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1.  INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa partiu da necessidade de entender os benefícios da 

utilização de jogos, bem como a importância do mesmo quando construído pela 

criança em intervenção Psicopedagógica. 

O lúdico e os jogos são uma importante forma de ensinar e trabalhar 

com as dificuldades de aprendizagem que se apresentam em crianças na fase 

escolar. 

Desta forma esta pesquisa se justifica pelo seu objeto de estudo: A 

utilização de jogos construídos pela criança auxiliando a aprendizagem. 

Trazendo como questionamento a importância da construção dos jogos pela 

criança.  

Busca-se com esta pesquisa discutir a importância da construção de 

jogos realizada pela criança em intervenções psicopedagógicas, mostrando 

que com a utilização destes meios lúdicos conseguiremos auxiliar com mais 

precisão no tratamento de crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. Dificuldades estas que podem ser abrandadas com a atuação 

do psicopedagogo. 

Apresentamos como justificativa a crescente presença de crianças com 

dificuldades de aprendizagem relacionadas a diferentes motivos, sendo esses, 

emocionais, cognitivos e até mesmo didáticas inadequadas. Dificuldades estas 

que influenciam em seu desenvolvimento.  
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A dificuldade de aprendizagem e os comportamentos divergentes 
podem levar o aluno ao fracasso, causando grandes angustias nos 
professores, e a relação se dá entre alunos e professores, 
principalmente por meio da “fala”. Todos esses fatos não podem ser 
vistos como peças enguiçadas que não têm mais conserto. 
Importante é entender o que se passa em um processo educativo e 
os motivos que levam estas dificuldades a fracassos escolares, 
tornando-se muitas vezes fracassos de vida. Importante e desafiante 
é repensar as práticas educativas, envolvendo não só os alunos, mas 
também professores, coordenadores, diretores e a todos que fazem 
parte do processo, um recorte para uma intervenção 
psicopedagógica. (PORTO 2011, p. 53). 

 

Através disto percebemos a necessidade de pesquisar e estudar toda a 

rede de relações inseridas no cotidiano da criança com dificuldades de 

aprendizagem, sendo desta forma possível através de conversa com a família 

ou pessoa responsável pela criança para futuro diagnóstico. Realizadas todas 

as etapas que compõem a anamnese e com um diagnóstico iniciamos as 

intervenções através de jogos e ludicidade. Por meio dos jogos criados pela 

própria criança, podemos auxiliar com mais naturalidade a criança com 

dificuldade aguçando sua criatividade e espontaneidade. Estimulando a criança 

a buscar sua própria identidade. 

Profissionais do meio educacional devem ver os jogos como um 

facilitador de aprendizagem e desenvolvimento intelectual e individual, e não 

como apenas um “brincar”. Segundo Almeida (2004) o brincar desenvolve a 

criatividade, a competência intelectual a força e a estabilidade emocionais, e 

sentimentos de alegria e prazer. 

A motivação pela escolha do tema deu-se devido à riqueza dos jogos 

utilizados em tratamento pedagógico e psicopedagógico. Buscou-se desta 

forma aliar a importância dos jogos e propor a criação dos mesmos pela própria 

criança. 
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Sabemos que as brincadeiras e jogos – entendidos aqui como 
estratégias motivacionais de aprendizagem – não constituem a 
aprendizagem em si, mas são um excelente meio que permite o 
diagnóstico, a intervenção e até mesmo a transmissão de conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais sem que o educando 
perceba. (QUEIROZ & MARTINS, 2002, p. 5). 

 

 Na infância o lúdico é prazeroso, visto que com a utilização dos jogos, 

possibilita trabalhar as questões de concentração, ansiedade e limitações. O 

tratamento torna-se um meio de trabalhar com as dificuldades de 

aprendizagem de forma agradável. A criança necessita do lúdico encontrado 

nos jogos, necessita do brincar e de expressar seus sentimentos e emoções 

através das brincadeiras e desta forma adquire um cuidado com o jogo que 

construiu, possibilitando assim oportunizar a criatividade. 

Cantar aumenta o nosso nível de oxigênio, o que aumenta nossa 
atenção. Cantar aumenta os níveis de endorfinas em nossa corrente 
sanguínea, as quais atuam como fixadores de memória. A música, a 
matemática e as habilidades espaciais ocorrem no mesmo local do 
cérebro. A dança ajuda as crianças a desenvolver a compreensão de 
padrões. Canções, musicas de atividade de movimento proporcionam 
experiências com uma variedade de padrões, linguagens, métrica, 
timbres e ritmos. (SCHILLER, 2008. P. 171).  

 

 

Busca-se com esta pesquisa alcançar os seguintes objetivos: Objetivo 

Geral: Propor a importância dos jogos construídos pela criança em 

intervenções psicopedagógicas para o auxilio nas dificuldades de 

aprendizagem. E com este, se traz os seguintes objetivos específicos como 

ações na busca dos dados: - Identificar as possibilidades do trabalho de um 

psicopedagogo através de jogos - Reconhecer a importância dos jogos em 

intervenções psicopedagógicas. - Verificar a importância da construção do jogo 
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para a criança, em relação a sua dificuldade de aprendizagem em 

alfabetização. 

