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Introdução

Um dos temas mais discutidos na área da educação, 
atualmente, é a importância da atividade lúdica na 
escola. Segundo os construtivistas, a brincadeira 
permite decidir, pensar, sentir emoções distintas, 
competir, cooperar, construir, experimentar, descobrir, 
aceitar limites, surpreender-se, e sobretudo contribui no 
desenvolvimento do ensino/aprendizagem, nos aspectos 
motores e cognitivos. Vygotsky considera a brincadeira 
uma grande fonte de desenvolvimento que contém 
todas as tendências do desenvolvimento de forma 
condensada. Para ele a brincadeira fornece ampla 
estrutura básica para mudanças das necessidades e da 
consciência. Pois, nas brincadeiras, as crianças 
ressignificam o que vive e sentem.

Para Brougère (1997), a brincadeira é a forma que a 
criança utiliza para começar a aprender os elementos da 
cultura, é onde ocorre as mais importantes mudanças 
no desenvolvimento psíquico da criança dentro da qual 
se desenvolve o pensamento abstrato. Para o autor a 
brincadeira não é uma atividade inata, mas, é um fato 
social uma vez que não é criada espontaneamente, e 
sim para representar a realidade da sociedade em que a 
criança está inserida. Ele ainda afirma que a 
brincadeira implica tomar decisões, mesmo que 
simples. Decidir brincar é aceitar uma proposta, seja 
ela vinda de um parceiro, de uma brincadeira ou de um 
jogo com regras preestabelecidas.

Pereira (2005), por sua vez, chama a atenção de que 
as brincadeiras são uma linguagem que perpassa toda a 
nossa experiência de vida. São gestos, sons, 
expressões, inflexões, declarações e imagens que se 
inter-relacionam. 

Na brincadeira, a criança se apropria dos conteúdos 
disponíveis, tornando-os seus, através de uma 
construção específica. As brincadeiras variam segundo 
as idades, o gênero e os níveis de interação lúdica. As 
brincadeiras coletivas expressam apropriações de 
conteúdos diferentes dos que estão presentes numa 
situação individual.

O presente artigo tem o objetivo de analisar como o jogo 
de Queimada pode favorecer o trabalho coletivo entre os 
alunos no contexto escolar. Para alcançar tal objetivo foi 
necessário: observar como se dá a interação dos alunos em 
sala de aula; analisar o comportamento e  a relação entre os 
alunos da mesma equipe referente ao cumprimento das 
regras e  das estratégias combinadas pelo grupo durante a 
partida de Queimada;  investigar como os educandos das 
equipes adversárias interagem e observar as questões de 
gênero e de liderança no decorrer da partida.

Material e métodos

Esse estudo foi realizado numa instituição privada de 
ensino, localizada no bairro de Barra de Jangada no 
município de Jaboatão dos Guararapes, com uma turma de 
3º série do Ensino Fundamental I. A sala de aula possui 
quinze alunos, sendo treze meninos e duas meninas. Essa 
série segundo as nossas observações e relatos da 
professora, os alunos fazem as atividades e participam das 
discussões de maneira crítica – reflexiva. 

O período de estudo divide-se em três momentos: A. 
Observação da sala de aula; B. Aplicação de uma seqüência 
didática sobre o jogo de queimada C. Análise do relato da 
experiência.

Resultados

No primeiro momento a sala foi organizada em círculo e 
foram feitas as seguintes perguntas para que os alunos 
discutissem: “vocês gostam de brincar?”/ De que vocês 
gostam de brincar?/Quais são os jogos que vocês mais 
gostam?/ As crianças de antigamente brincavam como 
vocês hoje?”

Após essa discussão pedagógica direcionamos o debate 
para o nosso objetivo, o jogo de Queimada. Com isso, 
fizemos as seguintes indagações: “Vocês conhecem o jogo 
de Queimada?/Quais são as regras desse jogo?/Será que 
antigamente as crianças jogavam queimada?”



