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O objetivo do presente material é o de relatar a classificação dos jogos segundo
Jean Piaget (1896-1980) e, ao mesmo tempo, mostrar importância dos mesmos para os
processos de desenvolvimento e aprendizagem infantil.
O material mostra-se relevante para compreendermos a necessidade de
utilizarmos a classificação dos jogos, e para conhecermos a criança sob o ponto de vista
das brincadeiras, sendo que

estas podem ser informações que nos auxiliam na

compreensão de como a criança está aprendendo e em qual etapa do desenvolvimento
ela se encontra, independente da sua idade cronológica.
No processo de desenvolvimento humano, encontramos os jogos que surgem nos
primeiros meses e vão até os últimos dias de vida. Segundo Piaget (apud
RIBEIRO,2005,p.36) “[...]a palavra jogo é empregada para se referir a uma série de
condutas que surgem no processo evolutivo da criança e atendem a diferentes
necessidades das etapas do seu desenvolvimento”.
O jogo mostra-se importante para o processo de desenvolvimento e
aprendizagem da criança porque é através dele que começam as interações entre a
criança, as pessoas que estão ao seu redor e o meio ambiente.
Assim, a criança ao interagir com o seu meio tem como resultado a adaptação, e
a partir deste processo ocorre a construção do conhecimento, ou seja, tem-se o
desenvolvimento da inteligência.
O processo de adaptação ou eqüilibração é constituído por dois outros processos,
a assimilação e a acomodação. Desta forma para que aconteça o desenvolvimento
cognitivo infantil é necessário que a criança realize o ciclo completo do processo.
Os jogos, segundo Piaget, estão relacionados com o processo de adaptação “[...]
o ato da inteligência culmina num equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, [...] o
jogo é essencialmente assimilação, ou assimilação predominando sobre a acomodação.”
(PIAGET, 1978, p.115)
Observamos, desta maneira, a importância da utilização dos jogos pelas crianças
durante o seu processo de desenvolvimento e também na aprendizagem da criança.
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Segundo Piaget ( apud RIBEIRO,2005,p.38):
[...] compreender a função dos jogos na infância, identifica neles um
meio poderoso para a aprendizagem, pois, jogando, a criança
desenvolve suas percepções, sua inteligência, suas tendências à
experimentação e seus comportamentos sociais. Entretanto, salienta
que o real significado dos jogos só pode ser bem compreendido se sua
análise for apoiada na noção de assimilação.

Desta forma, o processo de desenvolvimento e da aprendizagem infantil pode ser
analisado através da observação dos jogos com os quais a criança brinca, e na maneira
como ela brinca com os brinquedos. A partir destas informações podemos entender o
desenvolvimento cognitivo da criança.
Assim, o brincar infantil é uma atividade imprescindível para ser estudada pelos
diversos profissionais da educação e da saúde, já que as crianças aprendem a conhecer o
mundo através das suas brincadeiras.
Além disso, durante o processo de desenvolvimento humano, os jogos permitem
a socialização das crianças com os seus pares e os adultos, também sendo um dos
mecanismos que conduzem ao equilíbrio emocional.
Seguindo a linha de pensamento de Piaget:
O desenvolvimento cognitivo do ser humano passa por etapas em que
a ordem de progresso não varia: cada etapa integra a precedente e
lança as bases da seguinte. Cada indivíduo chega a estes patamares
segundo o seu próprio ritmo, e as características cronológicas que lhe
são atribuídas são aproximativas. O itinerário pessoal seguido e a
ordem de chegada às diferentes etapas do desenvolvimento implicam
no retorno a patamares anteriores; por isso introduzem nuances, em
graus diversos,do nível de complexidade possível das formas lúdicas
em causa. Assim, enquanto o adolescente pode fazer ainda jogos de
acoplagem, o bebê não pode ter acesso, aos seis meses, a um jogo de
regras complexas.(FRIEDMANN, 1992,p.175)

Portanto, os jogos, para Piaget, acontecem seguindo o processo do
desenvolvimento humano, onde cada etapa do desenvolvimento depende da anterior e,
ao mesmo tempo, seguindo uma graduação de complexidade nas ações realizadas pela
criança, o processo não se dá de forma saltatória, mas sim, seqüencial.
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Desta forma, Jean Piaget (1945) realizou estudos sobre as diferentes categorias
de jogos e descreveu a evolução das formas fundamentais do jogo. Tais categorias e
suas características são citadas logo abaixo:
1 - Jogos de Exercícios: (dos primeiros meses até a vida adulta)
Segundo Friedmann ( 1995,p.174):
Desde os primeiros meses, as crianças repetem todo o tipo de
movimento e de gestos. Elas têm prazer com a repetição, com o
resultado imediato dos efeitos produzidos. Estes jogos fazem a sua
aparição com os primeiros exercícios sensoriais e motores simples ou
combinações de ação com ou sem finalidade aparente, como puxa um
fio, abanar um objeto sonoro, bater num objeto mole, fazer rodas um
pião, dar pancadas, etc. Os jogos de exercícios prolongam-se por
vezes até a idade adulta, mas implicam em poucas aquisições novas
assim geralmente tentem a diminuir de intensidade e de importância
com a idade.

Ribeiro (2005,p.36) descreve da seguinte maneira a classificação dos jogos:
O jogo de exercício é o primeiro a aparecer e seus primórdios são
encontrados já nas primeiras condutas aprendidas do bebê. Piaget
(ibidem) caracteriza-o como um simples “exercício”, que põe em ação
um conjunto variado de condutas, as quais modificam as estruturas a
elas subjacentes e que têm como finalidade o prazer funcional que a
criança com elas obtém.