O trabalho apresenta como metodologia a pesquisa Bibliográfica que 

tem como intuito proporcionar a obtenção de conhecimentos específicos a 

respeito do assunto abordado para a construção da fundamentação teórica. 

  Para a realização deste trabalho, seguindo normas da ABNT, 

utilizaram-se livros de metodologia científica dos autores GIL (1995) e 

LAKATOS (2001). 

 A pesquisa de campo será constituída através de intervenções 

Psicopedagógicas onde a criança participe da construção dos jogos que irão 

auxiliá-las com sua dificuldade de aprendizagem.  

A pesquisa iniciará com a utilização de materiais recicláveis que irão 

compor um jogo. E será realizada por estagiárias da Psicopedagogia na clínica  

da Universidade Tuiuti do Paraná.  

Desejo com esta pesquisa obter respostas a uma questão nova acerca 

das intervenções psicopedagógicas, observando de que forma se dá a 

construção de um jogo realizado pela própria criança que auxiliará em sua 

dificuldade de aprendizagem posteriormente. 
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2 O PSICOPEDAGOGO- CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 
 

A Psicopedagogia originou-se através de discussões a cerca das  

limitações dos profissionais das áreas de psicologia e pedagogia em 

trabalharem com as dificuldades de Aprendizagem.  Cada área envolve-se 

com seu objeto de estudo. Desta forma a Pedagogia tem como objeto de 

estudo a educação, tendo como base atuação em instituições educacionais, 

hospitalares, empresariais, entre outras já que sua área de formação 

expande-se cada vez mais. Já a psicologia tem como objeto de estudo o 

comportamento atuando então em clínicas, hospitais, setores jurídicos, 

transito, empresarial, departamento de pessoal entre outros. 

  Para BOSSA 2000. A psicopedagogia vai além da aplicação da 

psicologia à pedagogia, pois não pode ser vista sem um caráter 

interdisciplinar, que implica a dependência  da contribuição teoria e prática de 

outras áreas de estudo para se constituir como tal. 

Do seu parentesco com a Psicologia, a psicopedagogia traz as 
indefinições e as contradições de uma ciência cujos limites são os da 
própria vida humana. Envolve, simultaneamente, a meu juízo, o social, 
o individual em processos tanto transformadores quanto reprodutores. 
Da psicologia, a psicopedagogia herda o velho problema do 
paralelismo psicofísico, um dualismo que ora privilegia o físico (o 
observável) ora o psíquico (a consciência). BOSSA, 2000, p. 23. 
 
 

A Psicopedagogia no Brasil existe há aproximadamente quarenta 

anos e tem como objeto de estudo a aprendizagem humana, foi na Europa 

que os primeiro centros de Psicopedagogia surgiram por volta de 1946, 

criados por L Boutonier e George Mauco. Onde profissionais de psicologia, 

Pedagogia e Psicanálise realizavam trabalhos em conjunto e tinham como 

cunho trabalhar com crianças que apresentavam comportamentos 

inadequados.  
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A Argentina fora influenciada pela Europa e em 1970 passou a 

oferecer o curso de Psicopedagogia. Fora exatamente nesta época que 

também foram formados Centros de saúde mental que contavam com o apoio 

de psicopedagogos para a realização deste trabalho.  

Consequentemente o Brasil também fora influenciado desta vez pela 

Argentina e desde então começaram a realizar estes trabalhos, porém no 

Brasil as dificuldades de aprendizagem encontradas em 1970 era relacionada 

a DCM Disfunção Cerebral Mínima.  

 Na literatura francesa – que, como vimos, influencia as idéias 
sobre psicopedagogia na Argentina (a qual, por sua vez, influencia a 
práxis brasileira) – encontra-se, entre outros, os trabalhos de Janine 
Mery, a psicopedagoga francesa que apresenta algumas 
considerações sobre o termo psicopedagogia e sobre a origem 
dessas idéias na Europa, e os trabalhos de George Mauco, 
fundador do primeiro centro médico psicopedagógico na França,..., 
onde se percebeu as primeiras tentativas de articulação entre 
Medicina, Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, na solução dos 
problemas de comportamento e de aprendizagem (BOSSA, 2000, p. 
37). 
 

Da mesma forma o Brasil passou a oferecer cursos de especialização 

em psicopedagogia em nosso país. Na Clínica Médico-Pedagógica de Porto 

Alegre, o curso possuía uma duração de dois anos.  

Atualmente o Psicopedagogo está sendo reconhecido e diversas 

instituições estão ofertando cursos de aperfeiçoamento para a atuação na 

área, os profissionais que já atuam contam com apoio da Associação 

Brasileira de Psicopedagogia ABPP que existe há treze anos.  