Os educandos responderam que já tinham ouvido 
falar do jogo, mas, apenas dois alunos vivenciaram essa 
atividade lúdica. Por nunca terem vivenciado a maioria 
da turma não tinha o conhecimento do funcionamento 
do jogo.

Depois de discutir as regras do jogo, fizemos 
coletivamente a seleção das que utilizaríamos e 
readaptamos algumas outras regras para que todos 
pudessem jogar e permanecer no jogo.

Estabelecidas às normas e regras nos dirigimos ao 
pátio para jogar. Em seguida selecionamos os líderes 
da  equipe T e equipe X, tendo cada uma quatro 
participantes [Figura1].

Durante o jogo [Figura 2] os alunos mostraram ter 
compreendido claramente as regras discutidas  
previamente e quando alguém desobedecia  uma norma 
o próprio grupo advertia sobre o erro.

Com a finalização do jogo a docente reuniu os 
participantes em círculo a fim de discutir e refletir 
sobre o comportamento deles na atividade proposta.

Nesse momento a educadora fez intervenções, 
discutindo e refletindo acerca da importância de se 
trabalhar em grupo, do respeito aos limites, da 
obediência às regras e do respeito às características 
individuais de cada um; enfatizando a relevância desses 
aspectos para  alcançar os objetivos coletivos do jogo, 
e sobretudo, afirmando que essas características são 
necessárias no convívio em sociedade .   

Discussão

Em nossa vivência pudemos observar que todos os 
alunos, no início do jogo, se afirmavam líderes. 
Entretanto, é no decorrer do jogo que os verdadeiros 
líderes vão ganhando destaque  e o respeito dos colegas 
na partida.  È nesse momento de interação que o sujeito 
se reconhece como líder e os outros jogadores da 
equipe também o reconhecem como chefe do grupo.

A participação em jogos contribui para a formação 
de atitudes sociais: respeito mútuo, cooperação, 
obediência às regras, senso de responsabilidade, senso 
de justiça, iniciativa pessoal e grupal.

Levando em consideração as características da turma 
observada: dificuldades nas relações interpessoais, 

agressividade verbal com os colegas, individualismos e   a 
questão de gênero, o trabalho com jogo é muito pertinente, 
uma vez que é no jogo que essas  atitudes aparecem 
fortemente e é por meio do jogo que o educador pode 
desenvolver seqüências didáticas que objetivem discutir, 
refletir e  contribuir  para que esses comportamentos sejam 
minimizados dentro do contexto escolar.

Um fazer pedagógico contínuo que contemple atividades 
propiciadoras do trabalho coletivo é fundamental quando se 
quer formar sujeitos críticos e reflexivos, que estejam em 
constante dialética com o conhecimento, com  outro, com o 
mundo.

O jogo é uma forma de vínculo que une a vontade e o 
prazer durante a realização de uma atividade. O ensino 
utilizando meios lúdicos cria ambientes atraentes servindo 
como estímulo para o desenvolvimento integral da criança.

Nesse estudo acerca da temática, a importância do jogo 
para o desenvolvimento da coletividade escolar - o jogo de 
queimada: um estudo de caso. Verificamos como são 
amplas, as discussões de estudiosos sobre a relevância do 
jogo no processo de desenvolvimento dos aspectos: 
cognitivo, afetivo, social e motor. Além disso, nos 
propiciou o conhecimento, entendimento, reflexão e 
diferenciação entre o jogo, a brincadeira, o brincar e a 
ludicidade e a importância do papel do educador nessas 
atividades no contexto escolar.

Sabendo que através do jogo podem-se abordar questões 
pedagógicas, sociais e cognitivas, mas é válido ressaltar 
que o educador deve ter bem claro que na aplicação dos 
jogos é necessário adotar algumas posturas, tais quais: ser 
um guia; ser um desafiador, estimulador do conhecimento; 
ser um problematizador; analisar e discutir o porquê, para 
quê, para quem e os efeitos do jogo; motivar sempre os 
alunos; ter variedades de jogos e técnicas; adaptar-se a 
realidade e ter flexibilidade; preparar e conscientizar os 
alunos para os jogos em grupos.
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