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RESUMO: O presente artigo buscou analisar as ações na 

Brinquedoteca FIBRA, que é um laboratório do curso de 

Pedagogia de extensão, cujos objetivos de implantação 

incluem, no âmbito social, o resgate das vivências lúdicas de 

crianças a partir de 03 anos de idade. O projeto atende as 

especificidades sociais no âmbito do brincar, brincadeira para 

crianças assistidas no espaço, resgata a ludicidade e integram as 

crianças as ações coletivas no âmbito infantil, por meio da 

observação e interação com outras crianças compreende o 

socializar e interagir cumprindo assim alguns objetivos como: 

dar possibilidade da criança interagir com espaço lúdico, 

brinquedos variados e socializar com outras crianças bem como 

a observação do desenvolvimento infantil no contexto social e 

alguns de seus conceitos fundamentais durante a prática do 

brincar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedoteca. Criança. Social. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Espaço Brinquedoteca FIBRA foi reinaugurado em 

2014 e, desde então, vem cumprindo o papel ao qual se propôs, 

considerando-se os objetivos de sua implantação, que incluem, 

no âmbito social, resgatar a vivência lúdica de crianças a partir 

de 03 anos de idade, estimular as experiências de interação 

entre os usuários do espaço de diferentes faixas etárias, 

proporcionando assim um diálogo sobre brincar, brinquedos e 

brincadeiras das crianças assistidas no espaço. 

 Mas o que é exatamente a Brinquedoteca FIBRA? É um 

laboratório do curso de PEDAGOGIA, que conta com uma 

estrutura física destinada à promoção da convivência, jogo, 

socialização e ludicidade para as crianças. Propõe-se, por meio 

dos seus cantos temáticos, interagir a criança com uma gama 

variada de compreensão do brincar e brincadeira. Tem em seus 

cantos os seguintes: Cantinho da leitura, Cantinho dos jogos, 

Cantinho dos brinquedos (bonecas, carros, bola...), onde as 

crianças ficam livres para escolher em qual espaço quer brincar. 

Assim as ações da Brinquedoteca pautam-se pelo que diz DES 

(1967) quanto ao que seja o brincar. 

O brincar é o principal meio de aprendizagem da 

criança que gradualmente desenvolve conceitos de 

relacionamentos causais, o poder de discriminar, de 

fazer julgamentos, de analisar e sintetizar, de 

imaginar e formular (DES, 1967; parágrafo 523 

apud MOYLES, 2002, p.37). 
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Além de promover benefícios sociais do ato de brincar 

para as crianças que integram o espaço, a Brinquedoteca 

FIBRA também contribui para a formação humana das crianças 

assistidas no projeto, por saber que a criança que brinca 

interage melhor e se desenvolve de forma global por 

compreender que por meio do brincar, da brincadeira e do jogo, 

reconhece o mundo a sua volta e se desenvolve de forma mais 

eficaz no aspecto cognitivo, motor e social. 

De acordo com Santos (2001), entre as finalidades da 

implantação de uma brinquedoteca, destacam-se os seguintes: 

proporcionar um espaço onde a criança possa brincar 

sossegada, sem cobranças e sem sentir que está atrapalhando ou 

perdendo tempo; estimular o desenvolvimento de uma vida 

interior rica e da capacidade de manter a atenção; estimular a 

interatividade das crianças; favorecer o equilíbrio emocional; 

dar oportunidade à expansão de potencialidades e enriquecer o 

relacionamento entre as crianças e suas famílias. 

 

Entendimento do funcionamento da Brinquedoteca 

 

A Brinquedoteca FIBRA é um laboratório de extensão 

universitária, onde se promove atividade voltada à criança, 

respeitando a sua individualidade de criar e aprender. Tudo 

convida a sentir e experimentar, transformar e criar, dentro de 
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um ambiente que proporciona alegria, desenvolve a afetividade, 

em meio à magia da espontaneidade. 

Tem como objetivo integrar a FIBRA à comunidade 

com atendimento a crianças vinculadas a escolas ou a crianças 

de um modo geral. 

 

O público atendido: 

 

• Crianças a partir de 03 anos de idade, oriundas de 

escolas de educação infantil e fundamental da rede 

pública ou privada de ensino. 

•  Filhos de funcionários e de alunos FIBRA ou 

oriundas do atendimento no NPJ. 

 

Acervo: 

• Televisão, Cadeiras e mesas para crianças. 

• Livros infantis. 

• Jogos e brinquedos (Filhotes de animais, Palavras 

cruzadas, Números com pinos, Alfabeto recortado, 

Blocos para montar, Casinha Rosa, Lego, Bonecas, 

Ursinho, Boliche, Cesto, Fantoches de dedo). Pista, 

Jogos de madeira- educativos gráficos em EVA, 

Pista. 

 

Seus Profissionais: 

• Coordenadora 



 

94 

• Brinquedistas (alunos de pedagogia)   

 

Atividades Desenvolvidas: 

• Atendimentos agendados para escolas 01 a 02 

vezes por mês. 

• Atendimento diário ao público usuário de segunda 

a sexta. 

 

 

 

A brinquedoteca FIBRA atende escolas de Educação 

Infantil e recebe visitante diariamente e, no ano de 2014, 

desenvolveu atividades de agosto a dezembro, constando na sua 

agenda quatro escolas e 32 visitantes ao espaço, a maioria na 

faixa etária de 03 a 07 anos. Desenvolveram-se atividades de 
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pintura e colagem em papel, contação de histórias, brincadeira 

de construção, jogos, brinquedos diversos e resgate dos 

brinquedos populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criança assistida na Brinquedoteca FIBRA 
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Criança assistida na Brinquedoteca FIBRA 
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Criança assistida na Brinquedoteca FIBRA 
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O brincar deve ser considerado como atividade principal 

da criança. A brinquedoteca, em qualquer contexto, mostra-se 

fundamental, condizente às necessidades das crianças de todas 

as idades, como um espaço preparado para o desenvolvimento 

de suas potencialidades e das relações sociais, rumo à 

construção de seres críticos e autônomos, sendo assim um 

espaço voltado para o respeito à infância. 

