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Resumo

Destaca  a  influência  da  brinquedoteca  e  da  brinquedista  no  processo  de
aprendizagem.  Este  artigo  tem  como  objetivo,  analisar  a  importância  da
brinquedoteca  e  suas  implicações  no  desenvolvimento  global  das  crianças
entre quatro a nove anos em um espaço não escolar. A pesquisa envolveu pais
e crianças, a coleta de dados contou com questionário respondido pelos pais e
relato das crianças, referente as atividades proporcionadas na brinquedoteca.
Após a  análise  dos  dados  percebeu a mudança de conceito  dos  pais  com
relação á importância do espaço não escolar como ambiente de aprendizagem,
encontro e convivência, onde além das crianças brincarem, são estimuladas
quanto a variadas formas de aprendizagens.  Na brinquedoteca também são
incluídas propostas em nível  extra-escolar,  mediadas pela brinquedista,  que
proporciona e favorece momentos de interação, encontros e aprendizagens.

Palavras-Chave: Espaço não escolar. Brinquedoteca. Infância. Brincar.

1 INTRODUÇÃO

Existem inúmeros espaços, lugares e tempos em que as crianças podem

concretizar o brincar, neste sentido a Brinquedoteca é um desses. O brincar,

além de  ser  um  direito  da  criança,  é  importante  para  todo  o  processo  de
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formação,  aprendizagem  e  desenvolvimento  infantil,  ou  melhor,  é  uma

necessidade  (VIGOTSKY,  2010).  Pensando  nisso  é  que  se  destaca  a

importância de momentos, tempos e espaços para a ludicidade.

A  Brinquedoteca  neste  sentido,  é  uma  das  possibilidades,  como  um

lugar de alegria e aprendizado, onde as crianças e brinquedista possam sentir

prazer de estar e brincar. Segundo Pereira (2004), a Brinquedoteca é um lugar

onde as crianças aprendem brincando, criando, cantando, ouvindo e contando

histórias. É um lugar para ser feliz e que o direito de brincar está garantido. 

O objetivo da Brinquedoteca é proporcionar para as crianças momentos

e  experiências  variadas  possibilitando  ampliar  seu  repertório  cultural  e

despertar o gosto pelo brincar; Estimular a criança a se relacionar com o grupo

de forma agradável e prazerosa. 

É  sobre  esse  assunto  que  este  artigo  se  desenvolve,  apresentando

ações  deste  espaço  localizado  nas  dependências  de  um  clube  social  e

esportivo.  Na  primeira  seção,  introduz-se  o  tema  do  brincar;  logo  após,

apresenta-a o projeto da Brinquedoteca, explicando-o. A seguir a destaca-se a

importância  da  brinquedoteca  na  aprendizagem,  como  também  entender  o

papel da brinquedista como mediadora.

1.1Problemática

Brinquedoteca,  é  possível  brincar  e  aprender?  Acredita-se  na

brinquedoteca como espaço de mediação do brincar. Compreende-se que ela

não pode mais ser vista como apenas um espaço para passar o tempo, mas

sim como espaço significativo para o processo do brincar, onde a brincadeira é

planejada (mesmo sendo livre) com o objetivo de desenvolver todo o intelecto

da criança. Vale ressaltar os processos de mudança que vem influenciando de

várias maneiras o brincar de hoje.

As  crianças  brincam  e  hão  de  fazê-lo  sempre,  esse  brincar  estará

sempre  atrelado  as  fases  do  seu  desenvolvimento,  muitas  vezes  se  faz

necessário o uso das tecnologias para que este aprendizado seja cada vez
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mais significativo para o desenvolvimento com um todo. De acordo com Jean

Piaget:

[…]  através  do  brincar  a  criança  pode  desenvolver  capacidades
importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação,
ainda  propiciando  à  criança  o  desenvolvimento  de  áreas  da
personalidade  como  afetividade,  motricidade,  inteligência,
sociabilidade e criatividade (PIAGET apud FANTACHOLI, 2011, p. 3).

Fazer essa comparação do brincar de ontem com o de hoje é importante

para  compreendermos  e  resgatarmos  brincadeiras.  Tanto  os  jogos  e

brincadeiras, assim como os brinquedos, foram se modificando ao longo dos

tempos, nas suas mais variadas formas.

A tecnologia está ocupando todo espaço do brincar das crianças e a

iniciativa da brinquedoteca está oportunizando uma proposta diferenciada para

as crianças, através da qual estimulará o desenvolvimento de uma série de

habilidades e o contato com as brincadeiras tradicionais. Enquadram-se neste

grupo de brinquedos os eletrônicos, com isso o brinquedo industrializado e a

televisão passaram a disputar a atenção das crianças.

