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RESUMO  
 

O trabalho a seguir propõe uma conscientização sobre a importância do papel do profissional 
de Educação física na aplicação do jogo dominó como forma de aprendizado multidisciplinar. Com isso 
desenvolvendo atividades organizadas de forma a estimular e manter a atenção, capacitando-o para a 
conviver e a se desenvolver positivamente no ambiente escolar e na sociedade. 
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ABSTRACT 
 

The work to proceed proposes an understanding on the importance of the physical education 
professional's paper in the application of the game domino as form of learning several disciplines. With 
that developing organized activities in way to stimulate and to maintain the attention, qualifying him for 
to live together and growing positively in the school atmosphere and in the society. 
 
 INTRODUÇÃO 
 

 A Educação Física colabora no processo da alfabetização de várias maneiras, o jogo é uma 
delas que pode ser usado como instrumento para o desenvolvimento da criança influenciando-a de 
forma positiva. A criança tem facilidade se a atividade for lúdica, a ludicidade é definida, segundo Smith 
(1997), como uma síntese. De todo os comportamentos da criança, o mais amado e mais interessante, 
é o comportamento lúdico. É o que ocupa grande parte das atividades livres das crianças e mais amado 
porque é agradável fazer parte dele, porque da prazer, normalmente é inocente, mostra-nos os 
interesses da criança através da espontaneidade e criatividade e dá-nos a conhecer a sua própria 
personalidade. Quem faz Educação Física aprende outras disciplinas com maior facilidade. Portanto, 
segundo Loudreth (1993), “ O jogo é a linguagem das crianças e por vezes os brinquedos são as 
palavras”. A análise da realidade educacional (e social) deixa evidente a necessidade do professor, o 
sentido e a relevância de seu trabalho. Mas revela também a enorme complexidade de sua atividade, 
já que implica participar da formação do caráter, da personalidade, da consciência, da cidadania do 
educando (cidadão = aquele que participa ativamente, que decide os destinos da polis), tendo como 
mediação os conhecimentos historicamente elaborados e relevantes.  

Além disto, este trabalho se dá com trinta, quarenta ou mais pessoas, ao mesmo tempo; se 
levarmos em conta, por exemplo, as contribuições de Vygotsky (1987:89), saberemos que a 
intervenção do professor não pode estar muito abaixo do desenvolvimento real do aluno (o que 
provocaria desinteresse, por ser algo já dominado), nem muito acima do potencial (por nem conseguir 
perceber o desafio), o que significa um esforço hercúleo para poder atingir a zona de desenvolvimento 
proximal de cada um dos educandos... O professor tem um grande papel dado que trabalha com dois 
elementos da maior importância para espécie: as novas gerações e o conhecimento. Sua atividade 
envolve conceitos, imagens, a produção de valores, ideais, deveres, direitos, visão de mundo, 
decifração e desvelamento da realidade, projetos, propostas. Não se trata absolutamente de uma tarefa 
fácil, mas, com certeza, é muito bonita! É uma das experiências mais fortes e significativas do ser 
humano: poder participar da formação do outro. Tudo isto pede, pois, do professor um revisão da 
compreensão de sua atividade e de sua atitude profissional. 
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 O JOGO E A ALFABETIZAÇÃO 
 

O jogo (brincar e jogar são sinônimos em diversas em diversas línguas) é uma invenção do 
homem, um ato em que será intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para 
modificar, imaginariamente, a realidade e o presente (Coletivo de Autores, 1992:65,66). O jogo contribui 
poderosamente no desenvolvimento global da criança onde todos as suas dimensões estão 
intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são 
inseparáveis, sendo a afetividade o que constitui a energia necessária para a progressão psíquica, 
moral, intelectual e motriz da criança.  

