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RESUMO 

Este trabalho surgiu da necessidade de responder algumas destas questões, aos colegas da área 

de educação, diretores e professores que buscam uma "fórmula mágica", para a colocação dos 

brinquedos como recursos para a aprendizagem nas suas escolas. O mesmo tem a  

preocupação de explorar os benefícios de brinquedos e de brincadeiras como recursos da 

psicopedagogia para o desenvolvimento das crianças e valorizar a importância em usá-los 

adequadamente na formação de crianças bem desenvolvidas e, conseqüentemente, cidadãos 

integrados socialmente. Foi utilizado para a fundamentação deste estudo, pesquisa 

bibliográfica, sendo basicamente obras publicadas que tenham relação com o tema.  No 

primeiro momento fez-se necessário uma abordagem teórica sobre a aprendizagem da criança 

para que se possa situar o estudo. Na seqüência são apontadas as principais características da 

aprendizagem infantil e os estágios segundo Piaget, o brinquedo como instrumento no 

desenvolvimento infantil e o papel do adulto. Espera-se que estes conhecimentos sejam 

utilizados por educadores, pais e pessoas que estejam interessadas no tema como subsídio 

para promovera aprendizagem da criança. Através desta vivência constatou-se que o trabalho 

psicopedagógico deve ser desenvolvido na instituição escolar, visando amenizar os conflitos 

ocasionados pelos problemas de aprendizagem. Portanto, o psicopedagogo deverá perceber os 

canais que facilitarão sua atuação como agente de mudança dentro da Instituição, sem que 

esta perceba e se torne contraditória. Finalizando, acrescenta-se que vale ressaltar o fato de 

que o psicopedagogo deve ser um facilitador e contribuir para evitar o fracasso escolar, 

procurando na Instituição desenvolver um trabalho de aprofundamento do conhecimento, 

numa reflexão coletiva. 
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INTRODUÇÃO 

A ludicidade tem conquistado um espaço no panorama da educação infantil. O 

brinquedo é a essência da infância e seu uso permite um trabalho pedagógico que possibilita a 

produção do conhecimento e também a estimulação da afetividade na criança. A criança 

estabelece com o brinquedo uma relação natural e consegue extravasar suas angústias e 

paixões; suas alegrias e tristezas, suas agressividades e passividades. 

Independente de época, cultura e classe social, os jogos e os brinquedos fazem parte da 

vida da criança, pois elas vivem num mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de 

sonhos, onde realidade e faz-de-conta se confundem. (Kishimoto, 1999). O jogo está na 

gênese do pensamento, da descoberta de si mesmo, da possibilidade de experimentar, de criar 

e de transformar o mundo. 

A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar estão incluídos 

os jogos, brinquedos e divertimentos e é relativa também à conduta daquele que joga, que 

brinca e que se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do 

indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de mundo. 

A história da infância nos mostra que a criança vê o mundo através do brinquedo. A 

criança se expressa pelo ato lúdico e é através deste ato que a infância carrega consigo 

brincadeiras que perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo formas de 

convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, afim de se renovar a cada 

geração.  

O brinquedo é importante fonte de promoção da aprendizagem, referindo-se de modo 

especial ao ato de brincar. O material técnico, bem como a bibliografia hoje disponível, 

proporcionam aos profissionais que trabalham com crianças de 0 a 6 anos, o conhecimento 

das fases e características do desenvolvimento infnatil, baseadas principalmente nos estudos 

de Jean Piaget.  
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A teoria de Piaget é de extrema importância para a educação infantil, pois nos faz 

compreender a grande influência que a interação entre o indivíduo e o meio exerce sobre o 

desenvolvimento mental da criança. É evidente a necessidade de um ambiente estimulador, 

que favoreça esse desenvolvimentoe, portanto, a sua aprendizagem futura. O indivíduo está 

em constante interação com o meio que o cerca.  

O conhecimento surge da ação (a ação esta que é, de fato, uma interação). O 

conhecimento não está no sujeito nem no objeto, mas ele se constrói na interação do sujeito 

com o objeto. Ele descreve o desenvolvimento humano em termos de etapas ou estágios que 

se sucedem em ordem constante, embora cada pessoa tenha o seu tempo próprio de 

desenvolvimento.  

É comum ouvirmos, dos pais e educadores, queixas que as crianças de hoje em dia não 

sabem brincar, mas estamos em outra geração, uma geração sem espaços livres ou pouco 

aproveitados, estamos numa era de movimento, agitação, qual o tempo disponível para a 

brincadeira? Quem pára e brinca hoje com as crianças? Quem às ensina a brincar?" Estas e 

outras questões também são levantadas por pedagogos, mestres e doutores em educação, 

preocupados com o  desenvolvimento de nossas crianças em vários livros, artigos e 

publicações no estado e país.  

O brinquedo proporciona o aprender-fazendo e para ser melhor aproveitado é 

conveniente que proporcione atividades dinâmicas, desafiadoras, que exijam participação 

ativa da criança. Quanto mais a criança influi e acompanha o processo de nascimento de uma 

coisa nova, maior é a efusão e alegria que sente porque é a manifestação de sua vida e de seu 

poder criador. Ela precisa ter a liberdade e o estímulo para usar, manipular, recriar, dar 

sentido as coisas que a cerca. Esse é o processo de seu crescimento equilibrado e criativo, o 

que dá sentido a sua vida, o que ajuda a desenvolver-se.  

Estudos mais recentes das teorias pedagógicas e jogos, mostram uma perspectiva na 

associação do brincar com a aprendizagem da criança, aparecendo como elemento 

indispensável para educar a criança, colaborando com a socialização e formação da 

personalidade na aquisição de conteúdos (aprendizagem).  
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Este trabalho surgiu da necessidade de responder algumas destas questões, aos colegas 

da área de educação, diretores e professores que buscam uma "fórmula mágica", para a 

colocação dos brinquedos como recursos para a aprendizagem nas suas escolas.  

A fórmula mágica, obviamente, não existe, porém por meio deste podemos avaliar 

melhor os aspectos envolvidos no processo e conhecer regras básicas para o planejamento e 

execução dos mesmos.  

O brinquedo e as brincadeiras servem como instrumentos para a satisfação das 

necessidades que vão surgindo no convívio diário da criança com a realidade. Desde muito 

pequena a criança se depara com um mundo objetivo em permanente expansão, no qual atua, 

tenta conhecer, saber como funciona e se relaciona, enquanto esforça-se na construção de sua 

identidade.  Diante disso, indaga-se quais os aspectos em que os brinquedos e brincadeiras 

auxiliam na aprendizagem infantil?  

Em cima destas inquietações, foi focalizada a temática de reconhecer a influência dos 

brinquedos como instrumentos psicopedagógicos na educação. Os objetivos específicos, por 

sua vez, consistem nas seguintes ações:  

- descrever as características cognitivas da criança na educação infantil; 

- analisar a utilização de brinquedos como recurso da psicopedagogia para a 

aprendizagem na educação; 

- estudar o processo de aprendizagem através de brinquedos. 

Justifica-se o referido trabalho pela preocupação de explorar os benefícios de 

brinquedos e de brincadeiras como recursos da psicopedagogia para o desenvolvimento das 

crianças e valorizar a importância em usá-los adequadamente na formação de crianças bem 

desenvolvidas e, conseqüentemente, cidadãos inteirados socialmente.   

Foi utilizado para a fundamentação deste estudo, pesquisa bibliográfica, sendo 

basicamente obras publicadas que tenham relação com o tema.  No primeiro momento faz-se 

necessário uma abordagem teórica sobre a aprendizagem da criança para que se possa situar o 

estudo. Na seqüência deste trabalho ainda serão apontadas as principais características da 

aprendizagem infantil e os estágios segundo Piaget, o brinquedo como instrumento no 

desenvolvimento infantil e o papel do adulto.  
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Espera-se que estes conhecimentos sejam no mínimo necessários para que os 

educadores, pais e pessoas que estejam interessadas possam utilizá-lo como subsídio para 

promovera aprendizagem da criança.  

Finalizando, é necessário resslatar que, esta monografia é composta por três capítulos. 

O primeiro pondera sobre as características cognitivas da criança. Posteriormente, no 

segundo, aborda sobre as particularidades dos estudos de Visca (1987), em Clínica 

Psicopedagógica; Piaget (1975), em O nascimento da inteligência na criança; e Vygotsky 

(1992), em A formação social da mente; a partir da utilização de jogos no processo de 

aprendizagem. No terceiro, são analisados os aspetos que envolvem o processo de 

aprendizagem a partir da utilização de jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS DA CRIANÇA  

Pois é pelo jogo e pelo brinquedo que crescem a alma e a 

inteligência. É pela tranqüilidade do silêncio – pelos 

quais os pais às vezes se alegram erroneamente – que se 

anunciam freqüentemente no bebê as graves deficiências 

mentais. Uma criança que não sabe brincar, uma 

miniatura de velho, será um adulto que não saberá 

pensar. 

(Chateau, 1987, p. 115) 

Geralmente, a faixa de idade que corresponde a pré-escola, vai dos 02, 03 anos aos 

06,07 anos de idade. Equivalendo, na escala dos estágios de Piaget ao final do período 

sensório-motor, o período pré-operatório até início das operações concretas. 

Conseqüentemente, a pré-escola corresponde essencialmente ao período pré-operatório, daí se 

fazer um ligeiro comentário sobre o período sensório-motor e focalizar, com maior ênfase e 

detalhes, o período pré-operatório. 

O período sensório-motor é assim chamado por apresentar inteligência 

predominantemente prática. A criança nesta fase, faz uso somente da percepção e dos 

movimentos, al;em  de demonstrar uma constante e crescente coordenação desses 

comportamentos perceptivos e motores. 

A atividade do bebê  passa de um interesse predominantemente centrado no próprio 

corpo para um interesse centrado nos objetos. Manipulando os objetos, a criança descobre a 

relação  entre meio e fins, ou seja, puxando uma corda faz balançar um brinquedo pendurado 

no berço.  

A criança, inicialmente, retira da sua ação conhecimentos essencialmente práticos para 

um alargamento das suas possibilidades de ação, isto é, enriquecendo os esquemas por 

assimilação e por acomodação, mas sem que conduzam imediatamente à formação de 

conceitos ou de representações precisas. O sujeito elabora antes categorias práticas de objetos 

que podem ser tratados através de um esquema específico, como, por exemplo, atirar  um 

cubo de madeira. E inversamente, a criança descobre que em relação a um objeto específico, 

por exemplo, um cubo, pode se aplicar toda uma série de esquemas, tais como olhar, pegar, 

jogar, sugar, etc. 
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Trata-se de um período extremamente importante no desenvolvimento, pois é durante 

essa fase, do nascimento até aos dois anos e meio, que as mudanças mais fundamentais e mais 

rápidas se realizam. Todas essas mudanças básicas ocorrem antes de qualquer linguagem, o 

que demonstra em que extensão o conhecimento está ligado às ações, e não somente às 

verbalizações. 

Uma das conquistas mais importantes que a criança realiza, neste período, é o 

reconhecimento de que os objetos existem mesmo quando estão fora de seu campo visual. 

Esta conquista marca o início da representação mental ou imagem mental, isto é, a criança 

torna-se capaz de pensar em um objeto que não está presente. Esta capacidade marca a 

transição para o estágio seguinte, o pré-operatório. 

A principal diferença entre o pensamento da criança do período sensório-motor e o 

pensamento da criança pré-operatória, é o aparecimento da função simbólica. Função 

simbólica é a que permite à criança ter uma representação mental dos objetos e das coisas do 

ambiente. A criança, nesta fase, é capaz de pensar sobre acontecimentos passados e futuros e 

sobre coisas que escapam aos limites do seu campo visual. 

