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RESUMO: O presente artigo apresenta resultado da investigação que buscou pesquisar e identificar 

a relevância da pedagogia no que tange a ginástica cerebral através de jogos pedagógicos. Através de 
um levantamento bibliográfico, buscou-se responder a seguinte problematizarão: De que maneira os 
jogos pedagógicos trazem benefícios cognitivos e comportamentais para a criança estimulando a 
concentração e a construção do conhecimento? Teve-se como objetivo identificar a contribuição dos 
jogos pedagógicos para o desenvolvimento comportamental e cognitivo da criança e ainda analisar 
como estes contribuem para as relações sociais e a concentração no processo de construção do 
conhecimento através da ginástica cerebral.  Onde concluiu-se que o professor, tem o papel de adequar 
suas atividades e conteúdo para a realidade de seus alunos, respeitando a diversidade presente em 
sua sala. No caso da ginástica cerebral através de jogos pedagógicos, contribuem e aumentam as 
habilidades cognitivas, para que estas auxiliem na reflexão sobre diferentes situações e tornem possível 
analisar, examinar, criticar e sistematizar informações. Nesse sentido, o aluno toma consciência de 
seus próprios processos mentais e tem a possibilidade de controlá-los gradativamente. Crianças que 
possuem dificuldade de concentração e de aprendizagem podem ter um resultado muito mais 
satisfatório quando o método para ensinar são os jogos. Eles estimulam o aluno, o motivam, despertam 
a curiosidade, proporcionando uma forma de aprender que é prazerosa, de maneira lúdica. 
 

 
Palavras-chave: Ginástica cerebral; Concentração; Aprendizagem; Jogos pedagógicos. 
 
ABSTRACT: This article presents the results of the research that sought to investigate and identify the 
relevance of pedagogy in relation to brain gymnastics through pedagogical games. Through a 
bibliographical survey, we tried to answer the following problematization: In what way do pedagogical 
games bring cognitive and behavioral benefits to the child by stimulating the concentration and 
construction of knowledge? The purpose of this study was to identify the contribution of pedagogical 
games to the behavioral and cognitive development of children and to analyze how they contribute to 
social relations and concentration in the process of knowledge construction through cerebral 
gymnastics. It was concluded that the teacher has the role of adapting his activities and contents to the 
reality of his students, respecting the diversity present in his room. In the case of brain gymnastics 
through pedagogic games, they contribute and increase the cognitive abilities, so that they help in the 
reflection on different situations and make possible to analyze, to examine, to criticize and to systematize 
information. In this sense, the student becomes aware of his own mental processes and has the 
possibility to control them gradually. Children who have difficulty concentrating and learning can have a 
much more satisfactory result when the method of teaching is games. They stimulate the student, 
motivate him, arouse curiosity, providing a way of learning that is pleasurable, in a playful way. 
 

 
Keywords: Cerebral gymnastics. Concentration. Learning. Pedagogical games. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo “nasceu” da inquietação da pesquisadora, uma vez que 

considera de suma importância o desenvolvimento social e cognitivo da criança 

através de jogos e brincadeiras como recursos propulsores da aprendizagem e da 

concentração para que o alunado obtenha êxito em seu processo de construção do 

conhecimento além de promover as interações sociais e desenvolver habilidades 

diversas. 

Estudos da neurociência, ramo da ciência que estuda o cérebro e o sistema 

nervoso, já demonstraram que o caminho para a vitória começa, antes de tudo, no 

cérebro. Isso significa que ele é o primeiro a ajudar ou atrapalhar em um momento 

competitivo ou que tenha uma grande descarga de adrenalina. Para ninguém sair 

prejudicado, exercícios ligados à ginástica cerebral treinam o sistema nervoso para 

lidar melhor com a pressão e falta de concentração. 

Nascida em meados dos anos 70, a ginástica cerebral usa exercícios e 

movimentos mecânicos para estimular áreas específicas do cérebro, como a motora 

e de memória. Além disso, permite que outros hemisférios do cérebro sejam ativados, 

aproveitando o órgão de uma maneira melhor.  

A ginástica cerebral constitui uma ferramenta que estimula os neurônios e 

trabalha as mais variadas habilidades, estimulando diversas áreas por meio de jogos 

de tabuleiros, dinâmicas de grupos, exercícios de raciocínio lógico, uma espécie de 

aeróbica dos neurônios, favorecendo a memorização, o desenvolvimento da 

criatividade e o estimulo do aprendizado. 