O jogo é uma atividade social, pois depende de regras de convivência e de regras imaginárias 
que são discutidas pelas crianças, constituindo-se uma atividade de imagem e interpretação. O jogo, 
pelas suas características pode ser reproduzido, transformado ou criado. Esta tarefa cabe aos 
professores (as), juntamente com seus alunos, e pode ser realizada nas mais diferentes faixas etárias 
, bastando para tal adaptar a complexidade das solicitações e/ou propostas. Quando falamos em 
reproduzir um conteúdo alguns já ficam de “cabelos em pé”, entendendo que tal reprodução é algo 
danoso ao aluno por não fazê-lo pensar, ser crítico etc. Muito pelo contrário, a reprodução dos jogos 
tem que ser feita, mas o aluno deve saber exatamente “por quê” o está reproduzindo. Um dos motivos 
deve ser pela possibilidade de se manter as tradições culturais. Quando copiamos um jogo, geralmente 
estamos reproduzindo uma cultura que o produziu.  

Um outro motivo que justifica a reprodução é a possibilidade de se perpetuar sua originalidade, 
ou seja, sua aplicação sem alterações: conforme foi pensado, idealizado etc. Se isto não fosse possível, 
muitos jogos não chegariam até nossa geração. No tocante à transformação alguns autores já se 
manifestaram a respeito, como por exemplo, FREIRE (1989), GALVÃO (1997) observando que, através 
da transformação dos jogos, os alunos podem desenvolver sua criatividade, sua cognição e, 
principalmente, aprender a resolver problemas. Geralmente as propostas saem dos professores(a), 
podendo haver para estas solicitações diferentes motivos. No entanto, quando criamos um jogo  
devemos saber: Por que faze-lo? Também por vários motivos: para pensar sobre, resolver problemas 
ou pelo simples prazer de criar.  

Criando também se aprende, muito embora os gênios da criação sejam natos. No caso dos 
jogos é necessário que se siga alguns passos: estabelecer um objetivo para o jogo; criar as regras (que 
podem ser modificadas); estabelecer se haverá pontuação e/ou tempo; delimitação de espaço; material 
e número de participantes. A Educação Física e o jogo não são a única solução para os problemas 
pedagógicos, se o contexto for significativo para a criança, o jogo, como qualquer outro recurso 
pedagógico, tem conseqüência importante em seu desenvolvimento. Em se tratando de alfabetização 
infantil e importante enfatizar que a estimulação através dos jogos é importante para o 
desenvolvimento. Através do jogo a criança reconhece as suas potencialidades e aprende a superar 
seus próprios limites. Por isso, deve existir uma atitude de respeito a capacidade criadora da criança.  
                  
O MOVIMENTO E O COMPORTAMENTO PSICOMOTOR 
     

A  atividade motora bem orientada e diversificada exerce influência  positiva sob o crescimento 
físico da crianças. Coração, pulmões, ossos e músculos são estimulados através da atividade motora 
vigorosa e equilibrada. A melhoria da resistência aeróbica, força muscular de braços, tronco, pernas e 
a flexibilidade surgem como resultante do trabalho motor orientado e se constituem em elemento básico 
para uma boa saúde física.  

É muito comum nos dias de hoje encontrarmos na população infantil uma quantidade muito 
grande de crianças com problemas de desenvolvimento físico, principalmente pela falta de atividade 
motora equilibrada. Associado ao desenvolvimento físico é necessário que o programa de Educação 
Física na Pré-Escola, crie condições para que a coordenação motora geral e visomotora sejam 
estimuladas, simultaneamente ao equilíbrio e agilidade. Estas capacidades motoras têm estreita 
relação com os aspectos qualitativos do comportamento motor infantil. 
 
O MOVIMENTO E O COMPORTAMENTO COGNITIVO 
 

A principal importância pela escolha do jogo, onde ele é o “dominó”, foi devido ao mesmo 
trabalhar a parte cognitiva podendo ser adaptada ao desenvolvimento global da criança, uma vez que 
consegue colocar em ação simultaneamente os três domínios do comportamento infantil(afetivo, 
cognitivo e psicomotor). O ”dominó” é um jogo composto de 28 peças (pedras), chatas, retangulares,  
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de madeira, osso, marfim ou matéria plástica, com pontos marcados de um a seis, formando várias 
combinações.  