A função semiótica (ou simbólica) é ligada à interiorização da imitação,e o aspecto 

importante aqui  é que a criança pode agora representar para si mesma um objeto quando ele 

está ausente. Essa faculdade permite o desenvolvimento de um novo nível de inteligência – 

inteligência em representação e pensamento; não está mais restrita à ação. 

A criança demonstra seu pensamento simbólico através de alguns comportamentos: 

a) quando procura um determinado objeto que conhece, mas que não está presente, 

ela demonstra ter adquirido uma imagem mental desse objeto; 

b) quando começa a utilizar a linguagem para se expressar e se comunicar com os 

outros; 

c) quando desenha, pintas, modela, a criança expressa aquilo que conhece e tem 

significado para ela. 

O período pré-operatório possui duas subdivisões, primeiramente tem-se o estágio pré-

conceitual. A este  nível, a criança torna-se capaz  de se servir dos instrumentos da 

representação, mas não dispõe ainda de um pensa,mento “lógico” propriamente dito. Devido a 
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este fato, a criança estabelece “pré-conceitos”  que não se baseiam na abstração de 

propriedades específicas dos objetos, mas sim em abstrações específicas, ligadas às 

proximidades espaciais e temporais dos objetos. Assim, os conceitos que a criança  elabora, 

permanecem como “pré-conceitos”, na medida em que ficam a meio caminho entre a 

generalização do conceito e a individualidade dos elementos que o compõem, sem alcançar 

nem um nem outro, porque a criança ainda não consegue manejar as classes genéricas, há 

incapacidade para compreender a relação de subclasse, devido à falta de uma regulação do 

todo e de alguns. 

Para ilustrar pode-se citar o seguinte exemplo: ao se apresentar à criança oito figuras 

de coelhos e cinco gatos, pergunta-se à criança se há mais coelhos ou animais, a esse nível ela 

responderá que há mais coelhos. 

A segunda das duas subdivisões do pré-operatório é o estágio intuitivo, que vai 

aproximadamente dos quatro aos seis, sete anos. É um estágio preparatório para o período das 

operações concretas. 

Durante este estágio, são construídos mais pensamentos e imagens do que no estágio 

precedente, e a criança desenvolve, progressivamente, sua capacidade de conceitualizar. Seu 

pensamento ainda está amplamente restrito ao campo perceptivo experimental. Sua 

compreensão dos fatos ainda é largamente dominada pela incapacidade de perceber mais do 

que uma dimensão notável de uma situação de cada vez.  

Outro aspecto do pensamento, que dura por todo o período pré-operatório, é a 

irreversibilidade. O pensamento irreversível é definido como a incapacidade de levar em 

conta uma série de operações revertidas que restaurarão uma situação original. 

Pode-se concluir, então, que na medida em que as atividades da criança se mantêm 

dependentes da percepção, é impossível atingir uma verdadeira reversibilidade, quer dizer, um 

equilíbrio, pois as estruturas perceptivas são essencialmente irreversíveis e desequilibradas, 

tanto mais que neste estágio a atividade mental só recorre à intuição, que segundo Piaget, é a 

lógica da primeira infância. 
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O período pré-operatório é marcado, também, pelo  surgimento dos incessantes 

“porquês” os quais muitas vezes embaraçam os adultos que sentem dificuldades em dar 

respostas. É interessante notar que estes “porquês” apresentam um significado indiferenciado 

entre o fim e a causa: (Por que você está acordado?), finalidade. (Por que os corpos caem?), 

causalidade. Caracteriza-se ainda a criança pré-operatória pela ausência da idéia de acaso: 

para ela não existe acaso na natureza, tudo é “feito para” os homens e crianças. No seu 

pensamento, ainda egocêntrico, a criança coloca o homem como centro de tudo e capaz de 

realizar fenômenos tais como a chuva, relâmpago etc. 

Encontra-se, também, no indivíduo pré-operatório a tendência de perceber as coisas 

como vivas dotadas de intenção. Assim, uma criança nesse período acredita na 

intencionalidade da lua que a “acompanha do passeio até em casa”. A este fato, Piaget chama 

animismo. 

Ressalte-se, ainda, no comportamento pré-operatório as inúmeras afirmações que 

ficam sem demonstrações ou provas. A criança confia em si mesma, mas é incapaz de 

apresentar provas, motivar as afirmações.  

Existe, também, a dificuldade de definir os conceitos que emprega. A criança define os 

objetos pelo uso: assim, ao perguntar-se a ela o que é uma cama, responderá: é para dormir. 

Pode-se acrescentar sobre a criança pré-operatória que é muito mais adiantada nas 

ações do que nas palavras. É a “inteligência prática” que mereceu cuidadosos estudos por 

parte de Piaget. Através das características mencionadas, que não totalizam as apresentadas 

por Piaget em seus estudos científicos, procurou-se delinear o perfil da criança pré-escolar, 

com relação ao aspecto cognitivo. 

 

 



  

2. UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO RECURSO NA 

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGIA 

 “O jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou 

brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral”. 

(Piaget, 1967, p.100) 

2.1 A história da Psicopedagogia 

Com a chegada da era industrial, também chegou a preocupação com a produtividade 

e com tudo o que atrapalhava a possibilidade de produzir. As dificuldades de aprendizagem 

passaram a ser foco de atenção, e a Medicina começou a estudar a causa dos problemas e suas 

possíveis correções. A primeira guerra mundial, em andamento na época, oferecia a 

oportunidade de se descobrir, no cérebro dos guerrilheiros atingidos, a relação das áreas 

cerebrais danificadas com as funções que apareciam prejudicadas. 

A Oftalmologia, a Neurologia, a Psiquiatria eram algumas das áreas da Medicina que 

se ocupavam com esses estudos.  No final do século XIX, educadores, psiquiatras e neuro-

psiquiatras começaram a se preocupar com os aspectos que interferiam na aprendizagem e a 

organizar métodos para a educação infantil. Desta época, temos a colaboração de Seguin, 

Esquirol, Montessori e Decroly, entre outros. 

Segundo Mery (1985) os Centros Psicopedagógicos foram fundados na Europa, a 

partir da segunda metade do século XX, e objetivavam, a partir da integração de 

conhecimentos pedagógicos e psicanalíticos, atender pessoas que apresentavam dificuldades 

para aprender apesar de serem inteligentes. 

Nos Estados Unidos, o mesmo movimento acontecia, enfatizando mais os 

conhecimentos médicos e dando um caráter mais organicista a esta preocupação com as 

dificuldades de aprendizagem. Muitas definições foram elaboradas para diferenciar aqueles 

que não aprendiam, apesar de serem inteligentes, daqueles que apresentavam deficiências 

mentais, físicas e sensoriais. 



 14 

Os esforços de investigadores americanos, como Samuel Orton, segundo Gearhart 

(1978), resultaram em processos de tratamento altamente desenvolvidos dessas dificuldades, 

que incluíam, além de médicos, também psicólogos, foniatras, pedagogos e professores, que 

atendiam em clínicas, seguindo um modelo multidisciplinar. 

O movimento europeu acabou por originar a Psicopedagogia, enquanto que o 

movimento americano proliferou a crença de que os problemas de aprendizagem possuíam 

causas orgânicas e precisavam de atendimento especializado, influenciando parte do 

movimento da Psicologia Escolar que, até bem pouco tempo, segundo Bossa (1994), 

determinou a forma de tratamento dada ao fracasso escolar. 

A corrente européia influenciou a Argentina, que passou a cuidar de suas pessoas 

portadoras de dificuldade de aprendizagem, há mais de 30 anos, realizando um trabalho de 

reeducação. Mais tarde, este acabou sendo o objeto de estudo que contava com os 

conhecimentos da Psicanálise e da Psicologia Genética, além de todo o conhecimento de 

linguagem e de psicomotricidade, que eram acionados para melhorar a compreensão das 

referidas dificuldades.  

O Brasil recebeu influências tanto americanas, quanto européias, via Argentina. 

Principalmente no sul do país, receberam-se os conhecimentos de renomados profissionais 

argentinos que muito contribuíram para a construção do nosso conhecimento 

psicopedagógico. 

Dr. Quirós, Jacob Feldmann, Sara Pain, Alícia Fernandez, Ana Maria Muñiz e Jorge 

Visca são alguns dos principais nomes de colegas argentinos que trouxeram os conhecimentos 

da Psicopedagogia para o Brasil e enriqueceram o desenvolvimento desta área de 

conhecimento (Bossa, 1994, p.55). 

Há mais de 20 anos, vêm-se desenvolvendo cursos de formação e especialização em 

Psicopedagogia. Também naquela época, o Professor Jorge Visca começou a vir para o Brasil 

a fim de implantar os Centros de Estudos Psicopedagógicos (CEPs) que tinham e têm como 

objetivo difundir a Epistemologia Convergente, linha teórica que apóia e fundamenta a 

Psicopedagogia divulgada por ele, bem como formar profissionais nesta linha de abordagem. 
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2.2 Elementos Auxiliares no Diagnóstico das Dificuldades de Aprendizagem 

As dificuldades de aprendizagem podem ser diagnosticadas e trabalhadas através de 

diversas formas de interpretação da realidade. São as teorias, extraídas da mesma realidade 

que possibilitam distintas leituras e intervenções e embasam a prática diagnóstica. 

As dificuldades com a aprendizagem podem decorrer de diversas causas, e os sintomas 

que aparecem, quase sempre, estão ligados ao uso do instrumental simbólico, cujo domínio 

nos permite aprender todos os conhecimentos do mundo – a linguagem escrita, oral, corporal, 

cartográfica, matemática, visual, informática e outras. Estas dificuldades, na maioria das 

vezes, não são dificuldades que se localizam dentro de um sujeito, e sim na relação entre ele e 

o conhecimento ou entre ele e aqueles que ensinam. Muitas vezes, estas dificuldades 

interferem de tal forma na vida de uma pessoa que ela necessita de um apoio para poder 

enfrentar tais situações de dificuldade. Este apoio que é oferecido, na maioria das vezes no 

espaço da clínica, nem sempre é dirigido somente para o sujeito que porta o sintoma, mas sim 

para seu grupo familiar ou para o grupo da escola. 

O importante não é a forma de atendimento que se desenvolve: se com caixa de 

trabalho, projeto de trabalho, caixa de areia, material disparador, jogos, dramatizações ou 

outras, mas sim os recursos de intervenção que utilizamos para desequilibrar o sujeito e 

provocar uma mobilização interna diante das situações novas que requerem mudança de 

atitude. 

Algumas vezes, a possibilidade de viver um conflito auxilia alguém a aprender 

algumas coisas que não aprenderia se não tivesse esta oportunidade; outras vezes, a 

aprendizagem se dá diante da variedade de alternativas que o aprendiz tem para escolher com 

o que e como vai se comprometer. Partir do que o sujeito já sabe, já experimentou, pode ser 

um recurso psicopedagógico eficiente; mostrar possibilidades sem a linguagem, permitir-se 

ser modelo de aprendizagem, pode ser um outro recurso de intervenção importante. 

A prática que ora abordaremos está apoiada na visão de dificuldades de aprendizagem 

proposta pela Epistemologia Convergente que, segundo seu autor, Jorge Visca, integra por 

assimilação recíproca as contribuições das escolas: psicanalítica, piagetiana e da psicologia 
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social. Esta visão teórica propõe uma análise dos sintomas de dificuldade de aprendizagem, 

tendo como preocupação causas atuais e históricas.  

O estudo das causas atuais, chamadas por Jorge Visca de causas a-históricas, envolve 

o conhecimento dos obstáculos que podem surgir no processo de aprender e que se vinculam 

tanto aos sintomas de dificuldade de aprendizagem, quanto às causas históricas que aparecem 

no desenvolvimento do aprendiz.  

