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RESUMO 

O desenvolvimento da criança passa pelo lúdico e a brinquedoteca é um importante 
ambiente para que o lúdico aconteça. Por isso é importante saber, de acordo com 
cada fase do desenvolvimento da criança, como as atividades lúdicas desenvolvidas 
na brinquedoteca podem contribuir para este fato. O objetivo geral desta pesquisa é 
investigar a importância da brinquedoteca para o desenvolvimento de crianças de 0 
a 4 anos. Para o desenvolvimento desta pesquisa serão realizados os seguintes 
passos: 1) Revisão de Literatura sobre as fases de desenvolvimento da 
criança;2)Revisão de Literatura sobre a relação do lúdico, a brinquedoteca e o 
desenvolvimento da criança de 0 a 4 anos; 3)Análise das práticas da Brinquedoteca 
através de observação no período de 5 dias; 4)Análise dos dados coletados nas 
observações tendo como base a revisão de literatura. Como resultados, conclui-se 
que a brinquedoteca é importante para o desenvolvimento infantil porque é um 
espaço de ludicidade. O brincar e os brinquedos são importantes para o 
desenvolvimento das habilidades cognitivas, autonomia e responsabilidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE:BRINQUECOTECA-LUDICIDADE-DESENVOLVIMENTO-
CRAS  

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa desenvolvida tem como objetivo investigar a importância da 

brinquedoteca para o desenvolvimento de crianças de 0 a 4 anos. Sendo um dos 

campos de trabalho do pedagogo, é importante que este profissional saiba a 

importância das práticas neste ambiente. Para tanto é necessário saber como as 

fases de desenvolvimento da criança se dividem e como o lúdico pode ajudar nessas 

fases. É necessário também conceituar as fases do desenvolvimento infantil, 

analisar as práticas desenvolvidas em brinquedotecas através da observação. E 

como base, construir uma revisão de literatura sobre o tema. No desenvolvimento 



deste artigo será realizada a revisão de Literatura sobre o desenvolvimento infantil e 

sobre a relação do lúdico e a brinquedoteca. Após isso, a análise das práticas da 

brinquedoteca através de observação e o material conseguido na observação tendo 

como base a revisão de literatura. 

Sendo a brinquedoteca um dos campos de trabalho do pedagogo e o lúdico 

de extrema importância ao desenvolvimento da criança, é importante questionar o 

quanto a brinquedoteca tem papel no desenvolvimento infantil de 0 a 4 anos. O 

pedagogo deve conhecer bem as fases do desenvolvimento infantil, as linguagens e 

conhecimentos de cada fase da criança com a finalidade de aperfeiçoar a sua 

prática. As atividades educacionais praticadas no ambiente da brinquedoteca fará o 

profissional crie estratégias fazendo do lúdico um meio de aprender. Esta pesquisa 

justifica-se para compreender a relação entre o lúdico, as atividades da 

brinquedoteca e o desenvolvimento infantil. Este passa pelo lúdico e a 

brinquedoteca é um importante ambiente para que o lúdico aconteça. Por isso é 

importante saber, de acordo com cada fase do desenvolvimento da criança, como as 

atividades lúdicas desenvolvidas na brinquedoteca podem contribuir para este fato 

(GUSSO E SCHUARTZ,2005).  

1.A BRINQUEDOTECA 

A Brinquedoteca é um lugar que constrói o conhecimento, proporcionando 

uma compreensão da realidade. Pelo brincar a criança vivencia, experimenta e 

adquire conhecimento, que no futuro fundamentará aprendizagem formal. 

Até os sete anos a criança precisa fundamentalmente de atividades lúdicas, 

onde se motiva e interaja para explorar e construir novos significados a partir de sua 

realidade. 

A brinquedoteca é um espaço que dá condições para a formação da 

personalidade da criança, conceituar e criar seus significados (SANTOS, 1997).Ela 

pode até existir sem brinquedos desde que tenha outros estímulos (CUNHA,2001). 

O acesso aos brinquedos é um estímulo dado pela brinquedoteca. Os 

brinquedos e a brincadeiras são espaços onde se constroem a identidade de gênero 

e socialização, segundo Kishimoto e Ono (2008).  