Os atendimentos Psicopedagógicos atualmente realizam uma 

pesquisa que compõem o processo da aprendizagem humana seu objeto de 

estudo, contam com o estudo do caso através de métodos encontrando os 

motivos de determinada dificuldade que a criança ou pessoa tem em aprender 

alcançando um diagnóstico conjuntamente com outros profissionais da área 
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da saúde e educação como ( pedagogo, profissional, neurologista, psicólogo, 

fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e outras áreas quando se fizer 

necessárias). E assim criar estratégias para realizar intervenções.  Considera-

se assim a psicopedagogia como um campo que integra saúde e educação 

trabalhando com aprendizagem humana, lidando com a aprendizagem em 

situações normais e patológicas. 

O psicopedagogo sendo um profissional multiespecialista em 
aprendizagem humana que congrega conhecimentos de diversas 
áreas a fim de intervir nesse processo, com sua intervenção 
psicopedagógica, pode assumir uma feição preventiva ou 
terapêutica, relacionando-se com equipes ligadas aos campos de 
saúde e educação, terapêutica e institucional, respectivamente. 
(PORTO, 2011. P. 8). 
 
 

A diferença entre a terapia realizada pelo psicólogo e o atendimento 

psicopedagógico é que este deve se dar de forma mais rápida a fim de 

diagnosticar e solucionar os sintomas para que após seja retomado os 

aspectos cognitivos. 

 
A especificidade do tratamento psicopedagógico consiste no fato 
de que existe um objetivo a ser alcançado: a eliminação do 
sintoma, diferentemente do que ocorre no tratamento 
psicanalítico. Assim, a relação psicopedagogo-paciente é 
mediada por atividades bem definidas, cujo objetivo é solucionar 
rapidamente os efeitos mais nocivos do sintoma para logo depois 
dedicar-se a afiançar os recursos cognitivos. (PAIN, 1986, P. 77). 
 

 

E é através destas estratégias que a construção de jogos entra em 

ação, pois se acredita que através dela é possível construir uma relação de 

confiança e desenvolvimento alcançando e solucionando as dificuldades 

encontradas.  

 

Comparada com a situação escolar, a situação da brincadeira 
parece pouco estruturada e sem uma função explícita na promoção 
de processos de desenvolvimento proximal na criança, tendo 
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enorme influencia em seu desenvolvimento (OLIVEIRA, 1993, p. 65- 
66). 
 

Veremos no próximo capítulo esta relação da criança com o 

brinquedo e consequentemente a relação do brinquedo com a  aprendizagem. 
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3. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

Por longo tempo a criança foi considerada como um mini adulto, ou um 

adulto que precisava ser melhorado. Segundo (NICOLAU, 2000) A criança já 

foi considerada um ser sem as suas características próprias: Adulto em 

miniatura, ou adulto ainda incompleto. 

Seu comportamento era pura e simplesmente imitação dos adultos, a 

vestimenta das meninas acompanhava e imitava os modelos de vestidos de 

mulheres adultas, a mesma coisa acontecia com os meninos utilizavam trajes 

correspondentes aos trajes dos adultos e realizavam atividades rotineiras 

particulares dos homens. Não se haviam uma compreensão sobre as etapas 

de desenvolvimento de uma criança e nem que precisavam brincar.  

Somente após um longo período houve-se a preocupação em lidar com 

as especificidades de uma criança, surgiu então um respeito a estes mini 

adultos que com o passar do tempo começaram a ser vistos como crianças em 

desenvolvimento. 

À Medida que foi havendo uma compreensão dinâmica do 
papel da infância, foi-se constatando que há, nessa fase da 
vida, motivos, interesses e necessidades que lhe são próprios. 
Cada vez mais, as explicações sobre o desenvolvimento infantil 
se dão sob uma perspectiva interacionista, isto é, não é só a 
hereditariedade que influencia a criança, tampouco o ambiente. 
Há uma auto regulação biológica por parte do individuo que se 
vai modificando, à medida que amadurecem as suas 
capacidades de reação – que por sua vez, expressam seu 
ajustamento ao ambiente. (NICOLAU, 2000. P. 136). 

 

Por isso a importância do brincar, desde muito cedo o ato de fantasiar, 

de brincar está presente em nossas vidas. A criança ao observar as atividades 

cotidianas de sua mãe, representa através das brincadeiras do cozinhar, do 
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cuidar da casa, o que possibilita lidar com a fantasia, caso não haja comida no 

prato, por exemplo, a criança cria um alimento imaginário que leve ela o mais 

próximo da realidade.   

A mesma coisa acontece com os meninos ao verem os pais dirigirem 

um automóvel, na presença dos carrinhos imita as ações, representadas por 

sons e por barulhos de freadas e até o cantar dos pneus fazem parte da 

fantasia. É possível para a criança criar e recriar idéias e histórias com a 

utilização de um brinquedo possibilitando a tomada de decisões sobre onde 

coloca-lo ou onde brincar. Para Vygotsky (1998, p. 129), No brinquedo, o 

significado em si torna-se ponto central e os objetos são deslocados de uma 

posição dominante para uma posição subordinada. 

O Brincar também possibilita a criança expressas seus sentimentos, 

aprender a lidar com os problemas e desenvolver a criatividade. Como já fora 

citado acima, segundo Almeida (2004) o brincar desenvolve a criatividade, a 

competência intelectual a força e a estabilidade emocionais, e sentimentos de 

alegria e prazer. Possibilitando uma gama de oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento quando a brincadeira tem um cunho educativo e 

transformador. 

