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Resumo

A brinquedoteca expressa uma tendência contemporânea na sociedade, possibilitando a compreensão do
processo lúdico do ser humano, em especial da criança, bem como dos crescentes estudos voltados às
teorias e aos conceitos que sustentam discussões sobre o brincar levado a sério. Este artigo tem como
objetivo discutir a importância de uma brinquedoteca e de sua implantação no Curso de Licenciatura em
Pedagogia da Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns, para a melhoria e o fortalecimento da
formação do/a pedagogo/a em diversas áreas de atuação, a partir do Projeto de Inovação Pedagógica,
vinculado ao Programa de Fortalecimento Acadêmico junto à Pró-Reitoria de Graduação. A brinquedoteca é
um dos espaços do laboratório do curso, observando o desenvolvimento do indivíduo, através do lúdico, e
trabalhando com ensino, pesquisa e extensão.

Palavras-chaves: brinquedoteca - formação do/a pedagogo/a - espaço de aprendizagem

Abstract

The toy expresses a contemporary trend in society, enabling the understanding of the process of human
playfulness, particularly from children, as well as the growing number of studies directed to the theories
and concepts that underpin discussions about play taken seriously. This article aims to discuss the
importance of a playroom and its deployment in the Graduation Course of Pedagogy, University of
Pernambuco - Garanhuns Campus, to the improvement and strengthening of teacher training in several
areas, from Pedagogical Innovation Project, linked to the Academic Building Programme, from this IHE,
together with the pro rectory of post graduation. The playroom is one of the spaces from the course’s lab,
watching the development of the individual through the playful, and working with teaching, research and
extension.

Keywords: playroom – teacher training - learning space

Introdução

O Brasil, atualmente, se depara com uma grande defasagem no tocante à educação mundial, com a
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carência de estruturas, financiamentos, organização e um maior destaque à frente das questões de
políticas públicas.

São fundamentais, para os/as futuros/as e atuais educadores/as, investimento e valorização adequados à
educação, sendo primordial uma motivação para tais educadores/as. Diante disso, tem-se a necessidade
de transformar o quadro educacional atual, no que tange à formação do/a pedagogo/a, devendo ser esta
de qualidade, abrindo caminhos para uma transformação inicial na educação. Atualmente, tornou-se um
dos grandes desafios para uma formação de qualidade, à aquisição de competências básicas que deverão
ser necessárias para essa formação e que se encontram preconizadas na Resolução CNE/CP[iv] nº 1 de 15
de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Licenciatura em Pedagogia.
Dentre outras, destacam-se: planejamento, atuação com ética e compromisso, promoção e facilidade nas
relações de cooperação e desenvolvimento de trabalho em equipe. Estas competências deverão ser
priorizadas na vida acadêmica dos/as graduandos/as. Levando em consideração para o futuro professor à
importância do e no saber brincar, na formação essa ação interfere na educação escolar e social e no
desenvolvimento da qualidade da aprendizagem do indivíduo e, particularmente, da criança.

Nesse sentido, poderá ser ressaltado, aqui, no que diz respeito à criança pequena, que o brincar “[...]
significa se expressar naturalmente, ou seja, existir em toda sua plenitude, sem ser tolhida em sua
espontaneidade” (GIMENES e TEIXEIRA, 2011, p. 13). Isso equivale a dizer que o ensinar sem comandos,
o brincar sem regras, isto é, apenas espontâneo, poderá ser desenvolvido na brinquedoteca, com
materiais e mecanismos que este ambiente comporta, buscando o incentivo da valorização do brincar –
uma das expressões do lúdico – como ferramenta indispensável à aprendizagem. Nessa perspectiva,
segundo o autor Soler (2006), “A criança brinca desde muito cedo, alguns pesquisadores afirmam que
desde o útero. No começo ela nem precisa de brinquedo, pois brinca com o próprio corpo e com quem está
à sua volta” (p. 46).

Outro enfoque acerca do tema deverá ser oportuno durante essa formação, no que se refere a um
desenvolvimento maior da teoria e prática nas universidades brasileiras, com a implantação de
brinquedotecas, que são ambientes pertinentes à construção de experiências em um laboratório próprio
para o exercício da ludicidade, como uma das possibilidades de atender às escolas da comunidade e levar
adiante ensino, pesquisa e extensão, destacando a multidisciplinaridade, de forma lúdica, no processo de
aprendizagem.

