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Resumo: 
O projeto “Brinquedoteca: um espaço de vivências e convivências” tem sua origem e decorrência do projeto de 
extensão “brinquedoteca hospitalar” desenvolvido em 2007. A brinquedoteca surge na necessidade de um 
espaço onde a criança possa se envolver socialmente e vivenciar atividades em um ambiente totalmente 
lúdico. Com o intuito de valorizar o brincar, o espaço se faz como uma ação interdisciplinar, porque tem o 
envolvimento de discentes de vários cursos de graduação da UNIFAL-MG. O projeto engloba as três 
dimensões universitárias: ensino, pesquisa e extensão, uma vez que são poucas as ofertas de um espaço 
lúdico com grande variedade de brinquedos onde o brincar representa um fator importante no desenvolvimento 
infantil e também atuará como um instrumento para minimizar os agentes estressores de um processo de 
hospitalização – atua como espaço para o desenvolvimento prático da reflexão sobre o brincar na concepção 
acadêmica. Dessa maneira, o projeto visa dar continuidade às atividades da brinquedoteca iniciadas em 2007 
promovendo a integração entre a universidade e a comunidade mediante a troca de saberes e experiências. 
 
Apresentação: 

A primeira ideia de brinquedoteca surgiu em 1934, em Los Angeles, com o serviço de empréstimos de 
brinquedos. Em 1963, na Suécia, surgiu a primeira ludoteca e tinha como objetivos além do empréstimo de 
brinquedos, a orientação de pais de crianças excepcionais. Em 1967, foram criadas na Inglaterra, as toys 
libraries, biblioteca de brinquedos, onde as crianças podiam escolhê-los e levá-los para casa. Já no Brasil, o 
primeiro reflexo desse movimento surgiu em 1973, com a inauguração da ludoteca da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE), no entanto a primeira brinquedoteca só foi criada em 1981 na Escola 
Indianópolis em São Paulo, atendendo diretamente às crianças e dando prioridade ao ato de brincar (Azevedo, 
2004).  

O Projeto da Brinquedoteca na UNIFAL-MG, nasceu da confluência de três ações que envolveram 
docentes e discentes do curso de pedagogia e enfermagem. A primeira ação diz respeito à brinquedoteca 
hospitalar, desenvolvida em 2007, um espaço destinado ao atendimento de crianças hospitalizadas que, o 
contato com os brinquedos, contribuía para minimizar os agentes estressores do tratamento, repercutindo em 
uma melhora plano de cuidados à criança,suas famílias e em todo o ambiente hospitalar. 

A segunda ação refere-se ao grupo de estudos criado em 2009, no qual eram discutidos assuntos acerca 
da infância, da criança, da importância do brincar e do universo lúdico. 

A terceira ação dizia respeito ao oferecimento de disciplinas optativas. A primeira, oferecida no segundo 
semestre de 2009, denominada “A brinquedoteca, o lúdico, a linguagem e o movimento como dimensão do 
desenvolvimento infantil”, abordou o estudo das teorias sócio-antropológicas, filosóficas e psicológicas do 
brincar, o estudo das características, semelhanças e diferenças entre o jogo, o jogo didático e o material 
pedagógico, além do estudo de brinquedos e brincadeiras e os diferentes tipos de brinquedotecas. 

No primeiro semestre de 2010 foi oferecida a disciplina optativa pela Prof. Dra. Claudia Panizzolo 
Brinquedoteca, brinquedo e cultura: as possibilidades da brincadeira, para os alunos interessados em estudar 
os referenciais teórico-metodológicos para a criação e instalação de uma brinquedoteca universitária; analisar 
as características de brinquedos e jogos; criar brinquedos e jogos tradicionais. A disciplina contou com 
discentes oriundos de vários cursos, possibilitando assim uma discussão interdisciplinar. 
  No segundo semestre de 2010, também oferecida pela Prof. Dra. Claudia Panizzolo, a disciplina 
Brinquedos e brincadeiras na educação da infância teve como objetivo estudar o brinquedo e a brincadeira 
como portadores de cultura e de compreender as brincadeiras tradicionais e o folclore como manifestações da 
cultura infantil.  