1.2 Justificativa

As crianças de hoje  passaram a brincar  menos,  pois  gastam grande

parte  de  seu  tempo  na  escola  ou  em trajetos  de  deslocamentos.  Carneiro

(2008, p. 1) descreve que "as brincadeiras voltam-se para o individualismo e a

competitividade,  o  uso  dos  brinquedos  eletrônicos,  a  televisão  passaram a

disputar a atenção das crianças". Neste sentido a maioria delas, permanece

boa  parte  de  seu  tempo  sozinha  sem  mediação  ou  função,  acarretando

problemas  de  sociabilização,  integração  e  interação  entre  as  pessoas,  e

principalmente entre as crianças. 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é proporcionar para as crianças

de  quatro  a  nove  anos  momentos  e  experiências  variadas  em  uma

brinquedoteca, a fim de, ampliar seu repertório cultural e despertar o gosto pelo

brincar. 

Este  tema  a  importância  das  brincadeiras  proporcionadas  para  as

crianças em uma brinquedoteca é de extrema importância, pois traz a tona
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muitas  considerações  trazidas  pela  criança  diante  de  suas  necessidades

encontradas no cotidiano familiar e escolar. 

Segundo Pereira (2004, p.10)

a brinquedoteca “é um laboratório onde a criatividade se transforma
em  aprendizagem,  da  expressão  da  linguagem  infantil,  ao  pleno
desenvolvimento  da  criança,  ao  encontro  e  à  socialização”.  Para
autora, na brinquedoteca é assegurada à criança, a exploração deste
ambiente,  favorecendo  um  aprendizado  significativo,  reforçando  a
ideia de que na “brinquedoteca, brincadeira é coisa séria”.

Neste sentido  a  brinquedoteca é um espaço onde a criança passa a

vivenciar  situações  do  seu  cotidiano,  criar  e  desenvolver  sua  própria

personalidade,  valores éticos  e  atitudes  diante  outras  crianças.  Por  ser  um

ambiente  propício  onde  a  criança  certamente  desenvolverá  a  maioria  das

habilidades referentes à cognição, socialização, linguagem e também motora.

1.3 Objetivos

Nas  subseções  a  seguir  serão  apresentados  o  objetivo  geral  e  os

específicos deste estudo.

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar  a  importância  da  brinquedoteca  e  suas  implicações  no

desenvolvimento global das crianças entre quatro a nove anos em um espaço

não escolar.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) Conceituar brinquedoteca e a importância do brincar;

b) Entender o papel da brinquedista como mediadora;

c) Propor estratégias por meio de oficinas para fomentar as brincadeiras

individuais e coletivas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão apresentados os estudos que servirão de arcabouço

teórico para o desenvolvimento deste estudo.

2.1 A brinquedoteca

A primeira ideia de Brinquedoteca surgiu  em 1934,  em Los Angeles,

quando o dono de uma loja  de brinquedos queixou-se ao diretor da escola

municipal  de que as crianças estavam roubando brinquedos. Para o diretor,

elas  agiam  assim  porque  não  tinham  com  o  que  brincar.  Após  essa

constatação,  iniciou-se  um serviço  de  empréstimo de  brinquedos  como um

recurso comunitário (AZEVEDO, 2004).

No Brasil,  a primeira ideia de Brinquedoteca surgiu em 1971, em São

Paulo, instalada no Centro de Habilitação da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais  (APAE).  Em  1984,  foi  fundada  a  Associação  Brasileira  de

Brinquedos  (ABB),  que  se  tornou  um  espaço  mágico  de  brinquedos  e

brincadeiras (PEREIRA, 2004).

A  Brinquedoteca  é  uma  instituição  que  nasceu  no  século  XX  para

garantir  à  criança  um  espaço  destinado  a  facilitar  o  ato  de  brincar  tanto

individual como coletivamente, possibilitando o acesso a uma grande variedade

de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico. É um espaço que

convida a explorar, sentir, experimentar; valorizando assim a cultura infantil, a

socialização, a interação social e a construção de representações infantis. Esse

espaço  permite  à  criança  conviver  com  situações  interativas  e  lúdicas,

possibilitando diferentes oportunidades de expressão das múltiplas linguagens

e vivência das diversidades culturais.

No  mês  de  outubro  de  2017,  inaugurou-se  a  Brinquedoteca  nas

dependências de um clube social e esportivo, localizado na cidade de Gaspar-

SC,  criada  com  a  proposta  de  proporcionar  lazer  infantil.  Ela  objetiva

possibilitar às crianças de quatro a nove anos um espaço lúdico e educativo,

incentivando  a  brincadeira  como  forma  de  construção  e  desenvolvimento.
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Neste espaço, as crianças têm acesso a jogos, livros, brinquedos, de diferentes

formas e tamanhos.

A  Brinquedoteca  do  clube  iniciou-se  como  proposta  de  lazer,  mas

atualmente trabalha com um programa de oficinas pedagógicas;  desenvolve

um trabalho  educativo permanente com as crianças associadas.  O trabalho

oportuniza aprendizagens significativas por meio das diferentes linguagens e

de  momentos  lúdicos  e  desafiantes  que  envolvem a  criança  e  o  grupo  na

construção de relações de convivência, de socialização, de autoconfiança. Visa

também incentivar a brincadeira e o desenvolvimento integral das crianças para

seu desenvolvimento de relações interativas, interpessoais e afetivas, tudo isso

por meio de oficinas, brincadeiras, jogos educativos e inúmeras ações lúdicas.

