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RESUMO - Este relato de experiência tem sua origem na brinquedoteca do CAIC

2
 – Reitor Álvaro 

Augusto Cunha Rocha. Escola em tempo integral administrada pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. A brinquedoteca é um espaço na instituição de educação infantil que privilegia o livre brincar 
como expressão da subjetividade, como meio de formar conceitos sobre valores como afetividade, 
cooperação, fraternidade e entre outros que juntos ajudam a formar um ser humano integral e 
autônomo. Durante todo o ano letivo, procura-se integrar as atividades da brinquedoteca ao contexto 
em que a criança está inserida, propondo a ela um momento de prazer no brincar aliado às 
significações que pode criar e recriar do mundo enquanto desenvolve as atividades através de jogos 
e brinquedos pedagógicos. A brinquedoteca do CAIC onde esse projeto se aplica é direcionada, 
principalmente, à Educação Infantil, com alunos de 03 a 07 anos e, por isso o trabalho realizado com 
as crianças está relacionado com suas experiências, além de respeitar e considerar os 
conhecimentos que traz do espaço extra-escolar como indicador de sua sociabilidade e de como se 
relaciona com os acontecimentos reais que ocorrem em seu cotidiano. Todos esses fatores 
contribuem na observação e entendimento do educador brinquedista sobre tal criança, dessa forma 
ele pode fazer relações entre o que a criança brinca e porque ela brinca. O projeto busca propiciar 
momentos do brincar na brinquedoteca de modo a incentivar que a criança se desenvolva por meio 
dele e, assim, melhorar a relação da criança com o mundo através do brincar.   
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1
 Graduanda em Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, estagiária na 

brinquedoteca do  CAIC – Reitor Álvaro Augusto Cunha Rocha, e- mail falecom_re@hotmail.com 
2
 CAIC – Centro de Apoio Integral a Criança e ao Adolescente. 
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Introdução 
 
 

O brincar é uma construção social e, por isso em cada tempo e em cada lugar existe um jeito 
diferente de agir sobre as brincadeiras e brinquedos. Cada criança aprende, ao longo de suas 
interações com o meio em que vive, a maneira de brincar de acordo com seu contexto. Sendo assim, 
o brincar não é algo inato à criança, mas um ato social do qual ela se apropria durante seu 
crescimento e desenvolvimento. Para Brougère: 
 

Parece que a criança, longe de saber brincar, deve aprender a 
brincar, e que as brincadeiras chamadas de brincadeiras de bebês 
entre a mãe e a criança são indiscutivelmente um dos lugares 
essenciais dessa aprendizagem. (2002, p.22) 

   
 Mesmo que as brincadeiras apresentadas às crianças existam há gerações, cada uma vai 
assimilar suas regras e estruturas de forma individual e singular e, no momento de brincar com 
parceiros da mesma idade, essas mesmas estruturas podem se modificar, criando novas regras para 
que a atividade de brincar junto aconteça de forma organizada, existindo uma nova significação da 
brincadeira. Assim, há o desenvolvimento de uma síntese entre o que a crianças já conhecem e o 
partilhar desses conhecimentos umas com as outras.  
 A brincadeira é uma forma de mediação entre criança e conhecimento, é brincando que a 
criança desenvolve sua capacidade de aprender e entender a sociedade, pois questiona, interioriza e 
exterioriza sentimentos, faz relações complexas entre o real e a fantasia e à sua maneira é capaz de 
recriar situações de acordo com o modo que as sente e do seu ponto de vista. Para que esse 
aprendizado seja completo são fundamentais as relações interpessoais entre crianças da mesma 
idade, de idades diferentes e, também entre criança e adulto, uma vez que a aprendizagem se torna 
mais significativa quando existe uma troca de saberes e experiências. “Em outras palavras, a criança 
apropria-se do conhecimento do outro através de sua construção pessoal, construindo-se um sujeito 
significativo.” (HEINKEL, 2003 p. 24) 
 Nessa perspectiva, da importância das relações para a aprendizagem, a escola tem um papel 
importante no que diz respeito ao brincar e à construção se significados pelas crianças. O espaço 
escolar, principalmente de educação infantil, precisa oportunizar momentos em que a criança brinque. 
Para a criança não existe lugar e hora certos para brincar, como essa ação pode ser considerada o 
trabalho da criança, ela está em constante atividade de brincar. Entretanto há a necessidade de um 
ambiente propicio que ofereça maior liberdade e apoio para essa conduta infantil, onde ela possa 
contar com recursos que a ajudem a aprender e se preparar para a vida adulta (um adulto 
emancipado, autônomo, participativo, consciente, sociável, entre outros) através do brincar. 
 

