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RESUMO 

A pesquisa objetivou realizar uma analise sobre a utilização de jogos pedagógicos para despertar o 

interesse pelos jogos de tabuleiro,  desenvolvendo o raciocínio lógico,  criatividade, desenvolvendo e 

fortalecendo as relações interpessoais  e a estimulação da memorização dos acadêmicos da 

universidade da maturidade. O lócus da pesquisa foi na Universidade da Maturidade (UMA), campus 

da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas. Participaram dos jogos cerca de 40 acadêmicos, 

mas apenas 22 reponderam o questionário aplicado após a atividade com os jogos.  O questionário foi 

composto de seis perguntas, e encontramos o seguinte resultado: 88% dos participantes dos jogos 

gostaram da atividade; o jogo da velha/memória é o preterido por eles; o jogo mais difícil foi o 

Alquerque, e o jogo mais interessante foi o jogo da onça. Foi questionado também se eles conheciam a 

metodologia de ensino por meio de jogos pedagógicos, 13 pessoas responderam que não, que 

passaram a conhecer no período que frequentam a UMA. Conclui-se que a atividade foi interessante, 

instigante e que os professores devem recorrer a esta metodologia de ensino, pois integra os 

estudantes, estimula o raciocínio e amplia as capacidades da memorização.  
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa objetivou realizar uma analise sobre a utilização de jogos de tabuleiro de forma  

pedagógicos para despertar o interesse pelo ensino de jogos, desenvolvendo o raciocínio lógico, 

cognitivo, afetivo social  e a estimulação da memorização dos acadêmicos da Universidade da 

Maturidade. A educação, seja ela no atendimento à educação básica ou no ensino superior, necessita 

de planejamento, organização, e de espaço lúdico de aprendizagem, e os jogos são esta oportunidade.  

Segundo Pascoal (2002), o envelhecimento é um processo normal no desenvolvimento de 

todos os seres vivos, tendo o seu princípio na concepção que distinguem o Envelhecimento primário 

como aquele que ocorre durante todo o decorrer da vida, desde o nascimento. Abrange as mudanças 

físicas universais e irreversíveis que ocorrem em todos os organismos vivos à medida que envelhecem. 

E o Envelhecimento secundário que implica em mudanças causadas por determinadas condições ou 

enfermidades, que podem estar relacionadas com a idade, mas não é resultado inevitável da idade. 

A Universidade da Maturidade como projeto de extensão, iniciou em 2006 por meio de uma 

proposta do curso de pedagogia da UFT. Até a presente data, formou mais de 2.500 estudantes no 

Tocantins, formando o “Educador, Social e Político do Envelhecimento Humano”. O curso possui a 

duração de dois anos, 4 semestre e oferece atividades de ensino e aprendizagem, lazer e cultura aos 

acadêmicos que possuem acima de 45 anos.  

A proposta dos jogos foi uma atividade de parceria entre os professores de educação física e 

de história e tanatopedagogia da UMA, juntos aplicaram por varias vezes os jogos, ofertando laser, 
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entretenimento e aprendizagem aos acadêmicos, bem como, exercícios mentais e raciocínio lógico, 

que exercita a memória.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a pesquisa participativa, com revisão bibliográfica. Professores e 

estudantes brincaram com os jogos, e registravam as dificuldades e aprendizagem dos acadêmicos da 

universidade da maturidade (UMA). Foram aplicados também 22 questionários sobre a aprendizagem 

e o tipo de jogo que eles mais gostaram e ou aprenderam. No entanto, há velhos que se negam a 

brincar com os jogos, ainda possuem uma visão carregada de preconceitos, ou seja, brincadeiras só 

para crianças. No entanto, quanto mais lúdicas forem as aulas, mas eles se adaptam a aprender 

brincando. Os jogos de tabuleiros utilizados foram: jogo da velha, jogo da memória, jogo da onça, 

Alquerque. Os estudantes jogam em dupla, e os que acertam mais vezes ganham brindes, uma forma 

de incentivar a concentração no jogo e consequentemente atividades de memorização.  

