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Por que jogar em sala de aula? 

A presente coletânea de jogos vem se unir aos jogos publicados anteriormente na Revista do Professor 

(Fortuna, 1998 e 1999). Como nos artigos anteriores, nosso propósito é oferecer sugestões aos educadores 

que desejam dinamizar suas aulas estimulando a interação dos alunos entre si enquanto cumprem seu papel 

epistêmico, isto é, enquanto exercem seu compromisso com a construção e disseminação do conhecimento.   

Jogar em sala de aula requer do professor uma postura diferente daquela comumente associada ao 

ensino. Através do jogo na sala de aula os papéis perdem sua estereotipia e rigidez, pois o professor, além de 

ensinar, aprende, e o aluno ensina, além de aprender.  

Aprende-se a jogar em sala de aula, e isto vale tanto para os alunos quanto para o professor: no início 

é difícil, parece que os alunos não levam "a sério", ou vêem como sem sentido as atividades propostas, e o 

professor facilmente didatiza o jogo (ver Fortuna, 2000). A agitação, o barulho e a aparente desordem 

concorrem para dissuadir o professor que quer dar uma aula lúdica, mas é preciso manter a confiança no 

potencial pedagógico dos jogos e renunciar ao controle onipresente da turma.  

O professor que joga, joga-se no inesperado, daí que seu modo de planejar muda (Fortuna, id.). A 

seleção dos conteúdos obedece a uma outra lógica, diversa daquela que define sua seqüência partindo daquilo 

que é considerado mais simples em direção ao mais complexo, e diferente do confinamento em áreas isoladas 

e rigidamente circunscritas a que são submetidos os conhecimentos. Jogando, alunos e professor são 

instigados a saber mais, em diferentes áreas e níveis de complexidade, devido às exigências do próprio jogo, 

em um clima de animação que sugere, freqüentemente, aos observadores externos, bagunça, mas que na 

verdade traduz a alegria de saber e de conviver. 

Como diz Vygotsky, "a ação numa situação imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento 

não pela percepção imediata dos objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo 

significado dessa situação" (1991, p. 110). Esta afirmação salienta um aspecto freqüentemente negligenciado 

quando se trata do brincar, que é a exigência de interpretação constante que faz a brincadeira. Vygostsky não 

nega a validade da contingência das situações concretas que a brincadeira oferece para a aprendizagem, mas 

acentua o quanto o brincar exige e ensina a interpretar regras, situações, papéis, argumentos, ordens, etc. As 

conseqüências disto para a aprendizagem dos conteúdos curriculares e para a vida cotidiana é notória.  

No jogo o jogador enfrenta desafios, testa limites, formula hipóteses e soluciona problemas, além de 

ter de se haver com regras, que precisa obedecer e mesmo estabelecer. Em uma época em que a principal 

queixa dos educadores é a indisciplina escolar, o que mais faz a escola a respeito, senão ameaçar e punir, 

pedir silêncio e atenção? Ações deliberadamente dirigidas à construção de atitudes e comportamentos que se 

traduzam em disciplina escolar são raras. A atividade lúdica na sala de aula oferece-se como uma alternativa 

para repensar as relações de ensino-aprendizagem e com os conteúdos escolares, instaurando uma nova 

ordem pedagógica onde a aprendizagem pelo brincar inclui lidar com os limites que são testados, 

ultrapassados, estabelecidos e exigidos. Todavia, se os educadores pretendem formar alunos dóceis e 
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obedientes, não será através do autêntico clima lúdico em sala de aula que obterão isto, pois se nos jogos 

aprendem a obedecer a regras, também aprendem a questioná-las e recriá-las, revolucionando, assim, o 

próprio conceito de disciplina escolar. 

Enquanto joga, o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a 

curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo tempo em uma atividade. Cultiva o senso de 

responsabilidade individual e coletiva, em situações que requerem cooperação e colocar-se na perspectiva do 

outro. Enfim, a atividade lúdica ensina os jogadores a viverem numa ordem social e num mundo 

culturalmente simbólico.   

