos no desenvolvimento cognitivo da criança. 

Entende-se que esse é um instrumento importante no processo ensino-aprendizagem, 

mediador no desenvolvimento das habilidades cognitivas, como a coordenação psicomotora da 

criança e a sociabilidade, pois, o jogo tem a função de recrear e educar ao mesmo tempo. Os 

resultados dessa pesquisa comprovam que o jogo educativo estimula o aluno a desenvolver as 

atividades escolares com maior flexibilidade, superando o método coercitivo da pedagogia 

tradicional assistencialista. Pôde-se constatar, que com a intervenção dessa ferramenta é possível 

promover a integração e o desenvolvimento da questão cognitiva, física e social da criança, o que 

promove a autonomia, confiança e auto-estima da criança. 

 

2  A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DE JOGOS DIDÁTICOS 

 

O desenvolvimento cognitivo da criança depende da metodologia de ensino utilizada pelo 

educador, portanto, faz-se necessário destacar a função dos jogos no processo de aprendizagem 

como recurso lúdico, onde ao mesmo tempo tem a finalidade de educar facilitando a adesão da 

criança as regras ou conteúdos de maneira natural. Será visto também os benefícios dos jogos no 

processo de aprendizagem revelando que os mesmos constituem-se como uma estratégia 

didático-pedagógica o qual promove a aplicação eficaz do conteúdo aprendido na sala de aula 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 18.01.2014 

 

Johnatan da Silva Costa 3 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

diante a realidade em que a mesma está inserida, favorecendo seu equilíbrio emocional e 

racional. 

 

2.1. A Função dos jogos no processo ensino-aprendizagem 

 

O papel fundamental dos jogos é proporcionar através de uma atividade lúdica o prazer que 

permite a criança garantir o exercício de sua liberdade, isto é, possibilita a manifestação da 

imaginação, organização e criatividade, com isso,  esse “passatempo” tem a função de despertar a 

atenção e interesse do corpo discente, visto que, essa estratégia lúdica amplia a capacidade 

emocional e racional dos alunos, pois os jogos propiciam aos mesmos  a superarem suas 

limitações e incentiva o desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois, oferecem a oportunidade  

dos mesmos de compreenderem simbolicamente a representação do jogo e sua função social. 

Segundo Tezani (2006, p.01): 

 

O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os alunos, ao contrário, 

corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar de extraordinária 

importância na educação escolar. Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a 

coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o 

advento e o progresso da palavra. Estimula o indivíduo a observar e conhecer as pessoas 

e as coisas do ambiente em que vive. 

 

O autor supracitado revela que os jogos permitem as crianças através de brincadeiras a 

experienciarem as regras pré-determinadas pelo mesmo, visto que, simultaneamente os alunos se 

divertem jogando, elas aprendem as regras através das conseqüências da perda e da vitória, com 

isso, a condições de ritmo incentivam os estudantes a se auto-avaliarem, pois, o avanço para a 

conquista da vitória, depende da reavaliação da perda, fortalecendo assim sua auto-estima, pois o 

desenvolvimento cognitivo ocorre gradativamente. De acordo com Oliveira (1999, p. 67): 

 

O jogo cria uma situação de regras que proporcionam uma zona de desenvolvimento 

proximal no aluno. Desse modo, este [...] comportasse de forma mais avançada do que 

nas atividades da vida real e também aprende a separar objeto e significado [...]  

 

A concepção do autor demonstra que as regras pré-determinadas no jogo, possibilita a 

criança a assimilar de forma natural sem haver arbitrariedade na realização dessa atividade, com 

isso, ao aluno evolui gradativamente através da associação do prazer obtido pelo jogo com as 
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regras, facilitando a assimilação e recuperação da informação durante a brincadeira, pois o jogo 

constitui-se como reforço natural, pois não é um estimulo aversivo.  Enfatiza Rego (2000, p. 50) 

“O instrumento, que tem a função de regular as ações sobre os objetos e o signo, que regula as 

ações sobre o psiquismo das pessoas.”  

 Compreende-se que a evolução cognitiva da criança no jogo depende da referência-base 

de cada etapa conquistada, na qual funciona como estímulo discriminativo para que a criança 

estabeleça significado na relação do objeto com o signo, ou seja, a criança é recompensada 

naturalmente após atingir um número fixo de respostas e vivencia a consequência de sua ação, 

com isso, a mesma tem a oportunidade de associar o prazer natural obtido no jogo com as regras 

estabelecidas ampliando seu repertório de conhecimentos.  

