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RESUMO 
 
 

Este trabalho objetiva refletir sobre a relação criança e ludicidade atraves das ações 
desenvolvidas pelo Programa de Extensão Ludoteca – UEL, para tanto faz um 
resgate histórico das Brinquedotecas no mundo e no Brasil, privilegiando com um 
estudo etnográfico de caso a Ludoteca na Universidade Estadual de Londrina. Faz 
também uma abordagem conceitual sobre a temática Ludicidade, haja vista ser esse 
o foco do programa, foco da pesquisa. Foi realizado entrevistas com crianças  e com 
a funcionária (permanente) que participam da programa, analisando a importância 
da Ludoteca nas suas vivências e no desenvolvimento das mesmas.   Consideramos 
neste estudo a importância deste espaço lúdico voltado às crianças e a importância 
da ludicidade como aspecto fundamental para o desenvolvimento da infância.  

Palavras-chave: Lúdico. Criança. Brinquedoteca.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 7 

 

2. O BRINCAR NO DESENVOVILMENTO INFANTIL............................................... 9 

3. A BRINQUEDOTECA E SUA HISTÓRIA NO MUNDO ....................................... 16 

4. ESTUDO ETNOGRÁFICO DA LUDOTECA – UEL ............................................. 28 

4.1. ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES .................................................................. 34 

 

CONCLUSÃO .......................................................................................................... 41 

 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 43 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUÇÃO 

 

O brincar é algo muito importante, e que deve acontecer desde a primeira 

infância. Nesse sentido essa pesquisa teve como objetivo mostrar que através do 

brincar a aprendizagem acontece de maneira mais significativa e mais prazerosa 

usamos como foco de analise o projeto de extensão Ludoteca – UEL que através de 

suas atividades exerce uma influência positiva no desenvolvimento das crianças que 

participam do mesmo.  

Este trabalho tem a pretensão de demonstrar aos professores que trabalham 

na área da educação infantil e aos graduandos do curso de pedagogia a importância 

do brincar. 

 Na maioria das vezes os professores veem o brincar como algo sem 

importância, e um momento que as crianças usaram somente para gastar energia, 

sem perceber que acontecem muitas aprendizagens durante as brincadeiras.  

Groos considera que a atividade lúdica não é uma descarga, mas uma 

preparação para vida. (Groos, apud Bonfim 2010). Quando brinca a criança  

desenvolve seu lado social, consegue criar e imaginar com mais facilidade pois na 

brincadeira encontra liberdade para isto, e assim quando estiver na fase adulta 

conseguirá ser uma pessoa mais decidida, tendo menos dificuldades de solucionar 

problemas enfrentara durante a sua vida adulta.  

Esse tema foi escolhido quando iniciei minha participação no projeto e percebi 

que o brincar é algo essencial na fase da infância.. No projeto tive a oportunidade de 

conviver e vivenciar mais de perto as atividades propostas para as crianças com 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento. As crianças brincam na maioria das 

vezes de forma livre podendo escolher o brinquedo que desejam brincar, 

possibilitando assim a oportunidade de pensarem sozinhas e decidirem como 

querem brincar. Para Kishimoto (2008, p.149), o jogo livre favorece á criança a 

oportunidade inicial e a mais importante para atrever-se a pensar, falar e ser ela 

mesma.  

Durante a fase da infância a criança não necessita de muitos brinquedos para 

brincar, o que na verdade é importante é que ela tenha incentivo para criar coisas 

novas, oportunidade para usar a sua criatividade e imaginação, devemos fazer com 

que as crianças pensem por si próprios, brinquedos prontos fazem com que as 

crianças parem de imaginar e pensar. Para Schiller 



8 
 

 

[...] Não temos nada contra os computadores e a tecnologia. 
Acreditamos que nossas crianças devem entrar em contato com eles 
e, cada vez mais, aprender a tirar proveito do que lhes oferecem. 
Simplesmente assinalamos que esse contato não pode ser nem 
muito precoce nem representar a única maneira de brincar. (RAMOS, 
POSTERNAK, 2004, p. 191). 

