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“Brincar com uma criança não é 
perder tempo, é ganhá-lo”.  

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 

A atividade lúdica na educação infantil é relevante, uma vez que se trata de uma das 
linguagens que a criança utiliza para construir a realidade e, por esta razão, fatores 
como tempo, espaço, organização da escola, prática pedagógica do professor não 
são neutros e influenciam no desenvolvimento e na aprendizagem da criança que 
permanece no ambiente escolar por mais de um terço de seu dia. Neste contexto, 
surgem as brinquedotecas escolares, oferecendo possibilidades variadas de 
brinquedos e brincadeiras que podem promover enriquecimento das ações lúdicas 
infantis, ao mesmo tempo que se articulam à proposta político-pedagógica da escola e 
às práticas do professor. Contudo, alguns desafios se apresentam para que haja 
brinquedotecas na educação infantil, dos quais se destacam: falta de uma legislação 
de incentivo à construção de brinquedotecas escolares, formação docente e 
infraestrutura adequada. Nessa perspectiva, a questão que norteou a presente 
pesquisa foi: Como se caracterizam os espaços lúdicos (em especial as 
brinquedotecas, quando há) destinados à criança da educação infantil? O objetivo 
geral consistiu em analisar as brinquedotecas presentes em Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs) brasileiros. Como objetivos específicos, este estudo se 
propôs a: identificar a existência de brinquedotecas nos CMEIs; analisar o perfil e 
prática do profissional que acompanha a criança na brinquedoteca; buscar conhecer a 
organização do tempo, do espaço e dos brinquedos da brinquedoteca. Esta pesquisa 
caracteriza-se como qualitativa descritiva e quantitativa, vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação Mestrado e doutorado em Metodologias para o Ensino de Linguagem 
e suas Tecnologias, da Universidade Pitágoras Unopar. Para a coleta de dados, 
utilizou-se como instrumento um questionário on-line estruturado com 35 questões. Os 
questionários foram aplicados para acadêmicos do curso de Pedagogia a Distância de 
uma Universidade particular, os quais participam de um projeto de iniciação científica 
na EaD denominado “Estudo do perfil das Brinquedotecas em Centros Municipais de 
Educação Infantil Brasileiros – PIC EaD”. Os alunos investigaram 246 CMEIs de 
diferentes regiões do Brasil. A análise dos dados foi organizada em dois eixos:  
a) Caracterização dos Centros Municipais de Educação Infantil; e b) Espaços lúdicos, 
brinquedotecas e prática pedagógica nos Centros Municipais de Educação Infantil. Os 
resultados indicaram que as brinquedotecas ou, quando não havia brinquedotecas, os 
espaços lúdicos presentes estavam concentrados nas zonas urbanas e rurais. A 
estrutura e a organização das brinquedotecas no ambiente escolar se caracterizam 
em diversos espaços e os professores inserem em seus planejamentos atividades no 
espaço lúdico, baseando suas práticas em várias teorias, sendo eles os principais 
norteadores do trabalho lúdico com as crianças. As brinquedotecas apresentaram, em 
sua maioria, acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Verificou-se 
que existe uma organização e delimitação do tempo e frequência das crianças na 
brinquedoteca, com número significativo de participação concentrado no público-alvo 
da educação infantil. Constatou-se, também, que é realizada a aquisição e 
manutenção dos brinquedos, incluindo sua higienização.  
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ABSTRACT 
 

The playful activity in early childhood education is relevant since it is one of the 
languages that the child uses to build reality and, for this reason, factors such as 
time, space, school organization, pedagogical practice of the teacher are no neutral 
and it all influences the development and learning of the child who remains in the 
school environment for more than a third of his/her day. On this context, school 
playrooms appear, offering varied possibilities of toys and games that can promote 
the enrichment of children‟s playful actions, at the same time that they are articulated 
to the political-pedagogical proposal of the school and to the teacher‟s practices. 
However, some challenges arise for there to be playrooms in early childhood 
education, of which the following stand out: lack of legislation to encourage the 
construction of school playrooms, teacher training and adequate infrastructure. In this 
perspective, the question that guided the present research was: How are the play 
spaces (especially the playrooms, when there are) characterized for children in early 
childhood? The general objective was to analyze the playrooms present in Brazilian 
Municipal Centers for Early Childhood Education (MCECE). As specified objectives, 
this study aims to: identify the presence of toys in MCECE; analyze the profile and 
practice the professional who accompanies a child in the playroom; seek to know the 
organization of time, space and toys in the playroom. This research is characterized 
as qualitative descriptive and quantitative, linked to the Postgraduate Program 
Master and PhD in Methodologies for the Teaching of Language and its 
Technologies, from Pitágoras Unopar University. For data collection, an online 
questionnaire structured with 35 questions was used as an instrument. The 
questionnaires were applied to students of the Distance Pedagogy course at a 
private University, who participate in a scientific initiation Project at e-learning called 
“Study of the profile of toy libraries in Brazilian Municipal Centers for Early CHildhood 
Education- PIC E-learning”. The students investigated 246 MCECE from different 
regions of Brazil. The data analysis was organized in two axes: a) Characterization of 
Municipal Early Childhood Education Centers; and b) Playful spaces, playrooms and 
pedagogical practice in the Municipal Centers for Early Childhood Education. The 
results indicated that the playrooms or, when there were no playrooms, the play 
spaces present were concentrated in urban and rural areas. The structure and 
organization of playrooms in the school environment are characterized in different 
spaces and the teachers insert activities in the play space into their planning, basing 
their practices on various theories, which are the main guidelines of play work with 
children. Most of the playrooms have accessibility for people with special needs. It 
was found that there is an organization and delimitation of the time and frequency of 
children in the playroom, with a significant number of participation concentrated in the 
target audience of early childhood education. It was also found that toys are 
purchsed and maintained, including their hygiene.  
 
Keywords: Teaching. Child Education. Play. Toys. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Iniciei meus estudos no ensino superior no ano de 2006, em uma Faculdade 

privada no município de Ivaiporã, no estado do Paraná, e a escolha pelo curso de 

Licenciatura em Pedagogia decorreu do desejo de ser professor. Após a conclusão 

da graduação vieram os aperfeiçoamentos, cursei quatro cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu Especialização: 1) Educação Especial: Atendimento às necessidades 

especiais; 2) Arte e Educação; 3) Gestão Escolar: Supervisão e Orientação;  

4) Educação Infantil e Anos Iniciais do ensino fundamental.  

Ao finalizar a Licenciatura em Pedagogia, fui convidado para trabalhar em um 

projeto do SESC, em parceira com uma escola municipal de Ivaiporã, para lecionar 

aulas de língua portuguesa para estudantes do ensino fundamental I do 1º ao 5º ano 

em período contraturno, com duração de 12 meses.    

A partir de 2010 fui promovido para a função de Técnico Administrativo II, para 

trabalhar diretamente com os professores, coordenadores e atendimentos discentes 

da graduação no período noturno e no presente ano (2014), por meio de um processo 

seletivo, comecei a trabalhar no departamento de assistência social do município de 

Ivaiporã, como coordenador responsável de um Centro Recreativo Educacional de 

crianças, adolescentes e jovens, pelo período determinado de 12 meses. Com 

encerramento do contrato com o município, vieram as oportunidades de trabalhar na 

rede estadual de educação do Paraná como professor e pedagogo (2011 a 2017) por 

meio do processo seletivo simplificado (PSS). Concomitantemente, lecionei aulas de 

musicalização para alunos da educação infantil aos anos iniciais do ensino 

fundamental, em um colégio particular. As aulas integravam ações pedagógicas 

lúdicas promotoras de interação e participação constante dos estudantes.  

Durante a trajetória acadêmica tive muitas experiências e práticas exitosas 

com os níveis que contemplam a educação escolar, embora todas as ações e os 

planos desenvolvidos fossem parte da matriz curricular do curso, despertaram em 

mim várias ideias de articulação entre ludicidade e práticas pedagógicas. Entre as 

ideias suscitadas naquele momento e que me despertaram interesse estava à 

elaboração de um projeto de uma brinquedoteca dentro da faculdade para atender a 

comunidade externa, especialmente as crianças e os adolescentes carentes. Mas, 

em razão da inexistência de um espaço adequado e falta de recursos financeiros, o 

projeto não se concretizou. 
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No ano de 2015 iniciei em um novo emprego, em uma faculdade no interior da 

região Norte do Paraná, como pedagogo responsável pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Acessibilidade, onde realizei atendimentos aos discentes e 

docentes da referida instituição, com orientações e encaminhamentos aos 

problemas e desafios encontrados em face do processo de ensino e aprendizagem. 

Dessas experiências, cada vez mais sentia a necessidade de formação, a fim 

de me apropriar de conhecimento recente e científico voltado ao tema ensino e 

aprendizagem, com estratégias diferenciadas. Foi a partir deste momento que 

busquei, em 2016, pelo Programa de Mestrado da Universidade Pitágoras Unopar, 

em Metodologia para o Ensino das Linguagens e suas Tecnologias. 

No Programa de Mestrado da Universidade Pitágoras Unopar iniciei como 

aluno especial e cursei três disciplinas, dentre elas a disciplina “Abordagens 

cognitivistas da aprendizagem: Autorregulação e implicações educacionais”, que 

trata, entre outros assuntos, do processo de autorregulação da aprendizagem por 

meio do uso de estratégias, sendo uma delas os jogos. 

A disciplina me proporcionou construir mais conhecimento sobre o processo 

de ensino e aprendizagem na qualidade de proposta promotora da autonomia, tanto 

do professor quanto do aluno e a ludicidade como uma estratégia, na qual o aluno é 

convocado afetivamente a agir frente às situações ocorridas no jogo. Pude concluir 

que as ações do jogador, quando realizadas de modo autônomo, podem promover a 

apropriação, de fato, do conhecimento pelo indivíduo. 

Tal conhecimento chamou minha atenção e foi ao encontro do que eu já 

considerava verdadeiro em relação ao processo de ensino e aprendizagem e às 

ações que eu realizava em minha prática. Isto me motivou a participar do grupo de 

estudo e pesquisa da professora Luciane Bianchini, cujas discussões se 

relacionavam às “Brinquedotecas brasileiras em Centros Municipais de Educação 

Infantil”. No grupo foram abordados e discutidos textos teóricos e pesquisas que 

tratavam dos jogos em processos de escolarização. 

Das disciplinas e do grupo de estudo originou o meu projeto inicial de 

mestrado, voltado para uma proposta lúdica direcionada aos alunos da educação 

especial. 

Com o meu ingresso no programa e em reuniões com minha orientadora – 

professora Drª. Luciane Bianchini – ficou decidida a realização de uma pesquisa a 

ser aplicada pelos alunos em processo de formação do curso de Pedagogia EaD (de 



17 

diferentes regiões do Brasil) para “Caraterização de Brinquedotecas presentes em 

Centros Municipais de Educação Infantil brasileiros” e, assim, alimentar os dados 

com informações ao nosso grupo de estudo e pesquisa bem como desenvolver 

conhecimento que contribuísse com a temática sobre a ludicidade como estratégia 

de ensino e aprendizagem. 

A ludicidade é um tema pesquisado por vários autores (OLIVEIRA, S. M. L., 

2000; OLIVEIRA, 2007; ROSSETTI-FERREIRA et al., 2007) e áreas do 

conhecimento. Resultados indicam a brincadeira como uma linguagem infantil 

promotora de desenvolvimento e aprendizagem. Mendonça (2003, p. 46) considera 

que “por meio da brincadeira as crianças constroem laços afetivos e criam mais 

autonomia, pois, enquanto brincam: criam, inventam, constroem, descobrem, 

experimentam e acabam participando do mundo”. 

Para Rossetti-Ferreira et al. (2007, p. 101), pesquisadora do tema ludicidade 

na infância, quando a criança brinca, “entra no mundo imaginário onde ela é autora 

do seu script”. Em outras palavras, a ludicidade convoca a criança a uma “ação” 

posicionando-a de modo ativo na situação de brincadeira. Neste contexto de 

interatividade com objetos e pessoas, a criança pode construir conhecimento com 

maior implicação de sua parte, pois é ela quem controla, organiza a cena que ela 

mesma criou e que muitas vezes pode ser uma representação da mesma cena 

vivenciada na vida real, só que de modo passivo (BIANCHINI, 2005).  

Tomando por base esta ideia de “autoria de conhecimento enquanto brinca” é 

que neste trabalho de dissertação de mestrado, quando o termo “atividade lúdica” for 

utilizado, estará se referindo à ludicidade como uma ação realizada pela criança de 

forma construtiva, autônoma e não diretiva e sem sentido para ela. 

Há vários aspectos a considerar sobre a ludicidade, entre eles é quando esta 

se relaciona à escola, pois se faz necessário conhecer, bem como refletir sobre os 

espaços, o tempo destinado a tal atividade, uma vez que em muitos contextos 

apresentam-se precariedade nos objetos, espaços físicos e até em como deve ser a 

ação mediadora do educador (KRAMER, 2005, 2009). 

Pesquisas destinadas à atividade lúdica dentro da rotina escolar (ALMEIDA, 

2005; OLIVEIRA, S. M. L., 2000; OLIVEIRA, 2007; ROSSETTI-FERREIRA et al., 2007) 

têm apresentado indicativos de que em muitos centros de educação infantil o tempo 

destinado à atividade lúdica fica à margem, sem um olhar planejado e pedagógico 

quando são incluídas atividades lúdicas às ações práticas com as crianças. 
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Outro aspecto a considerar sobre a necessidade de planejamento e 

organização no contexto da Educação Infantil incluindo reflexões sobre as práticas 

educativas e ludicidade. Segundo os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil:  

 

[...] crianças e profissionais da Educação Infantil passam, em média, um 
terço de seu dia no interior da creche ou da pré-escola que frequentam e 
por isso a qualidade desses ambientes afeta significativamente o 
desenvolvimento humano além de influenciar o projeto político-pedagógico 
e o processo educacional ali desenvolvidos. (BRASIL, 2006, p. 34). 

 

Maria Malta Campos e Silvia Helena Vieira da Cruz (2006) publicaram o livro 

Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil: o que pensam e querem os sujeitos 

deste direito. Nesta produção, as autoras pesquisaram crianças, professores e 

comunidade escolar e destacam o quanto é relevante que as escolas de educação 

infantil possuam “mais e melhores brinquedos”, bem como espaços organizados 

para brincar (CAMPOS; CRUZ, 2006, p. 111). Tal organização não significa 

imobilizar as ações infantis, ou seja, que a criança não pode construir e até 

transformar os objetos e espaços com brinquedos, mas que a disponibilização de 

espaços com variedade de brinquedos para brincar é importante para elas. As 

crianças indicaram detalhadamente na pesquisa os brinquedos que desejariam ver 

nas escolas bem como enfatizaram o quanto os brinquedos e brincadeiras são 

importantes para elas. Na perspectiva das crianças o que torna a escola legal são os 

brinquedos e as brincadeiras.  