Esse jogo pode ser adaptado para as aulas de Educação física, de maneira a ser um jogo com 
regras convencionais mas, com variações nos seus estilos. Atuando de forma satisfatória para o 
aprendizado, através do movimento, envolvendo a relação funcional entre corpo e a mente. A relação 
entre movimento e cognição é enfatizada por Goldman (1976), que é de opinião que as experiências 
de movimento aumentam a função cognitiva, porque movimento é a chave do desenvolvimento da 
percepção, que começa através de uma grande variedade experiências sensórias motoras. As 
experiências sensórias motoras ajudam o indivíduo a interpretar o seu ambiente e a formar conceitos 
sobre o mesmo que é o caminho para o desenvolvimento cognitivo. No processo de desenvolvimento 
motor e cognição através de habilidades motoras, se faz necessário um desenvolvimento equilibrado 
das capacidades perceptivas e cognitivas, principalmente no período pré-escolar. 
                        
O MOVIMENTO E O COMPORTAMENTO SÓCIO – AFETIVO 
 

O comportamento sócio-afetivo envolve sentimentos e emoções que são aplicados à própria 
pessoa ou nas suas relações com os outros. No programa de educação física pré –escolar, o 
desenvolvimento sócio-afetivo envolve um procedimento de aumentar na criança a capacidade de agir, 
interagir e reagir afetivamente com outras crianças assim como consigo mesma. Um aspecto 
importante a ser evidenciado através do movimento é a formação do auto-conceito – a criança “ sentir 
e ver do que é capaz, do que não é capaz” perceber o “certo-errado” , o “bom-ruim” mundo esse que a 
criança vive durante o jogo social.  

Assim, a partir do momento que a criança aprende sobre si mesma está em condições de 
participar de jogos e competições, pois, está emocionalmente em condições de perceber o grupo e as 
demais pessoas. Segundo Pangrazi (1981), a criança deve ser capaz de experimentar diversas 
atividades, sem Ter que comparar sua performance com os outros e o sentimento de que está em 
competição com os outros, isto irá ajudar a  desenvolver uma atitude positiva através dos movimentos 
e atividades em geral.                                                       
 
DOMINÓ  
 

Este jogo é um excelente recurso para desenvolver na criança habilidades psicomotor, sócio-
afetivo e cognitivo, com associações, percepção visual, raciocínio lógico e orientação espacial. Dominó 
pode ser trabalhado com alunos individuais, em duplas ou em trio e para torná-lo mais atrativo, o 
professor pode preparar o jogo com variações de maneira que possa alfabetizar multidisciplinarmente. 
                                     
 REGRAS DO JOGO CONVENCIONAL 
      

As regras do dominó são bastante simples e quase todo mundo conhece. Mas se você não 
conhece podem participar 2,3, ou 4 jogadores. As peças devem ser embaralhadas com faces ilustradas 
voltadas para baixo. Depois, cada jogador pega uma peça de cada vez no monte até que todas estejam 
distribuídas. Uma pessoa sorteada começa o jogo, revelando uma peça. Então, no sentido dos 
ponteiros do relógio, os jogadores, um a um, vão juntando peças pelas figuras iguais às das pontas do 
conjunto que vai se formando. Se um jogador não tiver nenhuma peça com ilustrações iguais às das 
pontas, ele fica uma rodada sem jogar. Ganha quem conseguir se jogar todas as peças antes dos 
outros.  

Dicas: depois que as crianças assimilarem as regras do dominó de figuras, passe para as 
tradicionais peças em que as pintinhas ajudam a abstrair quantidades e números. O objetivo do jogo 
de dominó é ser o primeiro a jogar todas as próprias peças. Cada peça tem duas partes, com um 
número de pintas diferente (de 0 a 6) ou  com o mesmo número (são as peças duplas, ou gabões). 
Cada jogador inicia o jogo escolhendo 7 peças do molho de 28 (que estão viradas para baixo).  