 

Neste sentido, o primeiro capitulo faz um breve estudo sobre a ludicidade e da 

sua importância para o desenvolvimento infantil.É na infância que a criança começa 

a usar a sua imaginação e aprendera coisa que levara com si durante toda a vida. É 

através do brincar que a criança começa a aprender regras, e a compreender o 

mundo, quando a criança brinca ela reproduz atividades feitas pelos adultos, e neste 

momento que ela começa enxergar a compreender o mundo em que vive. 

O segundo capitulo tem o objetivo de contar a história das Brinquedotecas  no 

mundo e no Brasil, privilegiando o PROGRAMA DE EXTENSÃO LUDOTECA – 

UEL.. Em alguns países a Brinquedoteca é frequentada por crianças e adultos, pois 

se acredita que o brincar é essencial durante todas as fases da vida, mais em 

especial na infância. 

 No terceiro capitulo se realizou uma pesquisa etnográfica no programa 

Ludoteca para conseguir verificar a importância do mesmo para as crianças que 

frequentam o espaço, e o como é realizado as atividades. Foram realizadas 

entrevistas com as crianças e com a funcionaria permanente do projeto.  
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2 -  O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Durante a infância, o brinquedo, a imaginação e a fantasia são ações que 

propiciam prazer e auxiliam no processo de desenvolvimento da aprendizagem. É 

importante compreender a relevância da atividade lúdica no desenvolvimento da 

criança. “Na infância, a imaginação, a fantasia e o brinquedo são atividades que não 

podem se caracterizar apenas pelo prazer que proporcionam, mas também como 

agentes auxiliadores do processo ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA; SILVA, 2007, 

p. 101). 

Para a criança é importante a participação nas brincadeiras. Através da 

atividade lúdica, a criança consegue adquirir experiências e conceitos da sociedade 

em que está inserida. “Poucas pessoas sabem da importância do lúdico no 

desenvolvimento das crianças e que é por meio dele que elas adquirem experiências 

e desenvolvem seu conceito sobre o mundo que as cerca” (OLIVEIRA; SILVA, 2007, 

p. 101). 

O brincar é uma atividade que está presente em todas as culturas ao redor do 

mundo, sendo que cada cultura possui suas especificidades. A criança, quando 

brinca, consegue expressar emoções, sentimentos como: dor, alegria, angústia. 

Por meio do brincar, a criança aprende comportamentos, constrói 

conhecimentos, expressa emoções e sentimentos e significa para si a cultura em 

que está inserida (ROSA, KRAVCHYCHYN, VIEIRA. 2010. p. 8). O brincar contribui 

no desenvolvimento humano, sendo ele um meio de aprendizagem para a criança, 

que consegue compreender melhor regras e a realidade em que está inserida, pois, 

através do brincar, ela reproduz comportamentos vistos e vividos na realidade. 

 

Vigotsky (1991) entende a brincadeira como um meio pelo qual a 
criança supre algumas de suas necessidades, sendo também um 
meio de aprendizagem, de desenvolvimento de da imaginação, da 
compreensão da realidade, do domínio de regras e da construção de 
uma situação imaginaria, base para o pensamento abstrato adulto 
(apud ROSA; KRAVCHYCHYN; VIEIRA, 2010, p. 12). 
 

A criança pequena quando brinca com crianças mais velhas reproduz 

comportamentos dos adultos, conseguindo, assim, compreender melhor as regras 

da sociedade em que vive.  
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[...] ao imitar comportamentos de adultos enquanto brinca a criança 
esta compreendendo como funciona a sociedade e pode aprender os 
mais variados hábitos e valores, dependendo do ambiente em que se 
encontra, incluindo nesse as crianças mais velhas e os adultos e o 
tipo de relação que estabelece com o mesmo. (ROSA, 
KRAVCHYCHYN, VIEIRA, 2010, p.12). 