Sendo assim, compreender como ocorre a atividade lúdica em contextos 

educativos bem como o lugar que ocupa na escola implica considerar a criança e o 

que realmente faz sentido para ela.  

Ao referir-se à criança ou à infância, esta se modifica assim como os 

brinquedos dentro de um contexto histórico. No caso do conceito de infância e dos 

direitos destinados a ela, também se pode verificar as modificações ocorridas ao 

longo da história e refletir sobre a relação implicativa entre infância e ludicidade. 

A respeito do conceito de infância e ludicidade na atualidade, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (1990), em seu artigo 16, quando delimita o termo 

“criança” para todo ser humano até 12 anos de idade, apresenta vários direitos que 

devem ser respeitados, em relação à criança, entre eles o direito à liberdade de 
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brincar, praticar esportes e se divertir. As leis voltadas às crianças e ao seu direito à 

educação mostram avanço, pelo menos no plano legal, de uma visão que 

historicamente deixou de considerá-la como um adulto em miniatura para uma 

concepção de criança com especificidades, cidadã e com direitos. (FERRONATO; 

BIANCHINI; PROSCÊNCIO, 2017). 

Sobre as leis para a infância, Paschoal e Machado (2009) destacam que a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, o 

atendimento às crianças foi incluído no sistema de ensino, com isso as creches de 

viés assistencialista passam a ser de responsabilidade da educação.  

Para Rosseti-Ferreira et al. (2007), a LDB, ao incluir o atendimento à criança 

pequena no sistema de ensino, significou considerar a criança dentro de um rol de 

direitos, entre eles de ser criança e de brincar enquanto aprende e se desenvolve na 

escola.  

A LDB nº 9.394/1996 “apresenta exigências de um plano pedagógico e a 

formação adequada para os profissionais dessa etapa de ensino, com vistas a uma 

educação de qualidade para as crianças” (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 26). 

No entanto, para que a prática educativa com crianças tenha características 

pedagógicas com qualidade, foram produzidos alguns documentos orientadores aos 

professores. Inicialmente tem-se o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998), depois as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2010) e Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2017). Vale destacar que em todos eles a ludicidade é 

contemplada nas práticas como proposta de ensino e aprendizagem, 

especificamente no RCNEI (1998), destaca-se que o eixo norteador de uma prática 

pedagógica na educação infantil deve ser: interações e brincadeiras. 

Paschoal e Machado (2009) ressaltam que, com a implantação do RCNEI, as 

situações pedagógicas referem-se ao ato de educar, isto é, propiciar situações de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagem orientadas para o desenvolvimento integral 

das capacidades infantis. 

Nesse sentido, na busca em cumprir a legislação a respeito dos direitos da 

criança para o desenvolvimento de suas capacidades infantis, depara-se com 

espaços que podem ser propícios aos cuidados e brincadeiras como é o caso de 

propostas que envolvem Brinquedotecas nas instituições de educação infantil.  
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Historicamente, a primeira brinquedoteca surgiu, no Brasil, na década de 

1970. As denominações para os espaços do lúdico para as crianças são muitas, 

contudo o termo brinquedoteca foi oficializado pela Associação Brasileira de 

Brinquedotecas (ABBri), no início da década de 1980. No Brasil, há cerca de 180 

brinquedotecas inscritas, desde 2005, em diferentes regiões do país, com variados 

objetivos e características, como por exemplo: brinquedotecas hospitalares, 

escolares, empresariais, entre outras (RAMALHO, 2000). 

No caso da Educação Infantil, sabe-se que muitas salas são concebidas 

como espaços multiuso (BRASIL, 2006), ou seja, divide-se a sala com cantos para 

leitura, brincadeiras, entre outros, sem a previsão de uma brinquedoteca, pois 

muitas vezes as condições são inadequadas para instalações de Brinquedotecas em 

suas estruturas físicas. Quando há brinquedotecas, em sua maioria são precárias, e 

ainda assim são denominadas de “brinquedotecas”. O que existe são espaços 

lúdicos com alguns brinquedos para as crianças ou apenas uma caixa com 

brinquedos dentro (CUNHA, 1996). 

Com base em estudos e pesquisas realizados em 2006, o Ministério da 

Educação publicou os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Educação Infantil 

(BRASIL, 2006), enfatizando a importância do espaço físico e do projeto pedagógico 

para o desenvolvimento integral da criança. A publicação destaca que a criança 

precisa brincar em espaços variados na escola e fora da escola, como em parques, 

museus, com “inserção em práticas culturais da comunidade, participação em 

apresentações musicais, teatrais, fotográficas e plásticas, visitas a bibliotecas, 

brinquedotecas [...]” (BRASIL, 2009, p. 15). Ou seja, o incentivo está em levar a 

criança até uma brinquedoteca e não em construir um projeto na escola que viabilize 

a brinquedoteca escolar. 

Para Kishimoto (1994), definir a brinquedoteca como um ambiente equipado 

de brinquedos e brincadeiras com fins de desenvolver o exercício lúdico infantil 

espontâneo implica ir além dessa descrição, pois, a brinquedoteca evidencia um 

caminho de lutas pelas políticas públicas e a história de uma conquista para a 

criança ao direito de brincar.  

Por outro lado, cabe considerar que, se de um lado a brinquedoteca 

representa conquista ao direito de brincar da criança, para Cunha (1996), entre os 

desafios encontra-se o de promover incentivo para a construção de brinquedotecas 

nas escolas infantis. Talvez muitos não invistam em brinquedotecas por vários 
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motivos, entre os quais se destacam dois: legalmente a obrigatoriedade da 

existência de brinquedotecas está prevista apenas para os hospitais; e a falta de 

conhecimento sobre os resultados positivos no desenvolvimento e na aprendizagem 

das crianças que interagem em brinquedotecas escolares. 

 

1.1 Problema 

 

À vista das ideias expostas anteriormente sobre a importância da atividade 

lúdica na educação infantil – a brinquedoteca como um espaço com possibilidades 

variadas de brinquedos que poderiam promover enriquecimento das ações lúdicas 

infantis e os desafios de falta de formação docente e falta de infraestrutura quando 

se pensa em brinquedotecas nos centros de educação infantil – a questão que se 

apresenta para a presente pesquisa é: Como se caracterizam os espaços lúdicos 

(em especial as brinquedotecas) destinados à criança da educação infantil? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar as brinquedotecas presentes em 

Centros Municipais de Educação Infantil brasileiros.  

Especificamente, os objetivos desta pesquisa consistiram em: 

 

 Identificar a existência de brinquedotecas em Centros Municipais de 

Educação Infantil brasileiros. 

 Analisar o perfil do profissional que acompanha a criança na brinquedoteca.  

 Conhecer a organização do tempo e espaço da brinquedoteca. 

 Analisar a prática docente junto à criança na brinquedoteca.  

 Analisar a organização dos brinquedos utilizados. 

 

A pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa e passou pela aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Unopar. Ocorreu no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), utilizado para formação acadêmica dos alunos do curso de 

Pedagogia a Distância de uma Universidade particular. Os alunos participantes1 da 

                                                      
1
  Os alunos participantes da pesquisa fazem parte do projeto “Estudo do perfil das Brinquedotecas 
em Centros Municipais de Educação Infantil Brasileiros – PIC EaD”, que é um projeto e iniciação 
científica destinado aos alunos da Educação a Distância. 
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pesquisa aplicaram um questionário na educação infantil em suas respectivas 

cidades, totalizando 246 centros infantis.  

 

1.3 Estrutura  

 

O trabalho foi estruturado em três seções, além da introdução e das 

considerações finais da pesquisa. A primeira reflete estudos sobre a Educação 

Infantil e a criança que brinca, ressaltando a concepção de infância no período da 

Idade Média, o atendimento às crianças durante a Revolução Industrial de maneira 

assistencialista, a implantação das primeiras creches no Brasil. Aborda, também, o 

surgimento da legislação nesta área – a Constituição de 1988, o ECA e a LDB – que 

apresenta pontos jurídicos determinantes nas políticas voltadas para a infância e, 

por fim, destaca o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 

(BRASIL, 1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI (BRASIL, 2010), contribuindo para a implantação de práticas educativas nos 

Centros de Educação Infantil. 

Para aprofundar o tema sobre a Brinquedoteca como espaço do brincar na 

Educação Infantil, a segunda seção promove uma busca por estudos na base de 

dados de Teses e Dissertações da CAPES. 

Na terceira e última seção, apresenta-se a pesquisa realizada pelos 

acadêmicos do curso de Pedagogia EaD, nos Centros Municipais de Educação 

Infantil brasileiros, correspondentes às cidades em que residiam, com a intenção de 

conhecer e analisar os espaços destinados à ludicidade, entre eles as 

brinquedotecas escolares, quando estas existiam. 

Por fim, finaliza-se o trabalho com considerações reflexivas pautadas nos 

resultados da pesquisa realizada, a qual permitiu concluir que um lugar de qualidade 

e promotor do desenvolvimento integral da criança da Educação Infantil encontra-se 

na possibilidade do exercício da atividade lúdica. Ou seja, a criança precisa brincar 

para organizar a realidade e, por passar uma boa parte do tempo de seu dia na 

escola, a brinquedoteca, embora não se apresente em todos os locais pesquisados, 

pode ser uma proposta interessante de articulação da prática pedagógica com o 

projeto da escola e o desenvolvimento e a aprendizagem infantil. 
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A CRIANÇA QUE BRINCA 

 

Para compreender a educação infantil hoje, o modo como está estruturada e 

as práticas referidas à infância, em especial aquelas que articulam brincadeiras, faz-

se necessário olhar para o histórico deste contexto. Para isto, a presente seção 

apresenta como a concepção de infância que se tem hoje foi construída, as leis e 

documentos referentes ao atendimento inicialmente assistencialista e hoje educativo 

na Educação Infantil, com documentos orientadores das práticas e que acentuam o 

direito do brincar na etapa da educação infantil.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2009), em 

relação à ludicidade na Educação Infantil, em seu artigo 9º, estabelecem como eixo 

estruturante das práticas pedagógicas com as crianças: as interações e a 

brincadeira. O reconhecimento legal da importância do espaço lúdico nas práticas 

pedagógicas demanda, por parte do professor, uma reestruturação de organização 

do planejamento de atividades.  

 

2.1 Concepções e ressignificação dos espaços destinados à criança pequena 

 

Na história sobre a infância, é possível verificar que o modo como a criança é 

concebida na atualidade não é o mesmo de antes, bem como quando se originou a 

ideia sobre a infância. 

Ariès (1978), em seus estudos de iconografia, identificou em quadros da 

época imagens da criança com vestimentas semelhantes às do adulto. O autor 

avança nesta análise e considera que, inicialmente, a criança era concebida como 

um adulto em forma reduzida, sua educação e cuidados eram de responsabilidade 

da mãe. Para Ariès (1978, p. 11) “[...] mal adquiria algum embaraço físico, era 

misturada aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos”. 

Na sociedade medieval tradicional não se encontrava um sentimento de 

família com relação à criação dos filhos. Não havia distinção de adultos e crianças, 

usavam os mesmos estilos de roupas e linguagem quando se reportavam às 

crianças. Após o período da Idade Média, da Revolução Industrial, do Iluminismo e 

com a constituição dos estados laicos, a criança passa a ser vista como um ser 

social e intelectual para sociedade. É neste contexto que se encontra, por exemplo, 

a figura do Pedagogo, que era escravo e que conduzia a criança para escola. Neste 
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período somente a nobreza tinha acesso à escola e a um tratamento diferenciado da 

criança pobre (ARIÈS, 1978). 

Mas é no momento em que a mulher sai de casa para trabalhar ajudando no 

sustento familiar que surge o seguinte problema: encontrar um local para deixar 

seus filhos. Muitas fábricas passaram a organizar um espaço, no qual as crianças 

eram “cuidadas”, “assistidas” enquanto as mães trabalhavam.  

Outras formas de atendimento também aparecem neste período, como 

destacado por Paschoal e Machado (2009), que explicam que a inserção da mulher 

na indústria altera a estrutura social da época, bem como dos hábitos familiares e 

“as mães operárias que não tinham com quem deixar seus filhos, utilizavam o 

trabalho das conhecidas mães mercenárias” (PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 80). 

As mães mercenárias eram aquelas que optaram por não trabalhar nas fábricas e 

vendiam seus serviços para abrigarem e cuidarem dos filhos de outras mulheres. 

Neste contexto, as autoras concluem que o atendimento à criança pequena origina-

se de uma necessidade caracterizada pelo assistencialismo (PASCHOAL; 

MACHADO, 2009).  

No Brasil, em 1899, no Rio de Janeiro, é inaugurada a primeira creche 

destinada a filhos de operários da Fábrica de Tecidos Corcovado. Após, em 1901, 

foram inauguradas em São Paulo escolas maternais e creches agregadas a asilos 

para órfãos, chegando a 18 unidades maternais e 19 creches-asilo no ano de 1910. 

Em Belo Horizonte, em 1908, a prefeitura inaugurou a Escola Infantil Delfim Moreira 

e, em 1914, a Escola Infantil Bueno Brandão. Em Porto Alegre, a primeira creche foi 

inaugurada somente na década de 40 do século XX (KUHLMANN JR., 2003). 

Sobre as creches, Aragão e Kreutz (2010, p. 28) consideram que, 

inicialmente, estas instituições não tinham um caráter de ensino e o objetivo 

fundamental era “dispor um espaço para que as crianças ficassem enquanto suas 

mães trabalhavam, estando livres dos perigos do mundo e cuidadas em sua saúde e 

higiene”. 

Kuhlmann Jr. (2005, p. 487) reafirma a função das creches: “O papel da 

creche é, primordialmente, o de assistir à criança que fica privada dos cuidados 

maternos em razão do trabalho da mãe fora do lar. A creche é uma obra auxiliar da 

família, cuida da criança para a família, sem desligá-la do lar”. 

Sobre o atendimento assistencialista à criança, Kuhlmann Jr. (2005, p. 184) 

considera que este “promove uma pedagogia da submissão, que pretende preparar os 
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pobres para aceitar a exploração social”. De modo geral, o objetivo das instituições 

públicas era alimentar, higienizar, promover a segurança física da criança. 

Outro fato a considerar é que até aproximadamente a década de 1970 não 

havia leis que regulamentassem tal atendimento, bem como, que garantissem novas 

formas de atender a criança (PASCHOAL; MACHADO, 2009). 

Entretanto, por volta de 1980, manifesta-se o interesse de vários setores em 

relação à infância, a fim de refletir sobre os direitos e a possibilidade de uma 

educação de qualidade para ela. Entre os setores da sociedade, Paschoal e 

Machado (2009, p. 85) destacam “organizações não-governamentais, pesquisadores 

na área da infância, comunidade acadêmica, população civil e outros”.  

