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brinquedos, jogos e brincadeiras

realização: apoio:



objetivo: Fazer com que educadores tenham maior 
conhecimento sobre design de brinquedos, facilitando as 

escolhas de brinquedos nas escolas e nos materiais que podem 
ser usados para criação de novos jogos e brinquedos.



metodologia: Design thinking para educadores.



cronograma



1º encontro
teoria: conceito de brinquedos, jogos e brincadeiras, materiais recicláveis 

e brinquedos feitos através destes;



2º encontro
Prática: (proposta Final) criação de um brinquedo através de produtos 

recicláveis no Ângela de cara limpa (acl).



brinquedos  
jogos e
brincadeiras



“as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira, as quais devem ser observadas, registradas e avaliadas.” 

diretrizes curriculares nacionais de educação infantil (mec. 2010)



brinquedo: de acordo com a autora Tizuko Kishimoto (1994) o brinquedo 
é representado como um “objeto suporte da brincadeira”, ou seja, brinquedo  
aqui estará concebido por objetos como piões, bonecas, carrinhos etc. 

brincadeira: é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto individual. 
na brincadeira a existência das regras não limita a ação lúdica, a criança  
pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar  
as próprias regras, por fim, existe maior liberdade de ação para as crianças. 

jogos: a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto (brinquedo) quanto 
à brincadeira. é uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio  
de regras mais explícitas.



brincadeira 



a brincadeira é uma atividade constante na fase infantil, 

onde a criança passa a utilizar a imaginação e a imitar 

ações de outras pessoas para criar uma situação que 

a divirta. na brincadeira a criança passa a conviver e 

se relacionar com outras pessoas, sendo assim uma 

atividade social.

com a brincadeira, situações da vida são reproduzidas, 

fazendo com que a criança tente compreender seu mundo 

através da imitação de atividades feitas por amigos ou 

por adultos; e nesse processo há uma ressignificação 

e apropriação das normas de comportamento de outras 

pessoas. 

lev vygotsky (1984) afirmava a importância da 

brincadeira sob os pontos de vista cultural, social e 

pedagógico. para ele através do brincar, a criança vê e 

constrói o seu mundo, bem como expressa aquilo que tem 

dificuldade de colocar em palavras.





jogo



o jogo é a principal estratégia de conhecimento no 

período da educação infantil. diferente do brinquedo, 

os jogos possuem regras e normas, que podem ser 

definidas pelos próprios jogadores ou pelos criadores 

deste. aléxis leontiev (1988) define o jogo como a 

fase em que ocorrem as mais importantes mudanças 

no desenvolvimento psíquico da criança, centro no qual 

se desenvolvem processos psíquicos que preparam o 

caminho da transição da criança para um novo e mais 

elevado nível de desenvolvimento.

a utilização dos jogos educativos nas escolas potencializa 

a aprendizagem e transporta para o campo do ensino-

aprendizagem o prazer, a capacidade de iniciação e a 

ação ativa e motivadora.



TizuKo KishimoTo (1994), aFirma que há Três níveis de diFerenciação na abordagem dos jogos: 

1. resulTado de um sisTema linguísTico que Funciona  

denTro de um conTexTo social;

2. um sisTema de regras;

3. um objeTo



exemplos de jogos: banco imobiliáio, baralho e palavras cruzadas (scrabble)



a associação brasileira de Fabricantes de brinquedos 

(abrinq), em seu guia do designer, dividiu os tipos de 

jogos existentes da seguinte forma: 

• Jogos de carta: jogos de cartas comuns, baralhos de 

famílias (quartetos), mico-preto.

• Jogos de sociedade para famílias: para vários 

participantes, com regras pré- fixadas.

• Jogos de sorte: jogos com dados, jogos tipo bingo.

• Jogos de percurso: jogos de tabuleiro com percurso a 

ser percorrido através da indicação por sorteio de dados.

• Jogos de sociedade para crianças pequenas: jogos 

para vários participantes envolvendo grau simples de 

dificuldades.

• Jogos de habilidade e destreza: jogos com peças para 

equilibrar, pegar rapidamente, jogos exigindo rapidez nos 

reflexos.

• Jogos de habilidade e destreza eletrônicos: videogames.



• Jogos de estratégia e reflexão: xadrez, damas, gamão, 

trilha, xadrez chinês.

