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RESUMO 

 

A pesquisa apresentada traz um tema importante para o desenvolvimento Infantil 

podendo também ser efetuada em toda Educação Básica tornando-se possível 

trabalhar a ludicidade como proposta pedagógica. O intuito foi evidenciar que nas 

brinquedotecas podem ocorrer atividades as quais estimulem e possam contribuir 

para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional da criança, relatando 

que não são um amontoado de brinquedos cujo foco principal seria a ludicidade no 

universo infantil relacionando-o com os jogos, brincadeiras e o brincar. Sustentada 

em pesquisas bibliográficas estudiosos e autores na abordagem teórica encontrada 

nos estudos de Piaget, Vygotsky e Wallon. Logo é de suma importância o contato 

que a criança faz ao se apoderar do brinquedo, pois é através dele e ao brincar que 

satisfaz seus desejos, angustias e medos. 

 

Palavras-chave: Brinquedoteca; Ludicidade; Brinquedos; Brincar; Criança. 
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ABSTRACT 

 
The research presented presents an important theme for the development of children 
and can also be carried out in all Basic Education making it possible to work with 
pedagogy as a pedagogical proposal. The intention was to highlight that in the toy 
libraries activities can occur that stimulate and can contribute to the physical, 
cognitive, social and emotional development of the child, reporting that they are not a 
heap of toys whose main focus would be the playfulness in the infant universe 
relating it with play, play and play. Sustained in bibliographic researches scholars and 
authors in the theoretical approach found in the studies of Piaget, Vygotsky and 
Wallon. Soon the contact that the child makes when taking possession of the toy is 
very important, because it is through him and in play that satisfies his desires, 
anxieties and fears. 
 
Key-words: Toy library; Ludicidade; Toys; Play; Child 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O trabalho aborda a importância da brinquedoteca na educação infantil, sendo 

um deles na aprendizagem, apresentando a importância nas escolas desse espaço, 

para o ensino-aprendizagem utilizando o lúdico como ferramenta pedagógica, nas 

instituições de ensino onde o reconhecimento dos jogos, brincadeiras e brinquedos 

aconteceu somente nos últimos anos, assim utiliza-se o lúdico com mais seriedade, 

considerado - o fator importante para a aprendizagem infantil. 

O referido tema se justifica na intenção de expor a necessidade por um 

espaço onde à criança possa se expressar através do lúdico, seja de forma 

orientada ou espontânea, a criança precisa da experimentação, do sentir, a 

brinquedoteca como um espaço lúdico pedagógico pode proporcionar as crianças o 

encontro com a fantasia, criatividade e apresentação à leitura, já que a educação 

infantil é a primeira etapa da educação básica e é atendida por crianças na faixa 

etária de zero a cinco anos em creches e pré-escolas, mas todos os alunos da 

educação básica podem ter acesso. 

Como a Brinquedoteca pode ser um lugar de desenvolvimento e 

aprendizagem utilizando o lúdico como ferramenta pedagógica na Educação Infantil 

para crianças de três anos aos quatro anos?  

Sendo a brinquedoteca um marco histórico que causou grandes mudanças no 

que diz respeito ao olhar do brincar para as crianças e suas interações, sejam 

sociais, ou afetivas, a educação infantil proporcionada na brinquedoteca para 

crianças de três, quatro anos de idade, ou mais, pois o brincar não tem idade, etnia 

ou classe social, e independente do tipo de Brinquedoteca, de brinquedos, ou 

brincadeiras, para a criança, por que não o adulto, serão ocasiões alegres, criativas, 

e de aprendizado significativo e condescendente para o cognitivo do aprendiz. 

 Este trabalho tem por objetivo geral apresentar a necessidade de utilizar o 

lúdico como forma de aprendizagem no ensino da educação infantil, relacionando-o 

com jogos, brinquedos e brincadeiras, utilizando as principais teorias de teóricos 

sobre o assunto. E como objetivos específicos descrever sobre a brinquedoteca, seu 

surgimento, e trajetória até os dias atuais. Destacar como a brinquedoteca é 

importante e sua utilidade para o ensino aprendizagem infantil. Apresentar como a 

ludicidade é necessária dentro do contexto educacional. 
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Para realizar o estudo do trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, sobre 

o tema brinquedoteca, e a prática da ludicidade, podendo ser utilizada 

pedagogicamente na educação infantil, apresentando as principais razões do por 

que a brinquedoteca se faz importante, tal como seu surgimento e os tipos 

existentes no Brasil, trazendo a importância do lúdico para a aprendizagem infantil, e 

o brincar como uma forma prazerosa de aprender, fazendo-o serem através dos 

jogos, brincadeiras, e o brincar, podendo afirmar que o professor pode utilizar as 

brincadeiras como forma pedagógica e trabalhar melhor as dificuldades dos 

educandos, facilitando a transformação das crianças em um ser crítico, reflexivo e 

autônomo. 

Sendo que é no olhar que a criança tem de ver o mundo ao seu redor e 

utiliza-se das brincadeiras, a imaginação para se transportar ao mundo em que vive 

fazendo-o ser na forma de imitação ou fantasia pode-se afirmar que a forma lúdica é 

a melhor ferramenta para observação e mediação no ensino–aprendizagem infantil, 

podendo ser utilizada a brinquedoteca para ampliação de suas capacidades sociais, 

cognitivas, afetivas e emocionais de cada criança, associando aos seus 

conhecimentos prévios aos novos conhecimentos que irão aprender.                               
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2  BRINQUEDOTECA E SEU SURGIMENTO HISTÓRICO 
 

A brinquedoteca tem como origem a cidade de Los Angeles, nos Estados 

Unidos, em torno de 1934, o dono de uma loja de brinquedos reclamou que as 

crianças roubavam os brinquedos, com este acontecimento iniciou-se um serviço de 

empréstimo de brinquedos com aquisição comunitária, o serviço existe até os dias 

atuais e é chamado Los Angeles Toy Loan, foi ampliado para a Europa, utilizado 

também na Bélgica, França e Suécia. 