Prosseguindo na história da infância e dos atendimentos destinados a esta 

categoria, um marco importante a considerar foi a Constituição Federal de 1988. 

Para Paschoal e Machado (2009), com a Constituição Federal inicia-se um novo 

olhar, uma nova concepção de infância, pois a partir deste momento a criança é 

introduzida no rol de direitos como sujeito cidadão. Um dos direitos a destacar é o 

direito à educação (BRASIL, 1988). 

De acordo com Bittar, Silva e Mota (2003), em 1988, houve um esforço 

coletivo dos diversos segmentos parlamentares e da sociedade, no intuito de 

assegurar na Constituição, no art. 208, inciso IV, que é “dever do Estado, o 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade” 

(BRASIL, 1988). Concatenando, assim, o disposto no art. 211, § 2º, que os 

municípios atuarão, prioritariamente, na educação infantil e no ensino fundamental.  

Dessa forma, a legislação maior reconheceu, pela primeira vez, no seu art. 

205, “que a educação é direito de todos e dever do estado e da família, que será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade” (BRASIL, 1988). 

A partir dessa Lei, as creches, anteriormente vinculadas à área de assistência 

social, passaram a ser de responsabilidade da educação (PASCHOAL, MACHADO, 

2009).  

Mais tarde, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

– Lei nº 8.069/90 – foi regulamentado em seu art. 3º que a criança e o adolescente 

devem ter assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, para 

que seja possível, desse modo, ter acesso às oportunidades de  

“[...] desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade” (BRASIL, 1990). 
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O ECA apresenta pontos jurídicos determinantes para as políticas voltadas 

para a infância:  

 

O ECA estabeleceu um sistema de elaboração e fiscalização de políticas 
públicas voltadas para a infância, tentando com isso impedir desmandos, 
desvios de verbas e violações dos direitos das crianças. Serviu ainda como 
base para a construção de uma nova forma de olhar a criança: uma criança 
com direito de ser criança. Direito ao afeto, direito de brincar, direito de 
querer, direito de não querer, direito de conhecer, direito de sonhar. Isso 
quer dizer que são atores do próprio desenvolvimento. (FERREIRA, 2000, 
p. 184). 

 

Nessa linha de pensamento, Craidy e Kaercher (2001) complementam que:  

 

O ECA determinou ainda a criação dos Conselhos da Criança e do 
Adolescente e dos Conselhos Tutelares. Os primeiros devem traçar as 
diretrizes políticas e os segundos devem zelar pelo respeito aos direitos das 
crianças e dos adolescentes, entre os quais o direito à educação, que para 
as crianças pequenas incluirá o direito a creches e pré-escolas. (CRAIDY; 
KAERCHER, 2001, p. 24). 

 

Assim, essas instituições deverão integrar-se com as famílias e a 

comunidade, para que juntos possam “oferecer o que a criança necessita para o seu 

desenvolvimento e para a sua felicidade” (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 26). 

Entre os anos de 1994 e 1996, o MEC organiza e publica o documento 

“Política Nacional de Educação Infantil”, que estabelece diretrizes pedagógicas e de 

recursos humanos:  

 

[...] com o objetivo de expandir a oferta de vagas e promover a melhoria da 
qualidade de atendimento nesse nível de ensino: “Critérios para um 
atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das 
crianças”, que discute a organização e o funcionamento interno dessas 
instituições; “Por uma política de formação do profissional de educação 
infantil”, que reafirma a necessidade e a importância de um profissional 
qualificado e um nível mínimo de escolaridade para atuar nas instituições de 
educação infantil; “Educação infantil: bibliografia anotada” e “Propostas 
pedagógicas e currículo em educação infantil”. (PASCHOAL; MACHADO, 
2009, p. 85-86). 

 

Além da Constituição Federal e do ECA, o Congresso Nacional sancionou a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 20 de dezembro de 

1996, declarando, em seu art. 29, a educação infantil como primeira etapa da 

Educação Básica:  



27 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. (BRASIL, 1996, p. 17). 

 

A partir deste momento, a etapa da educação infantil deixou de estar 

articulada somente à política de assistencialismo passando, assim, a integrar-se à 

política nacional de educação no Brasil. Complementam Craidy e Kaercher (2001), 

que a referida lei faz exigências de um plano pedagógico e a formação adequada 

para os profissionais dessa etapa de ensino, com vistas a uma educação de 

qualidade para as crianças.  

 

A LDB determina ainda que cada instituição do sistema escolar (portanto, 
também as instituições de educação infantil) deverá ter um plano 
pedagógico elaborado pela própria instituição com a participação dos 
educadores e que os educadores deverão ter sempre que possível o curso 
superior e como formação mínima o curso normal com especialização em 
educação infantil. (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 24-25).  

 

Assim, pode-se observar que a qualidade do atendimento das crianças nessa 

etapa começa a se consolidar.  

Ainda, sob a ótica da legislação, o MEC publicou, no ano de 1998, o 

documento “Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil” (BRASIL, 

1998), elaborado com o objetivo de contribuir para a implantação de práticas 

educativas nos Centros de Educação Infantil. Além de “apresentar orientações 

didáticas para os profissionais que atuam com crianças de zero a seis anos de 

idade” (PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 86). 

Desse modo, o RCNEI deixa claro que as situações pedagógicas referem-se 

ao ato de educar:  

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser 
e estar com os outros, em uma atitude de aceitação, respeito e confiança, e 
o acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade 
social e cultural. (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

Em 2010, o MEC apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2010), mais um documento orientador das práticas 

pedagógicas para atender as crianças pequenas, bem como deixa claro na 
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Resolução CNE/CEB nº 5/2009, em seu artigo 4º, a concepção de criança como 

sujeito histórico e de direitos. A criança:  

 

[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
(BRASIL, 2009, p. 12). 

 

Em 2017 é apresentada a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que 

coloca a criança no centro do processo educativo e enfatiza o direito que ela tem de 

aprender e desenvolver-se. 

Observa-se, até aqui, a concepção de infância sendo gradativamente 

modificada e um novo olhar sendo considerado em relação à criança. 

 

2.2 Atividades lúdicas: um espaço de demarcação da cultura  

 

Quando se pensa em jogos e brincadeiras pode-se questionar: Quem nunca 

brincou ou qual criança não gosta de brincar? Qual o brinquedo favorito na infância? 

Em se tratando do jogo, suas origens foram ao longo do tempo limitando a 

recreação. Os jogos de destaque na antiguidade eram os jogos de carta, ímpar, par, 

entre outros. A contemporaneidade trouxe a mudança de concepção de jogo 

acompanhada concomitantemente de uma nova percepção de infância, em que o 

jogo passou a ser considerado como um meio de reflexão.  

Para Huizinga (2000, p. 37), a cultura é levada em consideração nesse 

contexto: 

 

É que a cultura surge sob a forma de jogo, que ela é, desde seus primeiros 
passos, como que “jogada”. Mesmo as atividades que visam à satisfação 
imediata das necessidades vitais, como por exemplo, a caça, tendem a 
assumir nas sociedades primitivas uma forma lúdica. A vida social reveste-
se de formas suprabiológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob 
a forma de jogo, e é através deste último que a sociedade exprime sua 
interpretação da vida e do mundo. 

 

Assim, o jogo é produzido no meio social e precisa, entre as suas 

características, ser fictício. As crianças devem sentir prazer ao jogar e estarem livres 

para criar e mudar suas regras. 
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As brincadeiras, assim como os brinquedos, são transmitidas de geração para 

geração, apresentando-se de novas maneiras, muitas vezes ressignificadas pela 

criança com base no que elas ouviram de pais, avós, tios, entre outros. 

Huizinga (2000) define etimologicamente a palavra como derivada de jogo do 

latim ludus, sendo traduzida também por brinquedos e brincadeiras. O autor 

descreve a presencialidade do jogo em toda a parte do mundo, caracterizado como 

fator cultural das interações lúdicas. 

 

A primeira característica fundamental do jogo é o fato de ser livre, de ser ele 
próprio liberdade. A segunda característica é que o jogo não é a vida 
corrente, nem vida real, pelo contrário, é uma evasão da vida real para uma 
esfera temporária de atividade com orientação própria. A terceira 
característica é o isolamento e a limitação. É o jogando até ao fim dentro de 
certos limites de tempo e espaço. A limitação no espaço é ainda mais 
flagrante do que a limitação no tempo. Todo jogo se processa e existe no 
interior de um campo previamente delimitado, de maneira material e 
imaginária, deliberada e espontânea. (HUIZINGA, 2000, p. 10-11). 

 

Quem, quando criança, não brincou de Soldadinho de chumbo, pião, peteca, 

bilboquê, pular amarelinha, cabra-cega, bolinhas de gude, tiro ao alvo, carrinhos de 

rolimã, recitar parlendas, trava-línguas, entre tantas outras brincadeiras tradicionais 

que nos foram ensinadas pelos nossos pais, avós e irmãos mais velhos. 

De maneira saudosa, Bosi (1979) traz memórias de pessoas nascidas entre 

os anos de 1897 a 1906, que em um meio urbano pobre de São Paulo, brincavam 

na rua, nas calçadas, em terrenos baldios e sem muitos brinquedos: 

 

A rua Conselheiro Nébias era uma maravilha porque a gente brincava de 
amarelinha, pegador, de lenço – atrás, podia atravessar a rua correndo, 
ficava à vontade [...] Brincávamos de “Senhora Dona Sancha”; “A Canoa 
Virou” [...] (Dona Alice). (p. 51). 

 

Naquela época não existia brinquedos [...] Eu fazia carrinhos com rodas de 
carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me 
machuquei porque na rua não tinha carros [...] A criançada corrida e jogava, 
no meio da rua, futebol com bola feita de meia [...] (Senhor Ariosto).  
(p. 103). 

 

Não tivemos brinquedos, fazíamos papagaios, os quadrados, para empinar 
no Morro dos Ingleses. Brincávamos de pegador, de barra – manteiga, de 
roda. Vivina pulou corda como ninguém imagina: corda simples, de dois, 
passeio na corda, duas meninas entrando de cada lado, cruzando e saindo. 
(Senhor Antônio). (p. 165). 
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Esses depoimentos de indivíduos que nasceram no começo do século 

avaliam o brincar das nossas crianças nos dias de hoje, mostrando como as 

brincadeiras e os brinquedos mudaram ao longo da história.  

Nesse viés, pode-se considerar que uma brincadeira é característica de um 

povo pela época e peculiar a determinada cultura, pois, certas formas de brincar são 

reconhecidamente universais, como empinar pipa, pular corda e “A canoa virou”. 

Para Kishimoto (1994), as brincadeiras eram de cunho social e todos 

(crianças e adultos) participavam de maneira comunitária. Assim, pode-se perceber 

que eram transmitidas de geração em geração, de pais para filhos. 

O brincar existe desde o surgimento do homem, pois com qualquer objeto 

pode-se inventar uma brincadeira, pode-se criar um brinquedo, desde um simples 

cabo de madeira – que pode se transformar em cavalo, espada, cajado, etc. –, como 

uma folha, uma pedrinha, dependendo da imaginação de cada um. 

Assim, as brincadeiras são ressignificadas pelas crianças quando brincam, 

independentemente de sua época ou idade, pois é direito da criança o brincar.  

Ferronato e Batista (2013, p. 126) ressaltam que o direito de brincar está 

expressamente declarado no art. 31 da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança (1989): 

 

Art. 31. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e 
ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem 
como à livre participação na vida cultural e artística. Os Estados Partes 
promoverão oportunidades adequadas para que a criança, em condições de 
igualdade, participe plenamente da vida cultural, artística, recreativa e lazer.  

 

Assim, o que resulta é o entendimento do reconhecimento da infância, fase 

em que é concedido à criança o direito de brincar para que possa usufruir de sua 

liberdade para os momentos de faz de conta e de imaginação. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, p. 27): 

 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que 
assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as 
crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e 
substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel 
assumido, utilizando-se de objetos substitutos. 

 

As brincadeiras traduzem para as crianças costumes, formas e pensamentos 

na medida em que manipulam objetos e desenvolvem seus ensinamentos.  
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Em face de tais constatações, é imprescindível o papel dos indivíduos 

preocupados com a infância, como pais, professores e comunidade em geral, pois, 

deve-se resgatar o espaço que as brincadeiras e os brinquedos vêm perdendo na 

sociedade. Salienta-se, ainda, que “a brincadeira tem um papel especial e 

significativo na interação criança – adultos e criança – criança. Através da 

brincadeira as formas de comportamento são experimentadas e socializadas” 

(FRIEDMANN, 1996, p. 30). 

Segundo Dornelles (2001, p. 103):  

 

A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância 
carrega consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura 
infantil, desenvolvendo formas de convivência social, modificando-se e 
recebendo novos conteúdos, a fim de renovar a cada nova geração. É pelo 
brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia a vitória da aquisição 
de um novo saber fazer, incorporado-o a cada novo brincar. 

 

Certamente, na visão da autora, o jogo e o brincar caminham juntos para que 

as crianças possam ampliar suas experiências, uma vez que o segundo é um 

momento lúdico de aprendizagem, da busca de novas relações, de produção da 

criatividade e do respeito ao próximo. 

 

2.3 Práticas educativas: interações e brincadeiras 

 

As mudanças na concepção de infância decorreram em novas demandas, 

como a necessidade de novas formas para atender as crianças em espaços 

educativos. Para isto, faziam-se necessárias orientações sobre como, na prática, as 

ações de cuidados caracterizadas como assistencialistas poderiam ser modificadas 

para uma prática educativa. Embates surgiram, sobretudo pela falta de 

entendimento de muitos ao considerarem um olhar dualista, em que uns defendiam 

a ideia de que as práticas caracterizadas por “cuidados” representavam ações 

assistencialistas e, portanto, deveriam deixar de existir nos centros de educação 

infantil e outros defendiam a ideia de que somente as ações “educativas” deveriam 

fazer parte deste contexto. 

Em outras palavras, as indagações eram: Quando um professor educa não 

deve cuidar? Quando um professor cuida ele não pode educar? Questionamentos 

como estes aumentavam neste momento e, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2010), as práticas 
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pedagógicas que compõem a proposta curricular nos CMEIs e Pré-Escola, devem 

apresentar integração entre cuidar e educar. Nas DCNEI fica claro que a etapa da 

Educação Infantil “[…] constitui estabelecimentos educacionais públicos ou privados 

que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade” (BRASIL, 2010, p. 25). 

Ainda sobre as práticas pedagógicas, nas quais as ações de cuidar e educar 

devem estar plenamente integradas, deve-se articular com ações para a criança 

explorar o mundo a sua volta (ROSSETTI-FERREIRA, 2003). 

 Nessa perspectiva, dois eixos estruturantes do Currículo são apresentados: 

as interações e as brincadeiras. 

Para o desenvolvimento da criança no espaço escolar, é necessário oferecer 

oportunidades das trocas entre adultos e a própria criança por meio das brincadeiras, 

propiciando-lhe o direito de se expressar e desfrutar da curiosidade e da criatividade. 