• Jogos de simulação. jogos de interpretação: jogos 

em que são sugeridos por exemplo, detalhes de uma 

determinada cidade e em que os participantes devem, 

analisando diversas situações, decidir aonde construir um 

banco, uma farmácia, um cinema, um campo de futebol.

• Jogos enciclopédicos, de conhecimentos: jogos que 

envolvem o conhecimento de temas variados.

• Jogos de números e letras: jogos de palavras cruzadas, 

jogos de descoberta de palavras ocultas, jogos de 

descoberta de númerosocultos.

• Jogos de mágica.

• Coleções de jogos: caixas com jogos variados.



jogos cooPerativos

no contexto de uma sociedade pautada no individualismo, os jogos cooperativos surgem a 

partir da preocupação em relação à valorização da competição, presente mais diretamente 

na cultura ocidental.

deve-se destacar que quando se trabalha os jogos cooperativos em sala de aula, trabalham-

se também as atitudes e os valores, pois criam-se condições de convivência coletiva 

harmoniosa e são explorados valores essenciais ao exercício pleno da cidadania e a 

construção de uma sociedade melhor.



“grande parte dos jogos conhecidos estimula o confronto ao invés do encontro. 

são situações capazes de eliminar a diversão e a pura alegria de jogar. sendo 

estruturados para a eliminação de pessoas e para produzir mais perdedores do 

que vencedores, os jogos tornaram-se um espaço de tensão e ilusão.” 
 
 

Fabio brotto(2002, p.45)



exemplos de jogos cooperaTivos:  volençol | lápis na garraFa



brinquedo



“o brinquedo é ação livre, sentida como fictícia, que é capaz de absorver 
a pessoa que brinca. é uma ação despojada de toda utilidade. é trabalho 
e interação que colocam em funcionamento a imaginação, desenvolvem a 
confiança, o autocontrole, a cooperação, aperfeiçoam o corpo e a mente, 

oferecem estabilidade emocional.” 

ronaldo pagnocelli souza (1982, p.48)



categorias



esTruTurados e não esTruTurados

brinquedos e jogos que lidam com a diversidade

brinquedos inclusivos

brinquedos comerciais

brinquedos educaTivos 

playgrounds



estruturado
 

”brinquedos estruturados são baseados em 

características de mídias, que só podem ser 

usados de uma maneira e que requerem o 

mínimo de esforço das crianças. eles limitam 

as habilidades das crianças de interagir com 

o brinquedo, de imprimir suas características 

pessoais nele, de usar o brinquedo como forma 

de se expressar e de conquistar uma sensação 

de domínio sobre seu mundo.” susan linn brinquedo esTruTurado (marca Fisher price)



não estruturado
 

com brinquedos não-estruturados, os “valores da 

brincadeira” estão muito mais na criança. desta 

forma, a criança precisa confiar em seus próprios 

recursos para conduzir a brincadeira. blocos de 

madeira são um exemplo de um brinquedo não-

estruturado.” susan linn

brinquedo não esTruTurado (barril)



brinquedos não esTruTurados



brinquedos comerciais
 

brinquedos encontrados com maior frequência no mercado, como lojas de brinquedos. costumam 

envolver personagens conhecidos de outras mídias, como desenhos, jogos de video-game ou gibis.

de domínio sobre seu mundo.” susan linn

“nas sociedades de consumo, o brinquedo é um produto industrial, fonte de grandes

lucros, objeto de ampla publicidade, exibido em feiras e vitrines reluzentes. um sinal

de riqueza e prestígio social, que pode tornar-se fonte de desigualdade entre crianças

da mesma escola ou vizinhança. (edda bomtempo)



brinquedos  comerciais: Woody (Toy sTory), barbie e micKey de pelúcia



brinquedos comerciais também 
Podem ser construtivos



brinquedos educativos



além de sua utilização para brincadeiras o brinquedo 

pode ser utilizado como algo que contribui para a 

formação intelectual e social da criança. 







tizuko Kishimoto (2003) chama atenção para o fato 

de que a especialização dos ‘brinquedos educativos’, 

dirigidos ao ensino de conteúdos específicos, pode 

expropriar dos jogos aquilo que lhe é natural, ou seja, o 

prazer e a alegria, elementos indispensáveis à ludicidade.