 
Objetivos 

 
Geral  
– Propiciar o livre brincar para crianças de 03 a 07 anos na brinquedoteca do CAIC/UEPG. 
Específicos 
– Oferecer um ambiente lúdico e acolhedor nas atividades dos alunos e professores; 
-  Incentivar o livre brincar e o desenvolvimento infantil por meio de brinquedos e jogos pedagógicos. 

 
 

Metodologia 
 

 A brinquedoteca no espaço escolar do CAIC é um ambiente específico para oportunizar a 
livre expressão através da brincadeira, favorecer a atividade de brincar livremente estimula a 
interação entre crianças e resgata valores que ajudam a formar um ser humano integral e autônomo. 

Como espaço de brincadeiras, na brinquedoteca a ludicidade ganha um significado muito 
importante, pois diz respeito à entrega das crianças a atividades que estão desenvolvendo de 
maneira plena. Quando brinca, a criança se transporta para um mundo criado a partir da sua fantasia 
para que assim a brincadeira se torne algo real. Entretanto, esse mundo de fantasia não está alheio 
aos problemas que acontecem a sua volta, pelo contrário. É nesse mundo de faz de conta que se 
desenvolve grande parte da capacidade de resolver alguns conflitos do mundo real, pois para o 
mundo imaginário ela transporta alguns sentimentos que lhe desagrada e dão medo, como a 
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brinquedoteca é um lugar agradável, se sente segura para criar soluções para superar essas 
dificuldades. 

 Durante sua atividade lúdica os pequenos fazem grandes relações entre o que brincam e o 
que vivem, passam a conhecer melhor a si mesmos, seus limites, seus gostos e suas relações com o 
mundo através do convívio com o outro.   

Enquanto brinca a criança é capaz de refletir sobre si mesma, sobre o outro e sobre o mundo, 
dessa forma, a brinquedoteca é um lugar destinado às crianças para, segundo Santos 

 
[...] estimular a criatividade, desenvolver a imaginação, a comunicação e a 
expressão, incentivar a brincadeira do faz-de-conta, a dramatização, a 
construção, a solução de problemas, a socialização e a vontade de inventar 
[...], possibilitar a ludicidade individual e coletiva [...] (1995 p 8) 

    

Sendo assim, o ato de brincar livremente pode apontar caminhos não somente para o 
desenvolvimento da criança em aspectos que lhe acompanharão para a vida toda, mas também é um 
meio de o professor observar mais livremente, num ambiente lúdico em que os pequenos não são 
controlados rigidamente (SANTOS, 2008).  

No trabalho desenvolvido com os alunos na Brinquedoteca do CAIC, os alunos são 
organizados em grupos de quinze crianças e são divididos por faixa etária, que vão de três até sete 
anos, dessa forma fica mais fácil a comunicação entre as crianças, pois os interesses são diferentes 
em cada fase do desenvolvimento.  

Antes de começar cada encontro, o grupo se reúne para discutir que tipos de brincadeira irão 
realizar. Esses momentos são chamados de Assembléia em que cada um pode expor o que pensa, o 
que sente, o que gostaria de fazer ou algo interessante que queira compartilhar com o restante do 
grupo. Nenhuma criança é obrigada a falar, mas sempre que ouvem o relato de um colega 
acrescentam um comentário. Logo após a Assembléia as crianças vão até as prateleiras onde estão 
os brinquedos e escolhem aquele que mais lhe agrada.  