 

A criança, quando imita os comportamentos dos adultos durante a 

brincadeira, faz tentativas de entender o mundo em que vive. “Nas brincadeiras, ao 

reproduzir situações da vida, a criança tenta compreender seu mundo” (OLIVEIRA, 

SILVA. 2007. p.103). 

A criança é um ser em construção, que, ao brincar, vivencia momentos de 

prazer e desenvolvimento constante. Ao se adotar uma perspectiva lúdica no 

processo de ensino, estaremos estimulando a criança a usar a sua criatividade.  

 

Brincar, porém, se coloca num patamar importantíssimo para a 
felicidade e a realização da criança, no presente e no futuro. 
Brincando, ela explora o mundo, constrói o seu saber, aprende a 
respeitar o outro, desenvolve o sentimento de grupo, ativa a 
imaginação e a auto-realiza (TELES, 1997, p. 13). 
 

A ludicidade é essencial nas atividades intelectuais e sociais, tornando-se, 

assim, indispensável na prática educativa. Assim como outras pessoas, a criança 

pequena gosta de interagir e se expressar por meio de gestos, palavras, além de 

apreciar o brincar. Brincar é uma ação livre que ajuda no desenvolvimento 

intelectual, social e cognitivo, por isso é importante introduzir atividades lúdicas 

desde a primeira infância “[...] 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. 1). 

Quando a criança não brinca desde a primeira infância, ela acaba se 

desenvolvendo muito cedo, perde facilmente a curiosidade pelas coisas, demora 

para se soltar e não consegue se sentir feliz por pequenas coisas, adquirindo muito 

cedo a personalidade adulta. Criança que não brinca, que desenvolve, muito cedo, a 

noção do “peso” da vida, não tem condições de se desenvolver de maneira sadia. 

De alguma forma, essa lacuna irá se manifestar em sua personalidade adulta 

(TELES, 1997, p. 14). 
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O brincar é uma atividade natural do dia a dia, por meio da qual a criança 

consegue expressar sentimentos, explorar objetos, experimentar coisas novas, 

criando e solucionando problemas. 

 

Mas é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela 
mobilização dos significados. Enfim, sua importância se relaciona 
com a cultura da infância que coloca a brincadeira como a 
ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver 
(KISHIMOTO, 2010, p. 1). 

 

Na educação infantil o adulto precisa estimular a criança a brincar e ensinar 

novas brincadeiras, “a criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por 

meio de interações com outras crianças e adultos” (KISHIMITO, 2010, p.1). 

 
Alguns aspectos são necessários para a seleção de brinquedos para 
crianças como: “ser durável, atraente e adequado, apropriado a 
diversos usos, garantir a segurança, ampliar oportunidades para 
brincar, atender á diversidade racial, não conter preconceitos de 
gênero, classe social e etnia, não estimular a violência, incluir 
diversidade de materiais e tipos: tecnológicos, industrializados, 
artesanais e produzidos pelas crianças, professoras e pais 
(KISHIMOTO, 2010, p.2). 

 

Quando se pensa em brincar na educação infantil, devemos necessariamente 

pensar em interação, pois a criança pequena precisa estar em interação com a 

professora, com as outras crianças, com os objetos e o ambiente. Desde o seu 

nascimento, a criança brinca através das interações com os pais. É por meio dessa 

estimulação que aprendem a se expressar. 

 

“O primeiro brinquedo do bebê é o adulto, que conversa e interage 
com ele, e o faz ver e descobrir o mundo. Entre as brincadeiras 
interativas que levam o bebê a se expressar, é muito conhecida a de 
esconder e achar com uma fralda, dizendo “cucu”, “escondeu”, 
“achou”. (KISHIMOTO, 2010. p.3)”.  

 

A partir do momento em que a criança começa a dar iniciativa às brincadeiras, 

a mesma demonstra que aprendeu a interagir com outras pessoas e está 

começando a compreender e assimilar regras. A partir dos oito a doze meses 

“acontece um grande desenvolvimento motor. Amplia-se o campo de ação da 

criança, pois ela agora senta e se locomove mais facilmente. Já realiza o movimento 
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de pinça e é capaz de passar os objetos de uma mão para a outra” (CUNHA, 2007, 

p. 38). 