 



1.1 INÍCIO DA BRINQUEDOTECA NO BRASIL 

Nylce Helena da Silva Cunha fundou em 1984 a Associação Brasileira de 

Brinquedoteca. O objetivo foi de assessorar pessoas e instituições que quisessem 

implantar Brinquedotecas. 

Depois da fundação, houve uma clara expansão das brinquedotecas no 

Brasil. Em Campinas foi implantada a primeira Brinquedoteca pública no mesmo ano 

da fundação. Segundo levantamento de Ramalho, até 2010 houve a inscrição de 

180 brinquedotecas em diferentes regiões do Brasil. Elas foram se aperfeiçoando 

com o tempo se tornando um agente de educação.  

A brinquedoteca é descrita por Ramalho (2000) como um lugar de estímulo e 

liberdade para se brincar. Geralmente voltadas para o público infantil, já que a  

brincadeira é inerente ao ser humano.  

No ambiente da escola, a brinquedoteca no respeita as necessidades de afeto 

e amenização de métodos rígidos que podem ser encontrados no meio escolar e 

possibilita o direito da criança criar sua autonomia e aperfeiçoamento de suas 

habilidades. Cunha (2001) descreve a brinquedoteca como mediadora do 

conhecimento. 

Levando em consideração o que foi colocado pelos autores, a brinquedoteca 

pode ser compreendida como espaço de estímulo, desenvolvimento e ludicidade.   

2.O PAPEL DA BRINCADEIRA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

A criança é um ser em desenvolvimento e sua brincadeira se estrutura dentro 

do que é capaz de fazer em cada fase. Com o passar do tempo, constrói novas 

formas de brincar de acordo com sua maturidade. 

A fase em que a brincadeira mais evolui é nos quatro anos de vida. A partir da 

brincadeira a criança cria sua comunicação e relação com o mundo. Ela pode optar 

em brincar ou não com um brinquedo, o que é importante na construção de sua 

autonomia. Ela é responsável pelos seus brinquedos, pela ordem das brincadeiras.  

Vygostsky parte do principio de que no contexto da brincadeira, o brincar 

assume uma função importante no processo de constituição do ser humano. A 

imaginação são espaços de construção. O autor apresenta o brincar como uma 

atividade rica de significar sociais e históricos. 



Em sua teoria da gênese do desenvolvimento humano, Vygotsky argumenta 

que o que é interiorizado não é a realidade em si, mas o que essa realidade significa 

para o sujeito. Ele se apropria do símbolo formado pelos sistemas criados ao longo 

de sua experiência pessoal e social. 

Vygotsky considera claro que o prazer que a brincadeira proporciona é 

controlado por motivações diferentes. Se uma criança quer brincar com determinado 

brinquedo e não consegue, ela não vai para o seu quarto brincar com outro para 

satisfazer seu desejo porque ela não tem consciência das motivações e emoções 

que originam a brincadeira.  

Vygostky considera o brinquedo diferente do trabalho e de outras atividades 

porque a brincadeira é uma constante criação da criança se renovando através da 

imaginação. E essa é uma característica definidora da brincadeira e não um atributo 

dela. 

3.A BRINQUEDOTECA NO CONTEXTO DO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Para Fedeger (2011) a brinquedoteca comunitária favorece o fortalecimento e 

transformação das comunidades onde é instalada. 

De acordo com Rosa (1999), o brincar é uma forma de elaboração e se 

constitui como uma estrutura que se remete a várias instâncias como a noção de 

espaço, tempo, falta de limites, conquista, relacionamento e auto percepção.  

O profissional que atual em brinquedotecas comunitárias pode vir de qualquer 

área de atuação, mas de acordo com Fedeger (2011), a formação de educador é 

fundamental. Ele deve conhecer o acervo dos brinquedos, ser flexivo e criativo.  

O SUAS, Sistema Único da Assistência Social é que define e organiza a 

política nacional de assistência social. Ele traça eixos que estruturam o trabalho 

sócio assistencial. Ela está organizada em dois níveis: Proteção Social Básica, que é 

responsável pelo CRAS e a Proteção Social Especial que é responsável pelo 

CREAS.  

A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco por 

meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários direcionando-se à 

população que vive em risco social consequente da pobreza, baixa renda, ausência 



de renda, falta de acesso aos serviçoes públicos ou fragilidades dos vínculos de 

afeto.  