Porém na Suécia (Estocolmo) em 1963, a ideia de emprestar brinquedos foi 

mais veemente aplicada e expandida, para crianças excepcionais, fundaram a 

primeira lekotek (ludoteca, em sueco) o intuito seria emprestar brinquedos e dar 

apoio às famílias de crianças excepcionais, o atendimento é individualizado e 

sustentado com o suporte do Ministério da Saúde e Bem-Estar Social, sendo assim 

a brinquedoteca se tornou tanto institucional como terapêutica.  

Na Inglaterra, em meados de 1967, surgiram as toy libraries, bibliotecas de 

brinquedos, qualquer criança poderia escolher brinquedos leva-los para casa, no 

ano de 1976 foi feito em Londres o Primeiro Congresso Internacional á respeito do 

assunto, o qual se tornou mais abrangente, o próximo Congresso Internacional de 

toy libraries realizou-se em Toronto, Canadá, em 1987, foi questionado a adaptação 

do nome, o qual mudou para Centro de Recursos para a Família, já que outras 

finalidades eram desenvolvidas pelas toy libraries, como vistas anteriormente, desde 

ao empréstimo do brinquedo a apoio as famílias, orientação educacional de saúde 

mental, incentivo a socialização e restaurar a cultura lúdica.  

 No Brasil a inauguração da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) ocorreu em São Paulo, no ano de 1971, houve uma ampla exposição 

de brinquedos pedagógicos, aberta aos pais de crianças excepcionais, estudantes e 

profissionais. 

 Foi implantado em 1973, o procedimento de revezamento de brinquedos e 

materiais pedagógicos, assim deu inicio a Ludoteca, os brinquedos foram 

centralizados e utilizados nos moldes das bibliotecas circulantes, foi criada em 1981 

a Brinquedoteca Brasileira, sendo a primeira a Escola Indianópolis em São Paulo 

voltada para a ação do brincar, priorizando as crianças.  
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O crescente movimento em torno do tema gerou a urgência da criação de 

uma associação que controlasse tudo, assim em meados de 1984 a ABBRI – 

Associação Brasileira de Brinquedoteca vem exercendo a divulgação do brincar, 

como também na formação de brinquedista além de auxiliar a montagem de 

brinquedotecas por todo país. 

 De acordo com os tipos de Brinquedotecas existentes elas podem influenciar 

as crianças e adultos em seu contexto social o qual estão inseridos, nas escolas 

possuem a intenção pedagógica e socialização de seus alunos os quais aprendem a 

conviver entre si e sua interação entre eles, para os professores essa interação têm 

a finalidade de aprimorar e melhorar a coordenação motora dos alunos favorecendo 

um ambiente mais descontraído ao contrário da sala de aula. 

 Já as Brinquedotecas em hospitais podem apaziguar o sofrimento criado pelo 

fato do afastamento do convívio social e familiar de seu paciente infantil, podendo 

socializar dependendo do grau de sua doença com outras crianças, além de 

estimular a fantasia fora deste ambiente de solidão. 

 As Brinquedotecas nos bairros ou comunidade possuem a intenção de 

interação da comunidade entre si e com o meio estreitando suas relações, nas 

instituições tais como as faculdades podem ser utilizadas como campo de pesquisa 

sobre as atitudes infantis verificando diversos brinquedos e jogos na brincadeira. 

 Existem outras Brinquedotecas, as circulantes que ocorrem através de 

caminhonetes ou ônibus atendendo crianças de periferia que não possuem acesso a 

esta rica diversidade de brinquedos e livros, as das clinicas particulares que tratam 

crianças com problemas de comportamento, brinquedotecas provisórias que atuam 

em shoppings e as de centros de lazer, as terapêuticas que podem ter brinquedos 

adaptados para crianças com deficiência, e em casa onde o convívio familiar pode 

levar a criança ao gosto pela leitura desde cedo e ensinar a responsabilidade e 

organização. 

 

2.1 A Importância da Brinquedoteca no Ensino- Aprendizagem Infantil 

    

A brinquedoteca na educação infantil, é relevante como espaço facilitador de 

aprendizagens, se torna uma grande contribuição em relação á ludicidade na prática 

dos jogos, brinquedos e brincadeiras, fatores importantes neste processo, num 
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contexto lúdico a brinquedoteca oferece grande influência no desenvolvimento 

infantil, proporcionando o prazer de brincar, interagir socialmente, descobrir e 

fantasiar, além de ser um local para observar a criança e seu brincar livre, assim 

podendo planejar ações pedagógicas futuras. 

Sendo a brinquedoteca um ambiente do brincar livre e espontâneo da criança, 

da leitura livre de um conto ou uma fabula, e das livres escolhas, este ambiente 

proporciona a criança um espaço proposto às brincadeiras, onde muitas atividades 

acontecem descompromissadas, excitando a criança a brincar, possibilitando-a a 

ingressar a um grande número de brinquedos, jogos e brincadeiras dentro de uma 

atmosfera lúdica. 

 

Dessa forma para Piaget (1976): “… os jogos não são apenas uma forma 

de desafogo ou entretenimento para gastar energias das crianças, mas 

meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual”. 

 

Os seres humanos estão em constante aprendizado, em todas as fases de 

nossas vidas, seja em convívio familiar ou social, deparamo-nos com varias 

situações de descobertas, a infância é a idade das imitações, brincadeiras, 

brinquedos e jogos, são neles que a criança se orienta e descobri o mundo ao seu 

redor. 