Os bebês pensam com as mãos: adoram pegar, apertar, morder, e “há 

brinquedos e matérias que auxiliam o conhecimento do mundo físico, entre os quais, 

as bolas que são ótimas para apertar, conhecer sua textura, cor, deixar cair para ver 

como rolam” (KISHIMOTO, 2010, p. 4). 

Ao começar a engatinhar, a criança consegue procurar e buscar os 

brinquedos que ela deseja brincar. Através do movimento do seu corpo, ela 

consegue enfrentar desafios como o de pegar brinquedos e carregá-los.  

 

A criança que engatinha usa o movimento para desloca-se em 
direção aos objetos de seu interesse. É o movimento de seu corpo 
em ação que mostra o que ela já sabe fazer. Desafios como subir em 
almofadas, pegar um brinquedo colocado a uma certa distância ou 
vários materiais com as mãos, tocar as partes do corpo, brincar com 
as mãos, os pés, os dedos, são experiências interativas e motora em 
que se aprende e se brinca pela repetição das ações (KISHIMOTO, 
2010, p. 4). 
 

Para planejar atividades lúdicas com as crianças, é preciso conhecê-las, uma 

vez que cada criança gosta de brincar de um jeito. “Cada criança tem seu ritmo 

próprio de desenvolvimento e características pessoais que a diferenciam das 

demais” (CUNHA, 2007, p.36). Quando pequenos, gostam de brincar no colchão de 

rolar, pular, brincar com água, tinta, terra, cabana, com lençóis, escorregar, 

explorando tudo o que está a sua volta, para suprir a sua curiosidade. 

 

São inúmeras as experiências expressivas, corporais e sensoriais 
das crianças pelo brincar. Não se pode planejar práticas pedagógicas 
sem conhecer a criança. Cada uma é diferente de outra e tem 
preferências conforme sua singularidade. Em qualquer agrupamento 
infantil, há crianças que estão mais avançadas, outras, em ritmos 
diferentes. Dispor de um tempo longo, em ambientes com variedade 
de brinquedos, atende os diferentes ritmos das crianças e respeita a 
diversidade de seus interesses (KISHIMOTO, 2010, p. 4). 
 

A criança se comunica de diferentes formas: através de palavras, gestos, 

música, imitação, desenho, e todas essas formas possibilitam estimular a criança de 

forma lúdica. Ao brincar, a criança usa diferentes formas de expressão: faz gestos, 

fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta (KISHIMOTO, 2010, p.5). 

Brincadeiras novas podem causar certo estranhamento às crianças, e, para 

que elas não se afastem do grupo, seria importante que o professor fizesse 
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brincadeiras em grupo e, também, brincadeiras tradicionais que são conhecidas pela 

maioria das crianças. Quando as crianças já estiverem enturmadas, o professor 

poderá ir introduzindo, aos poucos, brincadeiras novas. 

 
Toda brincadeira nova pode trazer um pouco de tensão. O 
desconhecimento de brincadeiras pode levar a criança a afastar-se 
do grupo. Para integrar crianças, nada melhor do que iniciar com 
brincadeiras conhecidas por todas. Depois que, integradas no grupo, 
elas adquirem confiança, pode-se ensinar novos jogos. Algumas 
crianças gostam de brincar juntas, outras sozinhas (KISHIMOTO, 
2010, p.8).  
 

As brincadeiras em grupo são muito importantes para a interação social  e 

ajudam as crianças a conhecerem novos amigos. “Saber participar de um grupo é 

uma aprendizagem muito enriquecedora e indispensável a uma boa integração 

social. Dentro de um grupo aprendemos a partilhar [...]” (CUNHA, 2007, p.25). 

Na educação infantil, é necessário que o professor ofereça à criança 

momentos em que ela tenha a oportunidade de brincar sozinha e em grupo.  