O Lúdico esta presente no brincar, como que se fizesse parte deste 

mundo particularmente bem presente na fase infantil. Os objetos têm uma força 

motivadora inerente, no que diz respeito às ações de uma criança pequena, e 

determinam tão extensivamente seu comportamento (VYGOTSKY, 1998, p. 

127).  

Segundo GILLES 
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O jogo contribui indiretamente a educação, permitindo ao aluno 
relaxado ser mais eficiente em seus exercícios e em sua 
atenção. Em segundo lugar, o interesse que a criança 
manifesta pelo jogo deve poder ser utilizado para uma boa 
causa. É possível dar o aspecto do jogo a exercícios escolares, 
é o jogo como artifício pedagógico. Enfim, o jogo permite ao 
pedagogo explorar a personalidade infantil e eventualmente 
adaptar a esta o ensino e a orientação do aluno.(BROUGÉRE 
1998 p. 54). 

 

 

 

3.1 PORQUE BRINCAR? 
 

 

O brincar de faz-de-conta que seria uma imitação dos aspectos 

vivenciados e observados pelas crianças em atitudes rotineiras, exercidas 

pelos pais como, por exemplo, serviços de casa realizados pela mãe, o 

limpar, cozinhar o costurar, fazer comprar, o cuidar do irmão mais novo 

também realizado pelo papel materno, bem como o pai em seus afazeres, 

consertando os eletrodomésticos ou o automóvel. Até mesmo a professora 

faz parte deste processo em sua função, escrevendo no quadro, aplicando 

exercícios, corrigindo os cadernos, são observados pelas crianças e repetidos 

por elas através das brincadeiras.  

 

Observe a importância da nossa interação com a criança para 
o seu desenvolvimento. Nas suas brincadeiras, ela tanto finge 
que se penteia como penteia a mãe, a boneca... enfim, 
projeta suas ações em outros seres e, ao mesmo tempo, imita 
os comportamentos que observa nesses seres. Vale repetir 
que isso é muito importante para a evolução dos afetos e da 
socialização, além de auxiliar os progressos do pensamento. 
A criança se sente mais próxima de nós tanto quanto sente 
que estamos próximos dela, ou seja, seus comportamentos 
correspondem mais e mais aqueles que ela observa a seu 
redor. (SEBER 1995 p. 57). 
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É comum perguntar às crianças o que desejam ser quando crescer e 

a resposta vêm de profissões reconhecidas pelas crianças em seu dia a dia 

ou em suas observações. 

 

Quando Vigotsky discute o papel do brinquedo, refere-se 

estritamente à brincadeira de faz-de–conta, como o brincar de 

casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de 

vassoura como se fosse um cavalo. Faz referência a outros 

tipos de brinquedo, mas a brincadeira de faz-de-conta é 

privilegiada em sua discussão sobre o papel do brinquedo no 

desenvolvimento (OLIVEIRA, 1993, p. 66).  

 

 

O Lúdico então surge tornando o mundo que teatralmente parece 

surgir diante dos olhos das crianças e como um passo de mágicas vivenciam 

diferenças, aprender a lidar com situações, criam problemas e se socializam 

com outras crianças.  

A autoconfiança da criança, através do jogo, é continuamente 

desenvolvida, pois, à medida que é desafiada a desenvolver habilidades 

operatória que envolvam a identificação, a observação, a comparação, a 

análise, a síntese, a generalização, ela vai conhecendo as suas próprias 

possibilidades. (NICOLAU, 2000. P. 135). 
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4 O JOGO NA INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

Conforme o capítulo anterior percebeu-se a importância do brincar e 

sua relação com a aprendizagem, desta forma falaremos aqui sobre a 

utilização do jogo em tratamento psicopedagógico.  Fernandez (1990, p. 165) 

Diz que não pode haver construção do saber se não se joga com o 

conhecimento.  

É através do jogo que a criança conhece e reconhece em si as funções 

corporais. Segundo Piaget O jogo simbólico surge ao redor dos dois anos, 

permite a criança assimilar o mundo na medida do seu eu, deformando-o para 

atender aos seus desejos e às fantasias. 

Como fora citado acima as brincadeiras onde as crianças imitam certas 

rotinas vivenciadas por elas mesmas junto com membros de sua família, é 

explicada por Porto (2011) da seguinte forma:  

Os jogos orais como as brincadeiras de fazer comidinha, também 
muito apreciados pela criança, segundo a perspectiva psicanalítica, 
simbolizariam as possibilidades internalizadas de dar e receber amor. 
Um cenário simbólico em relação à alimentação é construído a partir 
da forma como são vivenciadas as questões da oralidade. PORTO 
2011, p. 83. 
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5. A APRENDIZAGEM ALIADA A JOGOS E BRINCADEIRAS  

Com toda essa riqueza oferecida pelo ato de brincar e fantasiar, que se 

mostrou tão importante no capítulo anterior, percebeu-se que podemos com a 

utilização de jogos aprimorar este momento do brincar tão importante para as 

crianças. Por isso, o jogo é, por excelência, integrador.  