Só cada jogador é que pode ver as suas peças e tem que as pôr de forma a que os outros não 
as vejam. Joga-se à vez e tem sempre de se colocar uma peça com o mesmo número de pintas 
encostada a outra que esteja no tabuleiro. O jogo começa sempre com a colocação de uma peça dupla 
(gabão). Quando se joga uma peça dupla (gabão), esta fica colocada ao alto. Quando não se tem 
nenhuma peça que possa ser jogada, tem de se ir buscar uma ao molho de peças por jogar. O jogo 
termina com a vitória do jogador que primeiro jogar todas as suas peças.                           
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DOMINÓ DE CORES 
    

Disciplina Trabalhada: Educação Artística 
O dominó convencional será substituído os números por cores. 
Desenvolvimento: Os alunos deverão trabalhar as peças e colocar uma ao lado da outra obedecendo 
as regras convencionais, podendo também realizar tarefas de colorir com lápis de cor, em uma folha 
em branco as ordens das cores arrumadas com as peças. 
 
DOMINÓ DOS SENTIDOS  
 
Disciplina Trabalhada: Ciências 
O dominó convencional será substituído por palavras e figuras. 
Desenvolvimento: A tarefa dos alunos será montar o dominó reconhecendo e associando as palavras 
com as figuras. 
 
DOMINÓ DAS PALAVRAS 
 
Disciplina Trabalhada: Português  
O dominó convencional será substituído por sílabas, onde terão que junta-las formando palavras. 
Desenvolvimento: A tarefa dos alunos será montar o dominó, executando somente o formato da 
montagem das peças do dominó  no chão com as sílabas que estarão espalhadas pela quadra, onde 
terão que casar as peças formando palavras , neste momento todos os alunos devem estar 
participando, ajudando o seu colega a encontrar as palavras. 
                                                  
DOMINÓ DAS MEDIDAS 
    
Disciplina Trabalhada: Matemática 
As peças devem ser montadas com figuras e palavras ao seu antônimos. 
Desenvolvimento: As crianças terão que juntar as peças relacionando as palavras com as figuras ao 
seu antônimos.  
 
A QUESTÃO DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
  

Falar em resgate da dignidade profissional é remeter logo de partida para a questão da 
formação do professor. Este é um ponto  básico e de seríssimas repercussões para o trabalho do 
educador. Trata-se, como sabemos, de uma questão muito complexa na medida em que envolve não 
só o período acadêmico, mas toda vida profissional.  

Mesmo no campo acadêmico, o que temos constatado historicamente é que a formação do 
professor tem deixado muito a desejar, existindo uma série de complicadores, como por exemplo a tão 
propalada relação teoria e prática, a relação entre matérias específicas do campo de formação e 
matérias de formação didática, etc., sem contar os cursos aligeirados e os assim chamados ‘’cursos 
vagos’’ um outro elemento a ser considerado ainda é a própria valorização da profissão, pois por não 
verem atrativos (não só do ponto de vista material, mas também da imagem social da docência), muitos 
jovens de grande potencial não optam pelo magistério, ou cursam as disciplinas pedagógicas sem o 
menor interesse, visto que não pretende seguir a carreira docente e sim ser ‘’pesquisadores de biologia 
molecular da Fundação Oswaldo Cruz ‘’; ocorre que depois de formados, por falta de opção, vão ser o 
que? Professores de Biologia... A formação do professor deverá dar conta do conjunto das questões 
que envolve atividades docentes.  