No primeiro semestre de 2011 a disciplina O direito da criança brincar - implicações políticas, sociais e 
educacionais também oferecida pela Prof. Dra. Claudia Panizzolo, teve como eixo central o estudo da 
brinquedoteca hospitalar como um direito das crianças em situação de internação/ tratamento médico. O 
direito ao atendimento educacional às crianças hospitalizadas está assegurado por diversas leis, como, por 
exemplo, pela Resolução n. 41, de 1995 que assinala o “Direito a desfrutar de alguma forma de recreação, 
programas de educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar, durante sua permanência 
hospitalar” (BRASIL, 1995).  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n. 9.394/96) em seu Art. 58 que destaca no § 2º que 
o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função 
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das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.  

Diante das ações descritas acima, nasceu o Laboratório de Brinquedos- Labrinque,  que durante seus dois 
anos de existência vem se constituindo um espaço político e pedagógico em favor das crianças, discentes e 
professores da etapa inicial da educação básica. As atividades desenvolvidas na brinquedoteca são 
caracterizadas por um trabalho interdisciplinar, pois contagiam e envolvem diferentes cursos de graduação da 
UNIFAL-MG. Atende às funções da extensão  por meio de ações de extensão que contribuem para a troca de 
experiência da comunidade acadêmica com o sociedade, na promoção do desenvolvimento de ambos” 
(Universidade Federal de Alfenas, 2008, p. 9), prestando serviços à comunidade externa por meio das 
atividades ofertadas, proporcionando às crianças a oportunidade de brincar, para que assim, exercitem suas 
potencialidades e desenvolvam a sociabilidade. 

Santos (2000) afirma que as brinquedotecas nas universidades são encaradas como um laboratório onde 
professores e alunos dedicam-se à exploração do brincar e do brinquedo em termos científicos. Tem por 
finalidade o entendimento dos estudos teóricos e práticos na compreensão das crianças como sujeitos de 
direitos sociais, que têm na brinquedoteca a possibilidade de um ambiente propício às manifestações criativas, 
críticas e autônomas. Reconhece-se então, a Brinquedoteca como uma peça importante do processo de 
formação dos professores que atuarão /atuam na Educação Infantil e de graduandos em geral, ao 
compreender que a brinquedoteca é o espaço da criança, e dessa forma, é o melhor lugar para conhecê-la e 
observá-la de forma intensa (BOMTEMPO,1998). 

Com relação aos resultados espera-se propiciar oportunidades que subsidiem o desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e apresentação em eventos e, ao 
mesmo tempo, oferecer à comunidade o contato com o universo lúdico e os benefícios que o mesmo 
proporciona para o desenvolvimento infantil. 
 
Justificativa: 

“Brinquedoteca: um espaço de vivências e convivências” criado em 2010 apresenta-se já solidificado como 
projeto, como espaço e como organização e apresenta bons retornos no que se diz a aprendizagem acerca do 
brincar, seja com pesquisas, relatórios ou iniciação científica. Conta também com um número maior de 
voluntários, aumentando assim a quantidade de produções de brinquedos e jogos e possibilitando um 
atendimento de forma mais satisfatória às crianças. O número de visitas também cresce, mostrando que o 
projeto é reconhecido pela comunidade, que já tem a noção de que a brinquedoteca é um espaço onde a 
criança poderá brincar com seriedade e será respeitada na sua individualidade de criar e aprender. 

Brinquedoteca, de acordo com Cunha (2001),  trata-se de  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 leva a explorar, a sentir, a experimentar”. Para ela, é necessário 
que haja um espaço e tempo para que as crianças brinquem e soltem a imaginação sem medo de desgostar 
alguém ou ser punida.  

Mas para que tudo isso ocorra, a brinquedoteca tem que ser um espaço convidativo, onde a criança é livre 
para brincar, sem atividades direcionadas ou regradas; precisam ter liberdade e se sentir à vontade para 
realizar suas brincadeiras e usar sua criatividade para elaborar suas próprias regras. Caso contrário, estará 
reproduzindo a sabedoria dos adultos, e acabará sendo incapaz de expressar suas próprias ideias, quebrando 
assim, a premissa de que os brinquedos são parceiros silenciosos que possibilitam a descoberta e auto-
expressão da criança (Cunha, 2001).  