Portanto a ludicidade é considerada como forma de aprendizagem, a 

interação com o meio social, sejam elas através dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras ou contação de histórias, tornam-se ideais para esse pleno 

desenvolvimento, seja no brincar livre ou mediado pelo professor, assim a criança 

que interage neste meio rodeado de brincadeiras significativas, através do lúdico 

terá as primeiras interações com o meio social, afetivo ou corporal, vivenciará um 

conhecimento integro de pensamentos, sentimentos, e atitudes de forma íntegra. 

    

2.1.1 A Ludicidade no Contexto Escolar 

   

No contexto escolar a brinquedoteca oferece ao aluno através dos livros a 

indução a imaginação, pelos contos e suas fantasias, através da contação de 

história, tanto para a creche, pré-escola ou até mesmo para os anos iniciais da 

educação básica, pois muitos alunos ainda não sabem ler, pode ser trabalhada 
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também pela família que é um elemento facilitador para um estímulo de percepção, 

a leitura auxilia na ampliação emocional e cognitiva da criança.  

Esses espaços são utilizados pelas instituições de educação infantil, 

propiciando uma educação significativa na prática educacional, o lúdico como forma 

de aproximação das crianças, para o aprendizado e seu desenvolvimento. 

Vygotsky (189, p. 109), afirma sobre a importância do lúdico no processo de 

aprendizagem que: 

 

“é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. 

É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao 

invés de agir numa esfera visual externa, dependendo das motivações e 

tendências internas, e não por incentivos fornecidos por objetos externos”. 

   

Do mesmo modo como o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(RCNEI - BRASIL, 1998, p. 23, v.01). Afirma que: “Educar significa, portanto, 

propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagem orientadas de forma 

integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 

de relação interpessoal de ser e estar com os outros em uma atitude básica de 

aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais 

amplos da realidade social e cultural”. 

Existem vários tipos de brinquedotecas, elas podem ter várias finalidades no 

que diz respeito ao aspecto lúdico. Podem por exemplo: somente realizar 

empréstimo de brinquedos, ou atender crianças na primeira infância, ou ainda 

atender o público infantil ou adolescente, também pode ser direcionado a adulto ou 

pessoas da terceira idade. 

É de suma importância o resguardo infantil e infanto-juvenil que o próprio 

Estatuto da Criança e do Adolescente faz referência ao assunto. 

 A lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, publicada no Diário Oficial da União 

de 16/07/1990 dispõe sobre o (ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências, conforme o Art. 4º “É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 
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 O Art. 6º “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a 

que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento”. 

 Portanto é no âmbito escolar ou pela família que há o primeiro vínculo entre a 

criança e a literatura, nas primeiras séries da educação infantil é importante que haja 

a contação de história, a iniciação da leitura é o fomento necessário para dar 

prosseguimento ao gosto pela leitura e seguir em frente como um bom leitor. 
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3  TEORIAS SOBRE O APRENDIZADO INFANTIL  
 

 Vygotsky teve um pensamento em produzir uma psicologia que tivesse 

relevância para a educação, iniciando suas pesquisas principalmente com 

deficientes mentais e físicos, surgiu assim à ideia de "Psicologia Educacional” que 

para ele o ser humano é constituído em relação com o outro socialmente, ou seja, 

Histórico-Cultural na aprendizagem e desenvolvimento assim levantando 

importantes reflexões a cerca da aprendizagem infantil chamada por ele “pedologia”, 

outra perspectiva na teoria de Vygotsky refere-se à conexão que organiza o 

desenvolvimento de brincadeiras simbólicas e a apropriação da linguagem escrita. 

Segundo ele, constitui-se um sistema simbólico o qual representa a realidade 

considerando a brincadeira como um estágio de preparação para o desenvolvimento 

da língua escrita. 

 Para Vygotsky, o campo psicológico onde a relação do homem com o mundo 

é mediado, chamado também de zona proximal de desenvolvimento, onde o espaço 

abstrato de desenvolvimento relaciona- se ao que se vê e ao que é real, menciona 

que o brinquedo tem um papel importante para a mediação e a educação, pois é 

através do brinquedo que se estabelece uma diferença entre o significado e a ação, 

saindo do concreto deixando de ser dependente dos impulsos físicos. 

Desse modo para Vygotsky a criança descobre a obediência às regras ao 

deixar algo que deseja, e é esse desapego de atuar através das motivações 

imediatas que provocará o prazer na brincadeira, sendo o brinquedo importante para 

essa autonomia e desenvolvimento de sua identidade.  

 Vygotsky menciona que, "é no brinquedo que a criança aprende a agir numa 

esfera cognitiva" (VYGOTSKY, 1984, p 109). Afirmando em: 

 

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da 

criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da 

criança em relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido 

no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa 

situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho 

do menor esforço – ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo 

está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos 

mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte renunciando ao 

que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia a ação 
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impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo. (VYGOTSKY, 

1998, p. 130) 

  
Portanto Vygotsky concedeu contribuições com sua pesquisa no campo 

escolar, ao correlacionar o desenvolvimento e a aprendizagem, para cada etapa da 

infância há um estimulo o qual vai de acordo com incentivos convincentes capazes 

de colocar a criança em ação com determinado brinquedo, Vigotsky fez menção de 

vários brinquedos, mas o mais citado seria a brincadeira que leva a criança criar 

situações de faz de conta, ou seja, o imaginário infantil a leva a situações reais de 

aprendizado, sendo um fator importante levar em conta suas necessidades para 

cada atividade e idade, assim o brinquedo leva a ação do brincar onde a criança 

através da imaginação pode manifestar suas ações relacionadas com o contexto 

social em que está inserida. 

