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RESUMO

Este estudo teve por objetivos averiguar a influência do jogo (atividade lúdica) sobre a 
aprendizagem de conceitos básicos à leitura e escrita em deficientes mentais alfabetizáveis e 
verificar a sua generalização para situações do contexto escolar. A pesquisa teve duas amos-
tras, uma estudada em 1997 e outra em 1998 constituídas no seu total de 21 sujeitos, deficien-
tes mentais de nível intelectual moderado, de oito a 17 anos de idade. Onze eram do sexo 
masculino. O delineamento utilizado foi de pré-teste, treinamento, pós-teste e generalização. 
No pré- e no pós-teste foram utilizadas questões do Teste de Conceitos Básicos de Boehm 
(BTBC). Para o ensino de conceitos, foi utilizada a educação psicomotora numa concepção 
que tem por base o princípio da interligação entre a ação e o desenvolvimento cognitivo, e o 
jogo como forma de ensino, mediados pela linguagem oral, por objetos e figuras. O ensino se 
deu à luz dos pressupostos da perspectiva sócio-histórica. Os resultados apontaram efeitos 
positivos dos procedimentos utilizados. Além disso, neste estudo pode-se constatar os signifi-
cados do ensino individualizado, do vínculo afetivo e da ação sobre objetos concretos para a 
abstração e generalização no ensino e aprendizagem do deficiente mental. Constatou-se tam-
bém a vagarosidade na formação de conceitos por deficientes mentais.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the influence of the recreational game on the 
learning of basic concepts for reading and writing by mentally retarded subjects who present 
conditions of reading and writing and to verify its generalization in classroom context. The 
research was carried out in with two samples: one was studied in 1997 and the other in 1998, 
with a total of 21 mentally moderate retarded subjects, agin from eight to seventeen years. Ele-
ven were male. The delineation used was pre-test, training, post-test and generalization. In the 
pre- and post-tests, the Test of Basic Concepts of Boehm was used. To teach the concepts, it 
was used the psichomotor education having by basis the source of the connection between 
action and cognitive development and the game as a way of teaching, guided by oral language, 
objects and pictures. The teaching was based on the social-historical view. The results pointed 
out the positive effects of the used procedures. Besides, in this study it was possible to observe 
the efficiency of personal teaching, affectionate link and the action on concrete objects for the 
abstraction and generalization in the teaching and learning of the mentally retarded subjects. 
We could also verify the slowness in the concepts formation by mentally retarded subjects.
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