 
A criança precisa adquirir confiança para brincar com as outras e, 
para começar, nada melhor do que brincar com brinquedos que já 
conhece. Brincadeiras da tradição, como pular corda, brincar de 
amarelinha, caça ao tesouro, brincar com jogo da memória, 
brincadeiras de faz de conta ou de boliche, dão prazer, quando feitos 
em grupo (KISHIMOTO, 2010, p. 8).  

 

Para que a criança adquira autonomia, é necessário que o professor 

mantenha o ambiente organizado, para que a criança possa aprender a guardar 

brinquedos, se tornando uma criança organizada. O professor é o mediador no 

momento da guarda dos brinquedos, mostrando à criança o que falta ser guardado e 

onde será guardado. 

 

A mediação do adulto durante a brincadeira é essencial para a 
autonomia e auto-organização da criança. Um ambiente bem 
organizado te brinquedos em estantes baixas, em áreas separadas, 
com mobiliário adequado, em caixas etiquetadas para a criança 
saber onde guardar. Esse hábito se adquire durante a brincadeira, 
em local tranquilo, com opções interessantes e o apoio constante da 
professora (KISHIMOTO, 2010, p. 8). 
 

Durante as brincadeiras, as crianças, às vezes, brigam. Neste momento é 

necessária a intervenção da professora de maneira calma, para que a criança 

aprenda a controlar seus sentimentos. 
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Durante a brincadeira pode surgir confrontos: um empurra o outro, 
quer tomar-lhe o brinquedo, o que obriga a professora a intervir, para 
que a criança aprenda a controlar sentimentos de raiva, quando não 
consegue o brinquedo, levando-a a partilhar a brincadeira com o 
amiguinho. A mediação da professora é essencial para a criança 
aprender a enfrentar conflitos durante a brincadeira (KISHIMOTO, 
2010, p.9).  

 

A criança quando pequena precisa aprender a emprestar brinquedos aos 

outro, aprender que tem que pedir emprestado, esperar a sua vez para brincar, e 

aprender a brincar sem estragar os brinquedos. 

 
A independência é um principio ético que se aprende, quando a 
educadora deixa a criança escolher objetos e brinquedos. Ela 
aprende a ter responsabilidade e noções de democracia, quando 
respeita o espaço de brincar do outro, a guardar os brinquedos que 
na esta usando, a emprestar o brinquedo e esperar a sua vez de 
usá-lo (KISHIMOTO, 2010, p.9). 

 

Brincar sozinha também é necessário para que a criança vivencie momentos 

de concentração, tendo a oportunidade de fazer o que ela quer e o que sente prazer. 

“A criança que brinca sozinha aumenta suas possibilidades de lidar com a sua 

afetividade e de descobrir seus interesses” (CUNHA, 2007, p.22). 

É importante que a professora valorize as características de cada criança, 

respeitando-a de forma integral, ajudando na construção de sua identidade. Faz-se 

necessário, então,  

Criar um ambiente em que meninos e meninas tenham acesso a 
todos os brinquedos sem distinção de sexo, classe social ou etnia. 
Ficar passiva diante dos preconceitos é uma forma de reproduzi-los. 
É preciso desconstruir tais práticas, assumindo claras posturas para 
evitar a permanência dos preconceitos” (KISHIMOTO, 2010, p.10)  

 

Quando brinca, a criança tem a curiosidade despertada. Ao pegar um 

brinquedo, ela explora, joga, aperta, tentando descobrir todas as suas utilidades, 

“assim, vão aprendendo, experimentando e repetindo várias vezes, em contato com 

os objetos do mundo físico, o que as coisas fazem e o que se pode fazer com cada 

coisa” (KISHIMOTO, 2010, p.11). 