Dentre os obstáculos identificados pela Epistemologia Convergente como capazes de 

causar dificuldades de aprendizagem, encontram-se os obstáculos funcionais que, segundo 

Visca (1987), sofreram uma evolução que permite ao examinador das dificuldades de 

aprendizagem utilizá-los como hipótese auxiliar sempre que precise se valer de recursos 

diagnósticos que não possuam na sua organização os princípios construtivistas, estruturalistas 

e interacionistas, os quais fundamentam esta visão. Além disto, a referida evolução remete o  

investigador ao estudo das Diferenças Funcionais, encontradas por vários pesquisadores 

piagetianos, relacionadas ao funcionamento do pensamento quando este é estudado a partir do 

método clínico proposto por Piaget e que apresentam particularidades; estas podem auxiliar 

no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e na proposta de intervenção a ser realizada. 

O segundo momento da evolução do conceito de obstáculo funcional corresponde às 

diferenças funcionais encontradas por Bärbel Inhelder, e outros autores, os quais, 

utilizando o método clínico piagetiano, encontraram certas particularidades no 

funcionamento cognitivo de certas patologias. (Visca,1987, p. 59) 

Embora Visca ainda não tenha publicado seus estudos sobre Diferenças Funcionais, 

em seus Cursos de Formação em Psicopedagogia tem dedicado algumas horas sobre os 

mesmos, o que permitiu a organização deste texto. 

Segundo o autor da Epistemologia Convergente, a análise das provas construtivas 

utilizadas no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem permite a identificação de 

Diferenças Funcionais existentes na estruturação do pensamento. Para ele, tais diferenças 

podem ser observadas através da análise de uma determinada prova (intra-prova), da análise 

de várias provas (inter-prova), da análise das provas destinadas a verificar o desempenho de 

um único domínio do pensamento (intra-domínio), da análise de mais de um domínio do 

pensamento e da análise entre o desempenho do pensamento operativo e do pensamento 

figurativo.  
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As Diferenças Funcionais identificadas por Visca, em seus estudos clínicos e 

bibliográficos, também observadas por nós na experiência clínica, podem ser relacionadas 

como segue: Diferenças Funcionais decorrentes do estudo de uma única prova do Diagnóstico 

Operatório - Intra-prova: 

 nível de desempenho diferente do nível de competência: normalmente, o 

desempenho é lento, diferente da compreensão que o sujeito teve do problema e de 

sua solução. Geralmente o sujeito que apresenta esta diferença funcional não 

aproveita as experiências anteriores e ou apresenta lentidão para passar de um 

critério a outro exigidos pela prova; 

 realização da prova em situação especial: o sujeito consegue o sucesso operatório 

somente com a diminuição do material utilizado na prova. Por exemplo, conserva a 

quantidade de pequenos conjuntos discretos, com menor número de fichas;  

 operação diante de intervenções intuitivas: geralmente sujeitos muito dependentes 

são os que apresentam este tipo de diferença funcional ao operarem somente diante 

de insinuações concretas do examinador, quando este substitui o nome do material 

por termos normalmente utilizados no cotidiano (bolinhos, bolachas, balas, suco 

etc.); 

 dificuldade de recapitulação: o sujeito que, durante a prova, não consegue 

relembrar as transformações já realizadas, ou não lembra dos agrupamentos já 

formulados por ele, ou ainda se atrapalha diante de mais de uma ordem na 

solicitação do examinador; 

 dificuldade de manter um critério: nas provas do domínio de classificação, o 

sujeito inicia a operação utilizando um determinado critério como referencial e, no 

decorrer da prova, troca de critério sem perceber; 

 dificuldade de generalização: também nas provas de classificação, mantém sub-

classes nas classes gerais. Por exemplo, na prova de dicotomia, separa as peças 

pensando no critério cor, porém organiza-as em montes respeitando suas 

semelhanças por forma e tamanho; 

 diferença entre execução e verbalização: pessoas que conseguem executar a prova 

solicitada e não conseguem justificar utilizando a linguagem oral, ou ainda aqueles 

que conseguem expressar a operação através da linguagem, porém não conseguem 

demonstrar através da ação o que foi falado;  
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 compreensão da operação quando é realizada por outro: o sujeito é capaz de 

compreender a operação quando a mesma é realizada pelo examinador, mas não 

pode ele mesmo realizar a operação; 

 predomínio da assimilação: quando, para operar, o sujeito subordina o meio às suas 

estruturas internas. É o movimento do processo de adaptação do sujeito, através do 

qual os elementos do ambiente alternam-se para incorporar a estrutura do 

organismo. Tal movimento está, no início do desenvolvimento, mais ligado à 

situações de jogo. 

2.3 O Lugar do Brinquedo na Intervenção Psicopedagógico 

O brinquedo é uma atividade criativa e curativa, pois permite à criança (re)viver 

ativamente as situações dolorosas que viveu passivamente, modificando os enlaces dolorosos 

e ensaiando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Constitui-se numa importante 

ferramenta terapêutica. Do ponto de vista cognitivo, significa a via de acesso ao saber. No 

jogo se faz próprio o conhecimento que é do outro, construindo o saber. Conforme aponta 

Fernández, "não pode haver construção do saber se não joga com o conhecimento" (Freud, 

1990, p.165), pois o saber é a incorporação do conhecimento numa construção pessoal 

relacionada com o fazer. 

Piaget afirma que a brincadeira, que surge ao redor dos 2 anos, permite à criança 

assimilar o mundo à medida do seu eu, deformando-o para atender os seus desejos e fantasias. 

Afirma também que a brincadeira tem uma evolução, começando com exercícios funcionais e 

seguidos pelos jogos simbólicos. Aparecem depois dos jogos de construção, que vão 

aproximando-se cada vez mais do modelo, e os jogos de regras, introduzindo a lógica 

operatória. 

Como muito bem observa Paín: 

o exercício de todas as funções semióticas que supõe a atividade lúdica possibilita 

uma aprendizagem adequada, na medida em que é através dela que se constroem os 

códigos simbólicos e signálicos e se processam os paradigmas do conhecimento 

conceitual, ao se possibilitar, através da fantasia e do tratamento de cada objeto nas 

suas múltiplas circunstâncias possíveis.  (Paín, 1986:50). 
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Do ponto de vista afetivo, considera-se que os jogos infantis reproduzem situações 

psíquicas estruturantes na constituição do eu. Os jogos orais como as brincadeiras de fazer 

comidinha, simbolizariam as possibilidade 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. Estrutura-se, então, uma modalidade de 

incorporação. Remetendo-nos às questões de aprendizagem, o que temos é uma relação entre 

a modalidade de incorporação e o processo de aprendizagem. 

A esse respeito, Fernández assinala que  

a atribuição simbólica pessoal de significado ao processo de aprendizagem vai 

recorrer, como faz o sonho, aos restos diurnos, a um reservatório de cenas em 

movimento que têm a ver com a alimentação: movimento de incorporação 

(soerguer-se), arrebatar, mastigar a pressa como uma fera, tomar como um bebê a 

mamadeira, mastigar o alimento com prazer (...). (Fernández, 1990, p. 111). 

Além dos jogos orais, também os jogos com argila, água, areia, tinta plástica, etc., 

como representantes excrementícios em forma de substitutos socialmente aceitos; os jogos 

com bonecas e animais como expressão da fantasia da criança sobre a relação dos pais e os 

jogos com veículos simbolizando as fantasias de penetração e representando a forma de 

controle pulsional fornecem ao terapeuta elementos de análise. 

Fernández (1990, p. 171), ao propor a hora do jogo psicipedagógico como estratégia 

para compreender os processos que podem ter levado à estruturação de uma patologia no 

aprender, afirma que tal atividade possibilita o "desenvolvimento e posterior análise das 

significações do aprender para a criança", além de permitir, conforme aponta Paín (1986, 

p..54), conhecer a aptidão da criança para criar, refletir, organizar, integrar. A autora 

considera que quatro aspectos fundamentais da aprendizagem podem ser extraídos da 

observação do brinquedo: "distância do objeto, capacidade de inventário; função simbólica, 

adequação significante-significado; organização, construção de seqüência; integração, 

esquemas de assimilação". 

Ajuriaguerra (1973), apresentam sintomas móveis na infância e adolescência. Esses 

sintomas funcionam como mecanismo de defesa e aparecem numa situação de conflito, 

indicando que há um sofrimento, que algo precisa ser modificado para que o sujeito prossiga 

o curso do desenvolvimento. A neurose é "afecção psicogênica em que os sintomas são a 
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expressão simbólica de um conflito psíquico que tem suas raízes na história infantil do 

indivíduo e constitui compromissos entre o desejo e a defesa" (Laplanche, 1988, p. 377).Ela é 

dividida em neurose obsessiva, neurose fóbica e histeria. 

Para Freud, um dos mecanismos básicos da psicose é a recusa radical em reconhecer a 

realidade, caso da confusão alucinatória (repúdio). Já para Lacan, se relaciona com o repúdio 

ao reconhecimento da castração. Outro mecanismo típico das psicoses é a projeção primitiva e 

massiva de acusação ao exterior. 

Na psicose se produz, a princípio, uma ruptura entre o ego e a realidade, que deixa o 

ego sob o domínio do id. Num segundo momento, o do delírio, o ego reconstrói uma nova 

realidade, de acordo com os desejos do id. Os mecanismos prevalentes na psicose são: na 

esquizofrenia, splitting, identificação massiva e dissociação; na paranóia, a megalomania, 

projeção massiva, controle onipotente dos objetos idealizados e persecutórios, negação 

dissociação e idealização; na psicose maníaco-depressiva na fase depressiva: introjeção, 

identificação intrafetiva, inibição regressão; na fase maníaca: dissociação, idealização, 

negação e controle onipotente. 

É através do jogo, do brinquedo, que essa via de comunicação se estabelece e que o 

psicopedagogo pode intervir no sentido da aprendizagem, rompendo muitas vezes o 

isolamento, como no caso do autismo. Widlöcher (1978, p.180) observa acerca da ação 

educativa e reeducativa na psicose:  

Uma reeducação é muitas vezes indicada (linguagem, psicomotricidade) devido ao 

carácter bastante desarmônico do desenvolvimento. De fato, é difícil (e talvez um 

pouco artificial) distinguir o que neste domínio resulta de uma influência de 

exercício, de um déficit funcional e o que está ligado às distorções da imagem de si e 

da comunicação. Demais, a reeducação não constitui apenas um treinamento em 

relação ao exercício, mas sobretudo uma tentativa de reconciliar o indivíduo com um 

certo registro da ação e da comunicação, uma de psicoterapia. 

Não só nos quadros psicopatológicos, mas em todas as circunstâncias em que é 

indicada a intervenção psicopedagógica, é importante que o psicopedagogo possa jogar o jogo 

da criança, sem perder de vista o seu compromisso com a aprendizagem e lembrando que toda 

relação do sujeito com o mundo, depois que deixa de ser conseqüência de um reflexo, 

demanda aprendizagem. 

 



  

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O BRINQUEDO NA 

EDUCAÇÃO 

“Através do brinquedo, a criança inicia sua integração 

social, aprende a conviver com os outros, a situar-se 

frente ao mundo que a cerca.  Ela se exercita brincando”. 

(Weisse, 1992, p.35) 

A inexistência de estudos históricos acerca da evolução do brinquedo no Brasil leva-

nos a adotar a história do brinquedo na sociedade francesa, como parâmetro, para a análise do 

tema proposto. Na França, a evolução do brinquedo acompanha os grandes períodos da 

civilização ocidental. Pode-se situar na antiga Roma e na Grécia o nascimento das primeiras 

reflexões em torno da importância do brinquedo na educação. 