Dessa forma, destaca-se a teoria sociointeracionista de Vygotsky (1998), que defende 

a ideia da necessidade das crianças interagirem com o brincar para se desenvolver, 

como também preceitua o MEC no contexto da Educação Infantil. 

 

Sendo assim, a promoção de atividades que, favoreçam o envolvimento da 
criança em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a criação 
de situações imaginárias, tem nítida função pedagógica. A escola, e 
particularmente, a Pré-escola poderiam se utilizar deliberadamente desse 
tipo de situações para atuar no processo de desenvolvimento das crianças. 
(VYGOTSKY, 1998, p. 67). 

 

Essas ações pedagógicas de interações e brincadeiras são extremamente 

importantes para a criança na Educação Infantil, pois refletem o cotidiano em que 

poderão demonstrar suas tristezas, alegrias, sentimentos, emoções e o prazer em 

poder estar participando daquele processo e se desenvolvendo integralmente. É por 

intermédio da brincadeira que a criança desperta sua imaginação, o meio de se 

expressar, cria sua própria linguagem por meio de gestos e de atitudes.  

Tanto o eixo interações quanto o eixo brincadeiras devem garantir à criança 

experiências que “promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança” (BRASIL, 2010, p. 25). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, ao 

estabelecerem como eixos estruturantes do currículo as interações e as 
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brincadeiras, articulam esses princípios éticos, políticos e estéticos para a produção 

do conhecimento das crianças nas Instituições infantis:  

 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades.  
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito 
à ordem democrática.  
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. (BRASIL, 
2010, p. 16). 

 

Ainda na observância das Diretrizes, as Instituições de Ensino que ofertam a 

Educação Infantil devem garantir em suas propostas pedagógicas o cumprimento 

pleno de sua função sociopolítica, especialmente no tocante à ludicidade para as 

crianças:  

 

Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 
comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 
planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. 
(BRASIL, 2010, p. 17). 

 

Há de se considerar que os objetivos constantes no referido documento 

asseguram à criança, entre outros direitos importantes, o da brincadeira:  

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças. (BRASIL, 2010, p. 18). 

 

Em concordância com esses princípios, Kishimoto (2010, p. 5) reitera a 

importância do brincar nessa etapa de ensino:  

 

Todo o período da educação infantil é importante para a introdução das 
brincadeiras. Pela diversidade de formas de conceber o brincar, alguns 
tendem a focalizá-lo como característico dos processos imitativos da 
criança, dando maior destaque apenas ao período posterior aos dois anos 
de idade. O período anterior é visto como preparatório para o aparecimento 
do lúdico. No entanto, temos clareza de que a opção pelo brincar desde o 
início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações 
pedagógicas de maior qualidade. (KISHIMOTO, 2010, p. 5). 
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Assim, o professor ou educador na Educação Infantil, ao cuidar e educar as 

crianças deve preocupar-se em proporcionar espaços estimulantes onde às crianças 

possam manusear brinquedos, viver seus momentos simbólicos, participar de jogos, 

explorar espaços livres ou planejados, escolher do que irão brincar e com quem, 

assegurando-lhes, assim, maior autonomia.  

No artigo 9º do RCNEI (BRASIL, 1998), os eixos estruturantes das práticas 

pedagógicas são as interações e a brincadeira. De acordo com o referido artigo, é 

na brincadeira que a criança realiza interações e socialização, bem como no brincar, 

que caracteriza o cotidiano da infância por meio do qual a criança expressa afetos e, 

assim, o professor poderá mediar frustrações, resolver conflitos e regular emoções.  

Para Kishimoto (2010, p. 10), esses conflitos podem acontecer por vários 

motivos: 

 

Durante a brincadeira podem surgir confrontos: um empurra o outro, quer 
tomar-lhe o brinquedo, o que obriga a professora a intervir para que a 
criança aprenda a partilhar a brincadeira com o amiguinho e a controlar 
sentimentos de raiva quando não consegue o brinquedo. A mediação da 
professora é essencial para que a criança aprenda a enfrentar conflitos 
durante a brincadeira. 

 

Ainda sob esse prisma, a BNCC (BRASIL, 2017) posiciona a criança no centro 

do processo educativo e garante o que ela tem de direito de aprender. Assim, institui 

em sua organização que, em meio aos seis Direitos de Aprendizagem está o brincar:  

 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais. (BRASIL, 2017, p. 34). 

 

E para acentuar o direito do brincar na etapa da Educação Infantil, e 

considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, o 

referido documento apresenta uma síntese da aprendizagem no campo da 

experiência com traços, sons, cores e formas no ato de brincar:  

 

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, 
percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se 
por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se 
com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, 
observações e expressão corporal. (BRASIL, 2017, p. 50). 
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Kishimoto (2010) demonstra, de maneira exemplificada, como o professor 

pode conduzir o ato de brincar na Pré-Escola: 

  

Brincar com sucata e blocos desenvolve o senso estético e a criatividade 
porque a criança lhes dá o formato que quer, expressando sua forma de ver 
o mundo, como fez uma criança que observou o pai reformar o jardim de 
sua casa e, na creche, usou blocos de construção para fazer um jardim 
similar ao construído por seu pai. No faz de conta, a criança utiliza a panela 
de barro ou alumínio para fazer comida, a rede, o berço ou o cesto para pôr 
a boneca para dormir. Organiza o espaço da casinha com objetos, conforme 
vê fazer em casa; pinta e desenha com traços, cores e formas valorizados 
pela família, construindo brinquedos ou objetos de seu interesse; dança, 
canta, narra e participa de festas populares típicas da comunidade. 
(KISHIMOTO, 2010, p. 10). 

 

Entretanto, de maneira geral, a BNCC reforça que a criança é a protagonista 

do ensino e um dos seus direitos de aprendizagem é o brincar, como meio de 

expandir seus conhecimentos sobre o eu, o outro e o nós. 
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3 BRINQUEDOTECA: ESPAÇO DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Educação Infantil, na atualidade, é decorrente de uma história de embates, 

desafios e concepções que acompanharam a infância em seus aspectos históricos, 

políticos e sociais. 

Esta seção traz estudos que elucidam o histórico da brinquedoteca,  

o valor dos jogos, brinquedos e brincadeiras ao longo dos tempos e suas funções no 

desenvolvimento da criança, bem como apresenta esse espaço como possibilidades 

para potencializar a ludicidade infantil.  

 

3.1 Como surgiu a brinquedoteca  

 

O espaço lúdico está relacionado à escola e possibilita pensar o tempo e os 

espaços destinados a tal atividade. Neste contexto surge a brinquedoteca, um local 

organizado com a finalidade de potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento 

infantil.  

Nylse Helena da Silva Cunha, pesquisadora do tema brinquedoteca, explica 

como surgiu este espaço com brinquedos para as crianças. A autora relata que a 

primeira brinquedoteca originou-se em Los Angeles, no período da Escola Nova, em 

1934. O objetivo, na época, foi “tentar resolver o problema de crianças de uma 

escola que roubavam brinquedos de uma loja próxima. Com esse fato iniciou-se um 

serviço de empréstimo de brinquedos” (CUNHA, 1996, p. 15).  

Até hoje existe esse serviço em Los Angeles, denominado “Los Angeles 

Toyloan”. Em outros locais podia-se também encontrar outras denominações, tais 

como Toy-Library (biblioteca de brinquedo), na Inglaterra; Ludothéque, na França; 

Lekoteks, na Suécia; Brinquedoteca ou Ludoteca, no Brasil, influenciadas por 

portugueses que se instalaram em diversos pontos do mundo (CUNHA, 1996). 

Cunha (1996) caracteriza a brinquedoteca como um “espaço preparado para 

estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade de 

brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico. É um lugar onde tudo 

convida a explorar, a sentir, a experimentar” (CUNHA, 1996, p. 40). 

A brinquedoteca deve apresentar um ambiente criativo para estimular “as 

brincadeiras de „faz de conta‟, dramatização, a construção, a solução de problemas, 

a socialização e a vontade de inventar” (CUNHA, 1996, p. 41). Ainda de acordo com 
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a autora, a expansão das brinquedotecas em vários países da Europa deu-se a 

partir da década de 1960 e assumiu várias funções.  

Com a expansão e o trabalho realizado em diversos países, o objetivo das 

brinquedotecas ou ludotecas sempre se manteve, segundo Cunha (1996, p. 43):  

 

É de propiciar às crianças melhores condições para brincar, o atendimento 
adquire em cada país características próprias e, algumas vezes, 
denominações diferentes; mas o espírito do trabalho é bem igual no que se 
refere ao amor pelas crianças e ao reconhecimento do valor das atividades 
lúdicas. A brinquedoteca é um espaço ideal para que seja cultivada uma 
forma de convivência espontânea e democrática, calcada no respeito mútuo 
e renovada pela postura criativa de seus participantes.  

 

No Brasil, a brinquedoteca inicia-se em 1973, em uma Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE), no estado de São de Paulo. A nomenclatura 

utilizada na época – Ludoteca – visava estimular as crianças com deficiências, 

tornando-se um setor de Recursos Pedagógicos dentro da própria APAE. Neste 

mesmo ano foi implantado o rodízio de brinquedos e materiais pedagógicos, 

tornando-se uma biblioteca circulante (CUNHA, 1996). 

Por volta de 1981, instala-se a primeira brinquedoteca brasileira, também em 

São Paulo, com objetivos diferenciados das “Toy-Libraries” e com características e 

filosofias voltadas às necessidades da criança brasileira, priorizando o ato de 

brincar, dando incentivo a um movimento de expansão da ideia a outras pessoas e 

instituições. Neste contexto, em 1984 surge a Associação Brasileira de 

Brinquedoteca (ABBri), fundada por Nylce Helena da Silva Cunha, sem fins 

lucrativos, tendo promovido inúmeros eventos. Desde então a ABBri tem se mantido 

atuante na divulgação, no incentivo e na orientação às pessoas e instituições 

(CUNHA, 1996). 

A esse respeito, Santos (1995, p. 8) ressalta que:  

 

No ano de 1984 foi criada a Associação Brasileira de Brinquedoteca, o que 
fez crescer a movimento no Brasil. Inúmeros eventos foram realizados, 
começando a surgir brinquedotecas em diferentes estados brasileiros. 
Desde então a Associação Brasileira tem se mantido a atuante na 
divulgação, no incentivo e na orientação a pessoas e instituições.  

 

Na perspectiva de Mendonça (2003), criar um ambiente lúdico é proporcionar 

condições para que as crianças brinquem e expressem sua criatividade. É atender 

às necessidades lúdicas das crianças, promovendo seu desenvolvimento integral. 
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Segundo Mendonça (2003, p. 46):  

 

Brincando a criança representa o mundo externo, interioriza e constrói o 
próprio pensamento. Brincando a criança relaciona-se com os outros 
promovendo desenvolvimento e construção do conhecimento. Brincando a 
criança constrói laços afetivos, incorpora valores, fortalece a autoestima e a 
autonomia. Brincando a criança expressa sua cultura e utiliza-se a cultura 
para brincar. Brincando cria, inventa, constrói, transforma, experimenta [...] 
descobre, e participa do mundo. 

 

Para Kishimoto (1994) organizar um espaço como a brinquedoteca, permite 

compreender as crianças e desenvolver a autonomia para suas próprias escolhas. O 

brincar no espaço lúdico pode ocorrer em diversos contextos e propostas culturais 

de infância. 

 

3.2 Brinquedoteca na Educação Infantil: O brincar na ação docente  

 

A educação infantil é direito de todas as crianças, independente da sua idade, 

da sua classe social e econômica, é a superação da visão assistencial no segmento 

educativo (KUHLMANN JR., 2000). 

 As atividades e práticas pedagógicas, nesta primeira etapa da educação 

básica, constituem-se em singulares no processo educacional, sendo a brincadeira 

parte integrante desta organização. O jogo, o brinquedo e as brincadeiras devem ser 

eixos norteadores do trabalho infantil, no entanto, é preciso refletir sobre isso ocorre 

no dia a dia das instituições. De acordo com Kishimoto (2009), há um 

distanciamento da prática com o espaço e as brincadeiras, havendo uma 

dissociação em algumas propostas que as incluem, sendo utilizadas para ensinar 

conteúdos, de alfabetização e demais conhecimentos. Quando senão optam pelo 

brincar livre em espaços impróprios, sem suporte de material. O brincar livre é 

desejável, mas se torna utópico, pois a criança não dispõe de novos materiais e de 

espaços para programar suas brincadeiras. 

Fortuna (2011), em contrapartida, argumenta que há uma crescente 

valorização do brincar e discussões referentes aos jogos, brinquedos e brincadeiras 

no desenvolvimento infantil, no entanto, as instituições têm procurado suprir essas 

demandas, dispondo de um espaço específico para essas atividades, com o nome 

de brinquedoteca. Os brinquedos, brincadeiras e jogos podem estar articulados com 

o ambiente escolar, dessa forma, é preciso entender que o espaço brinquedoteca 
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valoriza o brincar, mas refere-se a um alerta de pretensão conquistada na 

instrumentalização do ato de brincar.  

 É de responsabilidade da instituição de educação infantil propiciar às 

crianças, brincadeiras, brinquedos e jogos que respeitem a concepção do patrimônio 

lúdico. Assim, o jogo, o brinquedo e a brincadeira são atribuídos não apenas ao 

sujeito que brinca, mas por gerações e povos que constituem a história (FORTUNA, 

2011). 

  Para Ferronato, Bianchini e Proscêncio (2017, p. 455): 

 

O brincar é juridicamente um direito de liberdade da criança que é 
reconhecida como pessoa de interesse, desejos e vontades muito 
singulares. Por isso, deve ser garantido já que é sua realidade bem como 
um elemento indispensável para que ela se desenvolva de forma plena e 
saudável. O brincar é a manifestação da liberdade da criança e é 
reconhecido como um direito porque somente ela pode exercê-lo por si 
contando com o apoio, o respeito e estímulo do adulto. 

 

Sobre a brinquedoteca, Campos (2011), considera que o trabalho neste 

ambiente deve estar alinhado às práticas pedagógicas dos professores, apresenta a 

dimensão lúdica como mais um segmento a ser contemplado no processo de 

desenvolvimento da criança na educação infantil. 

 Na visão da autora supramencionada, é necessário dar sentido à ação 

docente. O espaço da brinquedoteca precisa ser explorado com intenções lúdicas 

que desenvolvam na criança o senso de autonomia, sem estar vinculada aos 

conteúdos de ensino, desde que desenvolva criatividade, fantasia, a magia que os 

brinquedos, jogos e brincadeiras proporcionam para a criança brincante.  