DISCUSSÃO 

Os jogos pedagógicos são uma ferramenta valiosa no processo de ensino e aprendizagem, seja 

com estudantes jovens, adultos ou velhos. Para entender melhor a importância do lúdico na prática 

pedagógica, é necessário compreender a escola como espaço, democrático e universal de ensinar, com 

a principal função de socializar os conhecimentos dos estudantes. Kishimoto (2008) nos mostra que 

muitos professores reconhecem a importância do jogo, através de seu significado associando a função 

lúdica com a forma pedagógica de como é trabalhado o jogo. Trabalhar com jogos pedagógicos 

possibilitam aos estudantes, uma visão mais ampla e facilidade de assimilar o conteúdo, desafiando-os 

a buscar respostas cuja construção resulta em uma nova aprendizagem. 

Para estudantes com algum tipo de dificuldade (mau aproveitamento escolar, notas baixas, 

desorganização, etc.), a proposta é identificar, também no contexto de jogos, onde estão localizadas as 

principais defasagens para viabilizar a realização de tarefas e a compreensão dos conteúdos até então 

não dominados, facilitando as fases do desenvolvimento da alfabetização e outras necessidades de 

aprendizagens, no caso específico de pessoas idosas.  

 

A aprendizagem através de jogos, como dominó, palavras cruzadas, memória e 

outros permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até 

divertido. Para isso, eles devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as lacunas 

que se produzem na atividade escolar diária (VYGOTSKY 1988, p.47).  

Vygotsky (1988) nos mostra que é necessário construir espaço, meios e tempo para que os 

alunos joguem na sala de aula e ao mesmo tempo é um desafio e um compromisso, considerando que 

em nome da educação formal as crianças são monopolizadas cada vez mais cedo para atividades 

pouco criativas e inteligentes. 

Jogos são propostos com o objetivo de coletar importantes informações sobre como o sujeito 

pensa, para ir simultaneamente transformando o momento de jogo em um meio favorável à criação de 

situações que apresentam problemas a serem solucionados. O confronto de diferentes pontos de vista, 

essencial ao desenvolvimento do pensamento lógico, está sempre presente no jogo, o que torna essa 

situação particularmente rica para estimular a atividade social e a atividade construtiva do estudante. O 

jogo faz parte de um grupo de habilidade que integra a inteligência e está diretamente ligado à 

aprendizagem, auxiliando na memória, ou seja, facilitando o aprendizado de algo que se queira 

ensinar, no caso, a memória, o raciocínio lógico.  

 

É através do jogo/ brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitivista, 

sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o jogo/ brinquedo 
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estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção (VYGOTSKY,1988, 

p.35). 

  É necessário que a criança valorize seu conhecimento, resgatando através da atividade lúdica, 

o interesse e a motivação do estudo, sem contudo, reduzir a aprendizagem ao que é apenas prazeroso 

em si mesmo. Sendo assim, as atividades lúdicas podem ser utilizadas pra introduzir, conteúdos e 

preparar o aluno para aperfeiçoar o assunto a ser trabalhado. Devem ser utilizados não como 

instrumentos recreativos na aprendizagem, mas como facilitadores, colaborando para trabalhar os 

bloqueios que os alunos apresentam em relação à aprendizagem, e isto pode ocorrer com estudantes 

em qualquer idade, em especial pessoas após os 60 anos de idade.  

RESULTADOS 

O resultados alcançados com os jogos de tabuleiros aplicados aos acadêmicos da Universidade 

da maturidade, é em especial, o lazer, e a utilização do jogo para o aprendizado pois o “Jogar não é 

estudar nem trabalhar, porque jogando, a aluno aprende, sobretudo, a conhecer e compreender o 

mundo social que o rodeia” (VYGOTSKY 1988, p.31). 