De imediato, podemos apontar alguns graves desafios:  o efetivo trabalho com o conhecimento 
(e não apenas o domínio conceitual), que implica entre outras coisas construção-desconstrução de 
conhecimento, e, sobretudo, produção de sentido. A força, poder do professor esta, intrinsecamente, 
no símbolo, no signo, no conhecimento; quando é mal formado nesse campo, seu poder esta 
esvaziado. Só que não se trata do conhecimento em si, enquanto acúmulo, mas o trabalho com o 
conhecimento, qual seja, em movimento, em relação, possibilitando aos sujeitos que dele se apropria 
a elaboração de significado e a capacitação para a intervenção;  

 
 Capacidade de trabalhar a dialética humanização-desumanização(cf. Freire): não só entender de 

desenvolvimento humano, mas também de infância roubada de negação de direitos e 
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oportunidades, de truncamentos nos processos educativos dos alunos concretos que terá ou 
tem. Como ofício temos de saber mais sobre aprendizagem.        
Como se processa, mas também como se quebra o desenvolvimento mental, ético, emocional, 

identitário... da infância submetida à barbárie e à exclusão (Arroyo,2000:243). Entender os alunos como 
sujeitos epistêmicos ou psicológicos, mas como sujeitos humanos, sociais, culturais; 
 Capacidade de gerir processos de mudanças, como uma das exigências para ser professor da 

escola concreta que existe e fazê-la avançar, ajudar a superar suas contradições básicas. 
Muitas vezes, o professor até tem uma formação em termos de propostas, de novas perspectivas 
de ação, todavia, não consegue articulá-las com as condições que encontra no chão da escola; 

 Visão política de totalidade, para poder entender as complexas relações da escola com a 
comunidade e, em especial, com a sociedade. 
Deve haver articulação entre formação-transformação: tentar transformar, o aluno-professor 

pode aquilatar o peso das determinações e sentir a necessidade da teoria para dar conta de explicar o 
real e nele interferir. A mudança de mentalidade, como apontamos, se faz ao mesmo tempo da 
mudança da prática: tentar transformar a prática e analisar os resultados. A abertura inicial a uma nova 
concepção deve ser acompanhada de um conjunto de práticas correlatas e da reflexão sobre elas, e 
vice-versa.  

Naturalmente, estas perspectivas de formação não dispensam aquela de nível pessoal, que 
implica na disposição do professor para se rever, buscar, fazer uma autocrítica e se comprometer com 
a superação dos limites encontrados. Trata-se da bem entendida disposição de aprender a prender. 
Ser professor é ser eterno aprendiz: quem não tem disposição para aprender, quem acha que já sabe 
, não tem condições de ensinar, qual seja, de fazer o outro  aprender! (cf. Demo, 2000: 85). 

 Por esta formação, o professor busca a (re)construção da identidade pessoal, e profissional 
mantendo uma constante interação entre o projeto pessoal, o educativo e o social. Uma forma de 
avançar na autonomia é o professor deixar de ser elemento apenas de circulação e passar a ser 
também de produção de conhecimento (elaboração a partir da pesquisa). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na primeira infância, mais que em qualquer período subsequente, o jogo é fundamental para a 
vida das crianças . Na escola deve predominar o jogo educativo, isto é , o jogo como recurso 
pedagógico, vinculado a um projeto pedagógico. A respeito da escola  da primeira infância, a 
importância do brinquedo na vida da criança.  

Convém que os professores que orientam seus pequenos alunos atentem para o fato de que 
descaracterizar a importância pedagógica do brinquedo na escola é negar a própria criança; é, talvez, 
violentá-la naquilo que eles tem de mais precioso. Na verdade, o que a escola deve buscar não é que 
a criança aprende esta ou aquela habilidade para saltar ou para escrever plenamente.  

No processo de transformação da prática pedagógica, o essencial é a mudança de postura do 
educador. Neste sentido  a perspectiva que defendemos do professor como sujeito de transformação 
aplica-se às várias dimensões da sua existência e realidade, desde a pessoal até a social mais ampla. 
Queremos neste momento aprofundar alguns aspectos relativos à dignidade da profissão docente.  

A falta de condições de trabalho, o não-reconhecimento social da tarefa educativa, a percepção  
da fragilidade da formação, etc. A tarefa do professor é extremamente importante e complexa: deve 
estar preparado para exercê-la. O trabalho coletivo constante na escola é um espaço privilegiado para 
isto. Somos professores não porque somos capazes de “transmitir , ainda que com competência mas 
porque sabemos fazer do ensinar um constante aprender (nosso e dos educandos).    
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