À medida que joga a criança vai se conhecendo melhor, e interagindo 

com seus pares e adultos. O jogo permite que a criança compreenda a 

realidade e se adapte espontaneamente a ela. (NICOLAU, 2000. P. 134). 

Alguns profissionais ao apresentarem um jogo tem em mente ensinar as regras 

e tem como objetivo fazer com que a criança jogue de forma correta, sem 

quebrar as regras, impossibilitando a criação de novas regras e acordos uma 

vez que através de jogos é possível trabalhar a questão da socialização, 

interação e reinvenção por parte dos jogadores. Segundo Kamii 1991  

Embora os jogos em grupos proporcionem possibilidades únicas para 
o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, às vezes 
podem ser usados de maneira incorreta e inútil. Alguns professores 
tem uma visão limitada do valor dos jogos e ficam tão preocupados 
que as crianças joguem corretamente, pressionando-as com muitas 
ordens, que acabam por reforçar sua heteronomia. Neste capítulo eu 
gostaria de discutir alguns princípios de ensino que possibilitem ás 
crianças jogar de modo a maximizar o seu potencial. Os dois 
princípios básicos de ensino que podemos extrair da teoria de Piaget 
são: que os jogos sejam modificados a fim de se ajustarem à maneira 
como a criança pensa, e que a autoridade do adulto seja reduzida 
tanto quanto possível. Kamii. 1991, p. 287. 

 

Desta forma utilizaremos o jogo criado pela criança aliado ao lúdico em 

apoio à aprendizagem, tornando as intervenções prazerosas e enriquecidas 

com estes meios de comunicação com a criança, onde ela possa entender que 

pode decidir e combinar regras e que pode reinventar. 
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Através da utilização de materiais pedagógicos e jogos construídos 

pela própria criança voltados a trabalhar com a sua dificuldade de 

aprendizagem, é possível despertar o interesse da criança, pois ela deseja 

saber qual o final da brincadeira ou do jogo prendendo sua atenção em seu 

desenrolar.   

No jogo, por mais que certos objetivos estejam presentes, o desafio 

sempre existe, isto porque não se sabe aonde ele levará nem como as coisas 

acontecerão. Há sempre um caráter novo, e a novidade é fundamental para 

despertar o interesse e a curiosidade infantil. (NICOLAU 2000, p. 134). 
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6. METODOLOGIA 

 

No levantamento de dados utilizou-se a pesquisa de campo, realizada 

com estagiárias do curso de Psicopedagogia da Universidade Tuiuti do Paraná. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de livros, textos e artigos on-line. 

Por tratar-se de um tema que é pouco discutido houve uma escassez de 

referencial bibliográfico sobre o assunto em questão. 

A pesquisa bibliográfica é o levantamento de bibliografias já publicadas 

em formas de livros, revistas, publicações avulsas e impressa escrita. 

Geralmente utilizadas para sustentar o que o pesquisador escreve com o intuito 

de garantir veracidade dos assuntos tratados no trabalho científico (Lakatos, 

2001). 

Segundo Ruiz (1991) a pesquisa bibliográfica consiste no exame de um 

manancial para levantamento e análise do que se produziu sobre determinado 

assunto que assumimos como tema de pesquisa científica (RUIZ, 1991 p. 58). 

Para Lakatos: “Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas 

fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas”. (2001, p. 

43). 

De fato, não há pesquisa científica realizada sem que haja referências 

bibliográficas, e sem dúvida não se consegue realizar os outros tipos de 

pesquisa sem que se tenha lido a respeito do assunto. Ruiz afirma que: 

 

Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige 
pesquisa bibliográfica prévia, quer à maneira de atividade 
exploratória, quer para o estabelecimento do status quaestionis, quer 
para justificar os objetivos e contribuições da própria pesquisa. Os 
trabalhos didáticos pedagógicos solicitados durante os diversos 
cursos para desenvolvimento de determinadas partes dos programas, 
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com maior participação dos alunos, constituem-se, em geral, em 
pequenas pesquisas bibliográficas. (1991 p. 57). 
 
 
 
 
 

Para Antonio Carlos Gil: 

 
Os livros de referência, também denominados livros de consulta, são 
aqueles que têm por objetivo possibilitar a rápida obtenção das 
informações requeridas, ou, então, a localização das obras que as 
contêm. Desta forma, pode-se falar em dois tipos de livros de 
referência: livros de referência informativa, que contém a informação 
que se busca, e livros de referência remissiva, que remetem a outras 
fontes.(1995, p. 49). 
 
 
 

Santos aborda a importância das fontes de informações bibliográficas 

num trabalho científico: 

 

A bibliografia constitui-se numa preciosa fonte de informações, com 
dados já organizados e analisados. Na atualidade, praticamente 
qualquer necessidade humana, conhecida ou pressentida, possui 
algo escrito a seu respeito Por isso a pesquisa com base em uma 
bibliografia deve encabeçar qualquer processo de busca cientifica 
que se inicie. (SANTOS, 2000 P. 31). 