Platão (1948), apud Les Lois comenta a importância de se aprender brincando, em 

oposição à utilização da violência e da opressão. Da mesma forma, Aristóteles sugere, para a 

educação de afianças pequenas, o uso de jogos que imitem atividades sérias, de ocupações 

adultas, como forma de preparo para a vida futura. Mas, nessa época, ainda não se discutia o 

emprego do jogo como recurso para o ensino da leitura e do cálculo. 

Os jogos destinados ao preparo físico aparecem entre os romanos com a finalidade de 

formar soldados e cidadãos obedientes e devotos. A influência grega traz às escolas romanas 

uma nova orientação, acrescentando á cultura física a formação estética e espiritual. 

Posteriormente, escritores como Horácio e Quintiliano assinalam em seus escritos a 

presença de pequenas guloseimas em forma de letras, elaboradas pelas doceiras de Rolha, 

destinadas ao aprendizado das letras. Parece que a prática de aliar o jogo aos primeiros 

estudos justifica que as escolas responsáveis pelas instruções elementares tenham recebido, 

nessa época, o nome de ludus, semelhante aos locais destinados a espetáculos e ã prática de 

exercícios de fortalecimento do corpo e do espírito. 

Com o advento do Cristianismo, a sociedade cristã forma um Estado poderoso e toma 

posse do Império desorganizado, impondo uma educação disciplinadora. As escolas 

episcopais e as anexas a mosteiros buscam a imposição de dogmas, distanciando-se do 

desenvolvimento da inteligência. Os mestres recitam e lêem cadernos. Aos alunos cabe a 



 22 

decoração. Neste clima não há condições para a expansão dos jogos, considerados delituosos, 

à semelhança da prostituição e embriaguez. 

Durante o Renascimento, o aparecimento de novo ideal carregado de paganismo traz 

outras concepções pedagógicas. A felicidade terrestre é considerada legítima, não sendo 

necessário mortificar o corpo, mas sim desenvolvê-lo. Assim, reabilita-se o jogo. 

A partir do momento em que o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, 

incorpora-se no cotidiano dos jovens, não como diversão, mas como tendência natural do ser 

humano. Rabelais e Montaigne compartilham desse ideal, denunciando a crueldade e os 

castigos corporais dos tempos medievais. 

O grande acontecimento do século XVI foi a criação do Instituto dos Jesuítas. Ignácio 

de Loyola, um dos líderes dessa Companhia, por ter sido militar e nobre compreende a 

importância dos jogos de exercícios para a formação do ser humano, e preconiza sua 

utilização no sistema educacional de sua organização. O Ratio Studiorum, por exemplo, 

ensina o latim com o seguinte método: a gramática latina aparece em cinco tabelas – a 

primeira para o gênero e a declinação, a segunda para as conjugações, a terceira para os 

pretéritos e as duas últimas para a sintaxe e a quantidade. Por intermédio de exercícios de 

caráter lúdico, as crianças substituem o ensino escolástico e o psitacismo pelo emprego das 

tábuas murais. 

O Renascimento admite cada vez mais a necessidade de exercícios físicos, banidos 

pela Idade Média Exercícios de barra, corridas, jogos de bola parecidos com o futebol e o 

golfe são comuns. Aos jogos do corpo, são acrescidos os do espírito, os quais refletem a 

presença marcante do vocabulário dos antigos jogos de cavalaria. A descrição de um jogo de 

espírito oferecida por Pe. de Dainville demonstra essa tendência: 

A classe decorada de pintura, de ornamentos e de divisas, assim que uma liça é o 

campo fechado no qual se encontram 2 partidos rivais. Cada campo é dividido em 

decúrias ou grupos de 10 alunos, tendo à sua frente um decurião. A carga está em 

concurso e se leva à ponta da pena por uma composição de cerca de 2 horas. A 

correção mútua do dever se apresenta como um duelo, como um reencontro de 

grupos, muitas vezes renovado pelos trabalhos de Hércules ou Golias, como a luta 

de um contra vários. São assim, combates de peões, de alunos sem carga entre eles... 

(apud Rabecp-Maillard, 1969, p. 9). 
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O jogo de cartas educativo é, também, uma invenção desse período. Cabe a Thomas 

Murner, frade franciscano, a sua invenção, com o intuito de ensinar Filosofia. Ele percebe que 

seus estudantes não entendem a dialética apresentada por textos espanhóis. Assim, edita uma 

nova dialética em imagens, sob forma de jogo de cartas, engajando os jovens em um 

aprendizado mais dinâmico. Teve grande sucesso no empreendimento. 

A invenção de Murner coincide com os progressos da técnica. A gravação em madeira 

é substituída pela de cobre, permitindo a multiplicação e a preservação das imagens. 

Começam a proliferar jogos educativos em forma de alfabetos, imagens em jogos de ganso e 

cartas com caráter educativo. 

O século seguinte continua a expansão dos jogos de caráter educativo. Acompanha 

esse processo o comentário de filósofos que apontam a importância das imagens e dos 

sentidos para a apreensão do conhecimento. A obra Orbis Sensualium Pictus, de Comenius, 

mostra, em 1657, a relevância das imagens para a educação infantil. Locke, o pai do 

empirismo, reforça essa tese, mostrando que tudo que está na inteligência passa pelos 

sentidos. Desta forma, multiplicam-se jogos de leitura preconizados por Locke, bem como 

diversos jogos destinados à tarefa didática nas áreas de História, Geografia, Moral, Religião, 

Matemática, entre outras. 

A eclosão do movimento científico diversifica os jogos que passam a incluir as 

inovações científicas no século XVIII. A publicação da Enciclopédia favorece o aparecimento 

de novos jogos. Preceptores da época utilizam as imagens publicadas na Enciclopédia para 

criar jogos destinados à educação dos príncipes e nobres. Madame de Genlis. em 1781, 

constrói um laboratório de química com a finalidade de educar os filhos de Philippe Egalité, 

baseada em uma metodologia lúdica. O clima de efervescência científica e as descobertas 

divulgadas pela Enciclopédia favorecem a publicação de inúmeras obras, que valorizam o 

aprendizado das ciências, por intermédio de novas metodologias. 

Outra característica do século XVIII é a popularização dos jogos educativos. Antes 

restritos aos príncipes e nobres, agora se tornam veículos de divulgação, crítica e doutrinação 

popular. Utilizados para o desempenho de papéis, difusão de idéias e crítica de personagens, 

tais jogos penetram no cotidiano popular. A lanterna mágica, inventada por 
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Athanase Kircher, no século anterior, permite ao povo deslumbrar-se com espetáculos 

inusitados. Os jogos de ganso contam a glória dos reis e celebram suas qualidades. Inaugura-

se, assim, a prática da exploração do jogo como instrumento de propaganda. É ainda no 

século XVIII que nasce a concepção de infância construída ao longo de cinco longos séculos e 

postulada por Rousseau em Emílio, como a necessidade de uma educação ajustada à natureza 

infantil. A infância, entendida como período especial na evolução do ser humano, dotada de 

uma especificidade, batizada por Aries (1986) posteriormente como "sentimento de infância% 

traz em decorrência a adoção de práticas educativas que prevalecem até hoje: a criança passa 

a ser vestida de acordo com sua idade, brinca com cavalinhos de pau, piões e passarinhos e 

tem permissão para se comportar de modo distinto do adulto.  

Abre-se, assim, um espaço propício ao nascimento da Psicologia Infantil, que 

desabrocha, no século XX, com a produção de pesquisas e teorias que discutem a importância 

do ato de brincar para a construção de representações infantis. Estudos e pesquisas de caráter 

psicogenético, encabeçados por Piaget, Bruner, Vigotsky, entre outros, fecundam relevantes 

pressupostos para a construção de representações infantis relacionadas às diversas áreas do 

conteúdo, influenciando as atividades curriculares dos novos tempos. Complementam tais 

estudos, pesquisas de caráter interdisciplinar, demonstrando que o ato de brincar, assim como 

outros comportamentos do ser humano, sofre intensa influência da cultura na qual está 

inserida a criança. O fato de cada cultura apresentar uma relativa continuidade histórica e, de 

certa forma, uma especificidade que pode se refletir nas condutas lúdica s, faz emergir a 

valorização dos brinquedos e brincadeiras tradicionais como nova fonte de conhecimento e de 

desenvolvimento infantil. 

Em matéria de jogos tradicionais de rua, o quadro de Pierre Buchelle Vieux mostra 

como crianças francesas brincam nas ruas, em 1560. São cerca de 24 tipos diferentes de jogos 

envolvendo brincadeiras com ossinhos, bola, pular cavalo, escalar muro, balançar pipa e 

outras. 

O jogo de ossinhos demonstra claramente, pela evolução dos materiais empregados na 

brincadeira, bem como pelas diversas formas de jogar as peças, a decisiva influência da 

cultura. Esse jogo já está presente na Grécia e sofre variações ao longo dos séculos e nas 

diversas regiões quanto ao emprego do material (ossinhos, pedrinhas, saquinhos de pano, 

tampinhas etc.). No Brasil, o levantamento de brincadeiras tradicionais ainda é bastante 
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precário e as pesquisas que demonstram sua importância para a socialização, integração 

social, bem como para o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento cognitivo, ainda 

estão começando. 

O início do século XIX presencia o término da Revolução Francesa e o surgimento das 

inovações pedagógicas. As escolas esforçam-se para colocar em prática princípios de 

Rousseau, Pestalozzi e Froebel. Rousseau, por exemplo, já aponta duas facetas no brinquedo: 

o objeto e a ação de brincar. A primeira não merece sua atenção, uma vez que considera os 

sentidos uma fonte nem sempre fidedigna de conhecimento. É a ação do sujeito, a relação 

estabelecida pela inteligência, que julga relevante ao desenvolvimento infantil. Pestalozzi 

segue o mestre e procura estudar a ação mental da criança, pesquisando as intuições 

necessárias ao estabelecimento de relações. Mas é com Froebel que o jogo, entendido como 

objeto e ação de brincar, passa a fazer parte da história da educação pré-escolar. Partindo do 

pressuposto de que, manipulando e brincando com materiais como bola, cubo e cilindro, 

montando e desmontando cubos, a criança estabelece relações matemáticas e adquire noções 

primárias de Física e Metafísica Aliando a utilização de materiais educativos, que denomina 

dons, ao canto e às ocupações manuais (recorte, colagem, tecelagem, dobradura e outros.), o 

pai das atuais caixas de construção elabora uma proposta curricular para a pré-escola que 

contém, em seu bojo, a relevância do brinquedo. 

À semelhança de Froebel, Óberlin propõe na França, em 1769, um currículo pré-

escolar em que prevalece a orientação pedagógica, apoiada no uso de materiais de ensino. O 

primeiro protótipo de escola maternal francesa ensinava tricô, Geografia, História Natural, 

Botânica, Educação Moral e Religiosa, exercícios para o corpo, desenho, recorte e recursos 

como o passeio, para educar crianças de quatro a sete anos de idade. Essa prática foi 

continuada e aperfeiçoada por Pape-Carpantier, Kergomard e outros (Mery, 1985). 