2.1.2  A  Importância  da  Brinquedoteca  e  da  Brinquedista  no  Processo  de

Aprendizagem

A Brinquedoteca  deve  ser  um ambiente  organizado,  pensado para a

criança brincar manifestando sua potencialidade e suas necessidades lúdicas.

A brincadeira resulta em atividades onde se trabalham diferentes linguagens:

corporal, musical, plástica, oral e escrita, ajustadas às diferentes intenções e

situações. É um espaço desenvolvido para favorecer o prazer, a afetividade, a

empatia e a sensibilidade, facilitando o equilíbrio da criança. Sendo necessário

que a criança se sinta bem neste ambiente, com vontade de brincar e voltar

outras vezes. Para Brougère (1998), a brincadeira é uma mutação de sentido,

da realidade: Nela as coisas transformam-se em outras. 

Por  meio  do  brincar  diversificando  formas,  temas,  cenários  na

brincadeira  de  faz  de  conta  a  criança  conhece  o  mundo  e  passa  a  ser

conhecida por ele. Está sempre criando e inventando diferentes papéis para

suas brincadeiras, significando e ressignificando suas ações.

Friedmann (1992, p.  90) acrescenta que o brinquedo é o parceiro da

criança na brincadeira. 

A manipulação  de  vários brinquedos  conduz a criança a ação e a
representação, a agir e a imaginar. Todo brinquedo tem sempre um
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conteúdo e transmite uma mensagem. Dessa forma, os brinquedos
orientam a brincadeira.

É comum observarmos crianças conversando com brinquedos,  dando

vida e atribuindo funções aos objetos, ação da qual necessita para concretizar

naquele  momento  sua  ação  imaginária.  A  criança  utiliza  várias  linguagens

quando protagoniza,  não unicamente  de palavras,  observam-se também as

mais diversificadas formas: A dimensão do corpo, do movimento, do gesto, do

silêncio  etc.  Para Friedmann (1992) o  brinquedo tem papel  fundamental  na

educação, pois, é a partir dele que os indivíduos despertarão seus interesses e

suas necessidades e desafiar sua inteligência. Assim como o brinquedo e as

brincadeiras  contribuem  para  o  desenvolvimento  moral,  influenciando  no

desenvolvimento cognitivo.

Segundo Walter Benjamin (2002), o mundo da percepção infantil  está

impregnado em toda parte pelos vestígios da geração mais velha, com os quais

as  crianças  se  defrontam.  O  brinquedo,  mesmo  quando  não  imita  os

instrumentos dos adultos, é confronto, e, na verdade não tanto da criança com

o  adulto,  mas  deste  com  a  criança.  Pois  sãos  os  adultos  que  fornecem

primeiramente à criança os seus brinquedos.

É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou adulto fluem

sua liberdade de criação. Mesmo as mais simples brincadeiras, aquelas que

todo mundo faz com bebês, são estímulos importantes para o desenvolvimento

infantil. Através de uma brincadeira de criança, pode-se compreender como ela

vê  e  constrói  o  mundo  o  que  ela  gostaria  que  fossem  quais  as  suas

preocupações e que problemas a estão assediando. Pela brincadeira a criança

expressa o que teria dificuldade de colocar em palavras.

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.

E embora reste a ela certa liberdade em aceitar ou recusar as coisas,

não poucos dos mais  antigos brinquedos (bola,  arco,  roda  de penas,  pipa)

terão sido de certa forma impostos a criança como objetos de culto, os quais só
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mais tarde, e certamente graças à força da imaginação infantil, transformaram-

se em brinquedos. (BENJAMIN, 2002.).

O  brincar  é  necessário  para  o  desenvolvimento  e  aprendizagem  da

criança, sendo a principal atividade da infância, na maioria das vezes responde

à necessidade de meninos e meninas de olhar, tocar, satisfazer a curiosidade,

experimentar,  descobrir,  expressar,  comunicar,  sonhar.  Brincar  é  uma

necessidade, um impulso primário e gratuito que nos impele desde pequenos a

descobrir, conhecer, dominar e amar o mundo e a vida. Cria e recria situações,

resolve conflitos, faz descobertas e supera desafios. Ao observar uma criança

brincando podemos compreender seu processo de socialização.

Nesse  sentido  é  importante  que  a  brinquedista,  mediadora  deste

processo, estimule as crianças a brincar, afinal, o brincar é uma das atividades

fundamentais  para  o  desenvolvimento  da  autonomia  e  da  identidade  da

criança.

Pensando  na  brinquedoteca  como  espaço  de  mediação  do  brincar,

compreendemos que ela não pode mais ser vista como apenas um espaço

para passar o tempo, mas sim como espaço significativo para o processo do

brincar, onde a brincadeira é planejada (mesmo sendo livre) com o objetivo de

desenvolver todo o intelecto da criança.