Sendo assim, buscou-se através de um levantamento bibliográfico responder à 

seguinte problematização: De que maneira os jogos pedagógicos trazem benefícios 

cognitivos e comportamentais para a criança estimulando a concentração e a 

construção do conhecimento? Teve-se como objetivo identificar a contribuição dos 

jogos pedagógicos para o desenvolvimento comportamental e cognitivo da criança e 

ainda analisar como estes contribuem para as relações sociais e a concentração no 

processo de construção do conhecimento através da ginástica cerebral. 
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2. DESENVOLVIMENTOS 

 

A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL DA CRINÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Vivencia-se uma das maiores revoluções do conhecimento humano: a 

infiltração onipresente do computador em todas as áreas de estudo e trabalho. É 

inegável e presença maciça de novas tecnologias de comunicação e informação no 

mundo atual. Dentre essas tecnologias destaca-se a Internet que, através da World 

Wide Web, do correio eletrônico e o chat, torna possível mudanças nas formas de 

aprender, comunicar, ler, divertir, fazer compras, entre outras.  

Segundo Pozo (2003), vive-se na sociedade da informação. Ela permite o 

acesso livre à mais variada tenra idade, se souber acessar a informação, a terá em 

rede, mas isso não significa tipos de informações, que não se classificam em ordem 

crescente de complexidade.  

 Assim, pode-se afirmar que estamos no presente momento diante de uma 

mudança de paradigma, que é o responsável pela transformação de todas as áreas 

do conhecimento humano, o modo como esse conhecimento é produzido e como o 

mesmo é difundido. Devido às imensas mudanças que vêm ocasionando, muitos 

consideram a Internet e toda a infra-estrutura cibernética que a mesma exige não 

somente uma mudança de paradigma extremamente significativa, como também, um 

dos avanços tecnológico-sociais mais importantes e revolucionários pelo qual a 

civilização humana já passou. 

Percebe-se, hoje, um veloz progresso científico. A quantidade de 

conhecimento produzido só não é maior do que a quantidade de conhecimento que 

se torna obsoleto. Além disso, com a constante aceleração do avanço tecnológico, 

continuamos produzindo cada vez mais conhecimentos, em intervalos de tempo cada 

vez menores. Essa realidade, visando à educação e o desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia deixam clara a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a 

popularização das ciências. Nota-se, que uma das fases desse processo é possibilitar 

que cada indivíduo tenha a oportunidade e a condição de adquirir conhecimento 

básico sobre ciência e seu funcionamento, de ampliar suas oportunidades no mercado 



6 
 

de trabalho e de atuar política e socialmente como membro integrante de uma 

sociedade contemporânea, permeada de direitos e deveres. 

Assim como o acesso à tecnologia propiciou que as pessoas se tornassem 

mais sedentárias, também fez com que exercitassem menos o cérebro para algumas 

atividades. Para estimular os alunos, escolas em todo o País estão adotando métodos 

que dizem ser uma "ginástica cerebral", que incentiva a memorização, a concentração 

e o cálculo mental. As aulas fazem uso de jogos de tabuleiros e do soroban, 

instrumento japonês utilizado para o cálculo. 

Essa metodologia de ensino baseia-se na Teoria de Inteligências Múltiplas 

de Gardner que preconiza a grande diversidade existente nos estilos de 

aprendizagem e na maneira flexível de como se processo o conhecimento auxiliando 

os educandos a obterem êxito em seu processo de aprendizagem. Entre vários 

recursos utilizados pode-se citar: o ábaco, os jogos pedagógicos e atividades lúdicas. 

Ao debruçar na Teoria Piagetiana, percebe-se que a brincadeira infantil é uma 

assimilação quase pura do real ao eu, não tendo nenhuma finalidade adaptativa. A 

criança pequena sente constantemente necessidade de adaptar-se ao mundo social 

dos adultos, cujos interesses e regra ainda lhe são estranhos, e a uma infinidade de 

objetos, acontecimentos e relações que ela ainda não compreende. 

De acordo com Piaget, a criança não consegue satisfazer todas as suas 

necessidades afetivas e intelectuais nesse processo de adaptação ao mundo adulto. 

A brincadeira e, então, uma atividade que transforma o real, por assimilação quase 

pura às necessidades da criança, em razão dos seus interesses afetivos e cognitivos. 

Vygotsky também analisa a emergência e o desenvolvimento da brincadeira 

nas relações sociais da criança com o mundo adulto. O teórico vê a brincadeira infantil 

como um recurso que possibilita a transição da estreita vinculação entre o significado 

e objeto concreto à operação com significados separados dos objetos. Na brincadeira, 

a criança utiliza um objeto concreto para promover a separação entre significado e 

objeto. 

O brinquedo e as brincadeiras são atividades culturalmente pertencentes ao 

ser humano. Segundo Brougére (2000, p. 54) a criança está inserida, desde o seu 

nascimento, num contexto social e seus comportamentos estão impregnados por essa 

imersão inevitável. Assim, também, por ser a escola, o ambiente privilegiado de 
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apropriação da cultura, a criança aprende as formas como, nesta instituição, os 

elementos culturais são-lhes apresentados. 