brinquedos baseados  
na Pedagogia Waldorf



Pedagogia Waldorf

a pedagogia Waldorf é pautada em uma visão humanista, ela propõe reflexões e 

oferece alternativas ao uso indiscriminado da tecnologia, ao consumismo e ao 

distanciamento entre o homem e a natureza. deve-se salientar que a pedagogia não 

é contra o uso da tecnologia, mas defende um uso reduzido desta. suas atividades 

escolares valorizam trabalhos práticos e artesanais em sala de aula, como o cultivo 

de plantas, pinturas em tela ou práticas de euritmia (estilo de dança). 



brinquedos Waldorf

são brinquedos que, primeiramente, são constituídos inteiramente por matéria-

prima natural, como madeira, lã, algodão, seda, tinturas naturais. além disso, devem 

ser brinquedos que estimulem a imaginação, a fantasia e a criatividade. por isso, 

encontramos uma diversidade enorme de brinquedos de madeira, sem pintura e com 

pouquíssimos detalhes ou acabamento, ou bonecas sem expressão. a ideia é ser o 

mais simples possível, para que estimule a imaginação da criança.



 bonecos WaldorF de pano, Tradicionais, sem expressão



 animais de FelTro | bicicleTa de madeira sem pedal | Família em madeira | casinha desmonTável de madeira sem pinTura



brinquedos  
montessorianos



Pedagogia montessori

método montessori é o nome que se dá ao conjunto de teorias, práticas e materiais 

didáticos criado ou idealizado inicialmente por maria montessori. ele visa a evolução 

da criança em um aprendizado diligente, no qual cada aluno assume sua obrigação 

de responder pelos próprios atos no processo pedagógico. o saber não é infligido 

compulsoriamente ao aprendiz, mas sim construído por ele com o apoio de livros e 

objetos didáticos, singelos e sedutores, que incitam os aspectos sensórios, motores, 

racionais e intelectuais do estudante.



materiais montessorianos

“os materiais montessorianos, ainda hoje usados em escolas adeptas deste método, 

promovem a estimulação da atividade livre concentrada e a estimulação sensório-

motora. eles exploram as sensações visuais, auditivas, táteis, olfativas e térmicas, 

além do movimento com a intenção de possibilitar ao educando o maior domínio do 

seu corpo e das coisas que o cercam. privilegia assim a educação dos sentidos.” 

Antônio Martiniano Fontoura (2002, p. 27)



caixa com cores primárias | cubos empilhados | Fplacas áspero e lisa | cubos coloridos sensoriais



brinquedos  
inclusivos



brinquedos que podem ser usados tanto por crianças que 
apresentam algum tipo de deficiência quanto crianças sem 
deficiências. pautados nos princípios do design universal. 

o propósito do design universal é gerar espaços, produtos e 
serviços para atender a maior diversidade de públicos possíveis, 

sem a necessidade de adaptação ou design especializado.



jogo de xadrez para deFicienTes visuais



referência livro:  

brinquedos e brincadeiras inclusivos. 

(mara gabrilli)

o livro em o objetivo de incorporar 

ao cotidiano de pais e educadores a 

criação de brincadeiras e a produção 

de brinquedos adaptados. e tudo isso 

de maneira sustentável: com materiais 

recicláveis e de baixo custo que podem ser 











brinquedos que  
lidam com a diversidade



“a diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos em 
suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também 

diversos em suas formas de perceber o mundo. seres humanos apresentam, ainda, 
diversidade biológica. algumas dessas diversidades provocam impedimentos de 
natureza distinta no processo de desenvolvimento das pessoas (as comumente 
chamadas de “portadoras de necessidades especiais”). como toda forma de 

diversidade é hoje recebida na escola, há a demanda óbvia, por um currículo que 
atenda a essa universalidade.”

 
Elvira de Souza Lima (2006, p.17)



por diversas razões culturais e sociais muitas crianças lidam mal com essa 
heterogeneidade. uma das consequências mais graves dessa situação é a prática 

de intimidação sistemática, definida também como bullying.



 cara a cara

o jogo lida com a diversidade de forma 

indireta através da diferenciação estética 

das personagens, no qual os jogadores 

precisam identificar semelhanças e 

diferenças dos rostos para seguir o jogo.



toy liKe me / mymaKie

a empresa britânica makielab criou uma 

nova linha de acessórios inclusivos para 

suas bonecas impressas em 3d, que 

permitem que as crianças personalizem os 

brinquedos de acordo com suas preferências.