Cunha (2001) ressalta a importância de a brinquedoteca ser constituída

com brinquedos e jogos de qualidades e de diversos tipos, além de possuir

vários cantinhos diferenciados como, por exemplo: O canto do faz de conta,

com mobílias, bonecas, roupas, diversos tipos de fantasia; Cantinho da leitura

com livros, almofadas, tapetes, para que as crianças se sintam à vontade e

bem acomodadas para o manuseio de livros; Cantinho destinado para teatros,

deixando de fácil acesso fantoches para o manuseio da criança na criação de

histórias; Canto com jogos de regras, como: dama, xadrez, dominó, quebra-

cabeça, entre outros.

O  espaço  da  brinquedoteca  pode  ser  um  aliado  na  construção  do

processo de aprendizagem, pois como já vimos o brincar é fundamental para a

criança, ‘‘a brinquedoteca é o espaço criado com o objetivo de proporcionar

estímulos para que a criança possa brincar livremente’’ (CUNHA, 2010, p. 13).
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Tendo em vista também que os espaços para brincar estão ficando cada vez

mais escassos,  é que a brinquedoteca pode se apropriar  destas mudanças

para enriquecer ainda mais seu repertório de brincadeiras. 

Outro aspecto relevante é a mediação que acontece na brinquedoteca.

Geralmente,  o  trabalho  realizado  é  mediado  por  uma  brinquedista.  É  esta

profissional que auxiliará no desenvolvimento das atividades, intervindo quando

necessário,  propondo ações,  mediando  o conhecimento,  através do brincar.

Trata-se de um profissional  cuja formação não é específica,  mas que tenha

recebido capacitação para trabalhar com crianças nestes locais. É desejável

que  ‘‘seja  uma  pessoa  com  sensibilidade,  entusiasmo,  determinação,

dinamismo, que chora que ri que canta e que brinca’’ (SANTOS, 1997, p.100).

Segundo Negrine (2000) é fundamental que esta profissional possua três

tipos  de  formação:  A  primeira  é  a  “teórica’’  (conhecer  e  refletir  sobre  os

conceitos teóricos); A segunda é a ‘‘pedagógica’’ (saber intervir na prática); A

terceira é a ‘‘pessoal’’  (gostar de brincar e ter vivido experiências nesta área).

Neste sentido, a brinquedista precisa estabelecer uma conexão com o brincar,

mediando este processo, tomando cuidado para não alterar completamente a

maneira de a criança brincar.

Nessa  interface,  pode-se  dizer  que  a  brinquedista  não  vai  somente

apresentar os brinquedos à criança, vai mostrar como funciona, como pode se

divertir  junto  a  ele,  são  responsáveis  pelo  atendimento  às  crianças,  pela

arrumação  dos  brinquedos,  interação  e  supervisão  nas  brincadeiras.  A

brinquedista  será  uma nova  parceira  na  brincadeira,  sua  companhia  levará

alegria,  conforto  e  diversão.  Partindo  desse  pressuposto,  o  profissional  da

brinquedoteca  ajuda  a  criança  a  entender  o  que  passa  com ela  e  com o

ambiente ao seu redor, diminuindo assim sua insegurança. Essa profissional

deve explorar o espaço e o potencial do indivíduo, ou seja, o meio em que se

encontra para brincar.

Enfim, matérias que lhe dêem uma visão de mundo e uma visão clara
e  crítica  sobre  criança,  jogo,  brinquedo,  brinquedoteca,  escola,
homem,  sociedade  e,  ao  mesmo  tempo,  seja  uma  pessoa  com
sensibilidade, entusiasmo, determinação, dinamismo, que chora que
ri que canta e que brinca. (SANTOS, 2011, p. 102).
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Escolher  as  brincadeiras  adequadas  ao  nível  de  desempenho  da

criança, às limitações e sua disposição no momento. Segundo Vigotski (2010),

não  existe  brincar  sem  regras,  assim,  cabe  a  brinquedista,  estabelecer  o

contrato  verbal  junto  à  criança,  visando  o  estabelecimento  de  regras  para

torná-la sócia da brinquedoteca. 

A  brinquedista  deve  se  planejar  (como  iniciar,  executar  e  finalizar  a

brincadeira) objetivando de fato o brincar coletivo, respeitando a individualidade

e vontades de cada uma das crianças,  já que nem sempre “todas” querem

brincar junto.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi  realizada na brinquedoteca do clube social e

recreativo, localizado na cidade de Gaspar-SC, em parceria com a empresa de

contra turno escolar que atua com o projeto “Resgate de jogos e brincadeiras

infantis” proporcionadas por meio de oficinas pedagógicas. Trabalhou-se uma

relação  com  o  conhecimento  e  ludicidade  por  meio  de  atividades

ludoeducativas. 