A relação de oposição entre a realidade no brincar deve-se ao fato de que a 

atividade lúdica apóia-se, fundamentalmente, no princípio do prazer, pois a criança ao 

brincar procura apoio nas coisas visíveis e palpáveis do mundo real experimentando 

prazer em unir a elas seus objetos e situações imaginárias. Este processo primário e 

secundário consciente e inconsciente se interpenetra na realidade e está se 

interconecta com a fantasia.  

Kishimoto (2001) enfatiza que o brincar revela-se em toda a sua complexidade, 

opera a interpretação entre o real e o irreal, oferece a experiência ao sujeito criança 

ou adulto de ser o imaginado concentrando toda sua atenção para aquela atividade, 

para o presente e para o relacionamento com os outros participantes 

O brincar faz parte da vida da criança e incluir jogos e brincadeiras na escola 

possui um duplo aspecto: o de servir ao desenvolvimento da criança, e a auxiliar no 

processo de construção do conhecimento, além de favorecer a auto-estima da criança 

e sua interação com o meio em que está inserida, oportunizando situações de 

aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, afetivas, sociais, 

culturais e motoras.  

Huizinga apud Dohme (2003) define jogo como: 

 

Uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de acertos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência 
de ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINGA 2000, p.33). 

 
Baseado nesta definição percebe-se que o jogo apresenta propriedades, sendo 

a primeira o fato de ser livre, tem finalidade autônoma, limite de tempo e espaço e é 

jogado até o fim dentro desse limite, apresenta regras próprias, além de ser prazeroso 

e afasta o sujeito de sua realidade cotidiana. É uma atividade na qual, os participantes 

utilizam de forma competitiva e baseada em regras, habilidade para alcançarem um 

objetivo. 

Huizinga apud Dohme (2003) define a categoria dos jogos infantis como livres 

ou orientados, jogos de tabuleiros, de cartas e esportivos. Sendo de interesse de 

crianças e adultos, de forma descomprometida ou séria, proporciona prazer, 



8 
 

desenvolve a concentração e a socialização, auxiliando os participantes a trabalharem 

a competitividade, pois se ganha e se perde. 

O interessante é que através dos jogos a criança aprende a agir, tem sua 

curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. Através de brincadeiras e jogos, a 

criança é desafiada a descobrir e compreender o mundo que a rodeia de forma 

prazerosa e a auxilia enfrentar situações que propiciam uma vida em grupo saudável, 

já que a socialização ocorre a todo o momento. 

 De acordo com Dohme (2003), a surpresa e o desafio serão determinantes 

para suscitar a paixão pelos jogos nas crianças. Com a surpresa vem o elemento da 

novidade, da expectativa e com o desafio vem o convite para desenvolver, para se 

testar no sonho de conquistar o reconhecimento de suas habilidades ou supremacia. 

A definição das regras dos jogos que irão reger o jogo também repercute no 

interesse que este desertará e na motivação que as crianças terão durante a sua 

aplicação. Precisam ser claras e entendidas por todos os participantes.  

Os educadores devem contextualizar o jogo e as habilidades por ele 

propostas por meio de histórias do cotidiano, de modo que, além de se colocarem 

nessas situações, os alunos conseguem ver a importância da prática do jogo para o 

fortalecimento cerebral, colhendo um melhor desempenho nas atividades do dia a dia, 

em casa, no trabalho, na escola e nos relacionamentos pessoais e profissionais. 

 

O aprendizado é uma conexão física que acontece no cérebro, assim como 
o significado. Por isso precisamos de exemplos, de associações com o que 
já temos conhecimento. Quando a nova informação faz referência a objetos 
ou eventos já conhecidos, o cérebro reforça essas sinapses e dá um 
significado. Sem referências prévias, não há significado. (CASTANHA 2015, 
p. 2). 

 

Dohme (2003) enfatiza que a prática e aprendizagem dos jogos também 

envolvem processos meta cognitivos, uma vez que transforma em conhecimento as 

informações adquiridas pelos alunos. Aumentam as habilidades cognitivas, para que 

estas auxiliem na reflexão sobre diferentes situações e tornem possível analisar, 

examinar, criticar e sistematizar informações. Nesse sentido, o aluno toma 

consciência de seus próprios processos mentais e tem a possibilidade de controlá-los 

gradativamente.  
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Crianças que possuem dificuldade de concentração e de 

aprendizagem podem ter um resultado muito mais satisfatório quando o método para 

ensinar são os jogos. Eles estimulam o aluno, o motivam, despertam a curiosidade, 

proporcionando uma forma de aprender que é prazerosa, de maneira lúdica, bem 

diferente dos resultados de uma aprendizagem sob “pressão”. 

A disciplina também pode ser desenvolvida através dos jogos, pois é 

necessário ter uma ordem para efetuar a atividade, e, quando há um interesse pelo 

que está sendo apresentado, a criança contribui para essa ordem. 
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