 raul da mancha azul

jogo conceitual inspirado no livro “raul 

da Ferrugem azul”, de ana maria machado. 

cujo objetivo dos jogadores é que juntos 

consigam combater todo o preconceito 

presente nas cartas e tirar todas as 

manchas do personagem.





brinquedos de  
materiais reutilizados











Playgrounds



encontra-se facilmente áreas de recreação em parques, clubes, condomínios e 
escolas. os modelos variam de acordo com faixa etária, tamanho e cores. os modelos 

encontrados no mercado podem variar em modulados, escorregadores, casinhas, 
gangorras, balanço, trapézios e uma lista gigantesca de brinquedos projetados para 

playground com o intuito de promover o entretenimento saudável e descomplicado. os 
playgrounds podem ser confeccionados em ferro, madeira ou plástico. 



tradicionais





temáticos





Para adultos





referências



abrinq. associa..o brasileira de Fabricantes de brinquedos. disponível 
em:
<http://www.abrinq.com.br/estatisticas.aspx> . acesso em 26 de abril 
de
2015.

almeida, evandro josé de. desenvolvimento de jogo com princípios da 
cooperação e da diversidade. universidade de são paulo. são paulo: 
2015.

bomTempo, e. . brinquedo e educa..o: na escola e no lar. psicologia 
escolar e
educacional, abrapee / são paulo, v. iii, n. 1, p. 61-69, 1999. disponível 
em:
<http://www.scielo.br/pdf/pee/v3n1/v3n1a07.pdf>.

brasil. minist.rio da educa..o. secretaria de educa..o b.sica. brinquedos 
e
brincadeiras de creches: manual de orientação pedagógica. brasília: 

mec/
seb, 2012. disponível em: <file:///c:/users/evandro/documents/
evandro/01_
Tcc/refer%c3%aancias/livros/diretrizescurriculares_2012.pdf>. 
acesso em
24 de dezembro de 2014.

broTTo. Fábio otuzi. jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um
exercício de convivência. 1ª ed. santos: projeto cooperação, 2001.

broTTo. Fábio otuzi. jogos cooperativos: se o importante é competir, o
fundamental é cooperar! 3ª ed. santos: projeto cooperação, 1999.

broWn, guillermo. jogos cooperativos: teoria e prática. 3ª ed. são
leopoldo: sinodal, 1994.

FONTOURA, Antônio Martiniano. EdaDe a educação de crianças e jovens 
através do design. Tese para o título de doutor. Florianópolis: uFsc, 2002.



gama, Katherine. brinquedos Waldorf. 2015. disponível no link:
http://waldorfemcasa.blogspot.com.br/2015/01/brinquedos-waldorf.html

gabrilli, mara. brinquedos e brincadeiras inclusivos. disponível no link: 
http://img.org.br/images/stories/pdf/brinquedos.pdf

huizinga, johan. homo ludens. 4ª ed. são paulo: perspectiva. 2000.

KishimoTo, Tizuko morchida. o jogo e a educação infantil. 1ª ed. são 
paulo: pioneira, 1994.

KishimoTo, T. m. o brinquedo na educação: considerações históricas.
ideias. são paulo: centro de referência em educação mario covas. 
Disponível em: Acesso em: 27 out. 2003.

leonTiev, aléxis. o desenvolvimento do psiquismo. lisboa: ed.horizonte, 
1988.

lima, elvira de souza. “currículo e desenvolvimento humano”. in: 

moreira, antonio Flávio e arroyo, miguel. indagações sobre currículo. 
brasília: departamento de políticas de educação infantil e ensino 
Fundamental, nov. 2006, p.11-47.

linn. susan. definição de brinquedo estruturado e não estruturado. 
disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/
uploads/2014/02/Crian%C3%A7a-e-Consumo-Entrevistas-Vol-5.pdf 

porTal educação. definição dos termos - brinquedo, brincadeira 
e jogo. 2015. disponível no link: http://www.portaleducacao.com.br/
pedagogia/artigos/35529/definicao-dos-termos-brinquedo-brincadeira-e-
jogo#ixzz4coqrKsge

reginaldo, Thiago. design na educação. disponível em: http:// 
designeducacao.wordpress.com/. acesso em 21 de setembro de 2014.

souza, ronaldo pagnocelli. a criança, a família e a escola. porto alegre: 
ed. globo, 1982.



design paraeducacao @gmail.com
11.98148.0097