Como se vê, as brincadeiras e os jogos são espaços privilegiados para a promoção do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Mas para isso, é necessário que o jogo seja proposto de forma que o 

aluno possa tomar decisões e agir de maneira transformadora sobre conteúdos significativos e acessíveis para 

ele. 

Como trabalhar com jogos na sala de aula? 

Em primeiro lugar, o educador deve assumir que é sua responsabilidade garantir o tempo e o espaço 

para o brincar. Como diz Machado (1998), brincar tem hora, sim, e inserir esta temporalidade é dever do 

adulto. A rotina diária não é neutra e o modo como o tempo é ocupado na sala de aula diz muito sobre as 

concepções de ensino, aprendizagem, aluno, professor e conhecimento.  

Também é incumbência do educador lúdico a adequada seleção de atividades, pois este gesto evoca a 

intencionalidade de seu fazer pedagógico. Os critérios para a seleção vão desde os objetivos que o professor 

tem em mente para a realização daquela atividade – objetivos estes que nunca devem ser impermeáveis ao 

inesperado que surge quando se trata de jogar -, até sua adequação espacial e temporal. É preciso responder 

às seguintes questões quando se pensa em jogar em sala de aula: estes jogos são jogos para jogar em espaço 

fechado ou aberto? Que adaptações são necessárias e possíveis no caso de jogar em um espaço diferente do 

ideal? O espaço disponível é seguro para a faixa etária dos alunos? Qual o número de participantes 

necessários? Se o número recomendado é inferior ao existente, o que fazer com os alunos “sobrantes”? 

Afinal, parte do malogro das atividades lúdicas decorre da ociosidade a que são submetidos alguns alunos 

enquanto uns poucos jogam. Também é preciso considerar o material necessário, providenciando-o com 

antecedência ou engajando os alunos na busca de soluções à falta. É surpreendente como um jogo nunca é 

abandonado por falta de material, se os alunos estão entusiasmados: sempre surge uma solução, 

freqüentemente mais interessante do que se o material estivesse efetivamente disponível.Outro aspecto a 

considerar na escolha de jogos é a adequação cognitiva, social e psicomotora: os alunos compreendem o 

jogo? As exigências em termos de regras e tarefas implicadas são compatíveis com o nível de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos? No entanto, mesmo que um jogo seja selecionado a partir 

destes cuidados, ainda é possível favorecer alguns jogadores em detrimento de outros, desrespeitando o 

princípio da condição de igualdade inicial que deve caracterizar todos os jogadores. Neste caso, cabe ao 

professor propor novos jogos ou jogadas que possam vir a favorecer aqueles que ficaram numa posição 

desfavorável.  

A apresentação das regras costuma ser um dos momentos críticos na aula lúdica, já que muitos 

professores não admitem começar o jogo sem que todos tenham entendido todo o jogo. Desprezam, assim, 

que o “caminho se faz ao andar”, e que após apresentação sintética de algumas regras básicas o próprio curso 

do jogo encarregar-se-á de tornar necessária a atenção e a compreensão das regras seguintes. Ao longo do 

jogo o professor retoma-as, pedindo que recordem as combinações e deduzam as necessidades imanentes ao 

jogo. É fundamental deixar um bom espaço de manobra para a solução de problemas, pois isto confere aos 

jogadores um papel mais ativo no jogo, estimulando-os, por conseguinte, a permanecer jogando, qualificando 

seu envolvimento na tarefa. 



O êxito do jogo também depende da apropriação de seu campo semântico pelos alunos: quais são os 

significados do material proposto? As palavras utilizadas pertencem ao vocabulário dos alunos? Qual o 

sentido que atribuído a tais palavras? Os alunos já conhecem outros jogos semelhantes, ou variações deste? 

Se o professor tentar explicar as regras sem dar o tempo necessário à apropriação do campo semântico do 

jogo, vai dar confusão, na certa! Um exemplo disto são os jogos com jornal, ou bola, ou mesmo jogos 

eletrônicos: se o professor tentar explicar o jogo sem dar tempo para que os alunos manuseiem o material, 

conversem entre si a respeito, façam demonstrações livres de seu uso, não será ouvido, a turma não vai 

conseguir jogar e ele dirá, provavelmente: “assim não dá para jogar, vocês não prestam atenção!” 