Vale ressaltar que a brinquedoteca abrange aspectos diversos frente à educação. Esse é um espaço que
poderá ser considerado, além do brincar, um lugar de desenvolvimento cognitivo, profissional e científico
desde a criança, adultos, idosos, como também, para graduandos/as e professores/as do Curso de
Licenciatura em Pedagogia, contemplando a prática dos diversos cursos que englobam a universidade,
uma vez que a Brinquedoteca alcança as variedades de espaços temáticos construtivos da prática
pedagógica.

Brinquedoteca: situando o tema

Iniciar este texto com um breve registro sobre o surgimento da brinquedoteca parece ser necessário
apresentar. No Brasil, de acordo com Gimenes e Teixeira (2011), estes espaços começaram a surgir na
década de 1980, do século XX. Uma das primeiras brinquedotecas a serem construídas neste país foi a de
Indianópolis, em 1981. No ano seguinte, surgiram outras salas no Brasil, como em Natal, no Rio Grande
do Norte, em que foi criada a primeira Brinquedoteca para a Educação Especial Nordestina. Ainda, nesse
período, surgiu a Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri), que é uma associação filantrópica de
caráter cultural e educacional, a fim de lutar para que o brincar seja respeitado e para que haja a
implantação de brinquedotecas por todo o Brasil.

O destaque à brinquedoteca poderá ser fundamentado desde o documento intitulado Declaração Universal
dos Direitos Humanos, assinado em 1948, sob a tutela da Organização das Nações Unidas (ONU) que
trazem os direitos que todos os seres humanos possuem e são necessários a uma vida digna, garantindo a
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liberdade, a escolarização e a justiça, de forma igualitária, visando a busca do conhecimento e a vontade
de explorar possibilidades existentes para o desenvolvimento como ser humano.

Outro documento importante a ser destacado é o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei
n° 8.069, de 13 de junho de 1990, que recomenda em seu Inciso IV do Artigo 16 que a criança tem o
direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. É de direito, pois, o brincar está presente na vida da
criança desde o nascimento, com a evolução do brincar, ao brincar com os olhos, mais tarde com as mãos,
aprimorando a motricidade do tato, como afirma Soler (2006). Portanto, brincar tem de proporcionar uma
mudança de comportamento, melhorando assim, a qualidade de vida de todos os envolvidos.

Pode-se destacar a obrigatoriedade da brinquedoteca, também como primordial importância, que está
ressaltada no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância, consolidado em
maio de 2012, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, como
três critérios de análise: quantidade de equipamentos adequados aos espaços, qualidade na acessibilidade
e atualização de equipamentos, e serviços de apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento
à comunidade oferecida pela Brinquedoteca. Percebe-se que a melhoria e a continuação do espaço da
brinquedoteca podem acontecer através desta exigência, tendo como objetivo supervisionar, para
proporcionar uma formação mais científica e eficaz.

Ao se falar em brinquedoteca e de sua importância, recorremos a uma das ações que é vivenciada nesse
espaço, que é a brincadeira. Por muito tempo, a brincadeira não fazia parte da construção do
conhecimento. Entretanto, com a alavanca de tantos estudos, afirmando que a brincadeira e o brinquedo
estimulam o interesse do/a aluno/a, o brincar passou a estar diariamente nas aulas e nas atividades
escolares.

A ludicidade tem destaque e é um termo frequente em todos os assuntos e discussões relacionados à
educação. Necessário se faz, neste texto, conceituar, posteriormente, o que vem a ser brinquedoteca,
brinquedista, brincadeira, brinquedo, lúdico e jogo. Gimenes e Teixeira (2011) afirmam que “[...] podemos
dizer que essa ferramenta vem sendo reconhecida como fundamental para o processo de aprendizagem na
Educação Infantil, sendo uma das mais eficientes formas de atrair o interesse do aluno [...]” (p. 25).