Para o teórico Jean Piaget o qual também fez contribuições importantes para 

a educação o mesmo almejou compreender como o conhecimento é construído, se 

tornou epistemólogo, em seus estudos constatou que o conhecimento humano se 

constrói na interação homem-meio, sujeito-objeto, muitos professores se baseiam 

nessa metodologia de trabalho didático-pedagógico para o processo de ensino-

aprendizagem. 

 Piaget acreditava que o ser humano a datar do nascimento iniciava-se o 

constante progresso mental, ou seja, conhecer incide em atuar sobre o real e 

transformá-lo para assim compreendê-lo, mesmo não sendo Pedagogo e Psicólogo 

e não ter feito teorias sobre o aprendizado, pois sua busca foi o entendimento de 

como o conhecimento é construído, se tornando nesta perspectiva epistemólogo. 

Quanto à construção de conhecimentos o qual nomeou através de estágios 

em sua pesquisa Piaget relata que: 

 

Quando interrogamos crianças de diferentes idades sobre os principais 

fenômenos que as interessam espontaneamente, obtemos respostas bem 

diferentes segundo o nível dos sujeitos interrogados. Nos pequenos, 

encontramos todas as espécies de concepções, cuja importância diminui 

consideravelmente com a idade: as coisas são dotadas de vida e de 

intencionalidade, são capazes de movimentos próprios, e estes movimentos 

destinam-se, ao mesmo tempo, a assegurar a harmonia do mundo e servir 

ao homem. Nos grandes, não encontramos nada mais que representações 
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da ordem da causalidade adulta, salvo alguns traços dos estágios 

anteriores. Entre os dois, de 8 a 11 anos mais ou menos, encontramos, pelo 

contrário, várias formas de explicações intermediárias entre o animismo 

artificialista dos menores e o mecanismo dos maiores; é o caso particular de 

um dinamismo bastante sistemático, do qual várias manifestações lembram 

a física de Aristóteles, e que prolonga a física da criança enquanto prepara 

as ligações mais racionais. (PIAGET, 1982, p.173-4) 

 

Nomeando os desenvolvimentos de estágios conforme a idade, e estruturado 

de variáveis de acordo com a organização das atividades mentais, que possuem os 

fatores motor, afetivo e intelectual, podendo ser na dimensão social ou individual, e 

as invariáveis sendo funções de explicação e interesse, divididos em esquemas de 

assimilação, acomodação e equilibração. 

Logo para Piaget a equilibração se dá através da interação que há entre o 

sujeito e o objeto, portanto para ele: 

 

A relação cognitiva sujeito/objeto é uma relação dialética porque se trata 

de processos de assimilação (por meio de esquemas de ação, 

conceitualizações ou teorizações, segundo os níveis) que procedem por 

aproximações sucessivas e através dos quais o objeto apresenta novos 

aspectos, características, propriedades, etc. que um sujeito também em 

modificação vai reconhecendo. Tal relação dialética é um produto da 

interação, através da ação, dos processos antagônicos (mas indissociáveis) 

de assimilação e acomodação. 

 

Enquanto a assimilação é uma vasta estrutura, Piaget afirma que: 

 

assimilar um objeto a um esquema torna (...) a conferir a esse objeto 

uma ou mais significações e é essa atribuição de significações que 

comporta, então, um sistema mais ou menos complexo de inferências, 

mesmo quando ela tem lugar por constatação. Em resumo, poder-se-ia 

dizer então que uma assimilação é uma associação acompanhada de 

inferência. (1976, p. 59)    

   

  Então para Piaget a construção da cognição é feita através de estágios, entre 

os estágios de Piaget estão os quatro de desenvolvimento lógico, sendo sensório 
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motor 0-2 anos, fase inicial da vida, o qual se qualifica como nível do pré-verbal a 

criança utiliza esquemas motores para resolução de seus problemas, faz uma 

organização reflexiva e prática de sua inteligência, vivem somente o presente não 

sendo capaz de nomear o futuro, ou chamar o passado. Os bebês desenvolvem 

nesta fase os símbolos mentais começam a utilizar palavras, mais conhecido como 

simbolização, relacionando tudo ao seu próprio corpo, sentindo-se como centro do 

universo. 

  Já o pré-operatório ocorre dos 2 aos 7 anos neste período houve mais 

aplicação de Piaget, sendo qualificado o aumento linguístico com o uso de símbolos, 

dada a esta capacidade da linguagem, os esquemas de ação são o centro, ou seja, 

os esquemas de representação ou apenas simbólicos, há uma ausência dos 

esquemas conceituais, assim como a influência da tendência lúdica, permanece 

nesta fase a transformação do raciocínio primitivo que se tem como modelo para se 

orientar que se orienta reservadamente.  

  Aos quatro anos o tipo que prevalece de raciocínio é o de intuição, baseado 

na percepção e que desconhece a reversibilidade e a preservação, a criança ainda 

não lida com dilemas morais, mas sabe o que é mal e bom, é egocêntrica, possui 

pensamento animista, atribuindo intenções a eventos e sentimentos a objetos físicos 

o antropomorfismo este é a atribuição de dar forma humana a objetos ou animais, o 

artificialismo seria o modo que a criança pensa sobre as coisas grandes atribuindo 

seu feito ao homem, ou seja, se é grande o quem o fez também é, e por fim o 

finalismo é a disposição egocêntrica todos os objetos para a criança devem servi-la. 