E depois do jogo iniciado ou terminado, o que faz o professor? Segundo Brougére, "à iniciativa lúdica 

da criança deve corresponder, em outros momentos, a iniciativa educativa do adulto" (1994, p.87), ou seja, ao 

professor cabe intervir no brincar com o respeito de quem não é estraga-prazeres, mas de quem sabe que é 

seu papel organizar, estruturar e contribuir para a brincadeira, fazendo questionamentos, incluindo situações-

problema, variando as condições do jogo e, principalmente, a partir de cada jogada, propondo novas 

atividades, que podem ser jogos ou não.   

A coordenação do jogo, no entanto, não deve ser privilégio do professor. Deve ser rotativa, 

possibilitando que os alunos também possam exercê-la, enquanto o professor joga, como qualquer outro 

participante, ou simplesmente observa. Os alunos têm o prazer em participar do jogo renovado quando 

contam com o professor como “um deles”. O professor, por sua vez, adquire uma outra perspectiva de seus 

alunos e do próprio jogo, podendo aproveitá-la para o planejamento de suas próximas atividades.  

Para Antunes (1999), o jogo é composto de dois momentos: a maquete e o garimpo. Quando jogam, 

os participantes esboçam quem são e o que podem, isto é, fazem “maquete”. Quando tomam consciência 

disto fazem “garimpo”. O educador lúdico pode estimular a abstração refletida (ver Piaget, 1995), isto é, a 

tomada de consciência das estruturas cognitivas empregadas, as estratégias utilizadas e as competências 

requeridas, propondo uma avaliação da atividade ou mesmo um relatório do que foi feito. O garimpo, 

contudo, deve ser usado com parcimônia, pois desestimulará o aluno quanto ao jogo se se tornar enfadonho e 

previsível. Bem integrada à atividade lúdica ou suposta a partir da escolha do próximo jogo, a garimpagem 

propicia o reconhecimento dos “ganhos extras” do jogo, além de servir para convencer sobre sua importância 

e propriedade grupos mais refratários à proposta lúdica - os próprios alunos, pais ou outros professores. 

Entretanto, não é demais lembrar o que afirma Rubem Alves: “brincar não é para chegar a lugar nenhum, 

porque quem brinca já chegou”... 

Fofoca 

Material necessário: nenhum 

Formação: alunos sentados em círculo.  

Desenvolvimento: o coordenador do jogo interroga: "vocês sabem o que é fofoca?" Após ouvir o que 

pensam seus alunos sobre fofoca, propõe: "o jogo que vamos jogar chama-se 'fofoca'; faremos uma fofoca 

diferente, a fofoca do bem”. Um voluntário se retira da sala, enquanto os demais fazem "fofocas positivas" a 

seu respeito para o coordenador do jogo. "Fofocas positivas" são aspectos e qualidades enumeradas pelos 

colegas a respeito daquele membro do grupo que está ausente. Por exemplo: "amigo", "simpático", 

"companheiro", "dedicado", "alegre", etc. O coordenador do jogo, convertido em fofoqueiro, conta tudo ao 

colega ausente quando ele retorna à sala, diante dos demais, que podem ajudá-lo se ele esquecer o que foi 

dito. O colega objeto da fofoca tudo ouve e deve escolher, ao final, uma das fofocas que mais lhe agradou ou 

surpreendeu. Só então é revelado o seu autor, que será o próximo a sair.  

Finalização: o jogo termina quando todos tiverem sido objeto de fofoca, ou quando declinar o 

interesse do grupo. 