Com a expansão de novos ideais, crescem as experiências que introduzem o jogo com 

o intuito de facilitar tarefas do ensino, trazendo, em decorrência, algumas características que 

vale ressaltar. Ao pretender tornar o estudo da História mais atraente, tais jogos servem para 

divulgar, ao mesmo tempo, atitudes de respeito, submissão e admiração ao regime vigente. O 

florescimento de jogos históricos no século XIX sobressai na iconografia dos alfabetos que 

estampa a inicial de um rei da França ou de personagem célebre. Da mesma forma, jogos de 

ganso, de cartas e de loto veiculam, à semelhança do século anterior, a propaganda política. 
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O desenvolvimento da ciência e da técnica constitui a fonte propulsora dos jogos 

científicos e mecânicos. Surgem jogos magnéticos para ensinar História, Geografia e 

Gramática. As fábulas de La Fontaine e os contos de Perrault inspiram puzzles e jogos de 

cubo. A expansão dos meios de comunicação, bem como o avanço do comércio estimulam o 

ensino de línguas vivas. Aparecem jogos como o Bazar Alfabético, destinado ao aprendizado 

do vocabulário e o poliglota para ensinar até cinco línguas ao mesmo tempo. 

Os jogos existentes no século XIX perduram até a I Guerra Mundial, mas com a 

aproximação da guerra cresce a oferta de jogos militares. Findo o conflito, jogos militares dão 

lugar às práticas esportivas, predominando, no mercado, trens elétricos, autoramas, bicicletas, 

patins etc., mostrando a valorização do esporte em detrimento do militarismo. 

A expansão dos brinquedos ocorre em virtude de outros fatores de ordem comercial. A 

produção de brinquedos é impulsionada pelas propagandas em torno do Natal e a participação 

de editores especializados, como Fernand Nathan. Esse editor estabelece uma linha de 

"brinquedos educativos", usando slogans como "instruir divertindo'. Outras modificações na 

linha de produção de brinquedos relacionam-se com a apresentação do material: os 

brinquedos são mais vistosos e adaptados ao gosto da criança; há o emprego de materiais 

diversificados e um cuidado maior com a segurança. 

Dando prosseguimento à prática iniciada por Froebel, de criar materiais educativos 

para a pré-escola, Ovídio Decroly, médico belga, elabora, no início deste século, um conjunto 

de materiais para a educação de crianças deficientes mentais. Segundo Zabala (2002), a obra 

L'iniciations à I'activité intellectuelle et motrice par les jeux éducatifs (1925) relaciona desde 

materiais neutros como água, argila; materiais alternativos como botões, carretéis; até jogos 

em cartonados, destinados ao desenvolvimento da percepção, motricidade e raciocínio. Seus 

jogos editados pela Nathan tiveram ampla aceitação no mundo todo, inclusive no Brasil. 

Na mesma época, a médica italiana Maria Montessori (1965) elabora uma metodologia 

de ensino destinada às crianças deficientes mentais, empregando materiais criados por Itard e 

Séguin, com o objetivo de implementar a educação sensorial. Em sua obra, traduzida em 

Língua Portuguesa como Pedagogia Científica, há uma relação desses materiais, bem como a 

forma de utilização. Embora o Método Montessori tenha penetrado no Brasil desde 

promórdios deste século, sua expansão ocorrerá mais tarde, quando a linha Lubienska-
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Montessori (1965) começa a ser adotada pelas escolas católicas destinadas à elite. Atualmente 

existe um grande número de pré-escolas montessorianas, orientadas por associações 

montessorianas presentes nos vários pontos do País. 

Outra educadora que disputa o mercado dos materiais educativos é Madame 

Herbinière-Lebert, que divulga jogos educativos em cores pela Nathan. A fabricação de jogos 

educativos, na França, no período de 1919 a 1939, fica dividida entre Montessori, Decroly e 

Herbinière-Lebert. 

Uma área que recebeu grandes benefícios com a utilização de brinquedos é a educação 

de crianças portadoras de deficiências. Essa prática teve origem no século XVIII, com a 

criação de materiais para surdos-mudos, pelo Pe. de I'Epeé, em 1760. Logo depois, Valentin 

Haüy, em 1784, elabora livros de leitura, em alto relevo, para cegos. No século seguinte, os 

médicos educadores, Itard e Séguin, constroem diversos materiais analíticos para a educação 

sensorial e intelectual de Vítor, o selvagem de Aveyron. Em seguida, Montessori incorpora os 

materiais criados por Itard e Séguin em sua metodologia de ensino dirigida aos deficientes 

mentais. Na mesma época, Decroly, baseado em princípios de globalização, organiza seus 

jogos intelectuais e motores, também destinados às crianças deficientes mentais. 

Atualmente, cresce o interesse pela utilização de brinquedos para educar e reeducar 

crianças portadoras de deficiências. Multiplicam-se as pesquisas e a produção de brinquedos 

especializa-se, para atender às diferentes formas de deficiências da criança. Surgem revistas 

especializadas, organizações nacionais e internacionais que se preocupam com a questão, bem 

como ludotecas destinadas a crianças deficientes. 

A valorização crescente do jogo reflete-se nos anos 60 com o aparecimento de museus, 

com uma concepção mais dinâmica, onde as crianças podem tocar e manipular brinquedos. O 

Please Touch Museum for Children, de Filadélfia, é um exemplo dessa categoria. Outros, 

como o Keep Smiling da Bélgica, contêm um acervo de brinquedos para criança portadora de 

deficiência física A ludoteca, criada em 1934, em Los Angeles, expande-se na França, 

transformando-se numa instituição de educação assistemática e num centro de valorização e 

divulgação da cultura infantil. O longo processo de valorização do brinquedo permite o 

florescimento de inúmeras associações nacionais e internacionais, bem como organizações de 

estudo e divulgação do jogo. 
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Não se pode omitir a proliferação de revistas e jornais especializados na questão do 

jogo, bem como a multiplicação de empresas que investem na linha dos chamados 

"brinquedos educativos". Esse processo de valorização do jogo, mais recente, chega ao Brasil 

na década de oitenta, com o advento das brinquedotecas, a criação de associações de 

brinquedotecas, a multiplicação de congressos, o aumento da produção científica sobre o tema 

e o interesse crescente dos empresários em aumentar seu faturamento, investindo em novos 

produtos. 

A importância do jogo na educação tem oscilado ao longo dos tempos. Principalmente 

nos momentos de crítica e reformulação da educação, são lembrados como alternativas 

interessantes para a solução dos problemas da prática pedagógica. Tais oscilações dependem, 

basicamente, de reestruturações políticas e econômicas de cada país. Geralmente, em períodos 

de contestação, de inquietações políticas e crises econômicas, aumentam as pesquisas e os 

estudos em torno dos jogos. 

Atualmente, o jogo que tinha a função de desenvolver fantasias, com caráter de 

gratuidade, é canalizado para uma visão de eficiência, visando à formação do grande homem 

de amanhã, e toma-se, em decorrência, pago. A especialização excessiva dos "brinquedos 

educativos", dirigidos ao ensino de conteúdos específicos, está retirando o jogo de sua área 

natural e eliminando o prazer, a alegria e a gratuidade, ingredientes indispensáveis à conduta 

lúdica. 

Vial (1981), ao analisar a história dos jogos didáticos, define-o como "uma aventura 

fracassada". Os jogos didáticos procuram associar prazer e estudo, pólos considerados 

opostos. Para Vial, Leif, Brunelle e Rabecp-Maillard, há uma contradição no jogo didático. O 

criador deste tipo de jogo fica entre escolher a didática que tira o prazer e o jogo que interfere 

na apropriação sistemática do conteúdo. Tais autores apontam a incompatibilidade entre o 

aspecto gratuito e livre do jogo, que inclui prazer, e o aspecto sério e utilitário do trabalho 

escolar. 

Em decorrência, se quisermos aproveitar o potencial do jogo como recurso para o 

desenvolvimento infantil, não poderemos contrariar sua natureza, que requer a busca do 

prazer, a alegria, a exploração livre e o não-constrangimento. 
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3.1 A essência do Brinquedo 

A imprecisão dos termos utilizados para definir brincar, brincadeira, jogo, brinquedo e 

lúdico tem uma explicação, pois é o resultado de diferentes significações, muitas vezes 

contraditórias, que circulam socialmente. Na Língua Portuguesa, a definição para as noções 

de jogo, brinquedo e brincar é bem complexa.  Entre nós, o termo brincar é oriundo do latim 

vinculum, que quer dizer laço, união. Tal significado não possui equivalente nas línguas 

européias como o francês, inglês, alemão ou espanhol e possui uma especificidade. (Roza, 

1993, p.23) 

No Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda (1a 

edição, 1975, p.228), temos que do verbo latino vinclu, derivou-se vincro, depois vrinco, daí 

brinco, que significa laço. O que leva à idéia de que brincar é criar laços. Já o termo 

brinquedo é definido como “objeto que serve para as crianças brincarem; jogo de crianças; 

brincadeira; divertimento, passatempo; festa, folia, folguedo.” E encontramos ainda brincar 

como “divertir-se infantilmente; entreter-se em jogos de criança ou ainda recrear-se, entreter-

se, distrair-se, folgar.”  

O termo jogar, por outro lado, é extensivo tanto às noções de brincar quanto a várias 

outras atividades, sendo usado mais freqüentemente para definir passatempos e divertimentos 

sujeitos a regras. Temos também o termo lúdico, que deriva do latim ludus, mais abrangente, 

que remete “às brincadeiras, aos jogos de regras, a competições, recreação, representações 

teatrais e litúrgicas.” (Ibid. p.24)  

Para que uma atividade seja um jogo é necessário, então, que seja tomada e 

interpretada como tal pelos atores sociais em função da imagem que têm dessa atividade. 

Refazer esse percurso de identificar as várias significações que tais termos carregam pode 

contribuir para identificar e localizar nossas próprias concepções.  

Longe de ser apenas uma atividade natural da criança, a brincadeira é uma 

aprendizagem social. As brincadeiras dos adultos com crianças bem pequenas são essenciais 

nessa aprendizagem. A criança inicia esse processo inserindo-se no jogo preexistente do 

adulto como um brinquedo, sem desempenhar, de imediato, um papel muito ativo. Nesse 

momento, o bebê não é ainda um parceiro do jogo, mas suas manifestações de contentamento, 
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como risos e murmúrios, incentivam o adulto a continuar brincando. Em seguida, ele vai 

poder se tornar parceiro, assumindo o mesmo papel do adulto, mesmo que de forma 

desajeitada. Na brincadeira de esconder o rosto com um pano, por exemplo, a criança pequena 

aprende a reconhecer certas características essenciais do ato de brincar. São elas:  

 O aspecto fictício: trata-se de um faz-de-conta, pois o rosto não desaparece de 

verdade; 

 A troca de papéis; 

 A repetição, que mostra que a brincadeira não modifica a realidade, já que se pode 

sempre voltar ao início; 

 A necessidade de um acordo entre os parceiros. 

Aos poucos, as crianças passam a usar essas estruturas preexistentes que definem a 

atividade lúdica em geral e cada brincadeira em particular. As crianças, portanto, as 

apreendem antes de utilizá-las em novos contextos, quer estejam sozinhas, em brincadeiras 

solitárias, quer estejam com outras crianças, em brincadeiras em grupo.  

Ao identificar essas estruturas, Brougère (2002), professor de Ciências da Educação da 

Universidade Paris-Nord, chama a atenção para a presença de uma cultura preexistente que 

define o jogo, torna-o possível e faz dele, mesmo nas formas solitárias, uma atividade cultural 

que supõe uma aprendizagem. As crianças, quando brincam, não estão apenas entrando em 

contato com a cultura de uma forma geral. Quando se brinca, aprende-se antes de tudo a 

brincar, a controlar um universo simbólico particular.  

Existe uma cultura lúdica, ou seja, um conjunto de regras e significações próprias do 

ato de brincar ou jogar que aquele que brinca ou joga adquire e domina no contexto de suas 

brincadeiras. Para poder entrar no universo da brincadeira, é necessário que o indivíduo 

partilhe dessa cultura. Gostaria aqui de acrescentar que essa necessidade não diz respeito 

apenas às crianças, mas é pré-requisito também para os adultos.  