 

2.2. Vantagens dos jogos no desenvolvimento cognitivo da criança 

 

Os jogos podem proporcionar muitas vantagens durante o processo ensino-aprendizagem, 

visto que, os mesmos constituem-se como estratégias didático-pedagógicas que facilitam a 

aplicação do conteúdo aprendido na sala de aula, ampliando suas habilidades cognitivas e 

emocionais, pois durante a realização dessa atividade a criança tem a possibilidade de reavaliar 

seu ritmo. Afirma Silveira (1998, p.02): 

 

[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do contexto 

de aprendizado. Um dos usos básicos e muito importantes é a possibilidade de construir-

se a autoconfiança. Outro é o incremento da motivação.  [...] um método eficaz que 

possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o 

mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcionar informações factuais e 

praticar habilidades, conferindo destreza e competência. 

 

Conforme o pressuposto entende-se que o jogo tem a propriedade de promover o 

desenvolvimento de reações simples tais como: reflexos, coordenação motora jogo motora que 

são a base para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, tais como pensamento 

abstrato e memorização ativa.   Segundo Fialho (2007, p. 16): 

 

A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na elaboração de 

conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os alunos, na criatividade e no 

espírito de competição e cooperação, tornando esse processo transparente, ao ponto que 

o domínio sobre os objetivos propostos na obra seja assegurado. 
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O conteúdo apresentado no jogo torna-se uma atividade natural, visto que o reforço 

utilizado durante essa atividade não é arbitrário, ou seja, a criança aprende as regras e as 

informações do jogo através de um processo recreativo, pois, a natureza lúdica do mesmo 

favorece construção do conhecimento e alcance dos objetivos estabelecidos.  De acordo com 

Silveira (1998, p.01) Os jogos têm a capacidade de estimular cinco habilidades do 

desenvolvimento cognitivo, tais como:    

 

a) raciocinar na busca dos meios adequados para alcançar um objetivo;  

b) organizar uma variedade de elementos para uma finalidade;  

c) imaginar concretamente situações futuras próximas;  

d) prever as prováveis consequências de atos próprios e alheios e  

e) tomar decisões vinculadas à resolução de problemas. 

 

Compreende-se que o raciocínio, organização, imaginação, a capacidade de prever e tomar 

decisões fazem parte desse processo, pois, a criança tem a oportunidade de construir e reconstruir 

seu conhecimento, adaptar e readaptar-se a situação a cada etapa do jogo, visto que, a mesma 

identifica as conseqüências da perda e vitória simultaneamente. Enfatiza Oliveiras (1998 apud 

CORREIA, 2006 p. 46-47): 

 

• Não valorizam o fato de ganhar ou perder;  

• Evitam a eliminação de participantes, procurando manter todos incluídos até o fim do 

jogo;  

• Procuram facilitar o processo criativo, com a flexibilização das regras;  

• Procuram evitar estímulos à agressividade e ao confronto individual ou coletivo. 

 

No jogo a criança vivencia sentimentos ambivalentes, reações emocionais positivas ou 

negativas, essa condição oportuniza as mesmas a reavaliarem seus pontos fortes e pontos fracos, 

incentivando-as a elaborarem estratégias baseadas no estímulo discriminativo (base), ou sistema 

de referência do sucesso conquistado nas etapas anteriores. A seguir Wittizorecki ; Molina (2009, 

p. 74) estabelece alguns valores os quais as crianças podem  conquistar e desenvolver  durante a 

realização dos jogos:  

  

• VALOR PSÍQUICO: nessa perspectiva, o jogo representaria a possibilidade de 

externar tensões emocionais, possibilitando um efeito catártico nas vivências, além de 

experimentar diferentes papéis e lugares: liderar ou ser liderado, foco na individualidade 

ou na coletividade, o fato de vencer ou perder, de ter êxito ou fracasso, de exercer a  

tolerância consigo e com o outro.  
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• VALOR INTELECTUAL: nessa perspectiva, o jogo representaria a possibilidade de 

analisar e enfrentar desafios e problemas de diferentes complexidades que exijam a 

construção de variadas respostas e alternativas, estimulando, assim, as funções 

cognitivas do indivíduo.  