Já a Proteção Social Especial atende famílias e sujeitos em situação de risco 

pessoal e social consequente de abandono, maus tratos, abusos, medidas 

socioeducativas, drogas, situações de rua e trabalho infantil. 

De acordo com a página do Ministério do Desenvolvimento Social (Brasil, 

2015) CRAS é um local público voltado para um público de maior vulnerabilidade 

social em que se oferecem serviços de Assistência Social  a fim de fortalecer a 

convivência com a família e com a comunidade. A partir do reconhecimento do 

território onde o CRAS é instaurado, o CRAS apoia ações comunitárias. Sua atuação 

vai de encontro à soluções para problemas como violência, inacessibilidade, trabalho 

infantil, entre outros problemas comuns à comunidades de risco social. 

 

 

O SUAS estabelece padrões de serviço e os organiza de forma que se 

cumpram os objetivos e princípios da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS. 

Isso ressaltando que a família é um espaço insubstituível de proteção, promoção de 

cuidado e que precisa ser cuidado pelo Estado.  

 

Figura 1: Gráfico percentual de municípios com CRAS pelo censo SUAS, 
2012. Fonte: página do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à fome. 



A família dentro de seu funcionamento é capaz de se reorganizar. E o Estado 

é fundamental para a prevenção da ocorrência de situações de risco. A 

brinquedoteca é neste contexto um importante recurso de trabalho com a família se 

compreender-se que brincar reforça laços afetivos (CUNHA, 2005). 

 

A brinquedoteca é um recurso para o desenvolvimento de atividades 

planejadas com função sócio afetiva em espaços de proteção social. A família 

participando em atividades desenvolvidas nesse contexto deve constas no PAIF, 

Plano de Intervenção com a Família. Localizada em espaços educativos é um 

importante recurso para conhecer a criança, sua família e suas relações. Uma 

importante função é estreitar as relações familiares. (KISUHIMOTO, 2011). 

 

A socialização e formação da cidadania no início da infância, inicialmente com 

a família. É com a família que a criança apreende valores sociais e culturais e 

compreende seu contexto social através de brincadeiras e jogos. 

Nesta perspectiva, a brinquedoteca é o serviço mais adequado para o 

desenvolvimento do serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos da família. 

É um lugar seguro e agradável que promove a ludicidade e a comunicação 

adequada entre os membros da família e da comunidade.  

A brinquedoteca como Serviço de Convivência e de Fortalecimento de 

Vínculo deve prever atividades conjuntas entre as crianças e sua família, 

compreendendo a brincadeira como forma de comunicação independente da fase de 

desenvolvimento.  

Figura 2: exemplo de brinquedoteca comunitária. 



Brincar é uma atividade que se realiza em qualquer lugar do mundo. De 

acordo com  Kishimoto (2011), brincar favorece a experiência de atividades não 

acessíveis para as crianças, como dirigir um carro, pilotar um avião, relacionadas ao 

mundo adulto. Brincar permite a vivencia de suas ideias em nível simbólico. 

Através da brincadeira as crianças podem realizar desafios e questões além 

de sua rotina. Pela brincadeira elas elaboram regras, soluções e lidam com 

situações psicológicas por meio do brincar. 

4.METODOLOGIA 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a importância da brinquedoteca 

para o desenvolvimento de crianças de 0 a 4 anos. Para atingir este objetivo, foi 

realizado um levantamento bibliográfico sobre brinquedotecas buscando destacar a 

importância das práticas no desenvolvimento da criança de 0 a 4 anos.  

Foram escolhidos artigos sobre o tema e aqueles que mais se aproximavam 

do objeto da pesquisa foram usados como referencial, sendo realizada uma etapa 

qualitativa caracterizada pelo levantamento de dados através de variáveis 

previamente determinadas.  

Foi realizada uma revisão de literatura sobre as fases de desenvolvimento da 

criança e a relação do lúdico, a brinquedoteca e o desenvolvimento da criança de 0 

a 4 anos.  Após isso, foi realizada a análise das práticas da brinquedoteca através 

de observação no período de 4 dias . 

Para Goldenberg (1997) a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização.  

