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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar um relato das experiências vivenciadas no
durante o ano de 2012 na Brinquedoteca da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, quando
então exercitamos a função de bolsistas do Programa de Extensão: ensinar e aprender brincando: uma
proposta alternativa para a formação docente, discutindo, com base no histórico da criação da
brinquedoteca no mundo e no Brasil, focando especificamente na Brinquedoteca Universitária que serve
como local de encontro de crianças para o desenvolvimento de brincadeiras livres ou dirigidas, além de
servir como laboratório no qual observamos a interação e o desenvolvimento social das crianças. Para tal,
foram utilizados os seguintes teóricos: Gimenes e Teixeira (2011); Friedmann (1992); Atkinson(2011);
Kishimoto(2002 E 2011); Oliveira (2011); Vygotsky (1998); Kamii (1990) Elkind (2004).
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Abstract: This paper aims to present an account of experiences in the period January to December 2012 at
the Toy Library at the State University of Feira de Santana - UEFS, whereupon exercíamos function Fellows
Program Extension: teaching and learning playing: an alternative to teaching, arguing, based on the
history of the creation of the toy in the world and in Brazil, the importance of institutional playroom and,
more specifically, the Toy Library University has, in addition to the usual goals of such space, which is to
serve as a meeting place for children to develop or directed free play; specific objectives to present itself
as a laboratory for students of undergraduate university can closely observe the toy, the child and his
play.
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INTRODUÇÃO

O brincar é um dos mais importantes momentos do desenvolvimento humano, pois é através do brincar
que a criança interage com o outro, constrói habilidades e aprende as convenções sociais (KISHIMOTO,
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2002). As brinquedotecas, espaços lúdicos criados na década de 1934 em Los Angeles, hoje presentes em
várias partes do mundo, proporcionam às crianças um espaço dedicado ao brincar. Independente da sua
função, a prioridade absoluta destes espaços é o brincar. Na sociedade atual onde as pressões da vida
adulta estão chegando cada vez mais cedo às crianças, brincar muitas vezes têm sido momentos raros na
vida de muitas crianças.

Muitas crianças nem se quer têm o direito de ser criança. Muitos pais, devido o estresse que
necessariamente envolve o ato de educar os filhos, os pressionam a crescer rápido ou muitas vezes os
tratam como adulto em uma tentativa desenfreada de aliviar suas cargas, dividindo-as assim com as
crianças. (ELKIND, 2004). Nestas circunstâncias o brincar torna-se um refúgio, um momento para
descarregar as pressões.

A Brinquedoteca/UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) oferece às crianças da
comunidade, filhos de professores, estudantes e escolas do município, um espaço lúdico destinado ao
brincar livre e que proporciona a interação entre as crianças. É importante destacar que a
Brinquedoteca/UEFS foi criada em 2009 com o objetivo de atender à crianças de 01 a 10 anos e de servir
de laboratório para os estudantes e docentes dos cursos de licenciatura da UEFS.

Este artigo socializa experiências desenvolvidas através no programa de extensão “Ensinar e aprender
brincando: Proposta Alternativa para a formação docente” realizadas na Brinquedoteca/UEFS e seu
objetivo é mostrar a importância da Brinquedoteca como espaço de interação e desenvolvimento social.

O presente artigo será está divido em: como foram criadas as Brinquedotecas; Qual a importância da
Brinquedoteca para o desenvolvimento infantil; O que á a Brinquedoteca/ UEFS; A Brinquedoteca/ UEFS-
Espaço de interação e desenvolvimento social e por fim, conclusões.

COMO FORAM CRIADAS AS BRINQUEDOTECAS

Os primeiros espaços para brincar surgiram em Los Angeles, quando uma escola particular resolveu
pesquisar porque os alunos estavam chegando constantemente atrasados à aula e descobriu-se que eles
ficavam distraídos com uma loja de brinquedos que havia ali perto, onde o proprietário reclamou de furtos
realizados pelos alunos. Na tentativa de solucionar o problema e evitar a criação de ‘delinquentes’ foi
criado o serviço comunitário de empréstimo de brinquedos que funcionava na biblioteca pública da cidade,
onde os alunos poderiam escolher brinquedos para levar para casa e brincar, e devolvendo-o para poder
pegar outros. Surge assim à primeira “Toy Library” que em português quer dizer ‘biblioteca de
brinquedos’. (GIMENES; TEIXEIRA, 2011; KISHIMOTO, 2011).