Comentários: este jogo explora as impressões que o grupo tem a respeito de seus membros, 

instaurando e fortalecendo os laços de coesão grupal, na medida que aprofunda e amplia o relacionamento 

interpessoal. Dá, também, aos participantes, um retorno quanto ao modo como são percebidos pelos colegas, 

auxiliando-os na construção da identidade. Finalmente, ao trabalhar com predicados positivos, concorre para 

a formação de relações pautadas por amizade, respeito e admiração, fundamental ao projeto educativo que 

pretende superar situações de violência e agressão em sala de aula e na vida cotidiana. Proporciona o 

conhecimento de seus alunos, auxiliando-o a memorizar seus nomes.   

Bingo Humano 

Material necessário: papel e lápis ou caneta para cada participante 

Formação: participantes sentados em seus lugares, onde possuam apoio para escrever. 

Desenvolvimento: o coordenador ensina a fazer a cartela do bingo, propondo que os participantes 

desenhem uma grade com nove quadrantes (3X3), com aproximadamente cinco cm2 cada. De posse de sua 

respectiva cartela e lápis ou caneta, cada participante, ao sinal do coordenador do jogo, deve entrevistar os 

colegas, colocando em cada quadrante o nome do entrevistado. Esta entrevista pode consistir de uma enquête 

sobre seus dados de identificação, peculiaridades, breve biografia (ver variante abaixo). Enquanto isto, o 

coordenador do jogo prepara as fichas para o sorteio, escrevendo em cada uma delas o nome dos 

participantes. À medida que completam suas cartelas os jogadores dirigem-se aos seus lugares. O 

coordenador começa a “cantar” os nomes dos participantes, a partir das fichas sorteadas. Aqueles que tiverem 

entrevistado o colega cujo nome foi sorteado assinalam-no sua cartela e apresentam aos demais colegas, em 

voz alta, o que souberam a seu respeito através da entrevista. Tantos quantos tiverem entrevistado o colega 

em questão deverão apresentar o resultado de sua entrevista. 

Finalização: é vitorioso o participante que primeiro preencher toda a sua cartela, encerrando, assim, a 

rodada. 

Variantes: A entrevista pode versar sobre conteúdos trabalhados em aula, ou sobre impressões acerca 

dos livros lidos, passeios ou atividades realizadas. Se a turma for muito grande, no lugar de nove 

quandrantes, a cartela poderá ter apenas seis. Também poderá ser proclamado vitorioso aquele participante 

que completar em linha sua cartela, na horizontal, diagonal ou vertical. As casas da cartela podem ser 

utilizadas para breves anotações sobre os dados obtidos na entrevista, além do nome do colega. Por exemplo, 

no caso do livro lido, abaixo do nome do colega pode constar o nome do livro e seu autor, bem como 

algumas idéias-chave citadas pelo entrevistado. 

Comentários: além de auxiliar na memorização dos nomes dos alunos, estimula a memorização do 

conteúdo da entrevista, bem como organiza sua apresentação. Dinamiza a apresentação oral de trabalhos 

escolares, acentuando a troca entre os pares em detrimento da mera exposição de conteúdos. Favorece a 

superação da inibição. Como em qualquer modalidade de jogo com cartela, particularmente o bingo, propicia 

a organização dos dados a partir da aplicação da noção de coordenadas.  

Corpo a corpo 

Material necessário: nenhum. 

Formação: alunos livremente dispostos na sala ou pátio. Neste caso, segundo limites previamente 

estabelecidos. 

Desenvolvimento: os participantes deverão se reunir conforme o número e a parte do corpo 

enunciada pelo coordenador do jogo. Por exemplo: a ordem “três cabeças” significa que deverão formar 

grupos de três componentes, aproximando as cabeças; a ordem “cinco mãos direitas” significa que deverão 

formar grupos de cinco elementos, cada um aproximando sua mão direita, e assim por diante. O coordenador 

do jogo estimula a formação rápida dos grupos dando as ordens rapidamente, ao mesmo tempo em que 



auxilia na distribuição dos componentes, incentivando a composição diversificada. Depois que os grupos 

tiverem experimentado diversas formações, o coordenador dá uma última ordem a partir da qual os grupos, 

assim formados, terão que cumprir alguma tarefa, que poderá ser apresentarem-se uns aos outros, ou 

discutirem sobre um tema já trabalhado ou a ser introduzido, ou ainda compartilharem as impressões acerca 

de uma atividade realizada pela turma (p. ex., um passeio, um filme, uma palestra, um exercício, etc.).  