Manipular objetos é uma forma divertida de brincar e explorar os objetos é 

uma necessidade da criança, pois ela está descobrindo o mundo que a cerca. A 

criança deve jogar, sentir, apertar o brinquedo, descobrir a forma mais gostosa de 
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brincar. Durante as brincadeiras, deve dar vida aos seus brinquedos. Contudo, é 

importante lembrar que não se deve deixar ao alcance de uma criança objetos que 

ela não poderá mexer, porque não é bom limitar o prazer de descobrir. Quando a 

criança aprender a utilidade dos objetos e brinquedos que estão ao seu redor, 

passará a utilizá-los de forma correta. “Quando ela manipula objetos, experimenta o 

mundo ao seu redor pelo prazer de descobrir e satisfaz sua curiosidade de 

conhecer. Xeretar é uma forma de adquirir informações, uma maneira divertida de 

brincar para quem ainda não conhece convenções sociais” (CUNHA, 2007, p.21). 

A Educação  Infantil é uma importante fase que constrói os pilares da 

educação e desenvolvimento da criança, o que requer observar e registrar suas 

atividades, ampliar suas experiências lúdicas e interativas, priorizando seu 

acompanhamento, não a retenção (KISHIMOTO, 2010, p. 16). 
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3 - A BRINQUEDOTECA E SUA HISTÓRIA NO MUNDO 

 

Desde as épocas antigas, o brincar é alvo de investigações, como, por 

exemplo, na educação Greco-romana. Mesmo assim, sempre foi visto como "algo" 

sem valor ou como um passatempo sem objetivo, sendo, então, desprezado pelos 

adultos.  

O Brincar é algo essencial na vida das crianças, não só porque auxilia na 

melhora da sua saúde física e emocional, uma vez que brincando a mesma aprende 

a controlar as suas emoções, a sua concentração entre outras habilidades; mas 

também porque a criança encontra possibilidades de fantasiar e criar coisas novas 

que não poderia viver na realidade. Além disso, através do brincar, a criança 

representa situações tristes e felizes vividas em seu cotidiano. Embora seja assim 

tão relevante, sabemos que nem todas as crianças encontram a possibilidade de ter 

momentos livres para brincar.  

 

Brincar é essencial para a saúde física, emocional e intelectual do 
ser humano. Brincar é coisa séria, também, porque na brincadeira 
não há trapaça, há sinceridade, engajamento voluntário e doação. 
Brincando nos reequilibramos, reciclamos nossas emoções e nossa 
necessidade de conhecer e reinventar. E tudo isso desenvolvendo 
atenção, concentração e muitas outras habilidades (CUNHA, 1998, p. 
39). 
 

Na sociedade contemporânea, os lugares para brincar (brincadeiras e jogos 

infantis) se apresentam cada vez mais escassos. Na maioria das vezes, as crianças 

ficam aprisionadas em casa, apartamentos, escolas ou shoppings. Contudo, 

sabemos que elas “[...] necessitam também de espaços e tempos que garantam o 

desenvolvimento das dimensões afetiva, lúdica e criativa, enfim, que garantam 

tempo e espaço para viverem suas infâncias” (PINTO, 2007, p.105).  

Nesse sentido percebe-se a importância das ludotecas/Brinquedotecas 

(espaços dedicados para brincadeira).  

Segundo Oliveira (2011), a importância do brincar como condição de 

desenvolvimento e bem-estar vem sendo cada vez mais reconhecida por estudos 

em áreas da saúde e da educação. 

A partir de 1990, pesquisadores começam a perceber a importância de ter 

espaços lúdicos, nos quais as crianças possam brincar e aprender, valendo-se, para 

tal, de atividades que ajudem no desenvolvimento infantil. A Brinquedoteca é um 
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espaço criado para proporcionar um brincar de forma livre e, ao mesmo tempo, 

direcionada, contribuindo para o desenvolvimento infantil, que está presente em todo 

o mundo com diferentes denominações e classificações.   

Este capítulo tem como objetivo situar o leitor sobre a história da 

Brinquedoteca no mundo. Portanto, será realizado um rastreamento histórico sobre 

essa temática.  

A Toy Library, que significa biblioteca de brinquedos em português, está 

presente em países como os Estados Unidos e tem como objetivo emprestar 

brinquedos. Nesse país, a maioria das Toy Library está presente em escolas de 

ensino básico. 

