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OS BENEFÍCIOS DO JOGO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS 

 

Hugo Alves dos Santos1 

Resumo: O jogo é um elemento muito importante para a formação do educando, de maneira 
geral, pois promove o desenvolvimento integral, auxiliando-o a conhecer a si mesmo e ao 

mundo ao seu redor. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os benefícios que o jogo pode 

proporcionar para o desenvolvimento do potencial crítico e criativo do educando, enquanto 
sujeito da aprendizagem. O estudo consultou diferentes autores sobre o jogo como recurso 

auxiliar do processo de desenvolvimento do educando, numa pesquisa bibliográfica, descritiva. 

Assim, a pesquisa apontou que estudiosos acreditam na importância que é dada ao jogo para ser 
utilizado como ferramenta de aprendizagem.  Os resultados obtidos evidenciaram o jogo como 

uma estratégia de aprendizagem utilizada pela disciplina de Educação Física, pois permite criar 

um ambiente discernível, em que os alunos se sentem seguros e que aprendem fácil, divertindo-

se e que proporciona um reforço positivo que estimula a continuar jogando e aprendendo. São 
atividades de formação pedagógica que geram aprendizagens significativas, ajustando-se às 

necessidades diárias do aluno, permitindo-lhes aprender de forma agradável, proporcionando-

lhes prazer e satisfação pessoal. 
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Abstract: The game is a very important element for the formation of the student in general, as it 

promotes integral development, helping them to know themselves and the world around them. 
This research aimed to analyze the benefits that the game can provide for the development of 

the critical and creative potential of the learner as subjects of learning. The study sought to 

consult different authors about the game to aid the development process of the student in a 
descriptive bibliographical research. Thus, the research pointed out that scholars believe in the 

importance that is given to the game to be used as a learning tool. The results obtained 

evidenced the game as a learning strategy used by the discipline of Physical Education, because 
it allows to create a discernible environment, in which the students feel safe and that they learn 

easy, amusing and that has a positive reinforcement that stimulates to continue playing and 

learning. These are pedagogic training activities that generate meaningful learning, adjusting the 

daily needs of the student, allowing them to learn in a pleasant way, giving them pleasure and 
personal satisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo enfoca a pesquisa sobre o jogo e os benefícios que ele pode 

proporcionar para o desenvolvimento dos educandos, por meio das aulas de Educação 

Física. Da mesma forma, ao longo deste estudo vamos concentrar nas crenças e 

conceitos que os professores têm sobre o jogo e a maneira como eles o usam para 

beneficiar o ensino e aprendizagem.  

                                                             
1Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. Pós-graduação em Gestão Escolar, Mestrando no Instituto IESA. 



Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 80 

Sabendo-se que o brincar faz parte da vida do aluno, procuramos compreender 

as brincadeiras na disciplina de Educação Física, de forma que se possa fazer uma 

correlação entre as brincadeiras e a aprendizagem, buscando compreender a sua 

importância e relacioná-la com o saber adquirido. A brincadeira, segundo Brougére 

(2003), é uma forma privilegiada de aprendizagem e esse enriquecimento da prática 

pedagógica deve remeter à análise dos procedimentos utilizados a partir do processo, 

oferecendo diferentes atividades lúdicas, conduzindo o aluno para a necessidade de 

reformular categorias e conceitos para compreender no dia a dia a realidade, para 

melhores condições de vida em comunidade; uma vez que o aprendizado escolar é vital 

para a leitura consciente do mundo em que se vive, local e globalmente. 

Nesse contexto, justifica-se este estudo pela importância que o jogo e suas 

contribuições trazem para o desenvolvimento do aluno no processo de aprendizagem, 

pois, como afirma Kishimoto (2003), brincar pode ser visto como um ato fundamental 

para o desenvolvimento da criança, pois é através da brincadeira que se alcança vários 

benefícios como: a melhora da socialização, da criatividade e da coordenação motora. 

Porém, vale ressaltar que, para estimular uma criança, não tem necessidade de 

presenteá-la com inúmeros brinquedos, basta que a criança manipule diferentes objetos, 

que ela fantasiará um mundo na imaginação. 

Inicialmente, esta pesquisa se apresenta com a introdução, traçando o caminho 

percorrido neste estudo, fala da importância do jogo no processo educativo, seus 

objetivos e justificativa. Na sequência, procura contextualizar o jogo como ferramenta 

principal nas aulas de Educação Física, buscando conhecer quando essa proposta teve 

origem; em seguida, procura cumprir as metas elencadas na pesquisa. Assim, com 

intuito de compreender com maior profundidade a temática trabalhada, os conceitos e 

reflexões são aqui discutidos à luz das teorias e pensamentos de autores como Piaget 

(1998), Santos (2002), Brougére (2003), Kishimoto (2003) Castellani Filho (2004), 

Chicon (2005), dentre outros. 