 

Na pesquisa de campo o trabalho realizou-se através de um 

questionário distribuído a três estagiárias do curso de Psicopedagogia. 
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6.1 LEVANTAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

 

1° ENTREVISTA: QUESTIONÁRIO PREVIAMENTE ELABORADO 

Pergunta direcionada a uma estagiária do curso de Psicopedagogia da 

Universidade Tuiuti do paraná.  (Entrevistada A) 

 

Nome do psicopedagogo entrevistado: Em branco 

Local de aplicação do jogo: E.A.L. 

Data da intervenção com o jogo: 24/09/2012 

Hora em que foi aplicado: 08:20 da manhã. 

Nome da criança: M.H.M 

Idade: 9 anos. 

Série/ano: 3° Ano. 

 

1 A criança apresentou alguma dificuldade? Em caso afirmativo, 

explicar. 

 RESPOSTA: Não. 

2 Como foi qual a reação da criança quando lhe foi proposta a 

construção de um jogo? 

RESPOSTA: Ficou entusiasmada. 
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3 A criança manuseou ou apresentou curiosidade na visualização do Kit? 

RESPOSTA: Ficou muito curiosa, retirou todo o material, manuseou-os e fez 

muitas perguntas. 

4 Como a criança reagiu frente a ideia de construir um jogo de bingo 

(Questionar se a criança conhece as regras ou se gostaria de propor 

outras regras para o jogo?).  

RESPOSTA: Achou interessante e já conhecia as regras, não quis mudá-las. 

5 Como foi o processo de construção do jogo?  A criança participou? 

Demonstrou interesse?  

RESPOSTA: Foi ótima ela participou recortando e colando a cartolina nas 

tampinhas, ajudou a escrever nas tampinhas e fez muitas perguntas. 

6  A criança demonstrou ter gostado de construir e jogar o bingo?   

RESPOSTA: Sim. 

7 Você acha que foi possível através da construção do jogo auxiliar a 

criança em relação a sua dificuldade? (Exemplo: se reconheceu letras 

visualizando-as através da construção do jogo). ?   

RESPOSTA: Sim, através do lúdico à criança responde melhor ao aprendizado. 

8 Qual a sua opinião em relação à proposta de construção de um jogo 

com a criança? 
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RESPOSTA: Trabalho com as crianças com o lúdico (concreto) primeiramente, 

eles aprendem mais e assimilam melhor o conteúdo, é importante valorizar o 

seu mundo (de brincadeiras e imaginação). 

9 Conseguiu utilizar o momento da construção para trabalhar com a 

dificuldades da criança? 

RESPOSTA: Sim. 

10 Cite pontos positivos e negativos a respeito desta construção.  

RESPOSTA: Positivos: Atenção, concentração e trabalho em equipe. 

Negativos: não apresentou. 

11 Autoriza a colocação de seu nome em minha pesquisa? 

RESPOSTA: Sim. 
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2° ENTREVISTA: QUESTIONÁRIO PREVIAMENTE ELABORADO 

Pergunta direcionada a uma estagiária do curso de Psicopedagogia da 

Universidade Tuiuti do paraná.  (Entrevistada B) 

PESQUISA  

Nome do psicopedagogo entrevistado: Em branco 

Local de aplicação do jogo: E.A.L. 

Data da intervenção com o jogo: 21/09/2012 

Hora em que foi aplicado: 08h00min (manhã). 

Nome da criança: A. A. L. 

Idade: 8 anos. 

Série/ano: 3° ano. 

 

1 A criança apresentou alguma dificuldade? Em caso afirmativo, 

explicar. 

 RESPOSTA: Apenas no uso da régua para a construção do bingo. Não sabia 

como colocar a régua para medir as distâncias. 

2 Como foi qual a reação da criança quando lhe foi proposta a 

construção de um jogo? 

RESPOSTA: Boa, logo que viu os materiais queria saber o que era os materiais 

e o que seria feito com eles. 
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3 A criança manuseou ou apresentou curiosidade na visualização do 

Kit? 

RESPOSTA: Sim descrito na questão anterior. 

4 Como a criança reagiu frente a ideia de construir um jogo de bingo 

(Questionar se a criança conhece as regras ou se gostaria de propor 

outras regras para o jogo?).  

RESPOSTA: Bem, não gostaria de mudar, mater as regras originais. 

5 Como foi o processo de construção do jogo?  A criança participou? 

Demonstrou interesse? 

RESPOSTA: Ótimo. A criança participou, queria saber que momento 

começaria o jogo. Dava ideias na divisão e organização das cartelas. 

 

6  A criança demonstrou ter gostado de construir e jogar o bingo?   

RESPOSTA: Sim, após a confecção domaterial, chamou os colegas para jogar 

também. 

7 Você acha que foi possível através da construção do jogo auxiliar a 

criança em relação a sua dificuldade? (Exemplo: se reconheceu letras 

visualizando-as através da construção do jogo). ?   

RESPOSTA: A criança que participou não teve dificuldades. 