Para Lakatos (2011) abordagem qualitativa é caracterizada pela interpretação 

das informações a partir de investigações, hábitos, atitudes, etc. A pesquisa 

qualitativa utiliza várias técnicas de dados, como a observação participante, história 

ou relato de vida, entrevista e outros.  

5.RESULTADOS 



      Para esta pesquisa, foram investigadas 4 brinquedotecas, cada uma pertencente 

aos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, de 4 bairros da cidade de 

São João del Rei.  

Em sua sede, São João del Rei possui 4 CRAS em comunidades 

consideradas áreas de risco social. São eles: CRAS Tijuco, CRAS Bela Vista, CRAS 

Matosinhos e CRAS Senhor dos Montes. E na zona rural, o CRAS de São Sebastião 

da Vitória, distrito a 23 quilômetros de São João del Rei.Com exceção do último, 

cada um destes CRAS possui uma brinquedoteca.  

Durante observações entre os dias 18 a 21 de outubro de 2015, os dados 

abaixo foram coletados: 

 Os horários de atendimentos e o número de crianças varia de bairro para 

bairro.  

 A faixa etária é de 3 a 12 anos.  

 Os brinquedos são em sua grande maioria doados pela própria comunidade, 

já que muitas vezes não há verba suficiente para a compra de brinquedos e 

jogos pedagógicos.  

 Uma pedagoga é responsável pelo trabalho nas quatro brinquedotecas, onde 

há contação de estórias, desenhos, brincadeiras com jogos pedagógicos.  

 O espaço não é grande, cerca de 15 metros quadrados. 

O quadro abaixo mostra o número de crianças atendidas e os horários de 

atendimento de cada CRAS: 

CRAS DIA/HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

NÚMERO DE CRIANÇAS 

ATENDIDAS 

TIJUCO Quarta-feira: 8h as 

11h/12:00 as 16:00 

84 

BELA VISTA Terça-feira: 8h às 11h 25 

MATOSINHOS Quinta-feira: 8h às 11h 40 

SENHOR DOS MONTES Sexta-feira: 8h às 11h 18 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A brinquedoteca é um importante campo de trabalho do pedagogo. E o lúdico 

é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Levando em consideração 

estes dois pontos, este trabalho se propôs a investigar a importância da 

brinquedoteca para o desenvolvimento de crianças de 0 a 4 anos.  

Faz parte do trabalho do pedagogo conhecer bem as fases dos 

desenvolvimentos infantis. Sua linguagem e conhecimento. Isso aperfeiçoa sua 

prática como profissional. Assim é possível entender a relação das atividades 

educacionais com o desenvolvimento da criança. Autores como Vygotsky e Piaget 

são estudiosos deste tema. Para este trabalho, foi escolhido o primeiro autor. 

A brinquedoteca é um espaço em que o estímulo à brincadeira é o principal 

objetivo. Também é um espaço que traz estímulos e construção de identidade de 

gênero e socialização.  

O brinquedo é considerado por Vygotsky como uma forma de atividade que 

cria uma nova situação a cada vez que a criança interage com ele. Considera 

também que a brincar cria na criança a noção de autonomia e responsabilidade, 

uma vez que ela se responsabiliza pelo brinquedo e escolhe qual brinquedo vai 

brincar.  

Para alcançar o objetivo principal deste artigo,  foi realizada uma revisão de 

literatura sobre o conceito de brinquedoteca, o desenvolvimento infantil segundo 

Vygotsky e a relação com o lúdico. Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo 

em 4 brinquedotecas pertencentes a quatro CRAS de São João del Rei durante 4 

dias.  

O CRAS age nas comunidades de risco social de acordo com o 

reconhecimento das necessidades encontradas nas comunidades. Ele apoia ações, 

oferece cursos e atua na prevenção e solução de problemas como violência, 

inacessibilidade, trabalho infantil e abuso sexual infantil.  



A brinquedoteca dentro dos CRAS tem muito mais uma função social do que 

que o desenvolvimento lúdico. Dentro da brinquedoteca as crianças tem um espaço 

de aprendizagem lúdica e também de atendimento social. O espaço não é o ideal e 

o tempo de trabalho com as crianças dentro da brinquedoteca é pequeno, apenas 

uma vez por semana. A sala onde fica a brinquedoteca é um grande quarto de 

brinquedos onde as crianças ficam uma vez por semana. 
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