Além de se destinar aos empréstimos, essa biblioteca dá assessoria aos pais 

e crianças, usuárias de creches e escolas (KISHIMOTO, 2011, p. 16), tentando não 

só garantir que o brincar aconteça de maneira livre, mas que os pais aprendam a 

brincar junto com seus filhos, conseguindo, ainda, escolher o brinquedo certo para o 

empréstimo.  

O surgimento das Toy Library aconteceu por volta de 1930, período em que 

acontecia uma grande depressão americana. Nessa época, as crianças das famílias 

consideradas ricas estavam roubando brinquedos das escolas, pois os pais estavam 

sem condição de comprar brinquedos. Para que isso parasse de acontecer, no ano 

de 1935, foi proposto um sistema de empréstimo de brinquedos na biblioteca 

pública. Nesse momento, surge a primeira biblioteca de brinquedo, que, por volta 

dos anos de 1960 e 1970, começa a se expandir para outros lugares. 

No ano de 1963, na Suécia, a Dra. Karin Stenslande Junker abre uma 

biblioteca para brincar (LEKOTEK), visando atender seus dois filhos com deficiência 

e também outras crianças. Essa ideia é adotada por outros países até chegar ao 

Brasil. Um dos objetivos da LEKOTEK é o de facilitar o processo de inclusão de 

crianças com deficiência a frequentarem lugares diferentes. As classificações variam 

conforme as especificidades dos países pesquisados (KISHIMMOTO, 2011.p. 20). 

Nos países latinos americanos e os de língua francesa predomina o nome 

Ludoteca, aparecendo com três tipos: as educativas, sociais e as culturais. No 

Brasil, o nome Ludoteca foi substituído por Brinquedoteca, quando uma escola 

privada registrou o nome da sua instituição de LUDOTECA.  

Em nosso país, há cerca de 565 Brinquedotecas e a maioria delas se 

encontra nos cursos de formação de professores. Desde sua criação, em 1984,  a 
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Brinquedoteca, vista como parte de laboratório de ensino, tinha duas preocupações: 

a formação do docente e a brincadeira livre (KISHIMOTO, 2011, p. 23). 

O brincar deve ser visto como algo importante no desenvolvimento infantil, 

pois, durante as brincadeiras, a criança aprende a controlar suas próprias emoções, 

se expressa e interage com outras crianças. Contudo, muitas vezes, a escola não 

oferece esses momentos, então, na Brinquedoteca, a criança encontrará um espaço 

de brincadeiras livres. 

 
A Brinquedoteca vista como lugar para a infância brincar, emprestar 
brinquedos e espaço de interações entre crianças e entre 
pais/profissionais e crianças, pressupõe finalidades educativas, que 
não se confundem com o ensinar. Integrar espaços sociais, culturais 
e educativos nas Brinquedotecas das escolas possibilita trazer os 
pais à escola, no momento do empréstimo do brinquedo; constitui um 
convite para uma educação colaborativa e uma política que integra a 
escola a família por meio do brincar (KISHIMOTO, 2011, p. 31). 
 

Um dos propósitos da Brinquedoteca é fornecer um local com recursos para 

que a criança possa brincar. Os jogos e brinquedos oferecidos devem favorecer o 

desenvolvimento das habilidades e da aprendizagem, contudo não é necessário que 

todas as Brinquedotecas façam o empréstimo de brinquedos e também não existe 

uma idade específica para poder frequentar o espaço. Não são em todos os países 

que o brincar é valorizado, mas é um direito da criança brincar e participar de 

atividades recreativas.  

 
Algumas culturas ainda não valorizam o brincar, apesar do art.31 da 
Convenção sobre os direitos da criança, que tem sido adotado pela 
maioria dos governos do mundo, afirma que as crianças têm o direito 
de se descontrair, de brincar e de participar de atividades culturais, 
artísticas e outras atividades recreativas. O acervo de brinquedos de 
alta qualidade em uma Brinquedoteca atesta que o brincar é 
importante e deve ser valorizado (ATKINSON, 2011, p. 36). 