Nessa linha do brincar, Dantas (2008) assinala que para os profissionais da educação o lúdico é sempre 
visto como prazeroso e nunca como livre:O termo “lúdico” abrange os dois: a atividade individual e livre e a 
coletiva e regrada. O que chama atenção, quando pedimos a profissionais de educação infantil sinônimos para 
ele, é a tendência de relatos como “prazeroso” e nunca “livre”. “Ludicamente” é visto como prazerosamente, 
alegremente, e não “livremente”. Isto, que considero uma distorção de conseqüências infelizes, consiste em 
perceber o efeito e não a sua causa: o prazer é resultado do caráter livre, gratuito, e pode associar-se a 
qualquer atividade; inversamente, a imposição pode retirar o prazer também a qualquer uma. 

Vivemos em uma época que nem todas crianças têm a oportunidade de brincar, seja por falta de espaço, 
de segurança, de tempo - reprimidas com afazeres colocados pelos pais, ou porque são tratadas como adultos 
em miniatura - ou até mesmo pela falta de brinquedos, a brinquedoteca surge no intuito de valorizar a 
brincadeira e fazer dela um ponto importante no desenvolvimento infantil. A brinquedoteca, seja ela de qual 
tipo for, comunitária, universitária, escolar ou hospitalar, sempre privilegiará o brincar. 

A importância do brincar é destaque em muitas obras de cunho infantil. Para Mrech (2008), “o brincar, 
como atividade terapêutica, possibilita que a criança supere a situação traumática. É simbolizando, falando e 
representando os conteúdos que a perturbaram que ela pode nomear e conhecer melhor as situações, ideias, 
pessoas e coisas.” Para ela, o brinquedo não é neutro e se faz fundamental, pois condensa a história da 
criança com outros objetos. 
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Segundo Bomtempo apud Azevedo, (2004), brincar é um dos processos educacionais mais completos, uma 
vez que envolve o emocional, o corporal e o intelectual da criança, pois exige uma grande concentração, 
desenvolvendo assim o interesse, a imaginação e a iniciativa. 

Vigotsky (1984) destaca a  situação imaginária que a criança cria com o brinquedo; ao brincar, a criança 
entra em mundo “faz-de-conta” e é capaz de assumir vários personagens diferentes, conseguindo ir além do 
seu comportamento habitual, atuando em um nível superior ao que ela realmente se encontra. No entender de 
Vigotsky, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva que depende de motivações 
internas. Ou seja, quando a criança vê um objeto, consegue agir de forma diferente em relação ao que vê, pois 
ocorre uma diferenciação entre o campo do significado e o da visão; as ideias sobrepõe a percepção, e a 
criança pode criar várias situações diferentes com o mesmo brinquedo.  

Ainda no pensamento do brincar como atividade que  estimule a criatividade e as potencialidades da 
criança Kishimoto (2008) assinala que ao brincar a criança atreve-se a explorar, caso não haja cobrança ou 
punição: ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados. É o prazer e a motivação que 
impulsionam a ação para explorações livres. A conduta lúdica, ao minimizar as conseqüências da ação, 
contribui para a exploração e a flexibilidade do ser que brinca, incorporando a característica que alguns 
autores denominam futilidade, um ato sem conseqüência. Qualquer ser que brinca atreve-se a explorar, a ir 
além da situação dada na busca de soluções pela ausência de avaliação ou punição. 

Para Kishimoto (2008), baseando-se no trabalho de Bruner, comenta que, mesmo que a criança tenha que 
brincar livremente, “é a orientação, a mediação com adultos, que dará forma aos conteúdos intuitivos, 
transformando-os em idéias lógico-científicas, característica dos processos educativos”. E completa ao afirmar 
que “a brincadeira livre deve ser complementada com outras atividades não lúdicas, destinadas a materializar 
as intenções e os projetos das crianças”. 
 