O presente artigo é delineado com a pesquisa bibliográfica, pesquisa de

campo,  com  a  utilização  de  técnicas  e  instrumentos  de  dados,  como

observação  e  entrevista.  É  uma  pesquisa  de  cunho  exploratório,  com uma

abordagem qualitativa, que se propõe analisar e responder questionamentos

levantados  nesta  pesquisa-ação.  O método  utilizado  foi  o  dialético  que,  de

forma  processual  e  contínua,  permite  posteriormente  a  flexibilização  da

pesquisa, pois para a dialética, há sempre mudança, nada permanece estático.

“É um processo contínuo” (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

A pesquisa aconteceu no período noturno entre os meses de novembro

de 2019 a janeiro de 2020. A coleta de dados ocorreu em novembro com a

aplicação  de  vinte  e  oito  oficinas,  os  demais  meses  foi  para  outros

procedimentos da pesquisa.

As oficinas ocorreram duas  vezes na semana,  com duração de uma

hora cada, foi realizada uma oficina por dia com as crianças de quatro a nove

anos  divididas  por  especificidades  de  sua  faixa  etária,  foi  distribuído
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aleatoriamente grupos heterogêneos e materiais para as atividades referentes

por dia, geralmente tinha-se de 12 a 15 crianças. 

As propostas elencadas nas  oficinas  foram:  Confecção de massa de

modelar,  oficina  culinária,  brincadeiras  jogos,  como quebra-cabeça,  jogo da

memória, tiro ao alvo, pega vareta, boliche, encaixe, dominó, jogo de perguntas

e respostas, leitura de livros infantis, pintura livre e com desenhos prontos.

Ao término de cada atividade, as crianças receberam o feedback e eram

convidadas a organizar o espaço. Em seguida, as crianças foram convidadas a

sentar em círculo onde a pesquisadora dirigiu algumas questões oralmente,

cujos resultados serão apresentados na sessão a seguir, a análise de dados.

Os dados foram coletados com base na observação das crianças participantes

durante  o  momento  da  oficina/brincadeira  na  brinquedoteca.  O  registro  foi

realizado  sob  forma  de  diário  de  bordo  (modelo  Apêndice  A),  de  forma

descritiva.

Posteriormente,  a pesquisadora  entregou  um  questionário  fechado

elaborado  de  cunho  próprio  as  famílias,  contendo  oito  questões  onde  as

perguntas 1, 2 e 6 é de assinalar somente sim ou não, nas demais questões a

família  ou  responsável  poderá  optar  por  uma  das  3  alternativas  que

contemplam  (A),(B),(C)  de  acordo  com  a  alternativa  que  achar  coerente.

(Apêndice B).

Após a coleta dos dados elencados acima a pesquisadora fará uma análise

criteriosa  descreverá  neste  artigo  os resultados,  como também apresentará

imagens de como aconteceu alguns momentos vivenciados na brinquedoteca .

(Apêndice C). 

 Todo  o  processo  de  elaboração  dessa  pesquisa  está  embasada  na

abordagem  Histórico-Crítica  “Prática  Social  Inicial,  Problematização,

Instrumentalização,  Catarse e  Prática  Social  Final,  a  fim de observação  do

momento de brincar das crianças no espaço não escolar” (SAVIANI, 2011).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS
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O primeiro momento da análise de dados se deu pelo questionário, o

qual foi estruturado pela pesquisadora com 08 perguntas fechadas, no período

de  novembro  de  2019  a  janeiro  de  2020  sendo  respondido  por  quarenta

pessoas. Os questionários e conversas informais foram feitos com os pais e/ou

acompanhantes das crianças. Sendo que, as perguntas 1 e 2 foram agrupadas

para a análise de dados, pois somente contem alternativa para assinalar entre

sim e não, as demais foram analisadas individualmente. 

Considerando a primeira e segunda pergunta:  Você conhece o termo

brinquedoteca e a importância de uma educadora brinquedista nesse local?  

Com relação a este item as 40 pessoas responderam por unanimidade

que sim, obtendo 100% de totalidade com relação á pergunta, sendo que a

pesquisadora observou que durante o momento em que estavam respondendo

as perguntas as famílias conversaram entre si e então a pesquisadora chegou

a conclusão que a maioria delas responderam por dedução devido a restrição

no questionário que insistia em assinalar no sim ou não.

 Com relação a terceira pergunta; Qual a frequência que vocês visitam a

brinquedoteca? Os dados apontaram que 35% das  crianças  e  das  famílias

frequentam o espaço de duas a três vezes por semana, e 35% uma vez por

semana.

Em  relação  à  quarta  pergunta  que  consiste  em  assinalar  uma  das

alternativas. Por que considera importante essa visita? Diante dessa pergunta

52,5% responderam que “por ser um lazer onde as crianças podem brincar e

se desenvolver enquanto os adultos (responsáveis) realizam suas atividades

físicas e particulares”. 