O sucesso desta experiência se espalhou e na Suíça em 1963 duas mães de crianças com necessidades
especiais criaram a Lekotek (Ludoteca em sueco). Espaço destinado a crianças com necessidades especiais
e seus pais, neste espaço profissionais auxiliavam as mães a como estimular seus filhos e interagiam com
estas crianças realizando acompanhamento individualizado e utilizando brinquedos para estimular as
necessidades específicas de cada criança (GIMENES; TEIXEIRA, 2011).

Segundo a International Toy Library Association

A toy library é um serviço que provê associados com a oportunidade para
partilhar o brincar e o empréstimo de brinquedos. [...] Toy Libraries, sempre que
possível, servem como recursos comunitários, oferecem informações, orientação
e suporte a seus membros em relação ao empréstimo de brinquedo [...] atendem
pessoas sem discriminação de raça, sexo, idade, diferenças, religião, linguagem
ou origem natural (BJORCK-AKESSON, BRODIN, 1999; apud KISHIMOTO, 2011,
p. 17).
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Com a criação do Centro de Habilidades da Associação de Pais e Amigos dos excepcionais, em 1971 em
São Paulo, foi realizada uma exposição de brinquedos pedagógicos, com o intuito de divulgar o material
existente no mercado para a utilização das crianças, posteriormente foi criado o setor de recursos
pedagógicos da APAE que em 1973 tornou-se uma ludoteca que funcionava semelhante a uma biblioteca
circulante.

O tema começou a ganhar repercussão e, em 1974, no Congresso Internacional de Pediatria foi
apresentado um trabalho ressaltando os benefícios do brinquedo na recuperação de crianças
hospitalizadas e na prevenção de patologias. Quatro anos depois, em 1978, a Toy Libraries Association
(Itla) organizou o primeiro congresso internacional destinado à discussão da temática, que é acontece até
hoje sendo realizados a cada três anos. (GIMENES; TEIXEIRA, 2011).

As primeiras brinquedotecas brasileiras nasceram em 1980. A brinquedoteca de Indianapólis foi criada em
1981 e é uma das pioneiras no Brasil. No ano seguinte nasceu a primeira Brinquedoteca para a Educação
Especial Nordestina e neste mesmo período foi organizado a Associação Brasileira de Brinquedotecas
(ABBri) criada por Nilze Cunha. No ano seguinte, em 1983 foi criada em São Bernardo dos Campos (SP) a
Brinquedoteca Meimei, uma das pioneiras no Brasil a realizarem trabalho para crianças carentes
(GIMENES; TEIXEIRA, 2011).

No ano de 1984 foi criada a primeira brinquedoteca dentro de uma universidade pública no Brasil, fundada
por Tizuko Morchida Kishimoto, a brinquedoteca da Faculdade de Educação da USP (FE/USP) foi criada
para servir como laboratório de aprendizagem para os estudantes e receber crianças da comunidade
agendadas antecipadamente. Em julho de 1988 foi inaugurada a primeira brinquedoteca pública do Brasil,
a Brinquedoteca são-bernardense.

As brinquedotecas se espalharam por todo o país e hoje se encontram presentes em diversos locais tais
como universidades, escolas, hospitais, podem ser encontradas também brinquedotecas volantes como é o
caso da brinquedoteca A Onda é Brincar, da Casa do Brinquedo, mantida pela prefeitura de Ubatuba (SP).