Continuidade do Projeto: 

A continuidade do projeto “Brinquedoteca: um espaço de vivências e convivências” se faz necessária, pois 
este já se apresenta solidificado e reconhecido pela reitoria, pró-reitoria de extensão, pelos discentes da 
UNIFAL-MG e pela comunidade externa (Secretaria Municipal de Educação de Alfenas). A brinquedoteca se 
constitui como um espaço multidisciplinar e oferece aos graduandos de vários cursos da UNIFAL-MG 
oportunidades de observar, pesquisar e trabalhar com temas sobre brincar e sua importância no 
desenvolvimento infantil. Além disso, é uma forma de intervenção na comunidade, propiciando às crianças um 
lugar próprio, que além das funções pedagógicas, social e comunitária, também provoca uma comunicação 
entre seus pares, na medida em que as crianças revivem inúmeras formas de jogos e brincadeiras que 
possibilita compreender o mundo social e cultural que vivem. 
 As discussões que permearão a temática do brincar subsidiarão aos novos integrantes do projeto a 
apropriação de conhecimentos teóricos e práticos a fim de  desenvolver com qualidades as atividades nas 
brinquedoteca universitária e também na hospitalar, sendo instrumentalizados para abordarem de forma 
efetiva e segura (prevenindo a infecção hospitalar) as crianças durante o processo de hospitalização. 
 
 
Objetivo Geral: 
-Promover a integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio da manutenção da 
brinquedoteca universitária e efetivação da  brinquedoteca hospitalar, de forma a promover a interação entre a 
criança a família ou educador infantil com os discentes de vários cursos de graduação da UNIFAL-MG, 
oportunizando situações diversas de estudos e valorização do lúdico. 
 
Objetivos Específicos: 
- Proporcionar um espaço e tempo para que as crianças possam brincar sem ter medo de serem punidas ou 
cobradas. Dessa maneira, dar-lhes oportunidades para que desenvolvam suas potencialidades e criatividade. 
  - Continuar promovendo a integração entre a universidade e a comunidade, provocando uma ajuda mútua na 
construção de saberes e experiências. 
  - Oferecer oportunidades para que o projeto subsidie pesquisas, iniciação científica, trabalhos de campo e 
trabalhos de conclusão de curso. 
  - Organizar cursos, oficinas e palestras que envolvam a comunidade, os discentes e os profissionais da 
educação. 
  - Participar de eventos científicos e de extensão. 
 
 
Metodologia: 
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 O Projeto Brinquedoteca: um espaço de vivência e convivência terá como linha metodológica a reflexão 
em grupo de estudos sobre os pressupostos teóricos e práticos que permeiam o brincar nos múltiplos 
ambientes do contexto infantil. 
 As atividades da brinquedoteca universitária serão desenvolvidas provisoriamente em um espaço criado 
para abrigar os brinquedos no hall do prédio V, e a brinquedoteca hospitalar será  em uma sala na unidade de 
internação pediátrica da Casa de Caridade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Alfenas. Com a 
transferência de alguns cursos para o Campus Santa Clara/Pinheirinho, será solicitado um espaço mais 
adequado que possa favorecer as ações extensionistas tanto no âmbito da comunidade universitária quanto 
para a comunidade externa.  
 Os acadêmicos bolsista e os voluntários serão responsáveis pela execução das atividades em ambos os 
espaços vinculados ao projeto (brinquedoteca universitária e hospitalar), sendo instrumentalizados nos grupos 
de discussão para uma efetiva ação e abordagem das crianças, principalmente em um ambiente hospitar. 
 As ações desenvolvidas na  brinquedoteca universitária acontecerá no horário  de segunda à sexta-feira, 
no período da manhã das 8 às 11 horas e no período da tarde das 13 às 17 horas, e na brinquedoteca 
hospitalar o horário será das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas,  exceto recesso e feriados. As atividades 
terão início em março de 2012 e término previsto para 30 de novembro de 2012.  
 Os resultados das ações realizadas em ambas brinquedotecas serão apresentados em eventos locais, 
regionais e nacionais, buscando a elaboração de trabalhos científicos com vista na publicação. 

Descrição das Atividades: 
- Elaboração do cronograma de atividades a serem desenvolvidas em ambas as brinquedotecas 
- Criação de grupos de estudo sobre o brincar 
- Mudança e adequação do novo espaço destinado para a brinquedoteca universitária e reorganização da 

brinquedoteca hospitalar. 
- Atendimento de crianças, familiares e educadores infantis 
- Confecção de brinquedos  
 

 
Plano de trabalho do bolsista de extensão 
 

A Brinquedoteca Universitária funcionou ao longo de 2011, aberta a visitantes institucionais: escolas de 
educação infantil privadas e públicas, escolas de ensino fundamental públicas, participantes de outros projetos 
da própria universidade.  O pleno desenvolvimento das ações realizadas no projeto só foi possível mediante o 
trabalho realizado pela bolsista vinculado ao Projeto “Brinquedoteca: um espaço criativo de vivências e 
convivências” 2011. As ações executadas pela bolsista mostrou ser significativa para um efetivo cumprimento 
do planejamento elaborado a fim de atingir os objetivos do projeto. 
Neste Edital Probext I/ 2012 pleiteia-se a continuidade da bolsa de extensão para que o acadêmico esteja 
ainda mais motivado a dar continuidade a tudo que já foi construído desde a primeira edição do projeto em 
2007.  