Os jogos de exercícios aparecem a partir do prazer que a criança tem em estar
realizando a atividade em si, ou seja, este prazer vincula-se a realização do movimento
do seu corpo, o que permite-lhe desenvolver os reflexos em comportamentos.
Isto acarretará na aprendizagem dos vários movimentos mais complexos e
também no estímulo à maturação neurofisiológica da criança.

2 - Jogos Simbólicos: (dois anos aos seis anos)
Segundo Friedmann (1995,p.174):
A representação de um objeto por outro e a simulação caracterizam
estes jogos. A criança começa a fazer imitações, a brincar de faz-deconta, representa o pai e a mãe, simula acontecimentos imaginários,
brinca com as diversas situações do mundo social dos adultos. Os
jogos e brinquedos deste grupo são os pequenos personagens
articulados, como a boneca, os acessórios das bonecas, as marionetes,
os vestidos, etc.
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Segundo Ribeiro (2005,p.37): “
o jogo simbólico(...) já depende da possibilidade de a criança
reapresentar mentalmente um objeto ou situação ausente e
“presentificá-lo” por meio de ficção valendo-se de outros objetos ou
ações.Os primeiros jogos simbólicos, que possuem uma estrutura
muito simples e que depois evoluem para as chamadas brincadeiras de
faz-de-conta, têm seu início no segundo ano de vida da criança e
predominam por volta de quatro a sete anos.

Os jogos simbólicos são importantes para o desenvolvimento cognitivo da
criança, pois é a partir deles que ela constrói novos conceitos. À medida que a criança
realiza as imitações dos adultos que a rodeiam, ela adquire uma nova aprendizagem, que
é realizada no momento em que ela tem que realizar ações ou falas que antes não tinha
apresentado.
Assim, é através da imitação dos adultos que a criança irá fazer o treinamento
dos seus futuros papéis sociais.
3 - Jogos de Acoplagem (ou de construção):
Segundo Friedmann (1995, p.174):
Os jogos de construção e de ordenação fundados sobre uma forma
lúdica compreendida na acoplagem, não constituem uma etapa como
as outras nesta seqüência. Eles marcam uma posição intermediária,
uma espécie de fronteira entre as formas principais. Se o mesmo
pedaço de madeira, ao longo da etapa precedente, serviu para
representar um barco, um carro, pode agora servir para construí-lo,
juntando-o a outros elementos, combinando-o para fazer um todo. As
formas de atividades lúdicas que correspondem a uma tal definição
são, pois, chamadas, em termos da presente análise, de jogos de
acoplagem.

Para Piaget, os jogos de construção não se constituam em outra classe, pois ele
considera que este jogo é uma transição entre os jogos e as condutas de adaptação.
Segundo Ribeiro (2005,p.38): “[...] os jogos de construção são aqueles que a
criança reproduz objetos ou situações que representam, em grande medida, objetos reais
ou situações sociais. [...].” Nestes jogos, a criança não apenas imagina o brinquedo, ela
transforma um objeto qualquer, no brinquedo imaginado.
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4 - Jogos de regras simples e complexas: (cinco anos até a vida adulta)
Segundo Friedmann (1995,p.175):
Estes jogos iniciam-se muito progressivamente entre os quatro e os
sete anos, e de modo confuso. É sobretudo durante o período dos sete
anos que eles se desenvolvem sobre a forma de jogos de regras
simples e complexas, diretamente ligadas à ação e geralmente
sustentadas aos outros procedimentos lúdicos que têm tendência para
se atenuar, subsistem, podendo desenvolver-se nos adolescentes e nos
adultos, tomando uma forma mais elaborada. Eles se interessam mais
por jogos de regras complexas, mais independentes da ação e
baseados em raciocínios e combinações puramente lógicas, hipóteses,
estratégias e deduções, tal como xadrez, jogos de estratégia
complexos, jogos esportivos complexos, etc.

Segundo Ribeiro (2005,p.37):
[...] este tipo de jogo introduz a regra como elemento novo, que resulta
da organização coletiva das atividades lúdicas. [...] tem seu apogeu a
partir dos sete, quando a criança já venceu uma importante etapa em
direção ao pensamento socializado,e, diferentemente dos de exercício
e dos jogos simbólicos, não declina com a idade. Pode assumir a
forma de combinações sensório-motoras (como nas corridas ou nos
jogos com bolas) ou intelectuais (por exemplo, os jogos de cartas ou
de tabuleiro), envolve a competição entre indivíduos e é
regulamentado por um código transmitido de geração a geração, ou
mesmo por acordos momentâneos feitos entre os jogadores, mas que
são mantidos enquanto dura o jogo.

Nesta fase, existe também o entendimento do início da moral na criança, ou seja,
ela começa a perceber que os jogos apresentam regras, porém, ela ainda realiza as
brincadeiras para satisfazer seus interesses motores e simbólicos, e não tanto para
participarem de uma atividade coletiva. Piaget nomeia esta etapa do desenvolvimento
moral de Anomia.
A segunda etapa, chamada de Heteronomia, que começa aproximadamente aos
9-10 anos, as crianças apresentam interesse em participar de atividades coletivas e
regradas.
À medida que a criança avança em seu processo de desenvolvimento, as ações
realizadas por ela ficam cada vez mais complexas e, conseqüentemente, solicitam novas
aprendizagens que irão integra-se com as já existentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o que foi exposto, podemos entender que o jogo é uma atividade
que está presente no processo evolutivo do ser humano, e que é através dele que a
criança começa a realizar os seus primeiros passos para a sua aprendizagem, e também é
um dos “sinalizadores” para identificarmos como está ocorrendo o processo de
desenvolvimento e da aprendizagem da criança.
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