8 Qual a sua opinião em relação à proposta de construção de um jogo 

com a criança? 
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RESPOSTA: Ótimo. Porque estimula o aprendizado ou seja, a criança aprende 

brincando, deixando de ser chato o aprendizado em sala de aula, escrita e 

leitura. 

9 Conseguiu utilizar o momento da construção para trabalhar com a 

dificuldades da criança? 

RESPOSTA: A criança que participou da construção nã apresenta dificuldade, 

mas percebe-se que o jogo pode auxiliar nas dificuldades incentivando, 

estimulando a curiosidade das letras e palavras, reconhecendo a função da 

escrita e da leitura. 

10 Cite pontos positivos e negativos a respeito desta construção.  

RESPOSTA: Positivos: desperta a curiosidade, auxilia no reconhecimento das 

letras, palavras e escrita, etc.  

Negativos: Em sala de aula com um grupo grande, os alunos dispersam. 

11 Autoriza a colocação de seu nome em minha pesquisa? 

RESPOSTA: Não respondeu. 
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3° ENTREVISTADA: QUESTIONÁRIO PREVIAMENTE ELABORADO 

Pergunta direcionada a uma estagiária do curso de Psicopedagogia da 

Universidade Tuiuti do paraná.  (Entrevistada c) 

PESQUISA  

Nome do psicopedagogo entrevistado: Natacha S. N. Prosdócimo 

Local de aplicação do jogo: C.C. 

Data da intervenção com o jogo: 22/09/2012 

Hora em que foi aplicado: 10:00 h. 

Nome da criança: H. 

Idade: 6 anos. 

Série/ano: 1° ano. 

 

1 A criança apresentou alguma dificuldade? Em caso afirmativo explicar. 

RESPOSTA: Não, a criança pareceu bem desenvolvida. Tentando superar as 

situações problemas na construção do jogo. Sempre questionando se estava 

correta a maneira de fazer. 

2 Como foi qual a reação da criança quando lhe foi proposta a construção 

de um jogo?  
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RESPOSTA: Gostou da ideia e logo começou a perguntar como seria. Na hora 

de colar a letra na tampinha disse: A gente tem que ver se encaixa primeiro 

né? 

3 A criança manuseou ou apresentou curiosidade na visualização do Kit? 

RESPOSTA: Sim, bastante curiosidade e entusiasmo para começar logo. Fez a 

contagem de quantas letras faltavam para terminar de confeccionar o jogo. 

 

4 Como a criança reagiu frente à ideia de construir um jogo de bingo?  

(Questionar se a criança conhece as regras ou se gostaria de propor 

outras regras para o jogo?). 

RESPOSTA: Estava pronta e disposta. Demonstrou conhecer as regras e as 

peças que seriam utilizadas. Disse: O bingo é assim: se sortear a letra A você 

tem que procurar a letra A. Fazia a contagem das letras e tampinhas, além das 

letras e pronuncia. 

 

5 Como foi o processo de construção do jogo?  A criança participou? 

Demonstrou interesse?  

RESPOSTA: A criança realizou o jogo praticamente sozinha, sempre 

perguntando e confirmando se estava certo e solicitando ajuda em algumas 

situações. 

 

6 A criança demonstrou ter gostado de construir e jogar o bingo?   
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RESPOSTA; Sim, pois afirmou fazer coleção de tampinhas, observou também 

a marca de cada uma fazendo uma seriação. 

 

7 Você acha que foi possível através da construção do jogo auxiliar a 

criança em relação a sua dificuldade? (Exemplo: se reconheceu letras 

visualizando-as através da construção do jogo). ?   

RESPOSTA: Foi diferente e criativo confeccionar um jogo com acriança, ao 

invés de usar jogos prontos, assim pode-se explorar ainda mais cada passo da 

construção, ampliando o aprendizado da criança. 

 

8 Qual a sua opinião em relação à proposta de construção de um jogo 

com a criança?  

RESPOSTA: O jogo se torna significativo, pois foi a própria criança quem 

confeccionou, gerando interesse e cuidado com o mesmo. 

 

9 Conseguiu utilizar o momento da construção para trabalhar com a 

dificuldade da criança?  

RESPOSTA: Sim, quanto a resolução de situações problemas, concentração, 

utilização de regras. 

 

10 Cite pontos positivos e negativos a respeito desta construção.  
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RESPOSTA: Possibilidade de fazer a contagem numérica e alfabética. 

Classificação e seriar as tampinhas. Sequência lógica alfabética. Só pontos 

positivos. 

11 Autoriza a colocação de seu nome em minha pesquisa?  

RESPOSTA: Sim que honra.  

 

6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS – PESQUISA DE CAMPO – 

QUESTIONÁRIO. 