QUAL A IMPORTNCIA DA BRINQUEDOTECA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O termo brinquedoteca possui diversas definições, entretanto nenhum deles é capaz de retratar toda a sua
essência, uma das definições mais aceitas foi adotada pelo Grupo Europeu de Brinquedotecas em 2003.
“As brinquedotecas fornecem recursos para o brincar, incluindo jogos e brinquedos, para a equipe treinada
e para o espaço designado” (ATKINSON 2011, p. 36). As brinquedotecas oferecem suporte para o brincar,
valorizando a criatividade e autonomia de seus usuários, atende a pessoas de todas as idades, e apesar de
terem surgido com este propósito o empréstimo de brinquedos não é uma regra.

Os espaços lúdicos denominados brinquedotecas tanto podem valorizar o brincar livre como ser usadas
para outros fins, por exemplo, auxiliar na aprendizagem ou/e desenvolvimento de habilidades, promover e
conservar a cultura local, auxiliar os pais na criação dos filhos, no tratamento de crianças hospitalizadas,
entretanto o brincar é e deve ser o seu objetivo principal (OLIVEIRA, 2011).

A brincadeira e o jogo constituem-se como um momento único e essencial da vida da criança. Ao brincar
de faz de conta, por exemplo, a criança sacia necessidades que de outra forma não poderiam ser supridas
imediatamente, como por exemplo, quando um menino deseja realizar tarefas de adulto, como dirigir um
carro, o seu desejo é imediato, mas não pode ser realizado naquele momento, pois ele ainda é uma
criança. Ao brincar de faz de conta a criança sacia suas necessidades adquire habilidades necessárias para
o seu desenvolvimento na vida adulta (VYGOTSKI, 1998).

O brincar auxilia na “aprendizagem das conversões sociais e a aquisição de habilidades sociais”
(NICOLOPOULOU apud KISHIMOTO, 2002(b)), pois é no processo de interação da criança com o outro que
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provoca a emoção responsável pelo surgimento do ato de explorar o mundo resultando na conduta infantil.
A socialização da criança com o mundo deve ser compreendida como social e coletiva, sendo que o
desenvolvimento da criança deve ser visto como um processo pelo qual a criança se apropria de sua
cultura por meio do jogo e da brincadeira e desenvolve as habilidades necessárias para ocupar um lugar
na sociedade adulta, aprender a conviver em grupo e a respeitar o outro (BROUGÉRE, apud KISHIMOTO
2002(a)).

Ao longo do desenvolvimento da criança ela apresenta gosto e motivação maior para determinados jogos e
brincadeiras. Segundo Gimenes e Teixeira (2011) ao estudar este fenômeno Piaget criou a teoria da
Psicologia Genética que divide o desenvolvimento infantil em quatro estágios onde o interesse por
determinados tipos de jogos se tornam diferenciados. O primeiro é o Período Sensório-Motor que está
ligado aos jogos de exercício ou funcional, quando a criança tem prazer em exercícios de repetição e
ocorre desde o nascimento até aproximadamente dois anos.

No Período Pré-Operatório, que ocorre dos dois aos seis anos, aparecem os jogos simbólicos
simultaneamente ao aparecimento da representação e da linguagem, a brincadeira de faz de conta por
meio da qual a criança cria para si um mundo de encanto e magia onde tudo é possível é um exemplo
clássico de jogos simbólicos. Nesta fase a criança passa a assimilar a realidade na qual está inserida
fazendo “distorções ou transposições” (KISHIMOTO, 2002(a), p. 40), característica inexistente até então,
com o passar do tempo está assimilação torna-se cada vez mais condizente com a realidade.

Neste período estão presentes também os exercícios, que se tornaram mais complexos como os jogos de
construção e acoplagem, que posteriormente se tornaram mais complexos chegando à montagem de
carrinhos e confecção de roupas de bonecas. “Esses jogos são considerados intermediários entre a
segunda e a ultima classe, porque há neles um misto de simbolismo em seu significado estrutural e o
aparecimento de algumas regras em sua elaboração” (GIMENES; TEIXEIRA, 2011, p. 20).

Por volta dos seis e sete anos surge o Período Operatório Concreto com o aparecimento de jogos de regras
simples, onde os participantes devem seguir normas previamente estabelecidas, entre os nove e dez anos
as crianças passam a criar suas próprias regras considerando fatores que influenciam positiva e
negativamente no resultado do jogo,Piaget define este dois momentos como dois tipos de regras: as que
externas e as que construídas de maneira espontânea (KISHIMOTO, 2002(a)).