 Neste sentido, Brougère (2004) escreve que os profissionais que atuam nas 

brinquedotecas precisam ter um conhecimento além dos brinquedos. O autor 

enfatiza que se faz necessário apresentar para as crianças o que elas não 

conhecem. Oportunizar este conhecimento garante um ambiente com brinquedos 

diferenciado do que é proposto na escola. A escolha dos jogos e brinquedos deve 

suprir preconceitos e considerar o tempo histórico das crianças. 

 Em relação ao acesso aos brinquedos e à condução desse trabalho com a 

criança, Atkinson (2011) define que: 

 

As brinquedotecas têm como proposta fornecer brinquedos e jogos como 
recursos para o brincar. O empréstimo de brinquedos não é essencial, 
embora a maioria das brinquedotecas o faça [...] O objetivo de prover a 
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brinquedoteca com brinquedos e jogos é favorecer o brincar, que pode se 
dar em uma brinquedoteca ou em qualquer outro lugar. Uma brinquedoteca 
pode fornecer brinquedos e jogos também para outros fins, como para 
promover a aprendizagem ou habilidades, para manter as tradições 
culturais, para ajudar os pais na criação dos filhos ou para promover um 
comportamento responsável nas crianças, por exemplo, mas o brincar é um 
sujeito essencial. (ATKINSON, 2011, p. 36). 

 

Outro ponto de extrema relevância para que a ação docente possa ser 

concretizada na etapa da Educação Infantil é a visão que o professor terá da criança 

para definir suas práticas. Se o professor pensar a criança/infância como um ser 

ativo no processo de ensino e aprendizagem, observando suas características 

próprias e, que a infância é a fase inicial na construção de um ser humano, com 

certeza buscará práticas que valorizem essas características contribuindo, assim, 

para o desenvolvimento de suas potencialidades.  

Nessa perspectiva, sustenta-se a ideia de que as crianças são seres sociais 

ativos, em processo de construção e cabe ao docente proporcionar atividades 

didático-pedagógicas que possam propiciar o seu desenvolvimento nos aspectos 

físicos, sociais, emocionais e cognitivos. Um dos meios são as brincadeiras que 

produzem sentidos às ações das crianças.  

Nesse viés, é necessário que o professor passe por duas fases muito 

importantes durante suas atividades pedagógicas no ambiente da Educação Infantil, 

como demonstra Micarello (2006, p. 81): 

 

O estádio de renovação é marcado por um desejo de mudanças 
fundamentadas numa reflexão sobre as aquisições já feitas em termos da 
carreira, por uma busca de novas formas de conduzir suas atividades, 
fugindo das rotinas e buscando entre pares um espaço para discussão e 
reflexão sobre questões da prática. [...] no estádio da maturidade o 
professor se percebe como um profissional confiante em suas 
competências, colocando-se, com base em suas experiências, questões 
com relação à sua atuação profissional no contexto mais amplo da 
sociedade em que está inserido. 

 

Essa constatação converge para reflexões de que o professor deve sempre 

renovar suas práticas pedagógicas com ações reflexivas e críticas, reconhecendo 

que a criança é um sujeito histórico de direitos e que os momentos de brincadeiras, 

de fantasia e imaginação não devem ser privados.  

Assim, no estágio de maturação de sua prática pedagógica, poderá observar 

que será com base nas brincadeiras e imaginação que as crianças irão 

representar seu mundo, seus costumes e cultura.  
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Assim, Nunes, Corsino, Kramer (2009, p. 12-13) apresentam os avanços e as 

pesquisas na área da educação infantil, que visam às perspectivas de mudanças e 

valorização dos profissionais que atendem nesta etapa de ensino: 

 

[...] as pesquisas sobre educação infantil têm caminhado em paralelo com 
os avanços das políticas públicas em relação (1) à democratização do 
acesso (expresso de modo concreto no aumento do número de matrículas) 
e (2) à melhoria da qualidade empreendida pelos sistemas municipais e 
estaduais de ensino (alguns mais do que outros), mobilizados graças ao 
impacto dos movimentos sociais e das mudanças legais e institucionais, 
engendradas também pelo governo federal. A elaboração de diretrizes e a 
definição de critérios de qualidade, a recente aprovação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) e a ampliação do ensino fundamental 
para nove anos abrem perspectivas de mudanças. 

 

3.3 As legislações e os tipos de brinquedotecas 

 

Hoje, no Brasil, o reconhecimento legal das brinquedotecas está pautado na 

Lei nº 11.104/05, que torna obrigatório o espaço de brinquedoteca em hospitais, no 

regime de internação pediátrica, por meio do respeito e integridade na humanização 

do paciente. Não se evidencia na lei as orientações de como este espaço pode ser 

elaborado dentro das instituições. No entanto, é preciso buscar auxílio de um 

profissional qualificado especializado em brinquedoteca, com um olhar cuidadoso e 

sensível na montagem deste espaço no ambiente hospitalar.  

 

Art. 1 (Lei 11.104, de 21 de março de 2005) Os hospitais que ofereçam 
atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, com brinquedotecas nas 
suas dependências. Art. 2º (Lei 11.104, de 21 de março de 2005) 
Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta Lei, o espaço provido de 
brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças e seus 
acompanhantes a brincar. (BRASIL, 2005). 

 

Pode-se considerar o Marco Legal da primeira Infância no artigo 5º da Lei  

nº 13.257, de 08 de março de 2016, que situa as áreas de prioridades e primazias 

das políticas para a criança. 

 

Art. 5º (Lei nº 13.257 de 08 de março de 2016) Constituem áreas prioritárias 
para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação e a 
nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a 
assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço 
e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e de 
pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que 
evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. (BRASIL, 2016). 
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Sendo assim, os espaços destinados a brinquedotecas devem ser pensados 

com relevância de oportunizar: brincadeiras, jogos, brinquedos, cultura, assistência, 

saúde e educação.  

 Com base no contexto histórico das brinquedotecas citadas anteriormente, 

percebe-se que, ao longo dos anos, foram criadas várias brinquedotecas, cada uma 

com sua finalidade e público específicos, sem perder os princípios relacionados a este 

espaço.  

Neste sentido, Kishimoto (2003, p. 55-63), baseada no referencial de Cunha 

(1993), define os tipos de brinquedotecas, a saber:  

 

Lekotec - Como sinônimo de brinquedoteca, na Suécia é espaço utilizado 
para atender as pessoas com necessidades especiais.  
Brinquedotecas Comunitárias ou de bairro - Atende a população de um 
bairro ou mais, geralmente é mantida pela prefeitura, organizações 
filantrópicas ou associações. Destinada ao público local oferecem 
empréstimos de brinquedos e atividades complementares. Promove a 
interação entre família, rever amigos e fazer novos amigos com diferentes 
idades e situações sociais econômicas; 
Brinquedotecas para crianças Portadoras de Deficiência físicas e 
mentais - É espaço que faz adaptações de brinquedos para atender alguma 
modalidade de deficiência motora, visual, auditiva ou mental. Com uma 
equipe preparada para auxiliar as crianças e família. Segue modelo da 
Lekotec implantando na Suécia.  
Brinquedotecas em Universidades - O objetivo é capacitar e desenvolver 
os recursos humanos, de forma inicial e continuada que valorizem o brincar 
por meio da pesquisa e assessorias de serviços à comunidade.    
Brinquedotecas para Testes de Brinquedos - Sua funcionalidade está 
ligada a pesquisa de mercado e consumo de brinquedos. Pode oferecer um 
espaço para uma visão lúdica, como também ser forte aliada de empresas 
fabricantes de brinquedos conforme as normas de segurança vigentes do país. 
Brinquedoteca Hospitais - Com a ação lúdica é disposta a minimizar as 
dores e possíveis traumas causados pela internação de crianças em 
ambientes hospitalares. 
Brinquedotecas Circulantes - Pode ser criada dentro de um ônibus para 
circular dentro da própria cidade ou nas proximidades, está presente nas 
comunidades que não tem brinquedotecas fixas. É comum encontrar em 
cidades nos países europeus.  
Brinquedotecas em Centros Culturais - Voltada sempre para arte e 
cultura em centros e de exposições, museus, teatros. A visão sempre de 
aproximar as crianças da brinquedoteca realiza-se até concursos 
brinquedos entre outras atividades. 
Brinquedotecas junto a Bibliotecas - Espaço em que a criança tem 
disponível uma variedade de brinquedos para serem emprestados.  
Brinquedotecas Temporárias - Um espaço que oferece período 
determinado na modalidade de brinquedoteca, normalmente está vinculado 
em um tempo curto de duração e combinado em datas especiais.  
Brinquedotecas Escolares - Presente em um espaço lúdico com diversas 
oportunidades do brincar contribui de forma positiva e enriquecedora no 
desenvolvimento do ensino e aprendizagem da criança. (KISHIMOTO, 2003, 
p. 55-63). 
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3.4 Pesquisas sobre as brinquedotecas na Educação Infantil 

 

Com o intuito de obter mais informações sobre o tema, realizou-se uma busca 

para identificar estudos (teses e dissertações) que tratem da brinquedoteca. Para 

este fim utilizou-se o Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES. 

Elegeu-se esta base por reunir acervo com número considerável de publicações,  

o que facilitou a pesquisa. Para a busca foram utilizados os seguintes descritores 

(palavras-chave): Ensino. Educação Infantil. Brincar. Brinquedotecas. 

Para organização de dados coletados neste levantamento bibliométrico foram 

adotados procedimentos de organização que auxiliaram na análise dos resultados, 

com base na planilha proposta por Da Silva, Hayashi e Hayashi (2011). 

Para obtenção dos resultados da pesquisa, foram utilizados 10 descritores 

que baseiam os objetivos do presente trabalho, sendo eles: “Educação Infantil” AND 

“Brinquedoteca” AND “Infância”; “Educação Infantil” AND “Brinquedoteca” AND 

“Criança”; “Educação Infantil” AND “Brinquedoteca”; “Educação Infantil” AND 

“Brinquedoteca escolar”; “Brinquedoteca escolar” AND “criança”; “Brinquedoteca 

escolar” AND “Infância”; “creche” AND “Brinquedoteca” AND “Infância”; “creche” 

AND “Brinquedoteca” AND “criança”; “creche” AND “Brinquedoteca”; “creche” AND 

“Brinquedoteca Escolar”.  

 A Tabela 1, a seguir, apresenta o resultado da pesquisa realizada no BDTD 

da CAPES ao qual estão relacionados os descritores e a quantidade de trabalhos 

encontrados neste instrumento de busca. 

 

Tabela 1 - Pesquisa no Banco de Dados de Teses e Dissertações, CAPES  

Termos da busca Resultado Total 

“Educação Infantil” AND “Brinquedoteca” AND “Infância” 11 

“Educação Infantil” AND “Brinquedoteca” AND “Criança” 13 

“Educação Infantil” AND “Brinquedoteca”  24 

“Educação Infantil” AND “Brinquedoteca escolar”  02 

“Brinquedoteca escolar” AND “criança” 03 

“Brinquedoteca escolar” AND “Infância” 02 

“creche” AND “Brinquedoteca” AND “Infância” 03 

“creche” AND “Brinquedoteca” AND “criança” 03 

“creche” AND “Brinquedoteca” 05 

“creche” AND “Brinquedoteca Escolar” 00 

Total de Trabalhos para Tabulação 66 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A pesquisa indicou 66 trabalhos no BDTD da CAPES, dos quais 39 estavam 

repetidos, resultando em 27 trabalhos sobre o tema, conforme expressa o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Trabalhos Identificados na Busca Bibliométrica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os descritores utilizados permitiram identificar a divisão dos estudos por área, 

que resultou em 22 trabalhos concentrados na Educação, e os demais apenas três 

eram da área da Psicologia; um de Ensino e um na área de Engenharia de 

Produção, como se pode verificar no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Divisão dos Trabalhos por área de Estudo 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir, o Gráfico 3 expressa a distribuição dos trabalhos publicados por 

ano, desde 1997 até 2018. 
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 Gráfico 3 - Trabalhos publicados por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se que, gradativamente, há um aumento nas pesquisas com o passar 

dos anos, com ênfase nos anos de 2012, 2013, 2014, 2016 e 2018. 

Sobre os programas de pesquisa observa-se no Gráfico 4, a seguir, que os 

maiores números de trabalhos pulicados estão concentrados nas instituições na 

esfera pública, federal e estadual. Com os dados tratados em porcentagem, 

descritos no Gráfico 4, foi possível compreender esta discrepância: Federal 44%; 

Estadual 30%; Privada 26%; Municipal 00% e Comunitária 00%. 

 

 Gráfico 4 - Instituições pesquisadoras 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos programas de mestrado e doutorado, localizou-se um total de 27 

trabalhos, dos quais 22 são de programas de mestrado e 5 de doutorado. 

A seguir, o Gráfico 5 traz o gênero dos(as) autores(as) estudados(as), o que 

caracterizou a maior porcentagem do sexo feminino, com 19 publicações; e 8 para o 

sexo masculino. 
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Gráfico 5 - Gênero dos autores(as) estudados(as) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Cabe salientar que a pesquisa realizada no BDTD da CAPES objetivou filtrar 

a quantidade de Pesquisas por regiões do Brasil. Assim, verificou-se que, das cinco 

regiões do Brasil, somente a região Norte não foi identificada produção nos 

indicadores procurados. Nas demais regiões, o número foi encontrado em baixas, 

médias e em grandes escalas de resultantes, como mostra o Gráfico 6.  

 

Gráfico 6 - Pesquisas por regiões do Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Valendo-se desses resultados, partiu-se para a pesquisa com os alunos do 

curso de Pedagogia EaD, a fim de poder conhecer e analisar as brinquedotecas 

presentes em Centros de Municipais de Educação Infantil brasileiros, em que os 

estudantes estão localizados.  
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4 AS BRINQUEDOTECAS VISITADAS PELOS ESTUDANTES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA EAD 

 

Descrever o caminho percorrido para a realização de uma pesquisa implica 

considerar os objetivos da proposta. Desse modo, a presente pesquisa objetivou 

analisar as brinquedotecas presentes em Centros Municipais de Educação Infantil 

brasileiros. A seguir, apresenta-se como a pesquisa foi realizada. 

 

4.1 Método 

 

4.1.1 Caracterização da pesquisa 

 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa quantitativa e qualitativa 

descritiva. Portanto, para a compreensão deste estudo foram apreciadas as 

respostas dos acadêmicos do curso de Pedagogia EaD, que investigaram os 

Centros Municipais de Educação Infantil correspondentes às cidades onde residiam, 

com a intenção de caracterizar as brinquedotecas existentes.  

Minayo (2001) fundamenta com grande relevância a pesquisa qualitativa do 

presente trabalho. 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 21-22). 

 

A pesquisa descritiva, em virtude de suas variáveis técnicas de aplicabilidade 

e coleta de dados, pode determinar resultados característicos de uma população ou 

fenômeno, permitindo, assim, que sejam observados, analisados, classificados e 

interpretados (RODRIGUES, 2007). 