Nesse sentido, a criança aprende, amadurece, se destaca e troca informações de acordo com suas
brincadeiras, jogos e brinquedos escolhidos. Deverá ser a ludicidade uma das facilitadoras da
aprendizagem pessoal, social e cultura da criança, preparando para os processos de socialização.

Serão registrados, a seguir, para uma melhor compreensão de todos/as alguns conceitos de palavras
vinculadas ao espaço brinquedoteca, começando por ela própria:

Brinquedoteca: “[...] é um espaço criado para favorecer a brincadeira. È um espaço onde as crianças (e os
adultos) brincam livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e necessidades
lúdicas [...]” (CUNHA, 2007 p. 13).

Brinquedista: “[...] (profissional capacitado para atuar na brinquedoteca) foram cunhados pela pedagoga
brasileira Nylse Helena da Silva Cunha, fundadora da Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri)”
(TEIXEIRA, 2012, p. 74).

Brincadeira: “[...] é o ato onde a criança expressa suas emoções, uma mistura de realidade com ficção,
um adulto é sempre tomado como exemplo, para expressar o que ela vê e o que vivencia” (JESUS, 2010,
p. 7).

Brinquedo: “Os brinquedos são parceiros silenciosos que desafiam a criança possibilitando descobertas e
estimulando a auto-expressão [...]” (CUNHA, 2007, p. 12).

Lúdico: para Houaiss (2007), o termo é relativo ao jogo, ao brinquedo, visando mais ao divertimento que
a qualquer outro objetivo e que se faz por gosto, sem outro objetivo que o próprio prazer de fazê-lo. Em
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relação a psicanálise é relativo à tendência ou manifestação (artística ou erótica) que surge na infância e
na adolescência sob a forma de jogo.

Jogo:

Chamamos de jogo ao brinquedo, ou atividade, baseada em regras que
condicionam a vitória ou perda. Qualquer objeto ou material pode ser utilizado
tanto para um exercício didático quanto para uma brincadeira ou jogo. O que
caracteriza o jogo é a existência de regras e condições para que um ou mais
participantes sejam vencedores ou perdedores (CUNHA, 2007, p. 112).

Brinquedoteca como prática pedagógica

A brinquedoteca deverá ser um ambiente criativo, alegre, colorido, de imaginação, do faz de conta, do
encantamento da criança. Um lugar sossegado, sem cobranças, estimulando a concentração e atenção,
oferecendo oportunidade para aprender a jogar, a ser participativo/a e, com isso, incentivar a valorização
do brinquedo.

Este ambiente deverá ser considerado como parte do laboratório pedagógico para os/as estudantes do
Curso de Licenciatura em Pedagogia, com objetivo de articular teoria e prática, bem como de ser um
espaço de troca de experiências, visando outras áreas de atuação do/a pedagogo/a para formar
profissionais hábeis, a fim de que possam trabalhar com eficiência e eficácia.

Na perspectiva de Gimenes e Teixeira (2011), o ambiente descrito, no parágrafo anterior, é entendido no
âmbito universitário como laboratório e este espaço, para as autoras, pode ser configurado. Elas, em
síntese, apontam que

uma brinquedoteca no interior de uma universidade também pode ser chamada
de laboratório para aplicações pedagógicas ou laboratório do brincar. Esse é um
local onde os alunos de Pedagogia e cursos afins vão fazer o trabalho prático,
interagindo com as crianças ou realizando atividades (...) de Prática [...] (p. 181).

Esse lugar de estudo pode ser favorável para desenvolvimento de pesquisa, usando, como uma das
técnicas, a observação. De acordo com Lakatos e Marconi (2012), a observação emprega aspectos da
realidade através da utilização dos sentidos, ou seja, não consiste em apenas ver e ouvir, mas também
analisar fatos ou fenômenos que pretende estudar. Nos estágios supervisionados, os discentes poderão
usufruir desse espaço, para o estudo das potencialidades dos indivíduos, principalmente das crianças
diante dos estímulos com brinquedos, jogos e brincadeiras que enfatizam a ludicidade.