Ao longo do desenvolvimento infantil os jogos de regra se expandem adquirindo regras mais complexas e
marcando a gênese do Período Operatório Formal. Para Piaget os jogos de regra são essencialmente
socializadores, pois a regra requer a interação de duas ou mais pessoas, e está interação que auxilia na
aquisição de das convenções sociais e de habilidades. Segundo Nicolopoulou (apud KISHIMOTO, 2002(a),
p. 43) os “jogos colaboram para a emergência do papel comunicativo da linguagem, a aprendizagem das
conversões sociais e a aquisição de habilidades sociais”.

É por meio deste processo de apreender as conversões sociais e culturais da sociedade onde vive e da
aquisição de habilidades que a criança se prepara para a vida adulta. Em seus estudos Corsaro e Schwarz
(apud KISHIMOTO, 2002(a), p. 44) defendem que a “socialização infantil precisa ser vista como social e
coletiva” e o “desenvolvimento como um processo de apropriação pela criança da sua cultura”. Eles
afirmam ainda que o conhecimento social construído cotidianamente é fruto desta interação.

O QUE É A BRINQUEDOTECA/UEFS

A Brinquedoteca/UEFS faz parte do programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana e
funciona desde 2009 ligada ao Departamento de Educação. A proposta pedagógica desenvolvida no
espaço, “Ensinar e aprender brincando: uma proposta alternativa para a formação docente” tem como
objetivo atender a comunidade acadêmica, servindo de laboratório para os professores e alunos dos cursos
de licenciatura da universidade, assim como receber crianças da comunidade, escolas, filhos de
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funcionários e alunos da instituição proporcionando a estes um espaço de diversão, onde o brincar livre é
priorizado como uma das atividades mais importantes do desenvolvimento humano.

Atualmente a Brinquedoteca/UEFS atende anualmente cerca de 28 escolas, e 160 crianças filhos de
professores e funcionários e crianças da comunidade circunvizinha. Dispondo de um espaço de sala de
brinquedos ampla, sala de vídeo, um banheiro adulto, um banheiro infantil e uma cozinha.

A BRINQUEDOTECA/UEFS- ESPAÇO DE INTERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A brinquedoteca da Universidade Estadual de Feira de Santana é um espaço lúdico organizado por
cantinhos: da cozinha, da fantasia, da leitura, da sucata, da novidade, do bebê e salão de beleza (esses
cantinhos são mudados periodicamente) e contém também jogos de dominó, xadrez, quebra-cabeça,
futebol de peteleco e de lençol, e brinquedos variados, sendo importante destacar que a
brinquedoteca/UEFS, tem como prioridade o brincar livre. A partir do momento em que as crianças
escolhem o que querem brincar espontaneamente elas estão desenvolvendo sua autonomia.

O cantinho da fantasia é o local onde as crianças que frequentam a brinquedoteca com idade entre três e
seis anos amam brincar e as fantasias que elas mais gostam são: chapeuzinho vermelho, branca de neve,
vestidos de princesa, batman, príncipe, bruxa, odalisca e caçador. Estão na fase segundo Kishimoto
(2002) dos jogos simbólicos e representação da linguagem através da brincadeira de faz de conta, há a
assimilação da realidade por meio das “distorções ou transposições” (KISHIMOTO, 2002, p. 40), e que
futuramente ira condizer melhor com a realidade. Os momentos do faz de conta proporcionam interação
entre as crianças, ajudando no entrosamento com o grupo.

Um dos cantinhos que atraem tanto meninos quanto meninas é o da cozinha, neles é visível a
incorporação dos papeis sociais é bastante clara, pois as meninas geralmente incorporam o papel de mãe
e dona de casa,professora e os garotos participam da brincadeira como filhos, pais, donos de casa,
havendo dessa maneira um entrosamento e interação bastante prazerosa.