Os jogos aumentam a interação entre os estudantes, e na formação das duplas os professores 

podem contribuir para ampliar os laços de amizade e conhecimento interpessoal, formando duplas com 

aqueles que se observam no dia a dia pouco entrosamento. Com os 22 questionários aplicados, estes 

com 6 perguntas, e encontramos o seguinte resultado: 88% dos participantes dos jogos gostaram da 

atividade; o jogo da velha é o preterido por eles; o jogo mais difícil foi o Alquerque, e o jogo mais 

interessante foi o jogo da velha e o jogo da memória. Foi questionado também se eles conheciam a 

metodologia de ensino por meio de jogos pedagógicos, 13 pessoas responderam que não, que 

passaram a conhecer no período que frequentam a UMA.  

 

          Jogo da Onça           Jogo da velha/ adaptado memória             Jogo Alquerque 

         

Fonte: www.google.com/jogos de tabuleiro 

Os jogos estimulam o raciocínio e desenvolve estratégias do jogo. O jogo da Onça possui 14 

cachorros e uma onça. Os cachorros utilizam de estratégias para acoar e pegar a onça e a onça vai criar 

estratégias para capturar os cachorros. Desenvolvendo o cognitivo, e cria estratégias tanto para 

capturar os cachorros, quanto para encurralar a onça. Jogo da memória/jogo da velha adaptado é um 

tabuleiro com operações matemática: multiplicação, divisão, adição e subtração. Os jogadores jogam 

um de cada vez de forma alternada, escolhendo uma equação que está no tabuleiro, o objetivo é formar 

http://www.google.com/jogos
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três linhas continuas na vertical, horizontal ou diagonal, e ao mesmo tempo os jogadores vão criando 

estratégias para não deixar seu companheiro formar sua linha.  O Alquerque é um tabuleiro com 12 

peças cada jogador precisa eliminar a peça do outro.  

CONCLUSÃO 

Vygotsky (1988) e Kishimoto (2008) afirmam que as aplicações dos jogos 

pedagógicos ajudam na imaginação e criatividade, auxiliando no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes. O papel do professor durante os jogos deve ser o de provocar e 

desafiar a participação coletiva na busca de encaminhamentos e resolução dos problemas, pois 

é através dos jogos pedagógicos que pode despertar e incentivar no estudante o espírito de 

companheirismo e de cooperação. Situação que ainda é vivenciada entre os mais velhos, e os 

jogos auxiliou em ampliar a cooperação entre eles. Segundo Cordeiro e Barcellos (2015), usar 

jogos para trabalhar com este público (adultos ou velhos) pode trazer bons resultados e 

proporcionar momentos de prazer atrelados à aprendizagem. 

 

 
            Fonte: Arquivo da Coord. Pedagógica-UMA-acadêmicos (2017) 

 

Segundo Piaget (1978, p.29), “os jogos de regra são: a atividade lúdica do ser socializado”. 

Através dos jogos o indivíduo utiliza suas inúmeras habilidades sejam elas motoras ou psíquicas 

tornando-o consciente das suas decisões, exercitando a criatividade,  interagindo com as diferenças e 

trabalhando a parceria que irá contribuindo com o estabelecimento de afinidades e trocas de 

experiência. 

Segundo Santos (2016) através da prática dos jogos de mesa os idosos podem exercitar a 

coordenação motora global e a coordenação motora fina ao manusear as peças. O equilíbrio é 

estimulado a partir das aptidões estáticas e dinâmicas, abrangendo a maneira do idoso sentar-se, 

mantendo seu corpo em controle, assim como, quando se movimenta no decorrer do jogo em meio as 

jogadas trabalha o esquema corporal a consciência que todo seu corpo está em harmonia, ajustando-se, 

em banquinhos, cadeiras conforme seu peso. 

Além disto, o exercitar a memória são atividades muito importante para auxiliar em 

outros processos de ensino com pessoas idosas. Conclui-se que as atividades desenvolvidas 

com os acadêmicos alcançou o objetivo e oportunizou a integração entre eles, e a 

memorização por meio dos jogos pedagógicos.  
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