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BRINQUEDO – DESENVOLVIMENTO COGNITIVO – EDUCAÇÃO 

   Este artigo tem como objetivo discutir as contribuições que o brinquedo pode 

oferecer ao desenvolvimento cognitivo em crianças da pré-escola e o papel do 

educador mediante o processo de aprendizagem e suas adversidades que passa da 

teoria a prática pedagógica. No Renascimento, século XVI, período em que uma nova 

concepção de infância se inicia através do brincar, alterando a ideia anterior de que o 

brinquedo era somente uma distração, começando a servir para trabalhar princípios de 

moral, ética e conteúdos de área como história e geografia. A importância do uso do 

brinquedo na pré-escola se dá devido a sua importância no desenvolvimento não só 

cognitivo, mas social, biológico, motor e afetivo da criança. 

  A pré-escola é um período em que ocorrem várias sinapses no cérebro da criança, 

sinapses são conexões que favorecem a comunicação com os neurônios a partir dos 

vários estímulos sensoriais que os objetos lúdicos proporcionam. Quanto mais sinapse 

maior é a capacidade cognitiva facilitando o processo de aprendizagem. Na medida 

em que a criança cresce os recursos lúdicos oferecem oportunidades de aprendizagem 

adequadas ao seu nível de compreensão. A introdução do brincar no currículo escolar 

favorece o estímulo do desenvolvimento físico, cognitivo, criativo, social e a 

linguagem da criança transformando-se em um processo de aprendizagem adquiridos 

através dos estímulos sensoriais, sendo esses tudo aquilo que chega aos cinco sentidos, 

visão, audição, olfato, tato e o paladar, lapidando suas funções cerebrais, oportunidade 

em que o cérebro tem de adicionar diferentes canais para entrada de conhecimento 

contemplando todos os estilos de aprendizagem. 

  Segundo Piaget (1973, p.76) as crianças se desenvolvem intelectualmente passando 

pelos estágios, sensório-motor (até dois anos), pré-operacional (2 a 7 anos), 

operações concretas (7 a 12 anos) e operações formais (até aos 12 anos). A sequência 

dos estágios é a mesma, as idades em que se dá a mudança de um estágio para outro 

é que muda. O método comparativo entre crianças do mesmo período (diferentes 

entre si e semelhantes no contexto, pertencentes ao mesmo período), se dá a partir da 

postura do educador baseada na reflexão e a reflexão desencadeada durante a 

realização da ação pedagógica, sobre o conhecimento que está implícito na ação, 

teoria de Donald Shun, (1992). A autora Ingrid Bárbara P. Micheletto completa, uma 

práxis pedagógica que não transforma, não constrói e reproduz, fazendo desse 

conhecimento acumulado um instrumento de produção da autonomia através da 

liberdade, para aprender a fazer, detectando os possíveis problemas decorrentes de 

aprendizagem e solucionando na própria prática aplicada. A criança constrói o seu 

conhecimento durante as interações com os brinquedos de maneira individual e 

coletiva, objetos que funcionam como instrumentos que proporcionam uma 

aprendizagem significativa para o desenvolvimento infantil. Este artigo evidência a 

importância do lúdico e sua utilização como um instrumento de aprendizado 

educacional através da práxis pedagógica baseada na ação-reflexão-ação. 
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