Diante da quinta pergunta:  Qual a reação das crianças ao chegar no

local, (brinquedoteca)? 87,5% dos entrevistados responderam que seus filhos

gostam do espaço pela diversidade de brinquedos, jogos, e atividades que o

espaço  dispõe.  Podemos  descrever  que  a  brinquedoteca  é  um  espaço

alternativo,  privilegiado,  que  possibilita  o  brincar  de  forma  livre,  sem  a

interferência  na  escolha  do  brinquedo  ou  do  jogo  por  outro,  e  também

proporciona o encontro  e a convivência  entre  crianças que,  motivadas pela

curiosidade, adentram este local deixando fluir a imaginação, a criatividade e o
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que é mais imprescindível: o seu desenvolvimento afetivo e social, permeado

de limites, diferentes opiniões, respeito, atenção e organização.

Na pergunta de número seis que insistia em responder sim ou não: Você

considera que é possível brincar e aprender neste espaço não escolar? Por

unanimidade  100%  dos  pais  ou  responsáveis  responderam  para  a

pesquisadora que SIM, que é possível brincar e aprender em um espaço não

escolar.

Com relação a pergunta de número sete: De que maneira as crianças

utilizam o espaço da brinquedoteca?” 52,5% assinalaram a alternativa (A) que

corresponde  á:  Com  brincadeiras  livres  e  direcionadas  pela  educadora

brinquedista, observou-se então, que diante das respostas obtidas a maioria

dos entrevistados reconhecem o trabalho oportunizado por esta profissional.

Neste espaço,  as famílias conversaram entre si,  dialogando sobre a prática

recorrente existente na brinquedoteca, ou seja, responder ao questionário fez

com que pudessem refletir sobre uma prática recorrente na vida das famílias

tornando-a mais significativa. 

Outro ponto que merece atenção nessa pesquisa é quanto perguntado:

Como você define a brinquedoteca, e qual sua importância nesse espaço não

escolar? 47,5% dos entrevistados responderam que “é  um espaço temático

com vários brinquedos condizentes com a idade da criança”, ou seja, como

ambiente  de aprendizagem,  neste  espaço  a  criança  encontra  um ambiente

organizado,  decorado com motivos infantis,  mobília ajustada para a criança,

brinquedos,  jogos,  livros,  revistas e cantos que compreendem cada fase do

desenvolvimento infantil.

Ao fim da análise de dados das entrevistas percebe-se que a maioria

das famílias considera que a brinquedoteca é um espaço importante para o

desenvolvimento de seus filhos, reconhecem a importância de um profissional

para mediar de forma clara e objetiva de acordo com a proposta do ambiente.

Neste  segundo  momento  estará  explícito  por  impresso  as  conversas

formais  elencadas com as  crianças,  onde as  mesmas expõe suas ideias e

opiniões  sobre  a  brinquedoteca  e  suas  especificidades.  Que  aconteceu

primeiramente antes da entrevista com os pais.
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Com o objetivo  de avaliar  o  trabalho desenvolvido na brinquedoteca,

realizou-se a observação das crianças que participam do projeto. As respostas

foram analisadas de forma positiva e qualitativa em geral, sob a perspectiva da

criança registrada no diário de bordo pela pesquisadora durante a aplicação do

projeto. Observou-se que as crianças interagiram com o grupo desenvolvendo

relações  afetivas,  interativas  e  interpessoais,  valores,  respeito  aos  colegas.

Concretizaram  o  seu  direito  de  brincar  garantido  na  legislação  brasileira,

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 16. Aprenderam e

desenvolveram-se  por  meio  das  diferentes  linguagens  trabalhadas  e

exploradas no espaço da Brinquedoteca.

Diante  disso,  quando solicitadas oralmente,  sobre por  que participam

das propostas oferecidas na brinquedoteca? Algumas crianças relataram que é

um espaço prazeroso, conforme percebemos em suas falas:

 Porque é legal. (Criança A, 4 anos ).

 Para brincar, enquanto a minha mãe vai correr. (Criança B, 6 anos).

 A gente vem para brincar, para aprender as coisas, a professora ensina

a fazer um monte de coisas. (Criança C, 8 anos).

 Porque  eu  acho  muito  legal  para  fazer  novos  amigos,  e  também as

oficinas. (Criança D, 8 anos).

 Porque eu gosto, muito, muito, muito. (Criança E, 4 anos).

 Porque é legal, a gente faz muitas coisas, como jogar uno, xadrez, pular

elástico. (Criança F, 9 anos).

 Porque meus pais vêm na academia daí eu e meu irmão ficamos aqui

brincando. (Criança G, 6 anos)

De acordo com as crianças, a brinquedoteca é um espaço em que se

aprendem muitas coisas,  desde valores  morais  à  confecção de brinquedos,

conforme estas falas:

 Várias coisas aprende a fazer brinquedos, massa de modelar. Mas às

vezes não podemos fazer, porque não é o dia dessa oficina, ou a prof
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diz não chegou às coisas (materiais necessários). Acho que por causa

da bagunça. (Criança A, 8 anos).

 Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui no espaço kids, brincamos

com aquela brincadeira do bambolê sabe? Aquela que a gente faz um

círculo e dá as mãos para as outras crianças, daí temos que passar o

bambolê  no nosso  corpo,  e  não  pode  soltar  as  mãos,  é  bem legal.