Através de jogos e brincadeiras as crianças aprendem as conversões sociais e a respeitar as regras
estabelecidas por meio do brincar. É notório que através principalmente de jogos de regras ocorre a
aprendizagem social, pois as crianças aprendem a respeitar o outro esperar a sua vez de jogar, aprende
também que tanto na vida real quanto no jogo nem sempre ganharemos ou perderemos. Kami e Devries
afirmam que “O aprendizado do cumprimento de regras por livre e espontânea vontade requer ao mesmo
tempo desenvolvimento social, moral, emocional e cognitivo” (KAMII; DEVRIES, 1990, p.282), É
necessário ressaltar que o que atrai mais as crianças com idade entre cinco e à oito anos são: os jogos de
futebol de peteleco e lençol, de memória, de dominó e dama.

A partir da nossa experiência como bolsistas foi possível perceber, através da participação e observação,
que momentos de brincadeira são essenciais para o desenvolvimento integral das crianças e, além disto,
promovem o entrosamento e interação entre as mesmas por meio de atividades lúdicas escolhidas e
desenvolvidas por eles ou sugeridas por nós bolsistas que desenvolvemos com eles os seguintes planos de
trabalho: Brincando e Aprendendo a Conviver e Jogos e Brincadeiras no Desenvolvimento Social da
Criança.

As brincadeiras e atividades propostas nos planos de trabalho Brincando e Aprendendo a Conviver e Jogos
e Brincadeiras no Desenvolvimento Social da Criança no decorrer do ano de 2012 foram: pintura com
anilina, giz derretido sobre a folha de ofício, dobradura, confecções de máscaras, contação de história,
construção de fantoches pelas crianças e cantigas de rodas, competição com a utilização de jogos de
tabuleiros (dama e xadrez, torre de Hanói), futebol de peteleco, bingo de frutas, números e personagens.
Na área externa da brinquedoteca também foram realizadas brincadeiras de futebol, caça ao tesouro e
arranca rabo.
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Diante das atividades desenvolvidas foi notório que estas proporcionaram às crianças momentos de
interação, envolvimento e descontração, por meio de brincadeiras e jogos realizados coletivamente. Em
relação ás atividades desenvolvidas com as crianças a maioria teve boa aceitação por parte delas, e as
mesmas opinavam na escolha das brincadeiras e jogos realizados de maneira coletiva, isto as ajudou a
desenvolver autonomia na escolha das brincadeiras.

É perceptível que as crianças por meio da brincadeira demonstram seus valores, através das suas falas e
atitudes e de suas preferências a determinados brinquedos ou jogos. Através da experiência vivenciada é
possível afirmar que para obter bons resultados nas atividades propostas é necessário planejar e levar em
consideração a faixa etária das crianças, respeitando suas vontades e considerar o local e o momento onde
serão realizadas as brincadeiras.

CONCLUSÕES

A participação das crianças em jogos e brincadeiras auxilia na interação e entrosamento com o grupo, bem
como, no desenvolvimento motor e afetivo das mesmas. Por meio do brincar a criança cria e cultiva de
forma prazerosa valores como cooperação e respeito mútuo, entre outros valores essências para o
convívio harmonioso em sociedade. É de extrema valia ressaltar que as crianças que frequentam a
brinquedoteca criam laços de amizade e combinam os dias que frequentarão a brinquedoteca para se
reunirem para brincar.

É possível perceber a importância da interação social das crianças por meio do brincar através dos
resultados alcançados principalmente com os jogos de regras, quando as crianças percebem que precisam
respeitar as regras para poder realizar determinada tarefa ou mesmo refazer as regras de acordo com
suas necessidades. Percebe-se por exemplo, a aplicação das regras de trânsito na brincadeira com
carrinhos onde os participantes devem respeitar os pedestres e os sinais de transito.

Sendo assim é notório que a Brinquedoteca da Universidade Estadual de Feira de Santana é constitui-se
um espaço encantador ou a magia e o encantamento fazem parte do cotidiano do espaço. Através do
brincar a criança aprende as convenções sociais e desenvolve habilidades essenciais ao seu
desenvolvimento de forma lúdica e prazerosa.
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