Para fazer essa relação entre a prática do brincar e o 

desenvolvimento humano, precisamos estabelecer alguns 

conceitos funcionais básicos, como o cognitivo, social e motor, 

onde na relação com as brincadeiras se mostra presente no 

espaço da Brinquedoteca. 

 

A Criança que Brinca 

 

A criança que brinca é mais feliz interage com o mundo 

a sua volta e cria uma identidade mais autônoma dentro do seu 

crescimento e desenvolvimento, estabelece uma relação com as 

outras pessoas dentro das brincadeiras, jogos e brinquedos. 

A Brinquedoteca estabelece esse diálogo com o mundo 

da fantasia e imaginário para a maturação da criança em suas 

fases de desenvolvimento. 

De acordo com Borba (2006, p.38): 

“É importante enfatizar que o modo próprio de 

comunicar do brincar não se refere a um 
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pensamento ilógico, mas a um discurso organizado 

com lógica e características próprias, o qual 

permite que as crianças transponham espaços e 

tempos e transitem entre os planos da imaginação e 

da fantasia explorando suas contradições e 

possibilidades. Assim, o plano informal das 

brincadeiras possibilita a construção e a ampliação 

de competências e conhecimentos nos planos da 

cognição e das interações sociais, o que certamente 

tem consequências na aquisição de conhecimentos 

nos planos da aprendizagem formal”.  

 

Segundo Vygotsky (2007, p.118), 

“Em resumo, o brinquedo cria na criança uma 

nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, 

relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao 

seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as 

maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no 

futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 

moralidade”.  

Quanto ao uso do jogo no processo de formação, 

Ferreira; Coelho (2001, p.124) observam que 

 

[...] utilizar o jogo no processo de formação é 

um modo de retomar o ser sujeito em sua 

totalidade, passando a investir na formação 

pessoal tanto quanto na formação profissional 

porque o jogo abre essa possibilidade na medida 

em que a imaginação, a espontaneidade e a 

criatividade permeiam a vivência, o diálogo, a 

leitura e pode, então, nos libertar das amarras 

que nos foram colocadas ao longo do processo 

formativo, que, mais enformou do que formou 

(FERREIRA; COELHO, 2001, p.124). 

 

A Brinquedoteca FIBRA promovendo atividades como 

a brincadeira e o jogo, no seu aspecto social possibilita a 
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criança em diferentes situações sociais a mais variada forma de 

brincar e assim interagir com o mundo. 

 

A Importância do Fator Social do Brincar e Brincadeira 

 

O Laboratório de extensão Brinquedoteca FIBRA foi 

criado com a intenção de possibilitar a criança ações lúdicas e 

realizar seu papel no âmbito social que é amenizar o impacto 

das desigualdades que cada vez mais distância a criança do 

mundo. Assim tem em sua intenção valorizar o jogo e a 

brincadeira para explorar as capacidades cognitivas e motoras 

da criança e assim integrá-la ao mundo de forma mais 

harmoniosa e eficaz. Referindo à brincadeira, o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (2002, p.27) diz: 

 
“A brincadeira é uma linguagem infantil que 

mantém um vínculo essencial com aquilo que é o 

“não brincar”. Se a brincadeira é uma ação que 

ocorre no plano da imaginação, isto implica que 

aquele que brinca tenha o domínio da linguagem 

simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver 

consciência da diferença existente entre 

brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu 

conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para 

brincar é preciso apropriar-se de elementos da 

realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes 

novos significados. Essa peculiaridade da 

brincadeira ocorre por meio da articulação e a 

imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 

imitação transformada, no plano das emoções e das 

ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. 

(...)”.  
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A brincadeira favorece a autoestima das crianças, 

auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de 

forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de 

determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais 

diversos. Essas significações atribuídas ao brincar 

transformam-no em um espaço singular de constituição infantil. 

E as referências curriculares nacionais apontam para este 

dialogo mais eficaz na tradução do brincar e sua consequência 

na vida da criança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Brinquedotecas foram espaços criados nas cidades 

para as crianças brincarem, já que esta prática é desde o 

Renascimento, entendida como um direito próprio da infância. 

No entanto, nestes tempos modernos o brincar tem sofrido, 

contraditoriamente à sua valorização no meio educacional, 

restrições pela nova dinâmica das ruas, das casas e escolas; 

dada a falta de áreas livres ou de incentivo social ao brincar, 

visto que o senso comum em muitos momentos o considera 

improdutivo. É por isso que se tem no século XX a criação de 

brinquedotecas. 
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A BRINQUEDOTECA FIBRA: espaço de convivências 

lúdicasé um local preparado potencialmente para receber 

crianças. É um espaço educativo preparado para o lúdico e o 

brincar e por isso valoriza a pessoa humana em suas relações 

interpessoais, familiares e sociais. Suas atividades diárias são 

pensadas para dispor do tempo livre em espaço lúdico, pois é 

compreendida como um lugar para o brincar. 

Dessa forma, o laboratório de extensão da faculdade 

FIBRA busca atender crianças em um processo contínuo de 

ação-reflexão-ação, por meio de estudos, planejamentos, 

execução e discussão dos resultados alcançados. 
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