(Criança C, 9 anos)

 Muitas brincadeiras, fazer cupcake, muitas coisas legais. (Criança D, 6

anos).

 Muita coisa aprende a fazer  slime,  massa de modelar,  cupcake,  e a

colônia de férias é a parte mais legal porque podemos ficar mais tempo

aqui. (Criança E, 8 anos).

 Gosto de brincar aqui  dentro, mas às vezes quero brincar no parque

com meus amigos, mas não posso. Porque tenho que cuidar do meu

irmão que ainda não pode ficar sozinho no espaço kids. (criança G, 6

anos)

Afirmam  também que  a  Brinquedoteca  é  um  espaço  em  que  interagem  e

desenvolvem relações de convivência entre si. Vejamos algumas falas:

 A brincar com os amigos, para não brigar, para ser mais amigo. (Criança

B, 7 anos).

 Aprendo a organizar o espaço, até esvaziamos a piscina de bolinhas

para encontramos os brinquedos perdidos, é muito legal. (Criança C, 8

anos).

 Esses dias a gente fez a caixa dos achados e perdidos para guardar os

brinquedos, ou roupas que os outros esquecem. (Criança F, 7 anos).

  Diante disso, deve-se enfatizar que as brincadeiras, brinquedos e jogos

são ações desenvolvidas em busca do prazer, ou seja, visando a ludicidade, e

por  meio  deste  momento  prazeroso  para  criança,  desenvolver  suas

capacidades  cognitivas,  socioafetivas  e  psicomotoras,  construindo

conhecimentos  e  o  ensino  aprendizagem. Conforme Kiskimoto  (2000,  p.32)
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“para Piaget ao manifestar a conduta lúdica, a criança demonstra o nível de

seus  estágios  cognitivos  e  constrói  conhecimentos”.  Com  base  na  citação

acima,  é  fundamental  que  a  brinquedista  seja  a  mediadora  de  tais

conhecimentos,  utilizando-se  destas  atividades  como  recursos  dentro  da

brinquedoteca, e não visando apenas como um entretenimento para o lazer, e

sim para a aprendizagem.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  término  desse  trabalho  que  teve  como  objetivo  inicial  analisar  a

importância da brinquedoteca e suas implicações no desenvolvimento global

das crianças entre quatro e nove anos em um espaço não escolar.  Após a

realização  desse  estudo  conclui-se  que  este  objetivo  geral  foi  atingido

totalmente, pois de acordo com o questionário elencado para as famílias, onde

houve  uma  adesão  significativa  com  relação  as  perguntas  e  respostas  de

acordo com o esperado. 

Já  com  relação  a  conversa  com  as  crianças  a  pesquisadora  ficou

surpresa  devido  o  teor  das  respostas  dadas  por  elas,  onde  as  mesmas

enfatizaram o gosto pelo espaço não informal e o envolvimento da brinquedista

com as crianças e o espaço. As crianças também destacaram a afetividade da

mediadora com relação a eles. 

Também  durante  o  desenvolvimento  desse  trabalho  houve  muita

turbulência, devido a incerteza com relação ao acesso e disponibilidade das

pessoas que organizam este espaço em ceder para que eu pudesse realizar

esta pesquisa em questão.

Outro ponto que merece uma atenção, foi o momento da construção do

questionário devido sua restrição no que se refere as respostas, o qual deveria

ter mais autonomia para as famílias, ou seja, que os questionários trabalhem

com uma gradação, que enumerem os fatores mais importantes dentre aqueles

que cabem ali naquela resposta.

Este  trabalho  foi  de  grande  valia  pois  fez  parte  da  minha  formação

acadêmica,  proporcionou  uma  abrangência  de  conhecimentos  a  cerca  do
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espaço onde trabalho com as crianças. O inquietante interesse em saber como

a brinquedoteca poderia contribuir no processo de aprendizagem. Durante  as

leituras, pesquisa de campo, conversas, analise reflexões, compreende-se que

a  brinquedoteca  pode  e  deve  ser  um  local  que  instiga  a  curiosidade  e  a

vontade  de  brincar,  criar  e  reinventar  da  criança,  o  que  contribui

significativamente na sua aprendizagem. Além de ser um momento lúdico e

único onde as crianças podem explorar, todas as formas de aprendizagem por

meio das linguagens.

Também  oportunizou  uma  aproximação  com  as  famílias  e

posteriormente com as crianças, assim desenvolvendo ainda mais o gosto pelo

espaço, e por mediação de aprendizagem para as crianças.

O espaço oferecido pelas brinquedotecas deve ser pensado seriamente,

com propostas que venham ao encontro das necessidades do público que se

pretende atender. 