Ao final, apresentamos as considerações finais construídas a partir das 

reflexões teóricas e da realidade pesquisada, contribuindo para o conhecimento do 

processo de aprendizagem, principalmente na área de Educação Física no Ensino 

Fundamental, como recursos importantes para atingir os objetivos, as habilidades ligadas 
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à atividade motora, assim como a competência em conhecimento e interação com o 

mundo físico, competência social, cultural, autonomia e iniciativa pessoal. 

2. A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO PROCESSO EDUCATIVO 

Nas últimas décadas, os estudos sobre o lúdico inserido nas aulas de Educação 

Física vêm ampliando as reflexões feitas no campo desta disciplina. Conforme Paro 

(2004), a educação transformadora discutida no final do século XX, defendia a profunda 

interação educador-educando, voltada especialmente para a reelaboração dos 

conhecimentos e habilidades aprendidos e a produção de novos conhecimentos. O que 

nos leva a uma reflexão crítica dentro da realidade de que o brincar, segundo Brougére 

(2003), se constitui num mecanismo agradável e espontâneo, que auxilia a aprender 

habilidades sociais e motoras e a desenvolver o pensamento cognitivo, pois o professor 

tem total responsabilidade em articular jogos e brincadeiras com propósito de estimular 

a criatividade dos alunos.  

Para Santos (2002), o jogo é essencial para auxiliar a aprender habilidades da 

vida durante o desenvolvimento do educando. O brincar é uma das principais ocupações 

das crianças, é importante para o seu desenvolvimento e para elas se juntarem a outras 

crianças. É também uma oportunidade para os pais se conectarem com seus filhos. Os 

pais são os primeiros professores das crianças e muito desse ensino acontece por meio 

do brincar, pois permite que a criança entenda as regras da família e o que se espera 

dele. Conforme as crianças crescem, o jogo as ajuda a aprender a agir em sociedade. 

Voli (2002) acrescenta que a escola se constitui num organismo social, vivo e 

dinâmico, numa cultura que não se reduz ao somatório de salas de aula, onde os 

professores são individualmente responsáveis pelo trabalho pedagógico que 

desenvolvem. A responsabilidade de um professor de Educação Física, nesse sentido, ao 

incluir os jogos nos conteúdos a serem trabalhados, não pode ser apenas um jogo 

qualquer, mas requer habilidades, conhecimentos, não é apenas um jogo infantil. 

Brincar, para a criança, deve ser de uma maneira em que possa usar a mente e, melhor 

ainda, uma atitude de como usar a mente. O jogo é uma estrutura na qual deve-se 

combinar o pensamento, a linguagem e a fantasia.  

De acordo com Cavalcante (2000), um professor inovador, inteligente e 

atualizado deve saber que todo o conhecimento que deseja introduzir em seu ambiente 

de trabalho, precisa ser de seu domínio completo, ou seja, que tenha por objetivo 

conhecer a melhor forma de trabalhar com o lúdico visando desenvolver, adquirir e 

fortalecer os valores essenciais para o desenvolvimento dos educandos. O jogo, 
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conforme Weiss (1989), acontece espontaneamente a partir do momento que o educador 

passa a interagir com seus alunos. O jogo é dirigido por ele e as recompensas são 

recebidas por meio da manifestação do aprendizado e da manifestação das suas emoções 

internas. Assim, Cavalcante (2000) discorre que: 

 [...] Os alunos não conseguem formar um raciocínio lógico necessário 
à sua participação ativa na sociedade; não conseguem assimilar de 

modo autônomo e criativo as bases da ciência que propiciem a 

formação de convicções e atitudes a respeito da especialidade da 
prática social se este não se interagir com o conhecimento de maneira 

lúdica e criativa. Também não conseguem formar relações entre os 

conteúdos que são transmitidos nas aulas e a realidade da sua prática 
social e diária. Por não entenderam a importância da ludicidade dos 

conteúdos para as sua vidas, os alunos se comportam na sala de aula 

“formalmente”, ou seja, cumprem deveres de alunos para que possam 

conseguir aprovação da escola, sem se envolverem com os conteúdos 

estudados (CAVALCANTE, 2000, p. 12). 