O bolsista participará de forma ativa na criação, organização, montagem do novo espaço da 
brinquedoteca universitária, e hospitalar, bem como da produção de materiais pedagógicos.  O bolsista 
participará ativamente do grupo de discussão sobre o brincar; das reuniões quinzenais realizadas com os 
grupos de trabalhos; dos seminários mensais. 

O bolsista será o responsável em construir um histórico da brinquedoteca na UNIFAL-MG e produção de 
conhecimento que surgiram das atividades desenvolvidas desde 2007, a fim de subsidiar a elaboração de 
artigos para posterior publicação em periódico eletrônico. 

O bolsita ficará responsável em supervisionar o cumprimento do cronograma de atividades, bem como 
assessorar a coordenação e organizar a documentação da brinquedoteca e atualizar o blog da brinquedoteca - 
http://labrinque.wordpress.com/ 

O resultado das atividades do projeto serão apresentadas em eventos regionais e nacionais. 
 
 

 
Plano de trabalho dos participantes não bolsistas: 
 

Os acadêmicos voluntários envolvidos no projeto participarão da elaboração do cronograma de atividades 
e também da realização das mesmas. Cada participante terá como responsabilidade a participação quinzenal 
nas reuniões e mensal nos seminários. Os voluntários também contribuirão para a mudança do espaço da 
brinquedoteca universitária, organização e manutenção dos brinquedos, bem como da estruturação da 
brinquedoteca hospitalar, por meio de campanhas para a arrecadação de brinquedos propícios para o 
ambiente hospitalar. Organização do atendimento prestado às crianças na brinquedoteca universitária e na 

http://labrinque.wordpress.com/
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hospitalar, seus familiares e professores. Poderão ainda participar na elaboração de trabalhos acadêmicos-
científicos e na apresentação dos mesmos em eventos. 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Acompanhamento e avaliação da ação: 
 
As atividades desenvolvidas pela bolsista e voluntários serão acompanhadas e avaliadas pelo coordenador e 
subcoordenador do projeto, por meio de avaliação processual e formativa , tendo os seguintes indicadores: 
-participação nas reuniões quinzenais realizadas com os grupos de trabalhos 
-participação nos seminários mensais 
- cumprimento efetivo do cronograma de atividades e plantão 
- apresentação de trabalho em evento acadêmico  
-organização e manutenção do acervo, dos equipamentos 
- elaboração de  jogos e/ou materiais pedagógicos  
- postura ao abordar a criança, família ou educadores infantis. 
 
 
Outras informações relevantes: 
 

Cabe informar brevemente alguns resultados alcançados pelo Projeto “Brinquedoteca: um espaço criativo 

de vivências e convivências” referentes ao período de 2011: 

-Adequação do espaço físico para o desenvolvimento das atividades da brinquedoteca;  

-Organização geral da brinquedoteca: acervo, equipamentos, materiais e funcionamento; 

-Atendimento na brinquedoteca prestado a 605 crianças, sendo que 168 foram no primeiro e 437 no  

segundo semestre respectivamente.  

- Manutenção do blog da brinquedoteca - http://labrinque.wordpress.com/; 

-Elaboração de 01 trabalho de conclusão de curso; 

-Elaboração de materiais didáticos, brinquedos e jogos que atendem as necessidades específicas das 

crianças; 

-Participação em eventos científicos e de extensão com apresentação de trabalhos: 

Outubro 2011 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Pedagogia – Alfenas -  (1 trabalhos) 

Novembro 2011 

5º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária – Porto Alegre -  (1 trabalho) 

IV Jornada Científica e XII Mostra de Extensão da UNIFAL-MG – Alfenas (1 Trabalho) 
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