 

4.1.2 Participantes da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no ambiente virtual com a participação de 246 

Centros Municipais de Educação Infantil. 
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Gráfico 7 - Centros Municipais de Educação Infantil pesquisados 
por regiões do Brasil 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A referida pesquisa foi aplicada pelos acadêmicos do curso de Pedagogia a 

Distância de uma Universidade particular, os quais participam do projeto “Estudo do 

perfil das Brinquedotecas em Centros Municipais de Educação Infantil Brasileiros – 

PIC EaD”. (O PIC EaD é um projeto e iniciação científica destinado aos alunos da 

Educação a Distância). 

 

4.1.3 Local da pesquisa 

 

A aplicação desta pesquisa ocorreu no ambiente virtual criado para os alunos 

participantes do projeto “Estudo do perfil das Brinquedotecas em Centros Municipais 

de Educação Infantil Brasileiros – PIC EaD”.  

Todos os procedimentos éticos foram seguidos, tais como pedido de 

autorização dos alunos para utilização dos dados coletados e do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Unopar, a qual foi concedida sob o Parecer  

nº 3.017.450. 

 

4.1.4 Instrumento para coleta de dados com validação do questionário aplicado nos 

Centros Municipais de Educação Infantil 

 

O projeto PIC EaD ocorreu em duas edições, sendo a primeira desenvolvida 

em 2017 e a segunda em 2018.  
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Os alunos participantes desta pesquisa participaram da 2ª edição e o 

questionário por eles aplicado já havia sido validado na primeira edição. 

Para aplicação dos questionários, os alunos passaram por um processo 

formativo divido em três etapas. As duas primeiras etapas foram preparatórias, a fim 

de que, após sua realização, os participantes do PIC EaD pudessem aplicar o 

questionário em Centros Municipais de Educação Infantil. As etapas foram:  

 

1. NÍVEL BÁSICO: Formação sobre o que é iniciação científica (5 vídeos 

explicativos sobre o que é e como se faz pesquisa. Após assistirem aos 

vídeos, os alunos deveriam responder a uma avaliação, para então 

avançar para o próximo nível). 

2. NÍVEL ESPECÍFICO: Formação sobre brinquedoteca (os alunos assistiram 

a 4 vídeos e realizaram a leitura de 4 artigos científicos relativos ao tema 

brinquedoteca, brinquedo, classificação de brinquedoteca, educação infantil 

e criança). 

3. ATIVIDADE DE PESQUISA: Atividade empírica de pesquisa sobre 

brinquedotecas brasileiras. 

 

Cabe salientar que na terceira etapa – ATIVIDADE DE PESQUISA – os 

alunos aplicaram um questionário dividido em dois eixos: Questionário sobre o perfil 

da escola onde há brinquedotecas em Centros Municipais de Educação Infantil 

brasileiros (Apêndice A); Questionário sobre a caraterização das brinquedotecas em 

Centros Municipais de Educação Infantil brasileiros (Apêndice B). 

Os questionários foram disponibilizados na forma on-line ou em arquivo .pdf, 

caso o aluno desejasse imprimi-lo. Independentemente da escolha, o aluno seria o 

responsável por transcrever as respostas coletadas na pesquisa.  

Foi disponibilizado um vídeo com orientações para os alunos realizarem a 

aplicação. Além disso, também foi disponibilizada uma carta de apresentação nas 

escolas pesquisas.  

Os alunos poderiam responder ao questionário on-line com base em sua 

experiência de estágio, caso estivessem no quarto ou quinto semestre do curso. Ou 

poderiam dirigir-se a um CMEI para aplicá-lo a partir de sua observação na escola e, 

quando necessário, poderia realizar perguntas do questionário ao responsável pela 

instituição. 
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Ao todo o questionário continha 35 questões estruturadas abertas e fechadas. 

 

4.2 Análise e resultados da pesquisa  

 

As brinquedotecas são espaços destinados a atividade lúdica infantil e são 

promotoras de espaços que podem potencializar tal atividade. No referencial teórico 

deste trabalho foi apresentado que a legislação torna obrigatória apenas a 

brinquedoteca em hospitais. Também abordou-se sobre relevância da atividade 

lúdica no espaço da educação infantil para a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança. Sendo assim, questiona-se: Como estão os espaços destinados a esta 

atividade em Centros Municipais de Educação Infantil? Existem brinquedotecas 

nesses contextos? Como elas se apresentam? 

A presente pesquisa investigou 246 CMEIs distribuídos pelo território 

nacional, a fim de caracterizar este contexto e conhecer percepções e ações da 

prática pedagógica docente em relação à atividade lúdica. Para melhor organização, 

os dados foram divididos nos seguintes em eixos temáticos: a) Caracterização dos 

Centros Municipais de Educação Infantil; b) Espaços lúdicos, brinquedotecas e 

prática pedagógica nos Centros Municipais de Educação Infantil (Estrutura e 

funcionamento dos espaços lúdicos; Organização e caracterização dos brinquedos 

nos ambientes aplicados à ludicidade). 

 

4.2.1 Caracterização dos Centros Municipais de Educação Infantil  

 

À medida que a concepção de criança e de infância como sujeito de direito 

passa a ser relacionada à educação, a caracterização destes espaços também 

adquire cada vez mais um cunho educativo e menos assistencialista, independente 

de sua origem social.  

É, contudo, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

nº 9.394/96 – LDBEN, que se apresenta o primeiro texto legal a incluir a Educação 

Infantil na primeira etapa da educação básica. O documento define a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos de Educação Infantil fazerem parte dos 

sistemas de ensino. 

Na presente pesquisa buscou-se conhecer, inicialmente, um pouco sobre os 

246 Centros Municipais de Educação Infantil: sua localização, tempo de existência, 

algumas demandas de atendimentos e os níveis de escolarização atendidos por eles. 
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Gráfico 8 - Localização dos Centros Municipais de 
Educação Infantil 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se observar que a maior concentração dos Centros Municipais de 

Educação Infantil pesquisados está em zonas urbanas, com 223 escolas e 22 em 

zonas rurais, e 1 não informou a localização do seu município.  

De modo geral, como demonstra o Gráfico 9, os CMEIs pesquisados existem 

há mais de 20 anos. 

 

 Gráfico 9 - Tempo de Existência da Escola 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 9, indica o tempo de existência de cada CMEI, com 88 indicações 

para os CMEIs com mais de 20 anos de existência; 51 CMEIs possuem de 6 a 10 

anos; 37 têm de 15 a 20 anos; 26 de 11 a 15 anos; 20 estão com 1 a 3; 16 de 4 a 5 

anos; e 8 funcionam há menos de 1 ano. 
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Em relação ao número de crianças atendidas pelos CMEIs, o Gráfico 10 

expressa essa quantidade. 

 

 Gráfico 10 - Número aproximado de crianças atendidas 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que todas as escolas atendem todas as etapas de ensino como 

determina a legislação no país. O Gráfico 10 registra um número expressivo de 

alunos matriculados: 64 CMEIs atendem acima de 250 crianças; 58 CMEIs atendem 

de 151 a 200 crianças; 42 apresentam atendimento de 50 a 100 crianças; 27 CMEIs 

atendem a uma demanda de 101 a 150 crianças, 27 CMEIs com a mesma 

quantidade de respondentes prestam atendimento de 201 a 250 crianças; e, por fim, 

28 CMEIs apresentam a demanda de menos de 50 crianças. 

 

 Gráfico 11 - Níveis de ensino atendidos pelos CMEIs 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como observado no Gráfico 11, a maioria dos CMEIs pesquisados atende 

principalmente crianças que estão na Educação Infantil. Os dados revelam que 58 

CMEIs atendem Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º e 5º 

ano); 21 CMEIs englobam Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano); 24 CMEIs informaram atender Educação Infantil e 

Outros; e um total de 143 CMEIs atendem exclusivamente Educação Infantil. 

 

Gráfico 12 - Perspectiva da Proposta Pedagógica dos CMEIs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na proposta pedagógica indicada pelos participantes, expressa no Gráfico 12, 

pode-se observar que nos CMEIs predomina a perspectiva Construtivista (Piaget) 

com 143 indicações; a seguir a proposta Histórico Cultural (Vygotsky) com 61; e a 

proposta de Maria Montessori com 13 indicações; além de 29 que informaram adotar 

outras metodologias. Para oferecer um ensino adequado às necessidades de seus 

alunos, a escola precisa saber o que quer, envolvendo a equipe e a comunidade na 

definição das metas. De acordo com os resultados, destaca-se o construtivismo, que 

se diferencia por se tratar uma teoria sobre conhecimento e aprendizagem e não 

necessariamente uma teoria de ensino. Arce (2005) explica que o construtivismo é 

um processo de construção individual do sujeito que constrói sua realidade a partir 

de suas representações. Assim, a aprendizagem situa-se em cenários realistas, de 

forma que o sujeito traga os conteúdos necessários para que a aprendizagem 

ocorra. O conhecimento passa a ser fruto da interação com o meio, estabelecendo 
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negociações entre o externo e o interno. Nesse sentido, o ensino deve proporcionar 

ao aluno o aprender a aprender. Para o construtivismo, o professor é um mediador 

no processo de aprendizagem do aluno.  

Na atualidade, as Políticas e as escolas de Educação Infantil têm adotado os 

fundamentos de alguns teóricos construtivistas no intuito de aproximar o 

conhecimento da realidade da criança. Entre esses teóricos estão Piaget e Vigotski, 

que apesar de apresentarem algumas diferenças teóricas têm em comum o 

interacionismo em suas pesquisas sobre o desenvolvimento humano e a 

aprendizagem, apoiando-se na interação entre o sujeito e o meio. 

Como se pode observar, a maioria dos participantes da pesquisa pauta-se 

nessa proposta pedagógica, contudo apareceram ainda outras propostas como 

resposta ao questionário, como demonstra o Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Outras propostas pedagógicas indicadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A proposta pedagógica de uma escola é orientadora das práticas docentes. 

Também é importante ter clareza do referencial teórico que embasa tal proposta, 

visto que traz como princípios o processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolherem as vivências e os 

conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de 

sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de 

ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, 

diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira 

complementar a educação (BRASIL, 2017). 
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Diante dos resultados apresentados nos gráficos deste eixo, compreende-se 

a existência dos CMEIs em diferentes contextos sociais: urbanos e rurais. Nesta 

perspectiva, lê-se implicitamente a aplicabilidade das leis que regem a Educação 

Infantil, considerando o indicador do tempo de existência da escola e das demandas 

de atendimento, o que está atrelado ao processo educacional direcionado à 

formação das crianças e à concepção de infância nos ambientes culturais e 

influenciadores que vivem. 

 

4.2.2 Espaços lúdicos, brinquedotecas e prática pedagógica nos Centros Municipais 

de Educação Infantil 

 

A brincadeira é uma linguagem infantil e, portanto, precisa de espaço para 

expressão. Nesse sentido, nos contextos educativos faz-se necessário tempo e 

espaço para a criança manifestar-se. A brinquedoteca pode ser um destes espaços 

e pode favorecer a prática lúdica infantil, na medida em que apresenta variedade de 

brinquedos e situações para brincar.  

Com o intuito obter informações sobre a existência ou não de brinquedotecas 

nos CMEIs e, em caso de ausência deste espaço, foram pesquisados dados sobre o 

nome destinado ao contexto lúdico para a criança, bem como foi perguntado sobre 

como é denominado o espaço lúdico presente no CMEI. 

 

 Gráfico 14 - Denominação do espaço lúdico dos Centros 
Municipais de Educação Infantil 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os espaços lúdicos informados foram denominados, em sua maioria, de 

Brinquedotecas, com 80 respostas; observou-se que 54 participantes responderam 

que as atividades acontecem no canto da brincadeira; 25 nomearam como espaço 

lúdico; 26 indicaram outras nomeações; e 61 não responderam. O que causa 

preocupação, neste resultado, está relacionado a esses 61 participantes que não 

responderam, visto que, para o pesquisador, permanece uma lacuna e dá margem a 

uma nova questão-problema: Será que os professores participantes não conhecem 

este espaço, não o utilizam ou o espaço educativo não possui um espaço lúdico? 

Sobre as respostas relativas ao item “outro”, os participantes não indicaram 

um nome para o espaço lúdico, apenas indicaram o local onde ocorrem atividades 

relacionadas a este espaço na escola, como demonstra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Outras nomeações e compreensão como espaço lúdico 

Outros Espaços Quantidade 

Quadra 05 

Jardim 01 

Áreas Externas 04 

Áreas Internas 01 

Biblioteca 03 

Sala de Informática 01 

Solário 03 

Campo 01 

Quadra 01 

Espaço Reservado 01 

Pracinha ao lado da Escola 02 

Sala de vídeo 01 

Laboratório de Artes 01 

Gramado 01 

Total 26 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado expresso na Tabela 2 permite constatar que, o que por muitas 

vezes é considerado “espaço lúdico”, se remete ao ambiente fora da sala de aula. 

Segundo Barbosa (2010), é indiscutível que a ludicidade está presente em 

diferentes contextos, na escola, em casa, em qualquer lugar em que as crianças 

possam estar. Para elas, o brincar é algo mais que natural. O espaço para se utilizar 
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o lúdico está no cotidiano da criança, ou seja, na escola, em casa, nas praças, na 

rua e torna a aprendizagem algo natural, pois está inserido no seu dia a dia. 

Como investigação, buscou-se saber o tempo de existência desse espaço 

lúdico na escola, cujos resultados são demonstrados no Gráfico 15. 

Gráfico 15 - Tempo de existência do espaço lúdico na escola  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre os respondentes, 95 indicaram que o espaço lúdico na escola existe há 

mais de 5 anos; 22 responderam 3 anos; 20 indicaram 4 anos; 16 participantes 

responderam 5 anos; 15 marcaram 1 ano; 11 responderam 2 anos; e por fim, 67 não 

responderam ao questionamento. 

Pode-se inferir, com base nos dados da pesquisa, que o reconhecimento da 

importância em investir em espaços lúdicos nos CMEIs pesquisados aumenta a 

partir de 2013. Se for considerada a existência dos documentos legais relacionados 

à Educação Infantil, estes podem ter influenciado o RCNEI (BRASIL, 1998), as 

DCNEI (BRASIL, 2010), bem como a forma de se considerar a importância de tal 

espaço dentro dos CMEIs. 

Para as DCNEI (BRASIL, 2010), a atividade lúdica e o espaço para sua 

realização são importantes, pois a organização dentro da rotina e da própria escola 

proporciona um lugar para a criança brincar. Para Vera Barros de Oliveira (2000,  

p. 67) brincar significa:  

 

O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se 
como uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se 
consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece 
através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. 
Assim, através do brincar a criança pode desenvolver capacidades 
importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda 
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propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como 
afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.. 

 

O espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente e vice-versa. 