Segundo Cavalcante, se os alunos não conseguem ainda formar um raciocínio 

lógico necessário para ter uma participação no seu meio social, seus professores ainda 

não estão fazendo a ponte certa entre a realidade vivenciada pelo aluno e o que este 

deve enfocar criticamente nas questões da aprendizagem, pois, a aprendizagem é 

geralmente produzida como resultado da soma de prática e teoria recebida. Assim, 

conforme Ariés (1978, p. 57), ao trabalhar a ludicidade, o educador deve ter em mente 

que, embora seu objetivo principal possa ser divertir, com o jogo eles também iniciam e 

melhoram um conjunto diversificado de habilidades como “controle do corpo em 

movimento, orientação no espaço, capacidade de representação, análise da realidade, 

ritmo, relacionamento com os outros, etc.”. 

Conforme esclarece ainda Ariés (1978), a situação vivenciada na atualidade 

aponta novos desafios para que os professores de Educação Física, através do ensino, 

possam contribuir com a formação dos alunos trabalhando as habilidades desenvolvidas 

por meio da ludicidade, ou seja, jogos que sejam instintivos, em que predomina o 

movimento, energia e parte de simulação e jogar juntos ou, até mesmo, travando 

batalhas, em situação em que a criança se manifesta e canaliza as emoções de forma 

criativa. 

Segundo Kishimoto (2003), o jogo é considerado uma das atividades mais 

agradáveis conhecidas até hoje, como uma forma de recreação em vez de trabalho. 

Como indicado pelos antecedentes, é jogado de tempos remotos, no entanto, o jogo em 

sala de aula tem uma conotação de trabalho que é aplicada uma boa dose de esforço, 
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tempo, concentração e expectativa, entre outros, mas não por esse motivo. O importante 

é que, ao ser trabalhado, o professor de Educação Física decida as atividades a serem 

desenvolvidas em conjunto com os alunos, assim como as atividades que vão ser 

aplicadas para mudar a rotina por outras, talvez mais interessantes; que sejam 

formuladas ideias para fazer aulas para estimular a criatividade. Professores devem ser 

comprometidos com o processo de aprendizagem, com o objetivo de que essas 

estratégias facilitem aos alunos o processo de ensino e aprendizagem. 

Kishimoto (2003), ao falar da didática, considera o jogo como um 

entretenimento que promove o conhecimento; enquanto produz satisfação e 

aprendizagem, o aluno pode desfrutar de um descanso real após um longo e árduo dia de 

estudo. Nesse sentido, o jogo favorece e estimula qualidades morais tais como: 

autocontrole, honestidade, segurança, a atenção focada no que faz, reflexão, a busca de 

alternativas para vencer, o respeito pelas regras do jogo, criatividade, curiosidade, 

imaginação, iniciativa, senso comum e solidariedade com seus amigos, com seu grupo, 

mas, sobretudo, quando bem orientados.  

Kishimoto (2003) fala também a respeito da competitividade que deve ser 

introduzida na busca de aprender a não estimular a adversidade ou ridicularizando o 

oponente, mas como um estímulo a aprendizagem significativa. O jogo inicialmente, 

segundo a autora, deve ser tomado em sua própria dimensão. O jogo trabalhado pelo 

professor de Educação Física serve para facilitar o aprendizado desde que as atividades 

sejam planejadas, agradáveis, com regras que permitam o fortalecimento de valores: 

amor, grupo e tolerância intergrupal, responsabilidade, solidariedade, autoconfiança, 

segurança; que incentivam a comunhão, a compartilhar ideias, conhecimento, 

preocupações, assim como os valores, o esforço para internalizar o conhecimento de 

uma forma significativa e não como um trabalho mecânico.  

Para Kishimoto (2003), este conhecimento em várias áreas favorece o 

crescimento biológico, mental e emocional - individual e social - dos participantes, ao 

mesmo tempo em que lhes dá um desenvolvimento integral e significativo. O professor 

faz com que seja possível realizar a tarefa, em face de seu comprometimento, mais 

dinâmico, divertido, inovador, criativo, eficiente e eficaz, onde sua engenhosidade se 

torna o eixo central da atividade. Desse modo, o jogo tomado como uma estratégia de 

aprendizagem não só permite que o aluno resolva seus conflitos reclusos e passe a 

enfrentar situações posteriores, com decisão, com base firme, desde que o facilitador o 

tenha orientado dessa maneira, “pois a aprendizagem conduzida pelos meios 

tradicionais, com grande obsolescência e ignorância, tende a perder validade” 

(KISHIMOTO, 2003, p. 56). 



Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 84 

Santos (2002, p.65) chama atenção para que o “domínio da ciência lúdica, 

refletido na matéria de ensino, bem como de seus métodos próprios é, sem dúvida, 

condição prévia para seu ensino”. A autora complementa colocando que: “... mas, 

cumpre destacar o fato de que nem a ciência é idêntica aos métodos de ensino, ainda 

que guardem entre si uma unidade” (p. 67). Quando se trata de ensinar as bases de uma 

ciência, opera-se uma transmutação didático-pedagógica, em que os conteúdos dessa 

ciência transformam em conteúdos de ensino. Nesse entendimento, deve haver, pois, 

uma autonomia relativa dos objetivos traçados por quem ensina e a absorção por quem 

aprende. Então nesse caso, os professores têm que ter a responsabilidade de organizar as 

atividades a serem trabalhadas, de modo que sejam didaticamente assimiláveis pelos 

alunos, conforme idade, nível de desenvolvimento mental, condição prévia de 

aprendizagens e condições socioculturais:  

[...] Os jogos oferecem uma alternativa diferente, o professor hábil e 

cuidadoso de sua responsabilidade tende a procurar formas que facilitem o 

processo. Os jogos indicam um caminho que o professor pode ou não 

continuar ou pode ajudá-lo a conceber outras atividades curtas, agradáveis e 
diferentes de todos os pontos para abordar o processo sem muita dificuldade 

(KISHIMOTO, 2003, p. 62). 

Segundo a autora, os jogos oferecem uma alternativa diferente, em que o 

professor de Educação Física tenha que ser cuidadoso e tenha responsabilidade e 

procure maneiras de facilitar o processo do ensino e aprendizagem. Dessa forma, a 

oportunidade de jogar tem um efeito sobre a criatividade da criança mais tarde. Nesse 

entendimento, o jogo serve como um veículo para a aquisição da linguagem, do 

raciocínio lógico, da sociabilidade, para compreender as regras e ajudar o aluno a 

assimilar as experiências para alcançar sua própria compreensão do mundo.  

Conforme Kishimoto (2003), o jogo é um instrumento privilegiado de 

intervenção educativa. Por meio do jogo os alunos podem manifestar espontaneamente, 

pois auxilia no desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo e social, uma vez que 

permite atenção, memória ou a imitação de comportamentos sociais. Através dos jogos, 

meninas e meninos abordam o conhecimento do ambiente que os rodeia, seus próprios 

pensamentos e emoções e os dos outros. Por causa de sua natureza motivadora, criativa 

e agradável, a atividade recreativa é de fundamental importância. 

De acordo com Cória-Sabini e Lucena (2005, p.78): "O jogo é um elemento 

essencial para o desenvolvimento infantil”, de grande importância como atividade 
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física, liberando energia e equilíbrio emocional, ao mesmo tempo, como recurso de 

aprendizagem, e, portanto, seu desenvolvimento desperta a capacidade de 

representação, de adquirir habilidades sociais e conhecer os valores que são 

experimentados. 

Portanto, devemos ter em mente que o jogo é uma atividade natural na criança 

e tem uma enorme importância no seu desenvolvimento, por isso deve ser estimulado e 

garantido. A Educação Física deve privilegiar dentro dos seus espaços os diferentes 

tipos de jogos (sensorial, motor, simbólico, verbal, dramático, regras e acaso, 

construtivo etc.). Ao mesmo tempo, enfatiza-se que o jogo deve ser tratado como uma 

atividade própria e não como uma recompensa que as crianças obtêm quando terminam 

de fazer suas obrigações escolares, porque o jogo é uma atividade lúdica que ajuda as 

crianças a realizar a descoberta aprendendo. Essa atividade os ajuda na interação e no 

relacionamento com seus pares e com o meio ambiente. O jogo ajuda as crianças a 

antecipar o que vai acontecer, planejar, estimular o pensamento estratégico. Em suma, o 

jogo tem muitos benefícios cognitivos, sociais e emocionais. 