  O operatório concreto dos 7 aos 11 anos a criança atua sobre o concreto, o 

que é visível e real deixando de lado o egocentrismo, a criança recebe muitas 

informações externas e atua com pensamentos lógicos, mas restringidos, é capaz de 

colocar em ordem e agrupar coisas, mas que lhe seja comum, a criança ainda 

possui observação do real, não pensa abstratamente.  

 Enquanto no operatório formal que ocorre dos 12 anos em diante a criança 

possui a propriedade eficaz na distinção entre o possível e o real, sendo capaz do 

raciocínio lógico, adquirem uma atitude fictícia de dedução, o adolescente deixa de 

lado o concreto, possuindo a capacidade do pensar abstratamente compreendendo 

a ideia de probabilidade. 
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 Entre os fatores de atuação sobre as etapas do desenvolvimento Piaget 

respondeu que: 

 

Para mim, existem 4 fatores principais: em primeiro lugar, maturação, 

uma vez que esse desenvolvimento é uma continuação da embriogênese; 

segundo, o papel da experiência adquirida no meio físico sobre as 

estruturas da inteligência; terceiro, transmissão social num sentido amplo 

(transmissão lingüística, educação, etc.); e quarto, um fator que 

freqüentemente é negligenciado, mas que, para mim, parece fundamental e 

mesmo o principal fator. Eu denomino esse fator de equlibração ou, se 

vocês preferem, auto-regulação (Piaget, 1964, p. 178). 

 

A respeito dos jogos para enriquecimento do desenvolvimento infantil para 

Piaget (1976): “... os jogos não são apenas uma forma de desafogo ou 

entretenimento para gastar energias das crianças, mas meios que contribuem e 

enriquecem o desenvolvimento intelectual”. 

 
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício 

sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade 

própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real 

em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos 

de educação das crianças exigem a todos que se forneça às crianças um 

material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as 

realidades intelectuais e que, sem isso, permanecem exteriores à 

inteligência infantil. (Piaget 1976, p.160).  

 

Piaget considerou que o sujeito é que interagi com o meio, a criança utiliza 

tais interações sociais como forma de aprendizado, regras de um simples jogo 

através da interação social com outro ao invés de sozinhas, estabelecendo 

conexões as quais podem variar diferentes comportamentos detalhando em fases o 

desenvolvimento infantil.   

Enquanto para Wallon os estágios são uma forma de mensurar as emoções 

infantis até a adolescência, para ele a criança é um ser sócio-cognitivo em 

desenvolvimento interacionista e dialético, acredita que a mesma se desenvolve pelo 

meio, ou seja, o qual está inserida e culturalmente localizado. 
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Wallon esclarece: 

  

O meio é um complemento indispensável ao ser vivo. Ele deverá 

corresponder a suas necessidades e as suas aptidões sensório-motoras e, 

depois, psicomotoras... Não é menos verdadeiro que a sociedade coloca o 

homem em presença de novos meios, novas necessidades e novos 

recursos que aumentam possibilidades de evolução e diferenciação 

individual. A constituição biológica da criança, ao nascer, não será a única 

lei de seu destino posterior. Seus efeitos podem ser amplamente 

transformados pelas circunstâncias de sua existência, da qual não se exclui 

sua possibilidade de escolha pessoal... Os meios em que vive a criança e 

aqueles com que ela sonha constituem a "forma" que amolda sua pessoa. 

Não se trata de uma marca aceita passivamente. (Wallon, 1975, pp. 164, 

165, 167)  

 

 Ainda sobre o meio em que o individuo está inserido Wallon afirma que: 

 

Deste modo, na criança, opõem-se e implicam-se mutuamente fatores de 

origem biológica e social (...). O objetivo assim perseguido não é mais do 

que a realização daquilo que o genótipo, ou gérmen do indivíduo, tinha em 

potência. O plano segundo o qual cada ser se desenvolve depende, 

portanto, de disposições que ele tem desde o momento de sua primeira 

formação. A realização desse plano é necessariamente sucessiva, mas 

pode não ser total e, enfim, as circunstâncias modificam-na mais ou menos. 

Assim, distinguiu-se do genótipo, o fenótipo, que consiste nos aspectos em 

que o indivíduo se manifestou ao longo da vida. A história de um ser é 

dominada pelo seu genótipo e constituída pelo seu fenótipo. (Wallon, 1995, 

pp. 49-50)  

 

Wallon quis mensurar quando citou que um ser é denominado genótipo no 

sentido de carregarmos heranças hereditárias, ou seja, fatores de valores sociais e 

culturais, já o fenótipo em relação o quanto isso nos afeta, nos contamina. 

Sobre os estágios Wallon nunca os classificou por idades, mas os apresentou 

sendo o impulsivo-emocional, sensório-motor, estágio categorial e o estágio da 

adolescência. 

Segundo Wallon sobre os estágios,  

  



23 
 

Para quem, pelo contrário, não separa arbitrariamente o comportamento 

e as condições de existência próprias de cada época do desenvolvimento, 

cada fase é um sistema de relações entre as capacidades da criança e do 

meio que faz com que eles se especifiquem reciprocamente. O meio não 

pode ser o mesmo em todas as idades. Ele é feito de tudo o que favorece 

os procedimentos de que a criança dispõe para obter a satisfação de suas 

necessidades. Mas, por isso mesmo, é o conjunto dos estímulos sobre os 

quais se exerce e se regula sua atividade. Cada etapa é a um só tempo um 

momento da evolução mental e um tipo de comportamento. Wallon (2007, p. 

29). 

 

O impulsivo-emocional ocorre do nascimento até o primeiro ano de vida da 

criança, é um estagio completamente afetivo, ocorre do 0 aos 3 meses a 

impulsividade , tais como, gritos, espasmos, para dos 3 aos 9 meses o estagio 

emocional, classificado nesse momento como as expressões emocionais em relação 

da criança e o ambiente. 