Para Teixeira (2012), a ludicidade dirigida, sendo um brincar dirigido, poderá oportunizar atividades que
proponham desafios e, estas, poderão ser elaboradas com propósitos de promoverem o acesso à
aprendizagem de conhecimentos específicos que cada área propõe. Nessa perspectiva, poderão ser
trabalhados conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências. Além disso,
proporcionará a observação para o/a graduando/a do desenvolvimento motor e psíquico da criança,
provocando-lhe sentimentos, reações, que possibilitam uma análise da prática e da teoria. Tudo isso
parece ser uma estratégia fundamental, nesse espaço.

O/A graduando/a, como mediador do conhecimento, torna a criança protagonista da brinquedoteca, onde
esta pessoa poderá ter acesso à construção do conhecimento, quando brinca, podendo aprender e adquirir
novos conceitos e informações.

Além disso, a brinquedoteca poderá ampliar variedades de aspectos a serem analisados e implantados
pela universidade. Dentre eles, podemos destacar alguns desses aspectos levantados por Gimenes e
Teixeira (2011):
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• Formar profissionais que possam ver no brincar a possibilidade de educar, e/ou colaborar em
atenção primária ou secundária, em problemas de aprendizagem;

• Desenvolver pesquisas que apontem a relevância dos jogos e dos brinquedos para a Educação ou
outra área, como Matemática, a Biologia, a Educação Física, a Terapia Ocupacional, a Enfermagem,
entre outras; [...]

• Oferecer atendimento profilático para a comunidade [...] (p. 184).

Nesse sentido, é de fundamental importância a experiência em qualquer profissão. Podemos constatar esta
afirmação através do início do projeto, de implantação da brinquedoteca na Universidade de
Pernambuco-Campus Garanhuns, ao sairmos da teoria do projeto e dos livros para a prática na visita
técnica à brinquedoteca de uma creche do município de Garanhuns. Por meio do referido projeto, foi
possível iniciarmos nossa produção científica e apresentarmos este projeto, a partir da elaboração de
artigo científico, em formato de pôster, no VII Seminário Regional Nordeste da Associação Nacional Política
e Administração da Educação - ANPAE, na UFPE, em Recife-PE, no final do mês de agosto de 2012, bem
como apresentarmos, na modalidade comunicação oral, na XII Semana Universitária da UPE,
Garanhuns-PE, no mês de outubro de 2012. Fizemos uma exposição, também, no I Fórum Regional das
Licenciaturas e I Seminário Regional do PIBID e I Seminário Regional do Prodocência, na UNIVASF, em
Juazeiro-BA, no mês de novembro de 2012. Posteriormente, no mês de dezembro desse mesmo ano,
apresentamos o Projeto da Brinquedoteca na Mostra Pedagógica do Programa de Fortalecimento
Acadêmico da Universidade de Pernambuco - PFAUPE, realizada em Garanhuns-PE. No início do mês de
junho de 2013, apresentamos a experiência do referido projeto na III Semana de Pedagogia da
UPE-Campus Garanhuns. No mês de julho, deste ano, nosso projeto foi apresentado na Semana de
Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL.

Diante das aprendizagens advindas dessas experiências, percebemos, ainda, uma desinformação dos
ouvintes para os espaços da Brinquedoteca e sua importância, tanto para as crianças quanto para os/as
graduandos/as. Além disso, a escassez e o distanciamento de teoria e prática que existem na formação
dos/as futuros/as pedagogos/as, pois, a partir da visita, das apresentações e das dúvidas e dos conceitos
foram sendo melhor compreendidos e que com o referido projeto valorizará ainda mais o curso de
Licenciatura em Pedagogia.

Nessa perspectiva, uma das justificativas no respectivo projeto foram queixas dos/as estudantes em
relação à insuficiência da teoria-prática, registrando a escassez de aulas práticas em salas ambientes.
Dessa forma, a instalação da brinquedoteca poderá minimizar essas dificuldades. Podemos ressaltar de
mais relevante, os princípios, condutas, a manutenção, gestão e organização da brinquedoteca visitada,
como forma de auxiliarmos no desenvolvimento da brinquedoteca na Universidade de
Pernambuco-Campus Garanhuns, percebendo quais as ações necessárias para atuar como brinquedista e
conhecimento da importância deste espaço para a formação do professor e a qualificação da aprendizagem
da criança.