2.1. O jogo como ferramenta principal nas aulas de educação física 

 

A área de Educação Física no Ensino Fundamental, de acordo com Castellani 

Filho (2004, p.56), possui, entre outros objetivos: "Conhecer e valorizar a diversidade de 

atividades físicas, recreativas e esportivas como elementos cultural, mostrando uma 

atitude crítica tanto do ponto de vista do participante quanto do espectador ", desse 

modo, um dos recursos mais importantes que temos para atingir esse objetivo é o jogo. O 

autor explica que por meio dos jogos e brincadeiras a criança desenvolve não apenas as 

habilidades ligadas a atividade motora e a aquisição de elementos da cultura corporal, 

mas também, a competência em conhecimento e interação com o mundo físico, 

competência social e cívica, competência cultural e artística, autonomia e iniciativa 

pessoal, a competência de aprender para aprender, a competência em comunicação 

linguística, dentre outras.  

Como professor dessa importante disciplina, Chicon (2005) coloca que um dos 

aspectos mais interessantes é encaminhar o educando para explorar as atividades 

lúdicas. Para esse autor, o jogo é um elemento-chave para o desenvolvimento de 

Potencialidades afetivas, sensório-motoras, cognitivas, relacionais e sociais da criança.  
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Para Gonçalves (2011, p.11), o jogo é "uma maneira de interagir com a 

realidade, determinado por fatores internos de quem brinca com uma atividade 

intrinsecamente, e não por causa dos fatores externos da realidade externa”. Em outros 

termos, o autor coloca que o jogo é um fim em si mesmo, uma vez que a ação lúdica 

produz prazer, alegria e satisfação quando executada, como a arte, brincar tem uma 

execução que só tem o propósito de se realizar.  

Gonçalves (2011) acrescenta ainda que psicólogos e pedagogos reconhecem o 

jogo como atividades benéficas para os alunos, pois aumentam sua criatividade, suas 

habilidades sociais, seu desejo de melhorar e ainda sua incorporação no grupo 

respeitando regras. A autora coloca que embora os educadores reconheçam a 

importância do jogo como uma ferramenta de aprendizagem, no dia a dia da 

organização escolar podem perder princípios teóricos e pragmáticos para se sustentar e, 

muitas vezes, o jogo permanece relegado a um segundo plano nas escolas, uma maneira 

de passar o tempo, sem conceder a importância didática que possui.  

Moraes (2006, p.45) afirma que os jogos têm características básicas que 

geralmente incluem "um conjunto de forças físicas ou mentais, exigindo que os 

participantes sigam um grupo de regras para atingir um objetivo.” A autora 

complementa que, os jogos podem incluir um elemento tanto da realidade como de 

fantasia. Um jogo envolve a competição com os outros, com um computador ou consigo 

mesmo. Dessa forma, os benefícios que são extraídos do jogo como ferramenta para o 

processo de ensino-aprendizagem são numerosos. 

Por um lado, Moraes (2006) é categórica ao afirmar que há a motivação 

intrínseca do próprio jogo, o desejo de obter o melhor resultado possível e a 

competitividade que ele gera. Além disso, participar de um jogo requer a aceitação das 

regras estabelecidas, com a consequente disciplina necessária para a execução correta. 

Por fim, a variedade de contextos e cenários que podem ser relacionados à atividade 

lúdica, permite que ela se adapte a múltiplos conteúdos curriculares sem ser percebida 

como uma atividade rotineira ou chata. O uso do jogo permite sair da rotina, dos 

materiais ordinários, do livro didático para que os alunos encontrem sua aprendizagem 

muito mais estimulante. 
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Conforme Oliveira (2003), uma das maiores dificuldades que o educador 

enfrenta é justamente o papel que ele mesmo deve assumir diante das atividades lúdicas. 

Sabe-se que a aprendizagem envolve também as atividades que não são lideradas pelo 

professor, mas também que o jogo iniciado pelas crianças é aquele que fornece um 

contexto ideal para a aprendizagem. Portanto, encontrar o equilíbrio entre as duas 

posições é um desafio que muitas vezes é difícil de enfrentar. Essas razões e o lugar que 

ocupou o lúdico na chamada "escola tradicional" são hoje barreiras para que os 

professores se inclinem para uma metodologia mais lúdica. 

Um dos desafios enfrentados, segundo Oliveira (2003, p.65), por qualquer 

professor que queira promover uma metodologia inovadora, longe dos postulados 

típicos da escola tradicional, é justamente aproveitar todos os benefícios que uma 

metodologia divertida pode oferecer e tentar integrá-la em seus programas diários, já 

que para a Oliveira, "o jogo não é apenas uma atividade espontânea, mas é 

disponibilizado à criança para que alguns objetivos sejam cumpridos e desenvolvam 

todo o seu potencial, uma vez que ele próprio permite a socialização das crianças" 

(p.65). O ambiente escolar favorece a aprendizagem significativa, estimula a 

imaginação, aumenta o raciocínio lógico. 