Entre os 9 aos 12 meses a criança neste estagio não possui coordenação 

motora completamente desenvolvida possui movimentos desorientados, mas logo o 

ambiente facilitará a mesma para que desenvolva suas capacidades funcionais, 

passando da confusão de gestos a diversas emoções. 

Já o estágio sensório-motor e projetivo ocorre do 1 até aproximadamente aos 

3 anos de vida, é totalmente dependente dos outros sua compreensão de mundo é 

partilhada, neste estágio os pensamentos se tencionam a atos motores e atividades 

simbólicas, tais como a imitação.Enquanto o estágio do personalismo vai dos três 

aos seis anos de idade mais ou menos se marca pela formação da expressão da 

criança, sendo a personalidade e a autoconsciência, inclina-se a mostrar crises 

negativistas, se opondo ao adulto, período também do narcisismo. 

 O estágio categorial segundo Wallon começa dos 6 aos 11 anos é um 

período do avanço da inteligência a cerca das emoções, desenvolvendo as 

capacidades de memória e aplicação voluntária é o estágio onde a criança abstrai o 

concreto e parti para a iniciação da categorização mental, têm um avanço em seu 

desenvolvimento. 

 O estágio da adolescência sendo o ultimo do estudo de Wallon, mas, no 

entanto para ele nunca foi um final por que acredita não ter um, pois estamos em 

constante aprendizado e em um processo dialético, começa á partir dos onze aos 
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doze anos de idade, iniciando as transformações físicas e psicológicas, começando 

uma nova fase, no primeiro estágio o impulsivo emocional a criança era conduzida 

por emoções desorientadas, neste o adolescente desenvolve a afetividade em uma 

forma mais ampla buscando a autoafirmação, o desenvolvimento sexual começa 

neste estágio, iniciam-se também os conflitos internos e externos. 

Portanto mesmo Wallon não ter estabelecido uma sequência para o 

desenvolvimento, pois o mesmo não possui a mesma linha de lógica para todas as 

idades entende que o mesmo se dá por estágios norteados por fases orgânicas. Os 

estudos de Wallon sobre a afetividade trouxeram grandes mudanças no que diz 

respeito à metodologia de ensino tradicional, avaliou que as crianças possuíam 

sentimentos e atitudes as quais deveriam ser levadas em conta para um melhor 

aprendizado e desenvolvimento, sendo um fator importante levar em consideração 

as emoções em sala de aula podendo avaliar o comportamento infantil, através das 

reações humanas, Durante a “Lição de abertura no Colégio de França”, em 1937 

Wallon discorre: 

 

(…) Sem dúvida que as experiências de que a psicologia tem 

necessidade ultrapassam o laboratório. Esta cadeira de Psicologia da 

Educação é prova disso. Entre a Psicologia e a Educação, as relações não 

são de uma ciência normativa e de uma ciência ou de uma arte aplicadas. A 

psicologia está bastante perto de suas origens para que seja possível 

reconhecer a íntima dependência em que se encontra uma ciência nos seu 

começo face a problemas práticos. (Wallon, 1975, pg.9). 

 

Sendo assim vale ressaltar que em todas as fases sofremos mudanças, 

retrocessos, dependendo das relações e em qual contexto cada individuo está 

inserido. Logo que, para Wallon: 

 

(…) Pelo contrário, para quem não separa arbitrariamente 

comportamento e as condições de existência próprias a cada época do 

desenvolvimento, cada fase constitui, entre as possibilidades da criança e o 

meio, um sistema de relações que os faz especificarem-se reciprocamente. 

O meio não pode ser o mesmo em todas as idades. É composto por tudo 

aquilo que possibilita os procedimentos de que dispõe a criança para obter 

a satisfação das suas necessidades. Mas por isso mesmo é o conjunto dos 

estímulos sobre os quais exerce e se regula a sua atividade. Cada etapa é 
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ao mesmo tempo um momento da evolução mental e um tipo de 

comportamento. (Wallon, 1995)  

 

Diferente de Piaget o teórico Vygotsky (1998), avalia que a ampliação do 

desenvolvimento acontece no decorrer da vida e que os desempenhos psicológicos 

mais avançados se constroem ao longo dela. Ele não cita estágios ou fases para 

elucidar o desenvolvimento como Piaget e Wallon, para ele o sujeito é interativo. 

Vygotsky analisou que as informações que a criança recebe ela as tem 

através de suas interações como o meio e aprendem as regras socialmente, ou seja, 

uns com os outros, como uma forma de resolução de seus problemas. 

Compreendem desta forma a controlar seus comportamentos e reações, sejam elas 

boas ou ruins. Ao mesmo tempo em que Vygotsky fala da imaginação, abstrato, ou 

seja, o faz de conta, Wallon a afetividade, mas para ambos a afetividade e 

inteligência, enquanto Piaget mencionou o jogo simbólico.  

 Jean Piaget relatou em seus estudos que as crianças possuem uma forma 

diferente de pensar dos adultos, o que levou a recomendar uma tratativa diferente 

com as crianças no que diz respeito ao ensino aprendizagem, assim mais mudanças 

na pedagogia tradicional ocorreu a qual até então acreditava que as crianças 

possuíam uma mente vazia e as mesmas eram um depósito de conhecimento a ser 

preenchido. 