Com essas premissas, destaca-se a importância da brinquedoteca no Curso de Licenciatura em Pedagogia,
fazendo parte da formação do/a futuro/a pedagogo/a, na UPE-Campus Garanhuns, que poderá ter como
uma opção para atuar na função de brinquedista.

O/A profissional brinquedista poderá atuar na brinquedoteca como responsável pelas dinâmicas e
atividades na construção de tornar seus alunos universitários em professores brincantes. A partir da
prática, o/a formando/a poderá atuar com suas experiências, em diversas áreas do conhecimento,
suprindo suas necessidades acadêmicas. Essa área de atuação, também, poderá promover no tocante à
expansão do seu currículo a possibilidade de ofertar palestras e cursos acerca do tema.

Com toda esta bagagem de conhecimentos, o/a graduando/a poderá sair da universidade com
mecanismos que o/a ajudem a exercer uma das funções do/a pedagogo/a, que é a docência, de maneira
coerente, facilitando seu desenvolvimento profissional.
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Crescendo e se desenvolvendo na Brinquedoteca

Os brinquedos e as brincadeiras são uma das ferramentas de aprendizagem utilizadas na Brinquedoteca,
que por sua vez tem um papel fundamental para cada tipo de idade e fase do desenvolvimento da criança,
proporcionando-lhe uma estimulação de si mesma e do meio em que vive.

Bomtempo, Antunha e Oliveira (2006) destacam que: “O mundo infantil não pode ser descrito,
investigado, sem que se faça referência ao brincar e, neste caso, também aos objetos do brincar, as
brincadeiras e os jogos [...]” (p.173). Logo, é através da observação da brincadeira que poderá se ter um
entendimento e uma vivência do mundo da criança.

Leva-se em consideração que a Brinquedoteca, tendo como objetivo principal a estimulação da
aprendizagem infantil, deve basear-se nas etapas de desenvolvimento da criança e nas grandes conquistas
motoras de cada fase, como sentar, engatinhar e andar. Portanto, a escolha do brinquedo para este
ambiente deverá, além de seguir as etapas de desenvolvimento da criança, respeitar a segurança e a
indicação de cada embalagem dos brinquedos. Outro fator importante é explicar para às crianças as
funções de cada brinquedo, para que possam ser aproveitados ao máximo.

O brincar, o jogo e a brincadeira deverão ter a hora certa, sendo de extrema importância para o
desenvolvimento da criança. A Brinquedoteca, considerada como um espaço que permite a ludicidade em
brinquedos e jogos, podendo estimular a criança, de acordo com a sua fase de desenvolvimento.

Nessa perspectiva, Piaget (1989) favorece um diálogo, a fim de articularmos teoria e prática, em relação
às fases do desenvolvimento, presente nas atividades realizadas com as crianças, nesse espaço de
aprendizagem, que é a brinquedoteca. Maranhão (2007) também recorre a esse teórico e inicia um estudo
sobre o brincar de acordo com as fases de desenvolvimento propostas por Piaget, onde:

• De dois a sete anos: Brincando e entendendo o mundo- Este estágio é denominado pré-operacional,
a criança começa a usar os processos de imitação, e a brincadeira passa ter o sentido de assimilar o
que percebe no seu ambiente, uma brincadeira de faz-de-conta. Na brinquedoteca a criança irá
explorar o cantinho do faz-de-conta, ela brinca de casinha, de comidinha no fogão, de salão de
beleza no espelho ou ao pentear o cabelo de uma boneca, explorando a linguagem e o
entendimento de mundo ao nomear os objetos. Nesta fase a criança está desenvolvendo a
coordenação motora fina, responsável pelos movimentos da escrita, que podem ser desenvolvidos
através das brincadeiras e jogos que façam com que ela utilize as mãos.

• De sete a onze anos: O corpo ganha espaço na brincadeira- Estágio chamado de
operacional-concreta. Onde a criança começa a se relacionar com outras crianças e construir sua
percepção de mundo, na Brinquedoteca o cantinho dos jogos servirá de apoio para seu
desenvolvimento, onde através da curiosidade se questionará, gostará de desafio e sua principal
característica será a criatividade. Além disso, com os jogos ela irá aprender a relacionar-se e aceitar
as regras de convivência.