As crianças são sempre incentivadas pela estagiária da brinquedoteca a brincarem com os 
colegas e a interagir durante os encontros. Esse trabalho em fazer as crianças brincarem juntas às 
vezes é bastante difícil, pois algumas crianças tem muita dificuldade em se comunicar e de 
participara de atividades coletivas. Existe um esforço muito grande para ajudar as crianças que se 
encaixam nessas situações a mudarem seu comportamento e passarem a se socializar enquanto 
brinca, pois brincar com o outro é muito mais divertido do que brincar sozinho.  

Mesmo sendo um ambiente em que a criança se sinta livre, também existem regras a serem 
seguidas. Entretanto, são combinados condizentes com o tipo de atividades realizadas, ou seja, 
dizem respeito às formas de brincar sem atrapalhar o colega que também está brincando, organizar o 
ambiente de forma cooperativa no final do encontro, cuidar dos brinquedos, pois são coletivos, entre 
outros. Essas pequenas regras são interiorizadas pelas crianças desde os primeiros encontros e 
sempre relembradas nas Assembleias antes de partirem para suas brincadeiras. 

Enquanto brincam as crianças falam entre si, trocam idéias sobre suas brincadeiras, 
brincam juntas, entre outros. Nesses momentos a estagiária responsável faz observações sobre o 
comportamento das crianças, interage nas brincadeiras e intervêm nos conflitos que surgem. Esses 
conflitos estão relacionados, na maior parte das vezes, aos brinquedos. Muitas crianças não aceitam 
emprestar o brinquedo que está usando para o colega que ainda não brincou com tal e, ainda outros 
que se recusam esperar a sua vez de brincar. Para solucionar esses problemas a estagiária propõem 
que as crianças envolvidas conversem e cheguem a um acordo baseado nos combinados da 
brinquedoteca. Geralmente as soluções são rápidas e logo voltam a brincar.  

Ao final de cada encontro a estagiária toma nota das situações relevantes que ocorreram 
durante o brincar daquele grupo. Essas anotações são muito importantes, pois é através delas que, 
ao término de cada bimestre, informa-se ao professor e a coordenadora pedagogica da 
Brinquedoteca o comportamento de cada grupo via parecer. Mas não é apenas nesse momento que 
acontece o diálogo entre a estagiária da brinquedoteca, os professores e equipe pedagógica. Em 
todo tempo existe uma comunicação com o objetivo de melhorar os encontros. 

 
Resultados 

 
Os encontros na brinquedoteca do CAIC – Reitor Álvaro Augusto Cunha Rocha, são sempre 

uma atividade esperada pelas crianças que freqüentam a escola. Essas crianças passam por um 
período de adaptação quando começam a sua vida escolar e desde os primeiros dias a 
brinquedoteca se torna um refúgio em que elas se sentem seguras e à vontade, essa situação, em 
que a escola ainda é uma novidade estranha para os pequenos, a brinquedoteca abriga algo que lhe 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 4 

é muito familiar, os brinquedos e a liberdade de brincar, isso faz uma grande diferença na vida da 
criança e cria um laço afetivo muito especial aproximando-a do contexto escolar de forma menos 
dolorosa. Outros pontos que elencados com trabalho na brinquedoteca e que são importantes para o 
desenvolvimento integral da criança são a socialização bem como a sociabilidade, que se referem 
principalmente as relações das crianças com outros da mesma idade e também com adultos, além do 
modo como se dá essas relações, se com afetividade, com companheirismo ou com hostilidade. A 
expressão da criança também é algo fundamental em se desenvolver na brinquedoteca, visto que 
através dela é possível entender como a criança se sente e o que deseja e espera e isso se dá por 
meio do jogo. Segundo a teoria da epistemologia genética de Piaget (1975) o jogo tem um caráter de 
consolidador do sentimento de segurança, o que contribui no desenvolvimento da identidade da 
criança, futuro adulto.  