Brougère (1995) identifica a existência de uma comunicação específica, uma 

metacomunicação, presente na brincadeira.  Os parceiros precisam entrar em acordo sobre 

códigos que indicam que se trata de uma brincadeira. Há uma troca de mensagens que é feita 

através de sinais e que só é possível se existe um certo grau de metacomunicação.  As 
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significações podem ser explícitas ou implícitas; verbais ou não-verbais. É freqüente o uso de 

verbos no imperfeito, quadrinhas e gestos específicos que indicam a vontade de brincar. 

Quando a criança diz “Vamos brincar?” ou “Finge que você é um príncipe!”, ela está 

deflagrando a brincadeira e anunciando um determinado espaço, onde as atividades vão ter 

um outro valor.  

Quando a criança é muito pequena e ainda não domina a fala, costuma fazer uso da 

linguagem gestual para indicar que quer brincar. Muitas vezes, sem dizer nada, entrega um 

brinquedo a outra criança, ou a um adulto. Muitos adultos, ao desconhecerem a importância e 

o significado destes códigos, limitam-se a empilhar, ao seu redor, os brinquedos oferecidos 

pela criança. É freqüente também, que digam: “Que carrinho bonito!” ou “Pegue um de cada 

vez, senão vira bagunça!”,  comentários que não estimulam em nada a deflagração ou a 

continuidade de uma brincadeira. Ao se dar conta desses códigos, o adulto pode identificar a 

intenção da criança e corresponder ao convite, enriquecendo as possibilidades de 

desdobramento, se levar em conta que: “A brincadeira é uma mutação do sentido, da 

realidade: as coisas tornam-se outras. É um espaço à margem da vida comum, que obedece a 

regras criadas pela circunstância.” (Brougère, 1995, p. 100)  

Quando um adulto alerta que a criança deve comer uma cenoura de plástico “Só de 

mentirinha!”, ele está, informalmente, ensinando que o espaço do jogo é peculiar. A partir 

dessas interações com adultos ou com seus pares, a criança vai, aos poucos, descobrindo que 

uma boneca não é um bebê de verdade, mas que pode fazer de conta que é. Essa 

aprendizagem acontece informalmente, pois caso contrário, se o adulto se dispuser a adotar 

métodos para ensinar as crianças a brincar, corre o risco de destruir a brincadeira. Essa é uma 

das principais diferenças entre brincadeira e atividade lúdica, como veremos mais tarde.  

Para que haja a brincadeira, é necessária uma decisão dos que brincam: decisão de 

entrar na brincadeira, mas também de construí-la segundo modalidades particulares. Sem a 

livre escolha, não existe brincadeira, mas uma sucessão de comportamentos que têm origem 

fora daquele que brinca. Quando os adultos se afastam demais dessa atividade, acabam por 

ter, em geral, dificuldades em reconhecê-la. Não dispor dessas referências é não poder 

brincar.  
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A cultura lúdica não é única e imutável. Existe um conjunto de regras de jogos 

disponíveis numa determinada sociedade, que se somam às regras que um indivíduo cria. Essa 

combinação vai compor uma cultura lúdica própria. Mesmo as brincadeiras tradicionais, que 

se encontram em vários contextos culturais, ganham contornos específicos. A amarelinha, por 

exemplo, pode ser jogada a partir de vários traçados e com regras que variam de região para 

região. Até mesmo o nome pode ser outro. Em Portugal, este jogo é conhecido como Jogo do 

Aeroplano ou Jogo da Macaca. A cultura lúdica é um conjunto vivo, diversificado conforme 

os indivíduos e os grupos. As regras dessa cultura lúdica são bem particulares, pois são vagas 

e com estruturas gerais e imprecisas. Brougère (2002) prefere chamá-las de esquemas de 

brincadeiras, que são uma combinação complexa da observação da realidade social, hábitos 

de jogo e suportes materiais disponíveis.   

A cultura na qual a criança está inserida, junto com a cultura lúdica que ela possui, 

provocam uma variedade enorme de combinações possíveis. Essa cultura lúdica se produz e 

se propaga de várias maneiras. A criança, quando brinca, vai acumulando, desde bebê, as 

experiências que vão constituindo sua cultura lúdica. Essa experiência vai se enriquecendo na 

medida em que ela participa de brincadeiras com outros parceiros (adultos e crianças), pela 

observação de outras crianças e pela manipulação cada vez maior de objetos de jogo. A 

brincadeira é um processo de relações da criança com o brinquedo, com outras crianças e com 

os adultos, portanto, um processo de cultura.  O uso que a criança faz do brinquedo, a maneira 

como brinca e suas preferências indicam uma produção de sentidos e de ações. Na 

brincadeira, a criança se apropria dos conteúdos disponíveis, tornando-os seus, através de uma 

construção específica. As brincadeiras variam segundo as idades, o gênero e os níveis de 

interação lúdica. As brincadeiras coletivas expressam apropriações de conteúdos diferentes 

dos que estão presentes numa situação individual.   

Toda interação supõe uma interpretação. A criança vai agir em função da significação 

que vai dar aos objetos dessa interação, adaptando-se à reação dos outros elementos da 

interação, para reagir também e produzir assim novas significações que vão ser interpretadas 

pelos outros, como numa espiral.  

 A experiência lúdica se alimenta continuamente de elementos que vêm da cultura 

geral. Essa influência se dá de várias formas e começa com o ambiente e as condições 

materiais. O que dizem e o que fazem os adultos a respeito dessa atividade, bem como o 
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espaço, o tempo e os materiais colocados à disposição das crianças (na cidade, nas moradias e 

nas escolas), são aspectos que vão ter papel fundamental para o desenvolvimento da 

experiência lúdica.  

A forma de comunicação própria da brincadeira pressupõe um aprendizado com 

conseqüências sobre outros aprendizados, pois permite abrir possibilidades de distinção entre 

diferentes tipos de comunicação: reais, realistas, fantasiosas. A criança, quando brinca, entra 

num mundo de comunicações complexas que vão ser utilizadas no contexto escolar, nas 

simulações educativas, nos exercícios, etc. Nesse sentido, é extremamente importante 

distinguir os diferentes tipos de atividade que podem e devem ter seu lugar garantido no 

contexto escolar.   

Existe uma certa confusão por parte de alguns professores, que chamam de brincadeira 

uma série de atividades que podem ser lúdicas, mas que não são propostas nem desenvolvidas 

pelas próprias crianças. Quando a especificidade da brincadeira é mantida, os elementos que 

predominam são incerteza, ausência de conseqüência e sucessão de decisões tomadas por 

aqueles que brincam.  

 Habitualmente, o brinquedo é visto como uma forma de atividade espontânea, que 

tem função autônoma.  Não é fácil englobar, em uma única forma a essência do brinquedo. 

Segundo o estudioso holandês Johan Huizinga (1980), não se brinca a não ser por iniciativa 

própria ou por livre adesão. Um brinquedo obrigatório perde o caráter de brinquedo; é, 

evidentemente, outra coisa qualquer. 

O brinquedo é definido pelo próprio participante como fictício, como não real, como 

estranho à vida efetiva (é de brincadeira, não é a sério); todavia, é capaz de absorver 

inteiramente o indivíduo, que se afasta da realidade. Mesmo sendo uma atividade espontânea, 

o brinquedo desenvolve-se dentro de limites e de lugar estabelecido e, sobretudo segundo 

normas próprias. 

Não há um brinquedo sem as regras do jogo.  Huizinga menciona, por fim, um último 

caráter que se refere à sociabilidade da atividade lúdica. A maior parte dos brinquedos tem 

caráter coletivo e a participação coletiva em um brinquedo cria determinadas ligações afetivas 

que são típicas e importantes. 
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Os bons brinquedos são geralmente aqueles que a criança pode usar de várias 

maneiras. Os brinquedos que mais ajudam as crianças a se desenvolverem, são aqueles 

adequados aos seus interesses e às suas necessidades de aprendizagem. 

À medida que a criança vai se desenvolvendo física e mentalmente, a margem de 

escolha de brinquedos aumenta. Aos poucos ela começa a manifestar preferências por 

brinquedos socialmente considerados como mais adequados para seu sexo (classificação 

imposta pelos adultos). Muitas crianças se apegam a algum brinquedo, que passa a ocupar um 

lugar especial em sua vida e em seu desenvolvimento. 

Na opinião de Oliveira (1984), os brinquedos podem suscitar na criança longos 

momentos de contemplação e êxtase. Os brinquedos representam um mundo imenso, infinito, 

cheio de promessas, surpresas. São as riquezas do imaginário infantil, através deles as 

crianças liberam os seus sentidos, em todos os sentidos.  

3.1.1 Brinquedos de Berço  

Móbiles, chocalhos, bichinhos de vinil, brinquedos para olhar, ouvir, pegar e morder 

são valiosos para estimulação sensorial e motora do bebê. A presença destes pequenos objetos 

no universo da criança, chamando sua atenção e despertando seus sentidos, é uma 

contribuição importante para o seu desenvolvimento.  

Inicialmente, apenas algumas coisas para atrair o olhar do bebê, depois algo que se 

mova para atrair sua atenção; em seguida, um objeto que ele possa tentar pegar, começando 

assim a dirigir seus movimentos. Para que possa sentir o peso e a textura, um chocalho que, 

por provocar ruído, leve a criança a perceber que alguma coisa diferente acontece e que ela 

pode provocá-la.  

Os bebês gostam de observar, e quando adquirem maior mobilidade têm necessidade 

de explorar e conhecer coisas novas. Estimular uma criança é tão importante quanto respeitar 

sua fragilidade, e a pessoa que for interagir com um bebê precisa ter o bom senso de não 

exagerar. 
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3.1.2 Brinquedos de Afeto  

Macios, gostosos de pegar, de aparência simpática, estes brinquedos despertam, em 

todos os que os vêem, uma vontade de acariciá-los e abraçá-los. Ursinhos, gatinhos ou bebês 

muito fofos são um convite à ternura e ao gesto meigo. Provocam aconchego e oferecem 

consolo à criança. Devem estar a sua disposição e merecer o respeito dos adultos.  

Entre os vários que possam estar disponíveis, sempre haverá um que será o "bichinho 

de estimação". Algumas crianças apegam-se de tal maneira a suas bonecas ou bichinhos, que 

não dormem sem eles e querem trazê-los consigo mesmo quando vão à escola. Talvez estes 

brinquedos de afeto tornem-se companheiros tão indispensáveis por representarem o apoio de 

um amigo silencioso que nada pergunta e nada pede, só oferece conforto.  

Este é um brinquedo que, pelo tipo de vínculo afetivo que possibilita, deve realmente 

pertencer à criança. Não é aconselhável tê-lo em lugares para empréstimo pois a criança 

poderia ficar triste ao ter que devolvê-lo.  

3.1.3 Brinquedos para o Jogo Simbólico  

O pensamento da criança evolui a partir de suas ações. As crianças precisam vivenciar 

suas idéias em nível simbólico para poder compreender seu significado na vida real. Podem 

conhecer objetos ou pessoas, mas suas idéias a respeito vão tornar-se mais claras quando 

representam em seu jogo simbólico.  