Todavia é importante esclarecer que essa relação não se constitui de forma linear 

(HORN 2004). O espaço físico está diretamente ligado ao ambiente em que a 

criança vive, assim, é indispensável para aprendizagem, pois por intermédio dele é 

possível estabelecer relações entre o ensino e a aprendizagem do aluno que se 

tornam significativos e de qualidade. Hank (2006) explica que, buscando uma 

perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem do educando no 

contexto da educação infantil, o espaço físico torna-se um elemento indispensável a 

ser observado. Horn (2004) argumenta que é no espaço físico que a criança 

consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em 

um pano de fundo no qual se inserem emoções. É no espaço físico que o aluno da 

educação infantil estabelece relações com o mundo, pois esses locais fazem parte 

da rotina diária e contribuem para a socialização e também para a aprendizagem. 

Assim sendo, um mesmo espaço pode ter ambientes diferentes, uma vez que a 

semelhança entre eles não significa que sejam iguais. Eles se definem com a relação 

que as pessoas constroem entre elas e o espaço organizado (HORN, 2004). 

Para aprofundar nossa visão, torna-se necessário saber quem faz a mediação 

entre esses espaços, por isso buscou-se informações sobre quem acompanha a 

criança na brinquedoteca escolar, cujos resultados encontram-se no Gráfico 16. 

 

 Gráfico 16 - Acompanhantes da criança na brinquedoteca escolar 



59 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados expressos no Gráfico 16 permitiram inferir que a principal 

pessoa responsável para atender a criança na brinquedoteca é o professor, indicado 

por 204 participantes. Os estagiários foram indicados por 14 respondentes; o 

brinquedista teve 12 indicações; o assistente de educação infantil foi marcado por  

4 participantes; 4 participantes indicaram outras pessoas; 3 marcaram os monitores; 

2 educadores sociais e 1 indicou a secretária de escola. Vale destacar que, se for 

excluída a indicação dos professores, haveria ainda 40 respostas, indicando que nas 

brinquedotecas existem diversas pessoas atendendo as crianças. 

As ações promovidas dentro de uma brinquedoteca precisam elucidar a 

promoção e o desenvolvimento de competências, fazendo sentido na construção do 

conhecimento e na identidade da criança como sujeito do seu desenvolvimento. 

Real motivo que levou a questionar sobre os atendimentos realizados na 

brinquedoteca das escolas brasileiras. 

Nessa perspectiva, o responsável por uma brinquedoteca precisa estar com 

olhar atento ao contexto socializador, bem como à apropriação de brincadeiras que 

estabeleçam significados efetivos na proposta pedagógica. A utilização plena desses 

espaços requer um planejamento pedagógico, logo, o próximo questionamento 

aborda acerca do planejamento dos professores. 
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Gráfico 17 - Inclusão de brinquedoteca, canto da brincadeira ou 
espaço lúdico no planejamento dos professores 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apresenta-se de maneira relevante a inclusão da utilização da brinquedoteca 

ou espaço lúdico nos planejamentos dos professores. Pode-se observar, no Gráfico 

17, que 218 responderam que “sim”, que usufruem destes locais lúdicos com os 

alunos e somente 23 informaram que “não” utilizam esses espaços com atividades 

previstas em Planejamento.  

No planejamento realizado na educação infantil, vários documentos legais 

(DCNEI; RCNEI; BNCC) orientam sobre a importância de articulação da atividade 

lúdica na organização do trabalho pedagógico com a criança. Nesse sentido, o 

planejamento deve contemplar atividades a serem realizadas por meio do lúdico. 

Quando tais atividades não estão previstas no planejamento, pode ser que 

aconteçam de modo não intencional e, muitas vezes, até sem articulação com os 

objetivos pedagógicos das atividades aplicadas no dia, bem como sem articulação 

com os conteúdos escolares. 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, sendo também o 

primeiro vínculo da criança dentro do organograma educacional. Neste sentido, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 12), com 

base no artigo 4º da Resolução CNE/CEB nº 5/2009, definem a criança como:  

 

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
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e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
(BRASIL, 2010, p. 12). 

 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, o 

professor que está com a criança necessita de conhecimento, a fim de que estar 

ciente de “que na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem 

sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e 

imaginativa” (BRASIL, 1998, p. 29). 

Observou-se, até a concretização desta pesquisa, que dos 246 CMEIs 

pesquisados, 80 apresentam brinquedotecas. Ao se relacionar esses dados com as 

zonas em que se encontram tem-se que, das 80 brinquedotecas, apenas 3 estão 

localizadas nas zonas rurais e 77 na zona urbana. 

Ao serem questionados sobre as orientações dadas aos alunos que estão na 

brinquedoteca, 225 responderam que sim, ou seja, que eles recebem a orientação 

de utilização dos brinquedos, fator relevante de que as atividades estão sendo 

conduzidas e aplicadas de maneira correta. Menos da metade (21) informaram que 

não recebem esta orientação para a utilização do espaço. 

Sobre a existência ou não de regras para a criança brincar na brinquedoteca, 

214 disseram que existem regras para brincar neste espaço e 32 responderam não 

haver regras. 

 

 Gráfico 18 - Determinação de objetivo pedagógico para o 
uso de brinquedos 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os brinquedos não consistem somente em objeto para se manusear e 

desenvolver o imaginário e as fantasias das crianças. Do ponto de vista pedagógico, 
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nas práticas de sala de aula, nas brinquedotecas, deve ter cunho pedagógico e com 

significado para esta ação. Segundo Piaget (apud SANTOS; JESUS 2010), o lúdico 

é formado por um conjunto linguístico que funciona dentro de um contexto social; 

possui um sistema de regras e se constitui de um objeto simbólico que designa 

também um fenômeno. 

Piaget (apud SANTOS; JESUS 2010), esclarece que o lúdico possibilita ao 

educando a identificação de um sistema de regras, permitindo uma estrutura 

sequencial que especifica a sua moralidade. 

Por intermédio do lúdico é possível estabelecer regras aos alunos da 

educação infantil, pois desenvolve a parte cognitiva, motora, social e afetiva 

proporcionando, também, a socialização e interação das crianças que aprendem 

brincando. Friedmann (1996) considera que o lúdico permite uma situação educativa 

cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém está jogando está executando 

regras ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que 

estimulam a convivência em grupo. Dessa forma, o estabelecimento de regras para 

o momento lúdico torna-se essencial. 

 

Gráfico 19 - Frequência de intervenções nos momentos de brincadeiras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Registra-se, no Gráfico 19, que 98 entrevistados indicaram que as 

intervenções acontecem somente quando identificam uma situação de conflito ou 
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risco; 75 assinalaram a opção “às vezes”; e 73 indicaram que as intervenções 

sempre ocorrem. 

 Esse resultado merece uma análise, visto que a forma como o professor faz a 

intervenção, define o curso dela. O pesquisador Bomtempo (1997) apresenta que a 

intervenção do professor deve revitalizar, clarificar e explicar o brincar e não dirigir a 

atividade, mas encontrar o fim dela mesma. Nesse mesmo sentido Spodek e 

Saracho (1998) distinguem dois tipos de intervenção: o participativo e o dirigido.  

E no modo participativo a interação do professor visa à aprendizagem incidental 

durante a brincadeira; as crianças acham um problema e o professor, como um 

membro do jogo direciona a busca da solução, estimulando as crianças a utilizarem 

a imaginação e a criatividade; no modo dirigido, o professor aproveita o momento da 

brincadeira para inserir a aprendizagem de conteúdos escolares e dirigir as 

atividades para situações não lúdicas. Nota-se, portanto, que a intervenção do 

professor é importantíssima para que o momento lúdico seja fortalecido. 
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Gráfico 20 - Frequência de utilização da brinquedoteca pelas turmas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A respeito da utilização das brinquedotecas em sua periodicidade semanal, 

notou-se que a utilização deste espaço uma vez por semana é predominante em 

comparação à opção de mais vezes na semana. Nesse contexto, como expressa o 

Gráfico 20, 65 entrevistados assinalaram 1 vez na semana; 62 indicaram a 

periodicidade de 2 vezes na semana; outros 43 não souberam responder; 36 

indicaram utilizar o espaço 3 vezes na semana; 32 marcaram 5 vezes na semana; e, 

por fim, 8 assinalaram que utilizam 4 vezes na semana. Como resultado, foram 

obtidas 138 respostas dos responsáveis referentes à utilização mais de uma vez na 

semana da brinquedoteca com seus alunos. Trata-se de uma frequência pertinente 

ao uso da brinquedoteca. 

 

Gráfico 21 - Tempo de permanência na brinquedoteca 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No que se refere à participação em horas contabilizadas nas brinquedotecas, 

como mostra o Gráfico 21, 130 respondentes indicaram um tempo favorável acima 

30 min. até 1 hora de permanência dos alunos com seus responsáveis; 58 

informaram o tempo limitado de 30min.; 41 não souberam responder; 14 indicaram 

entre 1 e 2 horas; e 3 colocaram mais de 2 horas. O tempo de utilização da 

brinquedoteca pode variar, de acordo com o planejamento do professor e os 

objetivos pretendidos. 

 

 Gráfico 22 - Utilização da brinquedoteca para fins não pedagógicos 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com a pretensão de cobrir as lacunas nas atividades escolares, destaca-se 

que muitas escolas, em seus diversos níveis, têm utilizado o espaço lúdico ou a 

brinquedoteca para cobrir as lacunas nas atividades escolares, com 121 respostas 

positivas e 86 negativas, 39 não souberam responder 39. 

 

Gráfico 23 - Espaço da brinquedoteca utilizado para outras 
atividades da escola 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De modo geral, os espaços escolares não têm ocupado outros setores para 

suas práticas lúdicas, como confirmam os dados dos Gráfico 23 e 24, no qual 115 

informaram não utilizar outros espaços, 93 indicaram que utilizam outros ambientes 

e 38 não souberam responder. 

 

Tabela 3 - Outros espaços de atividades 

Espaços com outras atividades Quantidade 

Biblioteca 10 

Depósito de Brinquedo e Materiais pedagógicos da escola  01 

Informática 01 

Leitura 01 

Parque  05 

Pátio 10 

Pracinha 01 

Quadra 01 

Quadra de Esportes 02 

Quartinho do descanso  01 

Refeitório  01 

Sala de Reuniões 01 

Sala de Aulas Lúdicas  04 

Sala de Cotação de História 02 

Sala de Aula  05 

Sala de Jogos Pedagógicos 03 

Sala de Multiuso 01 

Sala de Música, teatro e dança  01 

Sala de Recursos 03 

Sala de Roda de Leitura  03 

Sala de Vídeo 28 

Sala Grande  02 

Sala Multifuncional  01 

Sala Recreação e Brincadeiras  03 

Teatro 02 

Total  93 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outra pergunta foi se as crianças são separadas por turmas ao utilizarem a 

brinquedoteca. Como mostra o Gráfico 24, 31 disseram que não ocorre esta 

separação por turma e 178 informaram que sim, os 37 restantes não responderam. 

Muitas brinquedotecas, em sua organização, constroem cantos temáticos para 

as crianças brincarem. Foi perguntado, então, se a brinquedoteca que conheciam nas 

escolas era dividida em cantos, 96 responderam que não e 113 que sim. 
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 Gráfico 24 - Faixa etária das crianças que frequentam a brinquedoteca 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Gráfico 24 se observa, predominantemente, que a frequência maior das 

crianças na brinquedoteca encontra-se entre a faixa etária de 2 a 4 anos, com 94 

indicações; 79 indicaram a idade de 4 a 6 anos; 45 não souberam responder; 18 

disseram de 6 a 8 anos; e apenas 7 indicaram crianças com mais de 8 anos. 

 

 Gráfico 25 - Acessibilidade na brinquedoteca do Centro Municipal 
de Educação Infantil  

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que diz respeito à acessibilidade e inclusão das pessoas com 

necessidades especiais, nota-se que as brinquedotecas têm sido acessíveis a estes 
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alunos, como se pode constatar nos dados do Gráfico 25, no qual 122 pessoas 

questionadas responderam que sim; 83 destacaram que as brinquedotecas não 

estão aptas para a inclusão e 41 não souberam responder.  

A inclusão social e educacional é um processo que já começou e continuará, 

no Brasil. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial 

(SEESP), desenvolve uma política de educação inclusiva cujos pressupostos 

filosóficos compreendem a construção de uma escola aberta e universal, um sistema 

educativo que respeita e valoriza a diversidade humana em uma perspectiva micro e 

macro. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), a 

criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 

espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento. Assim, percebe-se que as pessoas com necessidades 

especiais precisam de um espaço mais apropriado para seu aprendizado, direito 

reiterado pelo Parecer CNE/CEB nº 17/2001 (BRASIL, 2001, p.14), que estabelece: 

 

Cabe a todos, principalmente aos setores de pesquisa e às universidades, o 
desenvolvimento de estudos na busca de melhores recursos para 
auxiliar/ampliar a capacidade das pessoas com necessidades educacionais 
especiais de se comunicar, de se locomover e de participar de maneira, 
cada vez mais autônoma, do meio educacional, da vida produtiva e da vida 
social, exercendo assim, de maneira plena, a sua cidadania. 

 

Neste sentido, na qualidade de pesquisador, considera-se preocupante os 83 

espaços educativos que ainda não possuem acessibilidade, cabe então, adentrar 

ainda mais esse campo e discutir sobre quais são esses espaços adaptados. 

 

Tabela 4 - Espaços de Acessibilidade  

Espaços caracterizados por Acessibilidade  Quantidade 

Rampas  77 

Banheiro adaptado 55 

Corrimão  55 

Brinquedo adaptado  40 

Piso tátil  65 

Total 292 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com base nos dados da Tabela 4, percebe-se que ainda há muito por fazer 

para que as brinquedotecas estejam realmente atendendo as crianças com 

necessidades especiais. 

 

 Gráfico 26 - Uso da brinquedoteca por crianças público-alvo da 
Educação Especial 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 26 demonstra que em apenas 124 CMEIs os alunos da Educação 

Especial têm participado das brinquedotecas; em uma parte significativa dos Centros 

(82) esse público não faz uso deste espaço; e alguns (40) não souberam responder. 

Ressalta-se, aqui, que toda criança tem direito a frequentar o espaço lúdico, logo, é 

preocupante esta falta de atendimento a todos. 

 

Tabela 5 - Público da Educação Especial  

Público da Educação Especial  Quantidade 

Altas Habilidades / Superdotação 17 

Baixa Visão 33 

Cego  15 

Deficiência Física  43 

Deficiência Intelectual  54 

Deficiência Múltipla  19 

Surdez  26 

Surdocegueira  09 

Transtorno Desintegrativo  09 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) 78 

Total 303 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os dados apresentados na Tabela 5 definem a participação das crianças com 

necessidades especiais em suas diversas áreas diagnosticadas. Nota-se a 

participação significativa desse público nesses espaços lúdicos e quão grande é a 

responsabilidade e o comprometimento do profissional que atende essas crianças, 

para promover um espaço igualitário e inclusivo, respeitando as diferenças e 

contribuindo com a formação lúdica da criança especial.  