Os jogos simbólicos são recursos muito utilizados pelas crianças na brinquedoteca, por 
meio de sua imaginação e daquilo que vivenciam são capazes de criar situações de faz de conta em 
que representam cenas do cotidiano e afirmam o seu eu, o que facilita sua compreensão da realidade 
e dos outros. Para Vygotsky (1988) o brinquedo propicia a criança situações em que reorganiza seu 
pensamento por meio das brincadeiras imaginárias, em que o brinquedo tem uma relação muito forte 
com as situações reais.  

Sendo o brincar uma atividade que envolve o jogo, e o jogo uma atividade que expressa o 
que a criança sente, então a brinquedoteca do CAIC é um instrumento que colabora no 
desenvolvimento social, afetivo e cognitivo das crianças.  

 
Conclusões 

 
O CAIC é uma escola que funciona em tempo integral e as crianças que nela estudam ficam 

o dia todo no ambiente escolar, diferentemente das outras escolas que trabalham dois turnos 
distintos. Sendo dessa forma, se ficassem o dia todo dentro de uma sala de aula esse período que 
passam na escola seria muito enfadonho. Para tornar mais agradável a estadia das crianças na 
escola, desenvolve-se com elas algumas atividades em ateliês. A brinquedoteca do CAIC é um ateliê 
e, assim como os outros funciona através da contratação de estudantes da UEPG, pela própria 
universidade, como estagiários responsáveis pelas atividades que ocorrerão nesses ambientes. 

As experiências vividas trabalhando na brinquedoteca do CAIC são muito significantes para 
a formação docente dos estagiários que estão se graduando e, ainda tem a oportunidade de vivenciar 
a prática docente. 

A estagiária responsável pela brinquedoteca é acadêmica do terceiro ano de Pedagogia da 
UEPG e está atuando pelo segundo ano no ateliê, os primeiros dias como brinquedista foram 
permeados por muito estudo sobre o tema. Como não tinha muita experiência com crianças da 
educação infantil e nenhuma experiência de brinquedoteca, foi fundamental o apoio da Pedagoga e 
3
Coordenadora Pedagógica do ateliê, que deu todo suporte e indicações teóricas para subsidiar o 

trabalho. 
Grande foi a surpresa dos primeiros encontros, quando senti a aceitação das crianças e o 

afeto que elas demonstraram. Isso tornou o trabalho muito mais fácil, produtivo e agradável. 
Nas semanas que se passaram os encontros com as crianças serviram como um teste 

sobre qual a maneira mais adequada de proceder com as crianças de acordo com a metodologia que 
a escola utiliza, que tipo de atividades elas gostam de fazer, que brincadeiras mais lhes agradam. 
Esse conhecimento foi possível porque há um grande respeito por aquilo que a criança vive e, 
também, pelo que ela expressa por meio da sua oralidade. Logo foi possível ter uma visão do todo e 
entender como seria a melhor maneira de encaminhar o trabalho. 

Na atualidade muitas crianças acabam perdendo o direito de brincar, por múltiplos fatores, 
como violência, poucos espaços, responsabilidades escolares acima do apropriado, etc. É importante 
que a escola disponibilize um ambiente em que a criança possa desfrutar de momentos espontâneos, 
pois com tantas responsabilidades a criança acaba perdendo seu tempo de brincar em atividades 
criativas, interessantes para seu universo e perde de construir e descobrir sua maneira de ser a de se 
relacionar por meio do brincar. 

Depois de vários meses no trabalho continuo de observação com as crianças num ambiente 
tão agradável como a brinquedoteca, fica mais evidente a importância que a brincadeira, o jogo, o 

                                                 
3
 A coordenadora Pedagógica da Brinquedoteca do CAIC, tem formação para atuar como EDUCADORA 

BRINQUEDISTA, certificada pela Associação Brasileira de Brinquedotecas ABbri, com experiência ainda em 

implantação e funcionamento de Brinquedotecas e formação docente para o Brincar em Brinquedotecas 

Escolares e Universitárias. 
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lúdico e o brincar livre tem no seu desenvolvimento pessoal e social. São aspectos muito próprios da 
infância e tem valor indispensável na vida dos pequenos. 
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