Finalização: o jogo termina após todos os elementos do grupo formado tiverem se manifestado. 

Variantes: quanto à composição dos grupos: a composição dos grupos poderá ser dificultada se o 

coordenador do jogo der uma ordem menos específica, como por exemplo “três mãos”: neste caso, o grupo 

poderá ser constituído a partir das duas mãos de um de seus componentes e mais uma das mãos do outro 

componente, ou poderá formar-se com uma mão de cada um dos três componentes.  

Quanto ao momento de realização da tarefa: o coordenador poderá dar a tarefa a cada nova 

composição grupal. A vantagem desta variante é que assim a tarefa é realizada mais vezes, mas a 

desvantagem desta modalidade é que, dependendo da faixa etária e envolvimento do grupo, há uma “quebra” 

no ritmo da atividade que obscurece seu caráter lúdico, reduzindo-a ao cumprimento da tarefa.  

Comentários: estimula a coesão grupal a partir da formação de novos agrupamentos e superação de 

grupos consolidados (“panelinhas”). Contribui para o domínio do esquema corporal, a partir da exploração 

dos conceitos corporais e imagem corporal. Entre adolescentes e crianças, o contato corporal proporcionado, 

sob um enquadre legitimado pelo jogo, diminui a ansiedade decorrente das questões de gênero, pois a 

aproximação entre os sexos, tão temida e desejada, é vivenciada de uma forma segura e autorizada pelas 

regras do jogo. Do ponto de vista do raciocínio matemático, além de trabalhar com a noção de número, 

explora as propriedades das operações de adição, subtração e multiplicação. Exige a ampliação do próprio 

ponto de vista e coordenação com as perspectivas dos demais, já que a composição dos grupos implica 

remanejo dos colegas excedentes e requisição daqueles que falta para completar o número determinado.    

Roleta (Boquinha da garrafa) 

Material necessário: uma garrafa plástica vazia. 

Formação: participantes sentados em círculo. 

Desenvolvimento: a garrafa plástica vazia é colocada deitada no centro do círculo, transformando-o 

em uma roleta onde ela é o ponteiro e os participantes seu alvo. O coordenador do jogo gira a garrafa e 

quando ela parar, aquele para quem a boca da garrafa aponta será o designado para cumprir uma tarefa 

previamente combinada, que poderá ser apresentar-se aos colegas, responder a uma questão relativa ao 

conteúdo trabalhado, narrar sua impressão sobre determinada experiência, etc. Depois de cumprida a tarefa o 

jogador gira a garrafa, apontando, assim, o seu sucessor.   

Finalização: o jogo termina quando todos tiverem sido apontados pela “boquinha da garrafa”, ou 

quando declinar o interesse do grupo. 

Variantes: o grupo pode opinar sobre a propriedade da resposta dada pelo colega, e se esta não for 

satisfatória, fazê-lo responder à outra questão. Pode também designar uma “prenda” para estes colegas. Se a 

tarefa constituir-se de questões acerca do conteúdo escolar que está sendo trabalhado, tais questões poderão 

ter sido previamente elaboradas pelos próprios alunos ou colecionadas pelo professor a partir das perguntas 

formuladas em aula e acondicionadas em uma caixa ou saco. 

Comentários: o jogo representa uma alternativa à apresentação dos trabalhos escolares, introduzindo 

a aleatoriedade como critério de participação. Rompe, assim, com a monotonia característica destas 

atividades, especialmente quando integrantes da avaliação escolar, através do elemento de tensão que a 

escolha aleatória garante. De outra parte, como todos os participantes são, potencialmente, alvo da “boquinha 

da garrafa”, mantêm-se atentos e envolvidos com a atividade. Mesmo que nem todos sejam sorteados, ou que 



alguns nomes sejam repetidos, o professor pode avaliar o aproveitamento do grupo através de uma amostra 

aleatória. 
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