A brinquedoteca proporciona o espaço para o brincar da criança, pois a

criança que brinca  descobre novos lugares,  se torna  um sujeito  autônomo,

consegue estabelecer relações tanto individuais como em grupo, transforma as

brincadeiras e os brinquedos no seu faz de contas, e neste momento ela está

inteiramente  ali,  criando  relações  com  o  real  e  o  imaginário,  construindo

conceitos,  conhecimento  e  consequentemente  aprendendo.  E  como  vimos

durante o trabalho, o profissional que está na brinquedoteca para mediar esta

aprendizagem precisa estar preparado para compreender este processo, não

basta deixar a criança brincar livremente é necessário estar presente antes,

durante  e  depois  da  brincadeira,  se  envolvendo  ou  mesmo observando  e

criando laços. 

Sendo assim, a brinquedoteca para se manter viva precisa ter projetos

que a sustentem, pessoas que acreditam no verdadeiro sentido do brincar e

que sonhem junto com as crianças, que percebam o que está faltando, o que

pode ser mudado, melhorado, que procurem recursos para que o espaço não

seja apenas um depósito de prateleiras cheias de brinquedos e jogos. 

Neste  contexto,  pretende-se  com  este  artigo,  contribuir  para  que  a

pesquisa acerca da educação em ambiente não escolar seja mais acessível e
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socializada, considerando a importância deste assunto para profissionais que já

atuam e ainda desconhecem este trabalho diferenciado e os que ainda estão

em fase  de  formação,  que  podem  aceitar  e  se  interessar  pelo  desafio  de

pesquisar e atuar nesses ambientes. 
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APÊNDICE A – Quadro diretriz para registro no diário de bordo

Dia:
Horário da oficina:
Lista de presentes na oficina: (Colocar o nome das crianças ou código de identificação

para proteção da identidade)
Descrição da oficina: (Ex.: confecção de massinha de modelar)
Anotações:

Perguntas diretrizes para anotações:

As perguntas dirigidas oralmente às crianças serão:

 Por que as crianças gostam de estar na brinquedoteca?

 O que as motiva irem e permanecerem lá?

 Quais as oficinas preferidas dos participantes das atividades e por quê?

E a pergunta dirigida à pesquisadora será:

 Como se deu a evolução nos quesitos sociabilidade, comunicação, habilidade

motora dos participantes frequentes das oficinas?
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APÊNDICE B – Questionário

Ques onário de pesquisa da Pós-Graduação Lato Sensu em Pesquisa e Pra ca Pedagógica de Dirlene Dos
Santos Mar ns;

Você já ouviu falar sobre o termo brinquedoteca? () SIM () NÃO

1. Você considera importante uma educadora brinquedista nesse espaço?

() SIM () NÃO

2. Qual a frequência que vocês visitam a Brinquedoteca?

a) Uma vez por semana.

b) Uma vez por mês.

c) De duas à três vezes por semana.

d) todos os dias.

1. Por que você considera importante essa visita?

a) Por ser um espaço que contribui de maneira significativa com brincadeiras, oficinas

proporcionadas às crianças.

b) Por ser um lazer onde as crianças podem brincar e se desenvolver enquanto os adultos

(responsáveis) realizam suas atividades físicas, e particulares.

c)  Por  ser  um  espaço  seguro,  onde  brincando  a  criança  aprende  valores  e  fórmula

respostas a situações problemas.

2. Qual a reação das crianças ao chegarem ao local?

a) A maioria fica ansiosa para poder chegar e escolher primeiro o brinquedo ou o cantinho

preferido.

b) Gostam do espaço pela diversidade de brinquedos, jogos, e atividades que o espaço

dispõe.

c) Porque reencontraram os amigos, e até mesmo fazer novas amizades. 

3. Você considera que é possível brincar e aprender, nesse espaço não escolar?

() SIM     () NÃO

4. De que maneira as crianças utilizam o espaço da brinquedoteca?
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a) Com brincadeiras livres e direcionadas pela educadora brinquedista.

b) Da maneira que se sentem mais à vontade.

c) Na verdade, é o adulto que diz quando a criança brinca e com o que pode brincar.

5. Como  você  define  a  brinquedoteca,  e  qual  sua  importância  nesse  espaço  não

escolar?

  a) É um espaço que as crianças têm para elas brincar e um espaço de leitura também.

b) Está organizada com alguns brinquedos, piscina de bolinha e livros para contação de

histórias.

c)  É um espaço temático com vários  brinquedos condizentes  com a idade da criança.

Brincando a criança aprende valores e fórmula respostas a situações problemas.

6. Como  você  define  a  brinquedoteca,  e  qual  sua  importância  nesse  espaço  não

escolar?

  a) É um espaço que as crianças têm para elas brincar e um espaço de leitura também.

b) Está organizada com alguns brinquedos, piscina de bolinha e livros para contação de

histórias.

c)  É um espaço temático com vários  brinquedos condizentes  com a idade da criança.

Brincando a criança aprende valores e fórmula respostas a situações problemas.
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APÊNDICE C – Registro das oficinas aplicadas.

OFICINA DE PINTURA COM TINTA GUACHE

      

OFICINA MASSA DE MODELAR



24

    

OFICINA DE FANTOCHE E MOMENTOS COM AS FAMÍLIAS
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