• VALOR SOCIAL: nessa perspectiva, o jogo representaria a possibilidade de 

ampliação do espaço social da criança, em função da interação, convivência e dos laços  

estabelecidos com outros sujeitos que com ela brincam, incorporando e reconstruindo  

pautas sociais de relacionamento;  

• VALOR EDUCACIONAL: nessa perspectiva, o jogo, por meio do planejamento do 

adulto, representaria a possibilidade de organizar intencionalmente a aprendizagem de 

normas, valores e conteúdos. Nesse caso, não estamos nos referindo ao jogo como 

sinônimo de brincar. Ao vislumbrá-lo intencionalmente com seus valores educativos, o 

enquadramos em outra classe como jogo pedagógico. 

 

Conforme o autor supracitado o jogo didático proporciona a integração e o 

desenvolvimento do aspecto psíquico ajudando a criança a tolerar frustrações de perda e o prazer 

do sucesso, auxiliar também no aspecto intelectual pois, permite a construção de uma classe de 

comportamentos que facilitam o mesmo a tomar decisões de forma assertiva, o valor social 

também está implícito durante essa atividade, pois, o jogo propicia  uma comunicação ativa 

através da permuta de experiências com outros jogadores, e a propriedade educacional possibilita 

a criança compreender a representação simbólica do jogo, pois, as regras e conteúdos são 

assimilados durante essa atividade pedagógica. 

 

3  ESTUDO DE CASO: UMA  ANÁLISE DO RITMO DE APRENDIZAGEM 

 

Foi realizada a aplicação do jogo adedanha (STOPOTS) de forma virtual, com uma criança 

cuja faixa etária é de 08 anos de idade e cursa o 3º Ano do ensino fundamental. Para preservar 

sua identidade a criança será representada pela variável “X”, e a situação experimental ocorreu 

em um ambiente residencial com o consentimento dos pais, portanto, durante a realização do 

jogo pretendeu-se avaliar a velocidade relacionada à assimilação e recuperação da informação 

quando o aluno fosse solicitado a responder as perguntas estabelecidas pelo jogo.  Com relação 

regras do jogo Adedanha, Gartic (2013) afirma: 

 

A princípio devem ser escolhidos temas, que posteriormente servirão como base para a 

dinâmica do jogo. Exemplos de temas são: Nome, Cor, Animal, dentre outros. Uma vez 

com os temas definidos, será sorteada uma letra entre os jogadores e inicia-se uma 

rodada. Todos devem responder cada tema com a letra sorteada no início da resposta. 

Aquele que responder todos os temas primeiro, aciona "Stop!", fazendo com que todos 
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os outros jogadores parem de responder no exato momento. A validade da resposta para 

cada tema é conferida, atribuindo-se 0 pontos para uma resposta inválida, 5 para uma 

resposta válida repetida e 10 para uma resposta válida única. O processo é repetido até 

atingir um número de rodadas específico. 

 

Logo abaixo será apresentado o quadro com dados referentes à ordem de partidas, o tempo 

de reação para a criança responder cada tema solicitado conforme a letra sorteada no jogo e o 

tempo total de cada partida finalizada. Posteriormente será realizada a análise dessas informações 

empíricas para corroborar os dados teóricos apresentados na revisão de literatura. 

 

Quadro 01: Desempenho da criança no processo de aprendizagem durante o jogo 

ORDEM DE 
PARTIDAS 

TEMPO DE REAÇÃO 
(LATÊNCIA) POR TEMA 

TEMPO TOTAL 

01 0 a 2 minutos 10minutos 

02 0 a 60 segundos 05 minutos 

03 0 a 30 segundos 2 minutos e 30seg 

Fonte: Própria 

 

No primeiro momento, o jogo foi estruturado sob os seguintes temas: Nome, cor, animal, 

fruta e desenho animado. Nesse processo, observou-se que a reação da criança “X” ao responder 

as questões apresentou um período de latência de 0 a 2 minutos, para efetuar a resposta correta 

em cada tema, totalizando 10 minutos para finalizar o jogo de forma correta de acordo com a 

letra sorteada. Essa realidade alude à concepção de Tezani (2006) onde enfatiza que a superação 

das limitações da criança referente à condução do jogo ocorre por meio de um processo gradativo 

o qual exige da mesma o desenvolvimento da imaginação, organização e criatividade durante 

essa atividade para promover a compreensão simbólica que o jogo representa, pois essa estratégia 

didático pedagógica, permite a criança através do prazer despertar  naturalmente a atenção e o 

interesse,  pois, a utilização do jogo amplia a capacidade emocional e racional dos mesmos. 