Assim, se faz necessário compreender a organização dos brinquedos nas 

brinquedotecas pesquisadas, a forma como os brinquedos são organizados e 

catalogados. 

 

 Gráfico 27 - Catalogação dos brinquedos 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados do Gráfico 27 revelaram que muitas brinquedotecas não catalogam 

os seus brinquedos, como informaram 129 respondentes; outros 117 relataram que 

os brinquedos são catalogados. O fato que não possuir os brinquedos catalogados 

suscitou a seguinte pergunta-problema: Estariam os brinquedos realmente sendo 

utilizados de acordo com um planejamento educacional? A própria análise dos 

dados permite levantar a hipótese de que os profissionais da educação não sabem 

precisar quais são os materiais que possuem. 
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 Gráfico 28 - Organização dos brinquedos por temáticas 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com os dados do Gráfico 28, 158 respondentes informaram que os 

brinquedos existentes nas brinquedotecas e espaços lúdicos não estavam 

organizados por temática; os demais (88) afirmaram existir esta organização. Este 

fato pode resultar em brinquedos disponíveis que não atendam necessariamente à 

faixa etária da criança. 

 

Gráfico 29 - Manutenção dos brinquedos da brinquedoteca 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As informações do Gráfico 29 mostram que 167 respondentes afirmaram que 

os brinquedos passam por manutenção e cuidados; outros 79 informaram que não 

existe este cuidado na brinquedoteca. 
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 Gráfico 30 - Higienização dos brinquedos da brinquedoteca 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Especificamente sobre a higienização dos brinquedos na brinquedoteca, o 

Gráfico 30 traz os seguintes resultados: 199 indicaram que este processo acontece 

e 47 informaram que a higienização dos brinquedos não acontece. 

 

Gráfico 31 - Existência de brinquedos adaptados para crianças 
público-alvo da Educação Especial 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que tange à adaptação dos brinquedos para os alunos da Educação 

Especial, o Gráfico 31 registra que 132 respondentes informaram que não existem 

brinquedos adaptados para estes alunos, um número significativo de respondentes 

(114) apontou para a ausência desses brinquedos na brinquedoteca. Os dados 

revelam a pouca participação deste espaço lúdico na realidade inclusiva. 
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Gráfico 32 - Existência de brinquedos de sucatas e materiais 
recicláveis 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o Gráfico 32, 2/3 dos brinquedos observados é constituído por 

sucatas e materiais recicláveis. O fato que possuir muitos brinquedos de sucata 

demonstra o quanto se faz necessário o investimento educacional para a compra de 

brinquedos, visto que, neste resultado, muitos deles são confeccionados na própria 

escola, com os recursos disponíveis. 

 

Gráfico 33 - Existência de brinquedos pedagógicos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo, 2019. 

 

Os dados do Gráfico 33 informam que apenas 7, dos 249 Centros Municipais 

de Educação Infantil pesquisados, não possuem brinquedos pedagógicos. Esta 

informação demonstra a relevância da brinquedoteca como ferramenta de apoio na 

prática pedagógica na Educação Infantil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa analisou os espaços lúdicos presentes em Centros Municipais 

de Educação Infantil brasileiros, com o intuito, em especial, de identificar a 

existência de brinquedotecas a fim de conhecer a sua estrutura, bem como a 

atuação da prática pedagógica dos responsáveis pela criança na Educação Infantil.  

 O percurso metodológico permitiu momentos de reflexão sobre os espaços 

lúdicos e, para melhor compreensão dos dados coletados, os resultados foram 

divididos em dois eixos: 1) Caracterização dos Centros Municipais de Educação 

Infantil; e 2) Espaços lúdicos, brinquedotecas e prática pedagógica nos Centros 

Municipais de Educação Infantil. 

 Sobre a caracterização dos Centros Municipais de Educação Infantil, ao todo 

foram identificados 246 CMEIs distribuídos pelo país, sendo a maioria localizada na 

região Sudeste. A maior parte dos CMEIs foi fundada há aproximadamente 20 anos, 

ou seja, muitos deles acompanharam as mudanças legais relacionadas à Educação 

Infantil e, em especial, ao valor enfatizado em relação à atividade lúdica nos 

documentos orientadores da Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), DCNEI 

(BRASIL, 2010) e BNCC (BRASIL, 2017). 

Dos Centros Municipais de Educação Infantil investigados, uma parte 

significativa localiza-se na zona urbana, sendo apenas 22 na zona rural. Em relação 

à existência de brinquedotecas nestes locais, na zona urbana foram encontradas 77 

e na zona rural apenas 3. Ou seja, existe um número pequeno de espaços 

denominados como brinquedotecas nestes contextos, considerando-se que a 

criança passa uma parte significativa de seu dia nestas instituições.  

Com base no referencial teórico e nos diferentes diálogos dos autores, 

destaca-se a importância do espaço lúdico como um estimulador para o 

desenvolvimento integral da criança nos aspectos: educacional, social, cultural, 

emocional, que contribua para a saúde, autonomia, criatividade e o imaginário das 

crianças. As crianças são primazias de direito merecem espaços de qualidade para 

brincar.  

 Diante dos resultados elencados para cada um desses eixos, pode-se 

concluir que o ensino da educação infantil expressa sua funcionalidade alicerçada 

nas legislações vigentes. Com base, nesses aspectos vivenciados pelos acadêmicos 

de Pedagogia, constatou-se que as instituições atendem a uma proposta 
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pedagógica sob a ótica de várias perspectivas, de acordo com sua realidade 

regional. Nessa linha de investigação, entende-se que a dominação dos espaços 

lúdicos, na visão dos professores, é evidenciada por meio de brinquedotecas ou 

canto das brincadeiras; também mencionaram outros espaços da escola onde 

podem ser aplicadas as ações lúdicas. 

 Das brinquedotecas presentes nos Centros Municipais de Educação Infantil, 

uma parcela significativa não possui um espaço próprio, organizado para as 

crianças. A pesquisa também registrou, nessa análise, que os atendimentos 

realizados nas brinquedotecas ficam sob a responsabilidade do professor, sendo o 

brinquedista o principal responsável por este ambiente em segundo plano. Neste 

sentido, os professores inserem em seus planejamentos atividades na 

brinquedoteca a fim de contemplar os requisitos exigidos para formação integral da 

criança. Compreende-se, portanto, que os professores cumprem o planejamento 

previsto e estabelecem seus objetivos pedagógicos.  

Esta pesquisa também possibilitou verificar que as brinquedotecas são 

utilizadas para cobrir lacunas de atividades escolares, suscitando uma reflexão 

palpável de como isso acontece na prática do dia a dia nos Centros Municipais de 

Educação Infantil. De modo geral, pode-se concluir que as brinquedotecas não têm 

seu espaço específico dentro da escola, os professores realizam as intervenções 

somente quando há situações de conflito, levando a compreender que as crianças 

ficam livres nestes espaços.  

Assim, pergunta-se: Qual a intencionalidade do professor em levar as 

crianças para as brinquedotecas ou espaços lúdicos? Como acontecem as 

atividades na brinquedoteca conjugadas em outros espaços da escola. Como isso 

se administra?  

Os dados coletados evidenciam a inclusão do público-alvo da educação 

especial e discorrem a respeito de suas acessibilidades. Contudo, em outra 

oportunidade, os participantes colocaram que as brinquedotecas não possuíam 

brinquedos adaptados para atender a esse público. Não há brinquedos catalogados 

e nem organizados por temáticas, mas existem brinquedos pedagógicos.  

Nesse sentido, reflete-se: O que os professores sabem sobre as 

brinquedotecas, brinquedos, brincadeiras? Como conduzem essa prática dentro do 

espaço lúdico, ou seja, o que sabem sobre o desenvolvimento infantil e 

brinquedotecas?  
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Os espaços da infância devem considerar os sentidos produzidos pelas 

crianças e seus diversos modos de organização. 

A presente pesquisa torna-se relevante não só pelo cenário que apresenta, 

mas também para deixar um caminho aberto a futuros pesquisadores que queiram 

adentrar esta área, em busca da melhoria da Educação Infantil como um todo. 

Conclui-se que as brinquedotecas são importantes para a criança, mas não 

basta instalar uma brinquedoteca sem que o professor ou o mediador daquele 

contexto saiba planejar e articular as ações ali realizadas com o Projeto Político-

Pedagógico da escola. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DA ESCOLA ONDE HÁ 
BRINQUEDOTECAS EM CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL BRASILEIROS 

 

Questionário sobre o perfil da escola onde há brinquedotecas em Centros 
Municipais de Educação Infantil brasileiros 

Observação: Essas questões serão direcionadas ao profissional que atue na 
coordenação pedagógica ou secretaria da escola. 

Qual seu nome completo? 

Qual seu polo? 

 

Baseado na sua experiência ou na sua observação em um Centro Municipal de 

Educação Infantil, quem é a pessoa que acompanha a criança na brinquedoteca 

escolar?  

(  ) Professor 

(  ) Estagiário 

(  ) Outro_________________ 

 

Nome do Centro Municipal de Educação Infantil pesquisado  

 

Município do Centro de Municipal de Educação Infantil pesquisado 

 

Localização do Centro Municipal de Educação Infantil 

(  ) Urbano  

(  ) Rural  

Há quantos anos a escola existe? 

(  ) 1 ano ou menos  

(  ) Entre 1 e 3 anos  

(  ) Entre 5 e 10 anos  

(  ) Entre 10 e 15 anos 

(  ) Entre 15 e 20 anos 

(  ) Mais de 20 anos  

 

Qual o número aproximado de crianças que a escola atende em todas as etapas 

de ensino?  
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(  ) Menos de 50 crianças 

(  ) Entre 50 e 100 crianças 

(  ) Entre 100 e 150 crianças 

(  ) Entre 150 e 200 crianças 

(  ) Entre 200 e 250 crianças 

 

Qual o(s) nível(is) de ensino que a escola atende? 

(  ) apenas Educação Infantil  

(  ) Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

(  ) Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. 

(  ) Educação Infantil e outros. Quais? 

 

A proposta pedagógica da escola é baseada na perspectiva de: Qual outra? 

Especifique. 

(  ) Construtivismo (Piaget) 

(  ) Histórico Cultural (Vygotsky) 

(  ) Maria Montessori 

(  ) Outra 

 

A utilização da brinquedoteca ou canto da brincadeira ou espaço lúdico está 

inclusa no planejamento dos professores? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Em que espaços da escola acontecem as atividades com brincadeiras?  

(  ) Na sala  

(  ) No pátio 

(  ) No parque 

(  ) Outro. Qual?_______________ 
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APÊNDICE B - CARATERIZAÇÃO DAS BRINQUEDOTECAS EM CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIROS 

 

1 Organização do tempo/ espaço da brinquedoteca 
 
Observações: As questões a seguir serão respondidas pelo coordenador 
pedagógico ou responsável pela brinquedoteca somado à observação do espaço. 
 
Como é denominado o espaço lúdico presente no Centro Municipal de Educação 
Infantil pesquisado? 
(  ) Brinquedoteca 
(  ) Espaço Lúdico 
(  ) Canto da brincadeira 
(  ) Outro. Qual ? _________________________ 
 
Há quanto tempo existe o espaço lúdico na escola? 
(  ) Até 1 ano 
(  ) 1 ano 
(  ) 2 anos 
(  ) 3 anos 
(  ) 4 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
(  ) Outro ________________________ 
 
Com que frequência as turmas utilizam a brinquedoteca? 
(  ) 1 vez por semana  
(  ) 2 vezes por semana 
(  ) 3 vezes por semana 
(  ) 4 vezes por semana 
(  ) 5 vezes por semana 
 
No dia em que as crianças utilizam a brinquedoteca, quanto tempo em média ficam 
neste espaço? 
(  ) até meia hora 
(  ) entre meia hora até 1 hora 
(  ) entre 1 hora até 2 horas 
(  ) Outro. Quanto? ___________ 
 
Além de fins pedagógicos, a brinquedoteca é utilizada para cobrir lacunas nas 
atividades escolares? Por exemplo: durante a entrada dos alunos ou ao final da aula 
para esperar os pais? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
A brinquedoteca divide espaço com outras atividades da escola? Por exemplo: 
biblioteca, sala de vídeo, pátio, sala de recursos, entre outros. 
(  ) Sim  Se sim, quais?___________________ 
(  ) Não  
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As crianças são separadas por turmas para utilizar a brinquedoteca? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
A brinquedoteca é dividida em cantos temáticos? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Qual a faixa etária das crianças que frequentam este espaço? 
(  ) 0 a 1 ano 
(  ) 2 a 3 anos 
(  ) 4 a 5 anos 
(  ) 6 anos 
(  ) Outro. Qual? __________________ 
 
Há acessibilidade na brinquedoteca do Centro Municipal de Educação Infantil? 
(  )  Não 
(  )  Sim. Se sim, o que caracteriza a acessibilidade na brinquedoteca:  

(  ) Rampas 
(  ) Banheiro adaptado 
(  ) Brinquedo adaptado 
(  ) Piso tátil  
(  ) Corrimão 
(  ) Outro. Qual? ___________________ 

 
A brinquedoteca é frequentada por crianças público-alvo da Educação Especial?  
(  ) Não 
(  ) Sim 
 
Se sim, preencha segundo as especificidades abaixo: 
(  ) Deficiência Auditiva 
(  ) Surdez 
(  ) Baixa Visão 
(  ) Cegueira 
(  ) Deficiência Física  
(  ) Deficiência Intelectual  
(  ) Deficiência Múltipla  
(  ) Surdez/Cegueira 
(  ) Autismo 
(  ) Síndrome de Asperger  
(  ) Síndrome de Rett 
(  ) Transtorno Desintegrativo da Infância  
(  ) Altas habilidades / Superdotação 
 
 
2. Ação Docente na Brinquedoteca  
 
As crianças recebem alguma orientação sobre o uso dos brinquedos na escola ou 
na brinquedoteca? 
(  ) Sim  
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(  ) Não  
Existem regras para o brincar? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
O professor (ou a pessoa responsável) estabelece algum objetivo pedagógico para o 
uso de brinquedos? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Com que frequência o professor (ou a pessoa responsável) realiza intervenção nos 
momentos de brincadeira? 
(  ) Sempre 
(  ) Nunca 
(  ) Às vezes 
(  ) Somente quando identifica uma situação de conflito ou risco.  
 
 

3. Brinquedos da Brinquedoteca 
 
Os brinquedos são catalogados? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Os brinquedos são organizados por temáticas? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Se sim, de que forma eles são categorizados ?  
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Os brinquedos passam por manutenção? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Há higienização dos brinquedos presentes na brinquedoteca? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Existem brinquedos adaptados para crianças público-alvo da Educação Especial? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Existem brinquedos feitos com sucatas e materiais recicláveis? 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
Existem brinquedos pedagógicos? 
(  ) Sim  
(  ) Não  