Pode-se compreender, assim, que os brinquedos, além de serem uma fonte de entretenimento e fantasia
para as crianças, são imprescindíveis no seu desenvolvimento físico e cognitivo. É, na Brinquedoteca, que
esses materiais e mecanismos necessários estão disponíveis para propiciar o desenvolvimento infantil,
auxiliando professores/as estimularem à criança aprender, como também incentivarem aos pais, que
podem e devem utilizá-los, como auxílio de recreação para seus/suas filhos/as.

A brinquedoteca abrange espaços apropriados para aperfeiçoar o desenvolvimento cognitivo cultural e
social da criança, entre eles destacamos de acordo com Gimenes e Teixeira (2006):

• Cantinho fofo ou do afeto: um local onde existem variedades de bonecos, bichinhos de pelúcias que
encantam desde bebês aos idosos, enfatizando a afetividade que é primordial para o
desenvolvimento desses seres humanos;
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• Cantinho do faz de conta: é um dos cantinhos mais preferidos na brinquedoteca, pois ativa a
imaginação, onde a criança se apropria do mundo adulto, ampliando sua capacidade de visualizar o
mundo exterior compreendendo o universo em que vive;

• Cantinho das fantasias: desenvolve a fase simbólica do pensamento, podendo imitar a realidade em
sua volta, podendo ser o personagem que ela desejar;

• Cantinho do teatrinho: local reservado para a criação de histórias que libera a imaginação, a
expressão facial, onde vivencia momentos fantasiosos;

• Cantinho da leitura: espaço ideal para se contar histórias, encantando e mostrando para os ouvintes
o prazer de mergulhar em um livro e viajar no mundo da imaginação;

• Cantinho dos jogos: espaço importante para a socialização e desenvolvimento da interação entre as
crianças.

Dessa maneira, o desenvolvimento físico e cognitivo, estimulado com maior facilidade em torno dos
brinquedos e brincadeiras, poderá dar uma oportunidade à criança de conhecer um lugar culturalmente
diferente.

Recorrendo à ideia de Bomtempo (2010):

Podemos dizer, portanto, que a brinquedoteca enriquece as experiências lúdicas
infantis, permitindo maior conhecimento do mundo e maior integração à vida
social. Provavelmente, se uma criança se acostumar a frequentar a
brinquedoteca, com certeza, mais tarde, expandirá seu interesse e prazer em
frequentar esses locais; posteriormente, os teatros e as salas de concertos, pois
isso será questão de hábito construído, de exemplos recebidos e de tempo vivido
(p. 8).

Ou seja, uma criança que desde cedo tem a oportunidade de frequentar uma brinquedoteca,
provavelmente se tornará um adulto socialmente cultural, que estará sempre em busca de aprimorar seu
conhecimento e de trocar experiências com outras pessoas. Os benefícios são imensuráveis, não se trata
apenas de os pais ou responsáveis terem uma opção de recreação para seus filhos, vai mais além disso, é
um meio de aprender brincando, no espontâneo, sem exigência, é um modo de desenvolver as habilidades
das crianças através de estímulos divertidos e eficazes. É a ferramenta de uma nova era, onde aprender
se divertindo, se sobressai perante os outros mecanismos. É uma forma de instigar atuais e futuros

O/A profissional pedagogo/a, como brinquedista, deve ter o conhecimento do que cada jogo e espaço da
brinquedoteca transparecem para a criança, dando importância para esta nova estratégia educacional,
deixando de lado os métodos tradicionais em busca de meios atrativos, como o lúdico, e tendo como um
dos focos a transformação da educação em algo importante para o dia a dia das crianças e com uma
possibilidade de que elas, com espontaneidade, aprendam e construam o seu caminho com sabedoria.

A brincadeira levada a sério

É importante que a brinquedoteca do Curso de Licenciatura em Pedagogia tenha parcerias de extensão
com as escolas da comunidade do entorno da universidade, contribuindo sob a forma de orientação e
assessoramento aos professores. Desse modo, esses educadores poderão entender o contexto da
brincadeira como ferramenta de aprendizagem, na qual se pode fazer uma incorporação das variadas
disciplinas que constituem a matriz curricular no ambiente de brincadeiras.