Constatou-se que a cada jogo finalizado conforme a letra sorteada o tempo de reação das 

respostas ou o período de latência foi diminuindo gradativamente, onde viu-se que o aluno “X” 

começou a apresentar respostas no intervalo de 0 a 60 segundos, totalizando 5 minutos para 

finalizar o jogo. Essa condição corrobora com a visão de Fialho (2007), quando revela que as 

regras e o conteúdo apresentados no jogo, ocorre por meio de uma atividade natural, pois, o 

reforço que é adotado na condução do jogo não é de natureza arbitrária, ou seja, o aluno aprende 

o conteúdo implícito através das regras do jogo pelo fato do mesmo ser um reforçador natural 
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primário, isto é, independe da recompensa do ambiente exterior, portanto, o custo de resposta 

obtido para obter a satisfação do próprio jogo é imediato, por outro lado o estimulo arbitrário 

apresenta um tempo de latência maior, pois, é baseado no sistema de recompensa secundário, 

com isso, a criança pode variar o nível de saciação durante o jogo. 

Nesse sentido, na medida em que o estudante “X” adaptava-se ao jogo, o período de 

latência diminuía cada vez mais, chegando a apresentar o tempo de reação entre 0 a 30 segs, 

totalizando 2 minutos e 30seg, ou seja, a cada reincidência da aplicação do jogo de forma 

consecutiva, a criança utilizava como referencia-base a etapa finalizada anterior, promovendo a 

velocidade na assimilação e recuperação das informações. A evolução da criança nessa atividade 

confirma a visão de Wittizorecki ; Molina (2009) no que refere-se aos valores os quais as 

crianças conquistam durante a realização dos jogos, tais como : o valor psíquico , intelectual,  

educacional e o valor social, visto que, cada instância é construída gradativamente, portanto, viu-

se que o custo de resposta correta da criança durante o jogo diminuiu propiciando seu 

desenvolvimento cognitivo, pois,  a natureza recreativa do jogo permite a criança promover  sua 

autoestima onde por sua vez influencia na sociabilidade da mesma por meio das atividades 

educacionais constituídas por regras as quais são aprendidas naturalmente durante a atividade 

lúdica favorecendo assim a adesão da criança  ao processo de aprendizagem através do aspecto 

intelectual. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O propósito desse estudo foi identificar os benefícios que o jogo adedanha proporciona a 

criança no processo ensino aprendizagem. A metodologia utilizada foi baseada em um estudo de 

natureza bibliográfica e de campo, na qual permitiu o desenvolvimento do marco teórico, onde, 

no primeiro momento vou-se que o desenvolvimento cognitivo da criança depende da forma 

como o educador ministra o conteúdo  a ser ensinado para o aluno, com isso a função dos jogos 

no processo de aprendizagem como atividade recreativa e educacional propiciando a adesão da 

criança aos conteúdo, conquistando seu interesse sem a utilização de reforços arbitrários. 

Viu-se também as vantagens dos jogos no processo de aprendizagem demonstrando que os 

mesmos constituem-se como abordagem didático-pedagógica o qual amplia a aplicação eficaz do 

conteúdo aprendido na sala de aula conforme  o contexto social em que está inserida, 

promovendo seu equilíbrio emocional e racional. 

 De acordo com o estudo de caso apresentado nessa pesquisa a aplicação do jogo adedanha 

(STOPOTS) foi fundamental para avaliar a velocidade referente à assimilação e recuperação da 

informação quando o aluno fosse solicitado a responder os temas estabelecidos pelo jogo, com 

isso, percebeu-se que o ritmo de aprendizagem da criança gradativamente foi mudando, onde o 
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tempo de reação em cada tema diminuía a cada partida do jogo finalizada, esses resultados 

demonstram que a criança adere às regras e normas estabelecidas pelo jogo de maneira lúdica, 

isto é, o reforço primário que o próprio jogo proporciona ao aluno, seleciona o comportamento de 

interesse da mesma e permite cada vez mais seu desenvolvimento cognitivo e da sua autoestima.  
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