A Pesquisa apresenta dados de identificação das crianças, como 

sendo alunos que frequentam os 1° anos e 3° anos do ensino fundamental. A 

idade média entre os participantes da pesquisa está entre seis anos a oito 

anos. A pesquisa realizou-se segundo as informações obtidas no período da 

manhã, e em diferentes locais, como; a própria escola e a casa de uma das 

crianças. Seguindo então para os resultados abaixo 

Através da pesquisa de campo direcionada a estagiarias do curso de 

psicopedagogia da Universidade Tuiuti do Paraná conseguimos resultar em 

uma opinião aproximada entre as participantes da pesquisa, de modo que 

todas citam que foi de grande importância a utilização da construção do jogo 

construído pela criança, bem como perceberam que o lúdico e o ato de 

construir, proporcionaram as mesmas oportunidades de desenvolverem 

raciocínios como; seriação, sequencia lógica entre outros, que muitas vezes 

não são abordadas em uma perspectiva do jogo pronto.  
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As pesquisadas avaliaram a pesquisa como importante ferramenta em 

relação a oportunidade de trabalhar com a dificuldades dos alunos, embora 

acreditam que em grupo muito grande de alunos eles possa, de dispersar. 

Segundo SEBER (1995 p. 44).   

Ações como essas são fontes preciosas de informação. Extraindo 
informações dos próprios objetos e das atividades exercidas sobre 
eles, a criança constrói, progressivamente, um sistema de relações 
por meio do qual acrescenta novidades aos objetos, enriquecendo-
os com atributos que eles não possuem isoladamente. (SEBER 
1995 p. 44). 
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 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo os resultados que foram obtidos na pesquisa exploratória, se 

deu importância a construção do jogo realizado pela criança.  

              A realização deste trabalho de conclusão de curso de pós graduação 

trouxe-me aprendizagens significativas no que diz respeito a conhecimentos 

adquiridos e experiências que serão importantes para minha atuação como 

futura Psicopedagoga. Pude visualizar a importância da construção do jogo 

pela criança sua interação com os materiais e seus benefícios durante a 

construção  

Através da realização da pesquisa foi possível alcançar os objetivos 

propostos como: Discutir a importância dos jogos construídos pela criança em 

intervenções psicopedagógicas para o auxilio nas dificuldades de 

aprendizagem. Identificar as possibilidades do trabalho de um psicopedagogo 

através de jogos - Reconhecer a importância dos jogos em intervenções 

psicopedagógicas. - Verificar a importância da construção do jogo para a 

criança, em relação a sua dificuldade de aprendizagem em alfabetização. 

Com o decorrer do trabalho também foi possível conhecer a trajetória 

do curso de Psicopedagogia, levando a um melhor entendimento das 

influências e dos fatores sociais e emocionais que interferem no processo de 

aprendizagem. 

Conclui-se através dos resultados desta pesquisa que a construção do 

jogo realizado pela criança possibilita uma maior aproximação da criança com 
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o objetivo que se deseja alcançar em relação a sua dificuldade de 

aprendizagem. 
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ANEXOS 
 

Instrumento da pesquisa seguiu-se através de um questionário com 

perguntas abertas previamente elaboradas numa abordagem qualitativa. Essa 

pesquisa foi realizada por estagiárias do curso de psicopedagogia da 

Universidade Tuiuti do Paraná, conforme modelo abaixo: 

 

     UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 
 
 

 
Aluna: Mariane Lucio Corrêa de Oliveira 

Pesquisa de trabalho de conclusão de curso de Pós-graduação em 

Psicopedagogia. 

Turma: 2011 

Caro colega, o Kit que você está recebendo deve ser utilizado durante uma 

intervenção Psicopedagógica. Este kit contém uma folha com as letras do 

alfabeto, uma tesoura, tampinhas de garrafa, cola, cartolina, papel crepom, 

canetinha e régua para a construção de um bingo.  Este material destina-se a 

construção de um jogo de bingo que deverá ser construído com a participação 

da criança. Ao final responda as questões abaixo. 

PESQUISA  

Nome do psicopedagogo 

entrevistado:______________________________________________ 
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Local de aplicação do jogo:___________________________________ 

Data da intervenção com o jogo: ___________________________________ 

Hora em que foi aplicado:_________________________________________ 

Nome da criança: (Utilizarei somente as iniciais)_______________________ 

Idade:________________________________________________________ 

Série/ano:_____________________________________________________ 

 

1  A criança apresentou alguma dificuldade? Em caso afirmativo, explicar. 

2  Como foi a reação da criança quando lhe foi proposta a construção de um 

jogo?  

3 A criança manuseou ou apresentou curiosidade na visualização do Kit? 

4 Como a criança reagiu frente a idéia de construir um jogo de bingo?  

(Questionar se a criança conhece as regras ou se gostaria de propor outras 

regras para o jogo?) 

5 Como foi o processo de construção do jogo?  A criança participou? 

Demonstrou interesse? 

6 A criança demonstrou ter gostado de construir e  jogar o bingo?  

7 Você acha que foi possível através da construção do jogo auxiliar a criança 

em relação a sua dificuldade? (Exemplo: se reconheceu letras visualizando-as 

através da construção do jogo). 



35 

 

 

8 Qual a sua opinião em relação a proposta de construção de um jogo com a 

criança? 

9 Conseguiu utilizar o momento da construção para trabalhar com a dificuldade 

da criança? 

10 Cite pontos positivos e negativos a respeito desta construção. 

11 Autoriza a colocação de seu nome em minha pesquisa? 

 