Percebe-se que a brincadeira surge como facilitador da aprendizagem assumindo um papel de desenvolver
a capacidade cognitiva e lúdica da criança. Como dizem Bomtempo, Antunha e Oliveira (2006): “um dos
aspectos que marcam a infância é o brinquedo, e este é para a criança aquilo que o trabalho é para o
adulto, isto é, sua principal atividade” (p. 151).

Para as autoras:
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Ao comprar um filhotinho de cão, é muito comum ouvirmos o conselho: “Brinque
diariamente pelo menos uma hora por dia com ele. Ele tem necessidade disso e
ficará mais feliz, mais sadio e mais ajustado”. A clássica afirmação dualística da
psicanálise de crianças: “só comer não basta” e “só amar não basta”, podemos
acrescentar: é preciso brincar também (p. 56).

Quando se fala em brincar a maioria das pessoas considera como perda de tempo, porém aí está o
equívoco, pois a brincadeira e a ludicidade servem para detalhar e alargar as capacidades de imaginação,
de expressão de vontades e desejos, relações afetivas com o mundo, como pessoas e com os objetos. Isso
equivale dizer que a brincadeira deverá ser levada a sério.

Bomtempo, Antunha e Oliveira (2006), recorrendo a Maluf (2003), afirmam que:

Com vistas à exploração da ludicidade, foi criada a brinquedoteca. Ela é um
espaço para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande
variedade de brinquedos dentro de um ambiente lúdico. Na verdade, seria um
lugar preparado onde as crianças ficam o tempo que desejarem, pois, neste local,
elas brincam, inventam, expressam as suas fantasias, seus desejos, seus medos,
seus sentimentos e conhecimentos construídos segundo as experiências que
vivenciam. Tornando-se psicologicamente mais resistentes para enfrentar as
adversidades e os obstáculos da vida (p. 151).

Portanto, a través do espaço da Brinquedoteca, percebe-se que brincadeira deverá ser levada a sério como
uma das principais formadoras do desenvolvimento da criança. Com a brinquedoteca, essas condutas
poderão ser aprimoradas, saindo de uma prática tradicional, e dando lugar a uma nova prática, por
exigência da sociedade atual e das inovações tecnológicas e explorando o espaço da brincadeira.

Considerações Finais

A brinquedoteca é um referencial para os/as licenciandos/as em Pedagogia e cursos afins, que será muito
eficaz em todas as universidades, já que é uma ferramenta que muda o rumo da formação atual dos
profissionais da educação e, sem dúvida, deverá ser levada em consideração.

O brincar, portanto, constitui-se, além de um passatempo, é uma espécie de formador de conhecimentos e
habilidades, capaz de transformar tanto psicologicamente, quanto ao nível de perspectiva extracurricular
no desenvolvimento do indivíduo enquanto graduando, especificamente da criança em seu
desenvolvimento físico e cognitivo.

Este ser, hoje, está inserido em uma sociedade multicultural que, por muitas vezes, esquece que ele
precisa agir, conforme sua fase de desenvolvimento e necessita do brincar para explorar seus próprios
conhecimentos, expandi-los e suprir suas carências afetivas, emocionais, sociais, através da imaginação.

Todas as formas de ludicidade, como o brincar, as brincadeiras e os jogos educativos são situações de
ensino e aprendizagem, onde o/a brinquedista consegue observar na criança seus desejos, suas
experiências, sua capacidade psicomotora, auxiliando a aprimorar suas habilidades, respeitando suas
necessidades e atingindo um objetivo primordial, que é formá-la um ser consciente e transformador do
mundo em que vive.

Os benefícios, para a formação do/a pedagogo/a, poderão ser surpreendentes, quando se pensar e
concretizar a implantação de brinquedotecas em universidades, escolas ou creches. Elas poderão
beneficiar, em todos os aspectos, aos/às graduandos/as nas dimensões: ensino, pesquisa e extensão,
desenvolvendo experiências, na prática, interferindo na comunidade e no acolhimento às crianças,
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tentando suprir suas carências e aumentando o índice de aprendizagem. Assim, poderá haver um futuro
próspero com ampliação das formas de produção de conhecimentos.
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