O jogo, segundo Soares (2007), representa nas crianças um meio prático de 

comunicação, expressão, consolidação e construção da aprendizagem. O jogo é gratuito 

e voluntário, no qual ninguém participa de forma obrigatória. Sua essência está em 

demonstrar gosto ou raiva, controle de emoções e impulsos. É uma atividade cognitiva 

relativamente complexa, porque leva as crianças a um mundo cheio de ficção, onde o 

pensamento simbólico da criança aparece (PIAGET, 1981). Da mesma forma, é 

inclusivo e global, no qual o funcionamento de todo o corpo está envolvido.  

Soares (2007, p.71) complementa afirmando que “o jogo na vida escolar 

adquire um papel muito significativo, porque as estratégias que ele promove ajudam a 

melhorar os processos de aprendizagem”. O jogo proporciona às crianças habilidades 

que lhes permitem explorar novas realidades, estar alertas, desenvolver sensibilidade às 

percepções, habilidades para resolver problemas, fortalecer habilidades de decisão e 

reação. As propostas lúdicas no ambiente escolar estimulam e servem de suporte para 

uma ampla variedade de habilidades cognitivas, sociais, comunicativas e até mesmo de 

amadurecimento. 
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Segundo Moraes (2006, p.18), o jogo é "uma atividade vital indispensável 

desenvolvimento humano”, pois contribui de maneira relevante para o desenvolvimento 

integral criança durante a sua infância. O jogo é uma necessidade vital, porque a criança 

precisa de ação, tem necessidade de manipular objetos, interagir com outros, e é 

exatamente isso que o jogo proporciona. Para essa autora, os jogos cooperativos definem 

a partir de sete parâmetros ou características: prazer, liberdade, processo, ação, ficção, 

seriedade e rigor O jogo pode ser definido como uma atividade que traz prazer, livre e 

espontânea, que é feito com o propósito de desfrutar, e ajuda a criança a se conhecer, a se 

relacionar com os outros e entender o mundo que a rodeia. 

Portanto, compreende-se que o brincar é muito importante não só para 

sobrevivência em grupo, mas também porque oferece a oportunidade de praticar rotinas 

parciais e sequenciais de comportamento que, em seguida, formam um conjunto de 

habilidades, e também estimula a capacidade de resolver os problemas. Assim, o jogo 

ajuda as crianças a aprender de maneira casual, muitas coisas que, de outra forma, 

pareceriam muito complicadas: “Serve não somente para liberar o excesso de energia, 

mas também recuperar, descansar e libertar-se das tensões psíquicas vividas no 

cotidiano” (MORAES, 2006, p.18). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo analisar os benefícios que o jogo pode 

proporcionar para o desenvolvimento do potencial crítico e criativo do educando 

enquanto sujeito da aprendizagem. Assim, pode-se compreender que os jogos trazem 

benefícios para o desenvolvimento do educando e contribuem na formação do aluno a 

partir do momento que este inicia seu processo do ensino e aprendizagem, considerando 

que a brincadeira é uma forma privilegiada de aprender, é uma necessidade do ser 

humano, em qualquer idade, e é através do brincar que a criança desenvolve algumas 

capacidades como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação e, também, pode 

desenvolver habilidades motoras como: agilidade, coordenação e equilíbrio, além de 

facilitar o processo de socialização e comunicação e expressão. 

Compreendeu-se que os jogos, quando bem trabalhados pelos professores, se 

constituem em grande valor no processo ensino-aprendizagem. Também pode 
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compreender que o educando aprende melhor brincando e que todos os conteúdos 

podem ser ensinados através das brincadeiras, ou seja, em atividades 

predominantemente lúdicas. As atividades com os brinquedos terão sempre objetivos 

didático-pedagógicos e visarão propiciar o desenvolvimento integral do educando.  

Conclui-se que o papel do lúdico, por meio dos jogos aplicados na disciplina de 

Educação Física, é de fundamental importância, pois enquanto ferramenta para 

beneficiar o aprendizado constituirá um ambiente mais agradável e o professor, ao se 

conscientizar das vantagens do brincar no espaço escolar, proporcionará condições para 

o desenvolvimento como possibilidade de criar situações e novas formas de conceber a 

realidade social e cultural em que vive, além de servir como base para a construção de 

conhecimentos. Isto faz com que o brincar seja uma grande fonte de desenvolvimento e 

aprendizagem, permitindo a execução de múltiplas possibilidades.  
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