Os brinquedos de "faz-de-conta" funcionam como elementos introdutórios e de apoio a 

fantasia; e facilitam o processo de simbolização e propiciam experiências que, além de 

aumentarem o repertório de conhecimento da criança, favorecem a compreensão de 

atribuições e de papéis; não é necessário que sejam cópias idênticas da realidade: um bloco de 

madeira pode ser utilizado para representar um boneco. Entretanto, quando forem miniaturas 

de objetos reais, devem possibilitar utilização semelhante a eles; por exemplo, um carrinho 

deve rodar, um barquinho deve flutuar e um bule deve poder conter um pouco de líquido; as 

ferramentas também devem poder ser utilizada. Caso contrário, perderão a finalidade de 

provocar a vontade de brincar com eles com se fossem de "verdade". Quando a vontade de 

"brincar de ..." já existe, a atuação da criança pode ser mais criativa, pois ela mesma poderá 
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inventar objetos, valendo-se de qualquer sucata. A brincadeira fica até mais divertida quando 

as crianças têm que descobrir o que está representando o quê.  

O "faz-de-conta" dá oportunidade para expressão e elaboração em forma simbólica de 

desejos e conflitos; quanto mais rica for a fantasia e a imaginação da criança, maiores serão 

suas chances de ajustamento ao mundo ao seu redor.  

3.1.4 Bonecas  

As bonecas, miniatura do ser humano, recebem a forma que o adulto aprecia e imagina 

que a criança vá gostar. Mas se o adulto as faz, é a criança que lhes dá vida e lhes atribui 

sentimentos, projetando nelas suas próprias emoções.  

Quando são muito perfeitas ou sofisticadas, provocam admiração e a criança em vez 

de utilizá-las para sua brincadeira de "faz-de-conta", pasa a investigá-las ou exibí-las. As 

crianças pequenas preferem bonecas macias e flexíveis e não valorizam tanto os detalhes da 

aparência. O meninos também gostam de bonecas, mas, como não as têm, usam outros objeto 

para representar pessoas.  

As bonecas são imprescindíveis porque dão à criança a oportunidade de exercer poder 

sobre elas, de sentir-se forte e grande como um adulto, de repreender, de castigar, de cuidar, 

de amar ou rejeitar. Como objetos de afeto, fazem companhia e transmite segurança. O 

brinquedo com bonecas dá a criança a oportunidade de amadurecer através da elaboração de 

sentimentos e da vivência do papel de adulto.  

3.1.5 Fantoches  

Basta observar a fisionomia das crianças assistindo a um teatrinho de fantoches para 

verificar como este tipo de brinquedo é fascinante para eles. Fantoches de cara, de mão, de 

dedo são sempre excelentes estimuladores da imaginação e da linguagem. Facilitando a 

concretização das fantasias e a expressão dos mais íntimos e desconhecidos sentimentos, os 

bonecos manipuláveis atraem a atenção e encantam as crianças. Proporcionam o prazer de dar 

a vida e a voz a animais e a bonecos.  
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Através de um fantoche pode ser superada uma timidez que dificultava a comunicação 

e pode ser expressos sentimento antes difíceis de comunicar, porque ele passa a ser foco da 

atenção em vez da criança que o manipula. Ela fala através deles, fala com eles e por eles e às 

vezes lhes atribui papéis que não tem nada a ver com a sua caracterização.  

O processo criativo que envolve a manipulação de fantoches estimula também o 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento, faz com que a criança aprenda a tomar 

decisões e expressar-se.  

Quando as crianças brincam com fantoches extravasam emoções e manifestam 

sentimentos que talvez não se autorizassem a expressar diretamente; quando os adultos os 

manipulam tem em suas mãos um recurso mágico de fácil penetração do mundo infantil.  

3.1.6 Fantasias  

Já dizia o antigo ditado popular que o "hábito faz o monge", um capacete de bombeiro 

certamente ajudará o menino a sentir-se adulto e forte como um bombeiro; e paletós, gravatas, 

colares, brincos, pulseiras estimularão jogo simbólico, enriquecendo o "faz-de-conta", 

facilitando a representação de papéis. Vestidos compridos, sapatos de salto, bolsa e 

maquilagem são excelentes elementos de apoio para a fantasia.  

Quando a menina faz de conta que é mamãe, assumindo seu papel, passa a entender 

melhor suas atitudes. Os objetos que sugerem determinadas profissões fundamentais, pois 

facilitam o processo de busca de identificação.  

3.1.7 Bolas  

A bola é o brinquedo para toda as idade. Vale por um companheiro para uma criança 

que está só. Porque pula, porque rola, é um eterno convite à ação e ao jogo.  

O bebê tenta pegá-la e engatinha atrás dela, o menino chuta ou arremessa; a menina 

joga para o alto, canta ou bate palmas. Em todas as situações a ludicidade e desenvolvimento 

da coordenação dos movimentos amplos e da sociabilidade. A bola é um brinquedo básico e 

indispensável a qualquer criança que possa movimentar-se.  
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3.1.8 Brinquedos de Guerra  

São aqueles que representam armas de guerra ou outros objetos que proponham a 

solução de conflitos para a violência ou morte dos oponentes. Brincar de matar é comum entre 

as crianças e certamente quando o fazem não estão abrangendo a dimensão da morte.  

Enquanto houver violência e assassinatos nos filmes apresentados na televisão, as 

crianças vão brincar de guerra; mas para isso não precisam de revólveres idênticos aos 

verdadeiros, qualquer pedaço de pau pode ser transformado em arma pela imaginação da 

criança.  

Não se pode impedir que as crianças brinquem de guerra, mas pode se conversar com 

elas e trocar idéias a respeito de seu significado. Em vários países já está sendo combatida a 

venda de brinquedos de guerra. A Suécia foi o primeiro país a proibir sua fabricação.  

3.1.9 Brinquedos Pedagógicos  

Costuma-se chamar brinquedo pedagógico ao que foi fabricado com o objetivo de 

proporcionar aprendizagem, tais como cores, formas geométricas, números ou letras, etc. O 

que caracteriza o brinquedo é a atitude que envolve a sua utilização. Um brinquedo 

pedagógico com a letras do alfabeto impressas em cubo de madeira, por exemplo, pode ser 

usado para montar um trenzinho, e um trenzinho pode ser usado como instrumento de 

alfabetização, quando se interessa em ler ou montar algum nome.  

A educação é um processo global e contínuo. Cada etapa de desenvolvimento, cada 

momento da vida de uma criança tem prioridades diferentes, que a atuação pedagógica precisa 

atender. Um ursinho de pelúcia é o mais pedagógico que se pode oferecer em certos 

momentos, como uma bola de futebol pode ser em outros. Seguindo esta linha de pensamento, 

poderíamos dizer que brinquedo pedagógico é todo o objeto que atende a necessidade da 

criança no momento em que ela utiliza.  
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Esta definição seria mais correta do ponto de vista conceitual, pois também são tarefas 

da educação o desenvolvimento emocional e social, a preservação da alegria e da saúde 

mental da criança. O valor do brinquedo está relacionado com o que se consegue provocar na 

criança, assim, podemos adotar a denominação brinquedo pedagógico para caracterizar um 

tipo de brinquedo que tem uma proposta mais objetiva.  

No brinquedo simbólico, a satisfação acontece no decorrer da atividade. Ao passo que 

no brinquedo pedagógico o desafio é justamente obter a satisfação no final da atividade.  

Montessori constatou que um determinado jogo pode atender de tal forma a uma 

necessidade interior da criança que ela o executa algumas dezenas de vezes, polarizando sua 

atenção de tal forma que, o largar o jogo, está mais calma e relaxada, podendo até passar a ter 

um comportamento mais equilibrado. O maior valor do brinquedo está na sua gratuidade. No 

brinquedo livre e espontâneo, a criança chega a alcançar um nível de participação, uma 

profundidade que a enriquece na medida em que aumenta sua capacidade de engajamento, 

pelo livre exercício de concentração e atenção.  

3.1.10 Blocos de Construção  

Os blocos de construção são provavelmente o brinquedo mais antigo e mais usado na 

pré-escola. Eles proporcionam a manifestação da criatividade, não se constituindo num jogo, 

pois não há regras para o seu uso, mas são uma excelente matéria-prima para a concretização 

das mais diferentes idéias. A construção com blocos favorece diversos aspectos do 

desenvolvimento infantil: atenção e concentração; coordenação viso-motora; movimentos 

amplos e fins; noções de equilíbrio, proporção e simetria; paciência, perseverança; 

independência; sentimento de realização; conhecimento das formas geométricas e de suas 

peculiaridades; pensamento abstrato; exploração de tamanhos, formas e espaços; 

reconhecimento de semelhanças e diferenças; aquisição de conceitos matemáticos; 

encorajamento em soluções de problemas e formulação de projetos; oportunidade para 

aprendizagem seqüencial e utilização no nível de pensamento de cada criança; satisfação de 

inventar, construir, destruir e transformar.  
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3.1.11 Quebra-cabeças  

O interesse despertado por um quebra-cabeça está diretamente ligado a relação entre o 

grau de dificuldade que ele apresenta e a capacidade de quem vai montá-lo. Para avaliar o 

grau de dificuldade de um quebra-cabeça vários aspectos podem ser considerados: o número 

de peças que compõe, o tipo de recorte das peças, as cores e os detalhes da figura. Quanto 

maior o número de peças, mais difícil é a montagem.  

A graduação dos níveis de dificuldades dos quebra-cabeças também não deve ser 

utilizada para indicação por idade cronológica, pois a habilidade para montar quebra-cabeças 

depende de vários outros fatores, especialmente de treinos anteriores. Algumas crianças 

montam quebra-cabeças muito mais rapidamente que adultos.  

3.2 A importância do Brinquedo numa Perspectiva Psicopedagógica 

O brinquedo é a oportunidade de aprendizagem. Brincando, a criança experimenta, 

descobre, inventa, exercita e confere suas habilidades. O brinquedo estimula a curiosidade, a 

iniciativa e a auto-confiança. Proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração da atenção. Brincar é indispensável à saúde física, emocional e 

intelectual da criança.  

O brinquedo espontâneo pode ser considerado sob dois aspectos: auto-expressão e 

auto-realização. A nível de auto-expressão estão as atividades livres, construções, 

dramatizações, música, artes plásticas, etc.. A nível de auto-realização, o brinquedo 

organizado, ou seja, aquele que tem uma proposta e portanto requer determinado desempenho. 

Quanto mais simples o material, mais fantasia exige; quanto mais sofisticado, em maior 

desafio se constitui, mas é sempre uma oportunidade para que a criança interaja, faça escolhas 

e tome decisões.  

Brinquedo é um convite ao brincar, porque facilita e enriquece a brincadeira, 

proporcionando desafio e motivação. Ao ver o brinquedo, a criança é tocada pela sua 

proposta, reconhece algumas coisas, descobre outras, experimenta e reinventa, analisa, 

compara, cria.  Sua imaginação e habilidade se desenvolvem, enriquece seu mundo interior, 
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aumenta sua capacidade de comunicação e pode, cada vez mais, participar do mundo que a 

cerca.  

O brinquedo traduz o real para a realidade infantil. Suaviza o impacto provocado pelo 

tamanho e pela força dos adultos, diminuindo o sentimento de impotência da criança. Um 

ursinho de pelúcia pode ser um bom companheiro. Uma bola que convida para um pouco de 

exercício, um quebra-cabeças que desafia a inteligência ou um colar de "pérolas" que faz a 

menina sentir-se bonita e importante como a mamãe, todos são como amigos, servindo de 

intermediários para que a criança consiga integrar-se melhor. Através da experimentação, a 

criança aprende a controlar seus movimentos e a estabelecer ordem em seu mundo.  