Na percepção de Piaget as crianças constroem seus próprios conhecimentos 

ativamente umas com as outras e com o meio, a maioria desses conhecimentos elas 

adquirem em brincadeiras, no brincar e nos jogos, pois através da socialização, 

regras e o simbólico em exercício fazem com que as crianças trabalhem o físico e o 

mental, em comparação aos teóricos Vygotsky, Wallon e Piaget onde um fala das 

fases infantis e de seu desenvolvimento, o outro menciona a importância do faz de 

conta, enquanto Wallon o desenvolvimento Psicológico, no âmbito mental e 

comportamental da criança com base de seus estudos do desenvolvimento humano, 

tais concepções em conjunto sobre as crianças ainda nos dias atuais servem como 

apoio no ensino-aprendizagem infantil.  

De fato são muitas as contribuições feitas por Vygotsky, Wallon e Piaget tanto 

nas áreas da Pedagogia e Psicologia, Piaget acreditando na origem biológica do 

desenvolvimento, Vygotsky apontando as contribuições que o meio social faz ao 
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desenvolvimento mental, em suas visões da ampliação intelectual, sendo ambas em 

relação à inteligência e que a mesma é estabelecida a partir da interação que há do 

homem com o meio, Wallon na teoria da afetividade e quais causas os sentimentos 

podem afetar o desenvolvimento ou expandi-lo, mas semelhantemente Wallon, 

Vygotsky e Piaget acreditavam que o homem constrói sua inteligência através das 

relações que possui com o meio. 
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4 OS JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRA A SUA IMPORTÂNCIA NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

 

É através das brincadeiras que a criança tem total liberdade de criar, 

imaginar, é nesse momento que interagi consigo mesma e com o mundo que a 

cerca, proporcionando ocasiões de socialização e afetividade, por meio das 

brincadeiras a criança possui total liberdade criadora, proporcionando uma 

descoberta com o seu próprio mundo. 

Á partir desse pressuposto pode-se afirmar que o brincar é de fato 

imprescindível para o desenvolvimento infantil, podendo ser utilizado no ensino 

aprendizagem e didática pedagógica, sendo assimilado de melhor forma o 

conhecimento proposto do professor , a Educação Básica pode utilizar a ludicidade 

em qualquer ano que esteja o educando, basta adequar as atividades para cada 

etapa do ensino que se quer alcançar. 

É através da interação que há no brincar que a criança interage com o meio e 

com as relações sociais, poderá comparar nessas relações o contexto em que está 

inserida e analisar, pensar sobre a sua realidade, aprende a fazer, conviver, 

conhecer e ser, trazendo para a criança o progresso de sua autonomia, 

autoconfiança, curiosidade, além do avanço da linguagem e intelecto. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:  

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, pode se 

comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 

papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 

brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 

Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 

interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

(BRASIL, 1998.p.21). 

 

O brincar se estabelece desde a educação da Grécia e Roma os primeiros 

jogos surgiram baseados nas ideias de Aristóteles e Platão, utilizando o brinquedo 

para a base na educação. Agregando o conceito de estudo com o prazer, 

aconselhava Platão que o estudo seria uma forma de brincar, e com a posse da 
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educação as igrejas, ou seja, o cristianismo se estabeleceu estabelecendo uma 

organização de disciplina e obediência e por consequência a memorização. 

Kishimoto afirma sobre os jogos que: 

 

Kishimoto (1993), afirma que os jogos foram transmitidos de pais para 

filhos:  “A tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de 

que povos distintos e antigos como os da Grécia e Oriente brincavam de 

amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as crianças o 

fazem quase da mesma forma. Esses jogos foram transmitidos de geração 

em geração por meio de conhecimentos empíricos e permanecem na 

memória infantil”.  

 

Nesse sentido foram muitas mudanças que ocorreram até os dias atuais, o 

brincar infantil hoje é visto com outro olhar e considerado importante no ensino-

aprendizado infantil, destaca-se a importância do lúdico no contexto escolar, mas 

desde que seja de forma mediada e orientado pelo professor.  

Kishimoto aponta, (2002, p. 23), "o educador não deve exigir das crianças 

descrição antecipada ou posterior das brincadeiras, pois se assim o fizer, não estará 

respeitando o que define o brincar, isto é, sua incerteza e improdutividade". 

Sabe-se que não ocorre desta forma muitos professores distorcem as 

orientações relacionadas ao brincar infantil e suas considerações em adequar e 

relacionar as brincadeiras, jogos e o brincar na educação, os quais podem propiciar 

um aprendizado significativo e prazeroso, relacionando-o com o ensino 

aprendizagem em todo o seu contexto. 

Sobre as brincadeiras Vigotsky aponta, 

 

[…] reproduzem muito do que vêem, mas é sabido o papel fundamental 

que ocupa a imitação nas brincadeiras infantis. Estas são, com freqüência, 

mero reflexo do que vêem e ouvem dos maiores, mas tais elementos da 

experiência alheia não são nunca levados pelas crianças aos jogos como 

eram na realidade. Não se limitam a recordar experiências vividas, senão as 

que reelaboram criativamente, combinando-as entre si e edificando com 

elas novas realidades de acordo com seus desejos e necessidades. 