Quando tem acesso a farto material, satisfaz suas necessidades de desenvolvimento e 

sente-se atraída pelas possibilidades que eles representam. As crianças trabalham com 

materiais não somente para alcançar um objetivo, mas pelo prazer de experimentá-los e lidar 

com eles. "A aprendizagem está relacionada a fatores externos, por outro lado o 

desenvolvimento se refere a fatores internos relacionados com o processo de maturação do 

indivíduo". (Negrine, 1994, p. 9)  

O brinquedo proporciona o aprender-fazendo e para ser melhor aproveitado é 

conveniente que proporcione atividades dinâmicas e desafiadoras, que exijam participação 

ativa da criança.  

As situações-problema contidas na manipulação de certos materiais, se estiverem 

adequadas às necessidades da aprendizagem da criança, fazendo-na crescer através da procura 

de soluções e de alternativas.  

Para que o brinquedo seja significativo para a criança é preciso que tenha pontos de 

contato com a sua realidade. O brinquedo estimula a inteligência porque faz com que a 

criança solte sua imaginação e desenvolva a criatividade e ao mesmo tempo, possibilita 

exercício de concentração, de atenção e de engajamento. Distrai, porque oferece uma saída 

para a tensão provocada pela pressão do contexto adulto. A realização de uma atividade 

agradável e que provocou concentração, a criança fica mais calma e relaxada.  

 



 42 

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 23).  

Quando utilizam a linguagem do faz-de-conta, as crianças enriquecem sua 

identidade, porque podem experimentar outras formas de ser e pensar, ampliando 

suas concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis sociais ou 

personagens. Na brincadeira, vivenciam concretamente a elaboração e negociação de 

regras de convivência, assim como a elaboração de um sistema de representação dos 

diversos sentimentos, das emoções e das construções humanas. Isso ocorre porque a 

motivação da brincadeira é sempre individual e depende dos recursos emocionais de 

cada criança que são compartilhados em situações de interação social. Por meio da 

repetição de determinadas ações imaginadas que se baseiam nas polaridades 

presença/ausência, bom/mau, prazer/desprazer, passividade/atividade, dentro/fora, 

grande/pequeno, feio/bonito, etc., as crianças também podem internalizar e elaborar 

suas emoções e sentimentos, desenvolvendo um sentido próprio de moral e justiça.  

Os brinquedos e as brincadeiras são excelentes oportunidades para nutrir a linguagem 

da criança. O contato com diferentes objetos e diferentes situações estimulam a linguagem 

interna e o aumento do vocabulário.  

O entusiasmo da brincadeira faz com que a linguagem verbal se torne mais fluente e 

haja maior interesse pelo conhecimento de palavras novas. A variedade de situações que o 

brinquedo possibilita pode favorecer a aquisição de novos conceitos. A participação de um 

adulto ou criança mais velha pode enriquecer o processo; a criança faz experiências 

descobrindo a natureza, o adulto introduz os novos conceitos por ela vivenciados completando 

assim a sua integração.  

Brincando a criança desenvolve seu senso de companheirismo; jogando com 

companheiros aprende a conviver, ganhando ou perdendo, procurando entender regras e 

conseguir uma participação satisfatória.  

No jogo, a lei não deriva do poder ou da autoridade, mas das regras, portanto, do jogo 

em si. Conhecidas as normas, todos têm as mesmas oportunidades, e participando do jogo, a 

criança aprende a aceitar regras, pois o desafio está, justamente, em saber respeitá-las. Esperar 

sua vez, aceitar o resultado dos dados ou de outro fator de sorte são excelentes exercícios para 

lidar com as frustrações e, ao mesmo tempo, elevar o nível de motivação. Nas dramatizações, 

a criança vive personagens diferentes, alargando assim sua compreensão sobre os 

relacionamentos humanos.  

As relações cognitivas e afetivas, conseqüentes da interação lúdica, propiciam 

amadurecimento emocional e vão, pouco a pouco, construindo a sociabilidade infantil. 



  

   CONCLUSÕES 

O fator relevante para a educação, é a importância da atuação dos outros membros do 

grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo, pois uma intervenção deliberada 

desses membros da cultura. Nesta perspectiva, é essencial no processo de desenvolvimento. 

Isso nos mostra os processos psicopedagógicos como intencionais, deliberados, sendo o 

objeto dessa intervenção é a construção de conceitos. 

O aluno não é tão somente o sujeito da aprendizagem, mas, aquele que aprende junto 

ao outro o que o seu grupo social produz, tal como: valores, linguagem e o próprio 

conhecimento. 

A formação de conceitos espontâneos ou cotidianos desenvolvidos no decorrer das 

interações sociais, diferenciam-se dos conceitos científicos adquiridos pelo ensino, parte de 

um sistema organizado de conhecimentos.  A  aprendizagem é fundamental ao 

desenvolvimento dos processos internos na interação com outras pessoas. 

A qualidade de ensino é inquestionável, pois incorpora como elemento central de 

estudo, as experiências vividas pelos alunos, fazem parte "do histórico" que reflete nas 

atitudes atuais, a forma de percepção e de relacionamento com o meio. Cabe, portanto, à 

escola, o estímulo e a motivação das relações, viabilizando a interação e o desenvolvimento 

da comunicação. 

A prática pedagógica deve ter condições de incorporação de diversos elementos desta 

teoria, associando-se às demais tendências pedagógicas, sempre buscando a evolução da 

compreensão e das relações interpessoais, possibilitando a reestruturação do sistema 

educacional, adequando-se a uma realidade que atenda melhor às necessidade de 

aprendizagem e de satisfação dos objetivos aos quais os educadores se propõe. 

O brinquedo permite uma assimilação e apropriação da realidade humana pelas 

crianças já que este não surge de uma fantasia artística, arbitrariamente construída no mundo 

imaginário da brincadeira infantil; a própria fantasia da criança é engendrada pelo brinquedo, 

surgindo precisamente neste caminho pelo qual a criança penetra na realidade. 
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Através do brinquedo, relações reais de interação entre as crianças ocorrem com a 

mesma intensidade que as lúdicas. Ao mesmo tempo em que os meninos desempenham 

papéis de trabalhadores e fazem a "avalanche" ter existência real, discutem entre si como o 

conteúdo do jogo deve ser elaborado. Assim, a brincadeira aparece como fator de organização 

entre as crianças que compreendem, durante a atividade, necessidades de uma escuta 

complementar e de ações complementares que condicionam o próprio desenrolar do tema. 

Se as crianças brincam de maneira independente em casa, com os amigos ou parentes, 

a prática e a história nos têm revelado que elas também brincam, e muito, na escola. O fato é 

que, nem sempre, suas brincadeiras são levadas em conta pelo currículo pré-escolar e quando 

o são aparecem apenas como recreação ou possibilidade de desgaste de energia para que, em 

sala, as crianças possam concentrar-se em atividades didáticas dirigidas. 

A questão que se coloca, nessa pesquisa, é como levar em conta o brinquedo infantil 

ao serem elaborados planos pedagógicos para a educação infantil, considerando-se o exposto 

até agora. Ou seja, como transformar o jogo infantil em recurso pedagógico da educação 

infantil de construção de conhecimento pelas crianças e como instrumento de organização 

autônomo e independente das mesmas. 

Acompanhando o estudo do presente relatório, com base em princípios 

psicopedagógicos, constatous-e que, o desenvolvimento das várias etapas do mesmo, 

comporta e exige profissionais comprometidos e competentes. Em verdade, procurando 

apresentar idéias básicas para estudos e reflexões posteriores, afim de que, toda equipe escolar 

possa dialogar com conhecimentos e abertura sobre uma educação voltada para os problemas 

implícitos e que interferem na aprendizagem, sejam eles de ordem cognitivo, emocional, 

neurológico ou social, envolvendo compreensão e bom relacionamento afetivo. 

Dessa forma, quando do estabelecimento de currículos escolares, percebe-se uma certa 

incoerência, uma vez que todo sistema escolar se propõe desenvolver integralmente a 

personalidade humana.  

Na prática diária dos educadores, tem-se observado que a introdução de alguns 

conceitos básicos sobre a teoria dos jogos, na educação infantil, tem ajudado bastante 

professores e pais a compreenderem certas situações vivenciadas por seus alunos ou filhos. 
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Cabe, portanto, aos educadores a reformulação ou criação de novos currículos que 

atendam às exigências que possam proporcionar um desenvolvimento integral, dando especial 

atenção ao desenvolvimento de uma aprendizagem centrada em brinquedos. A escola deve ser 

um ambiente rico em desafios graduados e seriados de acordo com o estágio em que a criança 

se encontra. 

A presente proposta, portanto, consistem em criar situações desequilibradas, graduadas 

e seriadas tais que a criança, tentando, coletivamente transpô-las, seja levada a descobrir ou 

inventar novos meios de ação (aprendizagem). Descobrir e inventar são as duas formas 

básicas de atividades da inteligência. Só a criança pode indicar em que estágio está, daí a 

necessidade de uma qualificação para que o profissional possa diagnosticar a marcha do 

crescimento mental da criança. Ela deve conviver com o grupo cujas idades mais se 

aproximam de seu nível de desenvolvimento, a fim de não ter que enfrentar situações 

superiores à sua capacidade operativa. A base de todo processo pedagógico é a brincadeira 

(atividade típica da criança) portanto, a escola deve inserir em seus currículos atividades 

através de jogos e brinquedos. 

Convém ressaltar, também, que a família precisa de esclarecimento, apoio e atenção 

para que possa, junto à escola assumir com coragem seus encargos, uma vez que primeira 

tarefa é estabelecer o vinculo afetivo, através de dinâmicas, desenvolvendo atividades para 

que se conquiste a confiança. Posteriormente a cada atividade, devem ser desenvolvidas 

atividades lúdicas, através de jogos, dinâmicas, fantoches, com a finalidade de melhorar o 

aspecto cognitivo, afetivo e social das crianças. 

Através desta vivência constatou-se que o trabalho psicopedagógico deve ser 

desenvolvido na instituição escolar, visando amenizar os conflitos ocasionados pelos 

problemas de aprendizagem. Portanto, o psicopedagogo deverá perceber os canais que 

facilitarão sua atuação como agente de mudança dentro da Instituição, sem que esta perceba e 

se torne contraditória. 

Para garantir o aparecimento do brinquedo independente, faz-se necessário: 

 que a rotina escolar contemple períodos razoavelmente longos entre as atividades 

dirigidas, para que as crianças sintam-se à vontade para brincar; 
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 que existam materiais variados, organizados de maneira clara e acessível às 

crianças, de tal forma que possam deflagrar e facilitar o aparecimento das 

brincadeiras entre elas. O acesso e a organização dos materiais devem levar em 

conta a idade das crianças, sendo seu uso coordenado pelo adulto responsável pelo 

grupo; 

 que a sala onde as crianças passam a maior parte de seu tempo tenha uma 

configuração visual e espacial propícia ao desenvolvimento da imaginação; 

 que haja um período em que as crianças e o adulto responsável pelo grupo possam 

conversar sobre a brincadeira que vivenciaram, sobre as questões que se 

colocaram, o material que utilizaram, os personagens que assumiram, as crianças 

com as quais interagiram; 

 que o jogo seja incorporado no currículo como um todo, e as questões colocadas no 

seu desenrolar possam fazer parte de pesquisas desenvolvidas em atividades 

dirigidas pelas crianças; ampliadas através de passeios, observação da natureza, 

projeção de vídeos, escuta de rádio, música, leituras etc.; 

 que o adulto seja elemento integrante das brincadeiras, ora como observador e 

organizador, ora como personagem que explicita ou questiona e enriquece o 

desenrolar da trama, ora como elo entre as crianças e os objetos. 

Finalizando, acrescenta-se que vale ressaltar o fato de que o psicopedagogo deve ser 

um facilitador e contribuir para evitar o fracasso escolar, procurando na Instituição 

desenvolver um trabalho de aprofundamento do conhecimento, numa reflexão coletiva. 
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