(VYGOTSKY, 1984, p. 12)  
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Muitas são as recomendações propostas, Vigotsky menciona que os 

professores podem utilizar diversas formas de ensino relacionadas a brincadeiras, 

histórias e jogos, entre muitas outras, para que as crianças possam se sentir 

desafiadas a resolverem seus dilemas, para que possam fazer uso de sua 

imaginação e criatividade ao imitar o adulto e lidar com questões e regras que se 

estabelecem de forma lúdica o aprendizado se torna significativo e absorvido melhor 

pelo educando. Para Vigotsky portando: 

 

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da 

criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da 

criança em relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido 

no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa 

situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho 

do menor esforço – ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo 

está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos 

mais difíceis, subordinandose a regras e, por conseguinte renunciando ao 

que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia a ação 

impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo. (VYGOTSKY, 

1998, p. 130) 

    

A escola deve oportunizar ao aluno um lugar onde possa buscar e 

estabelecer seus próprios pensamentos, dominando suas ações através da 

ludicidade, onde possa ocorrer um aprendizado natural. Nesse ponto de vista o 

educador pode lançar projetos na escola, com a participação dos alunos, para 

momentos educativos, sejam eles com jogos, brinquedos ou brincadeiras aonde 

tenham a intencionalidade e objetivos da importância de sua ação com o objetivo do 

desenvolvimento e aprendizagem infantil. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

(RCNEI), Brasil, (1998):  

 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 

emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é 

capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa compreender e 

influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e 

formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para 

se expressar (p.21). 
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 A criança está em constante crescimento, ela interage, descobre, cria, imita, 

imagina, transforma, sendo a infância a primeira etapa da criança no que diz respeito 

à singularidade de seu crescimento, pode-se afirmar que na escola ela poderá ter 

condições para descobrir e aprender novos valores, culturas e sentimentos são as 

interações sociais, e os procedimentos de socialização que o professor proporciona, 

ou espontaneamente que poderá ser ampliado o desenvolvimento da identidade e 

autonomia.  

Conforme o RCNEI, Brasil, (1998):  

 

O desenvolvimento da identidade e da autonomia estão intimamente 

relacionados com os processos de socialização. Nas interações sociais se 

dá a ampliação dos laços afetivos que as crianças podem estabelecer com 

as outras crianças e com os adultos, contribuindo para que o 

reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas. 

Isso pode ocorrer nas instituições de educação infantil que se constituem, 

por excelência, em espaços de socialização, pois propiciam o contato e o 

confronto com adultos e crianças de várias origens socioculturais, de 

diferentes religiões, etnias, costumes, hábitos e valores. (p.11). 

    

No exercício do brincar a criança cria vínculos entre as propriedades do papel 

que assumem em suas capacidades e afinidades que têm com outros personagens 

que criam no lúdico, assim a criança altera seus conhecimentos, transforma e se 

transporta do mundo real ao imaginário. O brincar é natural, espontâneo e 

necessário, para brincar é preciso ter independência para escolha de seus parceiros, 

os papéis assumidos na brincadeira, enfim, seja de forma mediada ou livre o brincar 

é imprescindível. Através do lúdico a criança se coloca de certa forma no contexto 

social, integra-se na sociedade. O brincar é um direito de todos, sendo uma 

experiência única, prazerosa e rica.  

Portanto o RCNEI também menciona que:  

 

Brincar constitui-se, dessa forma, em uma atividade interna das crianças, 

baseada no desenvolvimento da imaginação e na interpretação da 

realidade, sem ser ilusão ou mentira. Também tornam-se autoras de seus 

papéis, escolhendo, elaborando e colocando em práticas suas fantasias e 
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conhecimentos, sem a intervenção direta do adulto, podendo pensar e 

solucionar problemas de forma livre das pressões situacionais da realidade 

imediata (BRASIL, 1998, p.23). 

 

Logo é no transcorrer do brincar que o professor poderá fazer observações 

quanto às ações das crianças, o educador poderá diagnosticar no educando 

possíveis problemas sejam morais, conflitos emocionais, de comportamento, 

cognitivos, dependendo do grau de transtorno da criança o educador poderá 

levantar casos mais graves, como de agressão ou de abuso.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 dispõe sobre a 

criança e o adolescente quanto aos seus direitos e sobre o zelar pelo 

desenvolvimento, sendo responsabilidade de todos, intitula no Art.4º. 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, p.14). 

 

Em conclusão somos todos responsáveis pelo resguardo infantil, sendo o 

educador um facilitador, mediador das aprendizagens, sejam elas lúdicas ou não, 

sendo importante o estimulo, a vontade de participação, de competir, de brincar, 

cooperar, pois em relação ao brincar dentro do contexto lúdico fica claro que 

desenvolve o aspecto social, afetivo e cognitivo, sendo o professor responsável a 

impulsionar esta participação levando o aluno a levantar hipóteses, conclusões, 

observações e relatos, podendo o professor criar estratégias de ensino significativas 

e de aprendizado. 

 



32 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Através do lúdico seja ele por meio do brincar, da brincadeira ou de jogos a 

criança constrói a compreensão e entendimento dos princípios simbólicos, expande 

a capacidade de criar, vivencia alegrias, problemas e desafios. Sendo a 

brinquedoteca um meio que pode oferecer todos os desenvolvimentos necessários 

para a aprendizagem através da ludicidade. 

  As brinquedotecas como vimos anteriormente podem se localizar em diversos 

meios sejam elas na comunidade, em hospitais, as circulantes, em bibliotecas e 

centros culturais, as terapêuticas, as brinquedotecas temporárias, em clínicas 

psicológicas, em universidades ou em casa, ou seja, independente do local onde 

estiverem inseridas trarão benefícios. 

Visto que, partindo de uma visão que o educador deve levar em consideração 

o contexto social ao qual o educando está inserido seja na comunidade escolar ou 

no meio em que vive, o professor deve elaborar situações de acordo com o cotidiano 

do aluno, trazer para ele situações reais de aprendizagem significativas e 

participativas. 

Nesse sentido devem-se apresentar diferentes conteúdos para serem 

abordados curricularmente principalmente nos anos iniciais, sendo o professor o 

responsável por trazer esses conteúdos aos alunos, importante salientar que todos 

os diferentes conhecimentos a serem apresentados aos educandos devem fazer 

sentido a eles, significante sendo o material o signo, e o significado o conceito entre 

o signo e o abstrato do mesmo. 
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