 

Para compor o acervo de brinquedos de uma Brinquedoteca muitas ações 

podem ser feitas: pode-se comprá-los, ou, ainda, arrecadá-los dentro da 

comunidade, restaurando-os; pode-se confeccioná-los, utilizando materiais 

reciclados, criando, assim, brinquedos personalizados pelos próprios 

frequentadores. 
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Outras pessoas criam brinquedos a partir do próprio design como 
Roma Lear, na Inglaterra, ou senhoras japonesas que fazem a mão 
requintados brinquedos de pano para crianças deficientes. Na 
Europa continental, a ênfase é dada aos jogos e os usuários das 
Brinquedotecas são de todas as idades, inclusive idosos 
aposentados. Os brinquedos e as Brinquedotecas para usuários com 
deficiência têm alguns brinquedos especiais adaptados em acervo e 
também trabalham visando a inclusão de seus membros na 
sociedade. (ATKINSON, 2011,p. 37) 
 

Uma Brinquedoteca reflete não só a cultura de cada país e seu modo de fazer 

e pensar, mas também propicia o conhecimento dos diferentes tipos de brincar.   

O conceito de Brinquedoteca foi espalhado pelo mundo por mulheres 

pioneiras, como Nilse Cunha (do Brasil), Forell Annetine (da Austrália), Ruth 

Kobayashi (do Japão) e Natália Pais (de Portugal). Foram essas mulheres que 

deram início às organizações de sucesso (ATKINSON, 2011,p. 37). Elas se 

conheceram no primeiro Congresso Internacional de Brinquedotecas, que aconteceu 

em 1978, em Londres, e agora se encontram nesses congressos, que acontecem a 

cada três anos, para compartilharem ideias e trocarem experiências. 

O brincar pode acontecer sozinho ou com muitas crianças, na rua, nas casas 

ou em lugares reservados para esse fim, com brinquedos antigos ou com 

computadores e vídeos games, mas, o que faz uma Brinquedoteca, é o brincar e a 

interação.  

Segundo Atkinson (2011, p. 39), a Brinquedoteca pode existir sozinha e ser 

independente ou fazer parte de uma organização maior. Quer o brincar seja em 

computadores, quer com objetos mais primitivos. 

Na Europa, existem vários nomes diferentes para Brinquedotecas como: 

Biblioteca de lazer, Brinquedoteca, LEGETEKET, LUDOTHEK, SPIELIOTHEK, 

LUDOTECA, entre outros. 

A primeira Brinquedoteca Europeia foi criada em 1959 na Dinamarca, e só 

após 1960, quando a UNESCO apresentou um plano de criação de Brinquedotecas, 

é que outros países como França e Suécia começaram a fundar novas 

Brinquedotecas.  

 
Atualmente, existe cerca de 6.500 Brinquedotecas na Europa. A 
principal qualidade delas é que a maioria está aberta a todos: bebês, 
crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com necessidades 
especiais, instituições, jardins de infância, escolas, etc” 
(FUCHS,2011.p.43)  
 



20 
 

Nos países da Dinamarca, Suécia e Grécia, existem Brinquedotecas 

especializadas para atender crianças e jovens com necessidades especiais. As da 

Europa são dirigidas por autoridades locais ou por organizações sem fins lucrativos 

e estão localizadas em escolas, universidades, prisões, centros comunitários, sendo 

que, em alguns países, há Brinquedotecas móveis.  

As Brinquedotecas apresentam uma variedade de brinquedos visando 

atender aos diversos frequentadores de todas as idades. Em muitas delas, é 

possível emprestar os brinquedos, ou seja, levá-los para a casa. 

Na Espanha, as Ludotecas foram criadas por volta de 1978, por instituições 

públicas e com uma visão social. Eram de responsabilidade dos ludotecários, que 

possuíam um trabalho remunerado, pago com dinheiro público, e contavam com o 

apoio de voluntários. As ludotecas eram localizadas, principalmente, em áreas de 

baixa renda, para que todas as crianças tivessem a possibilidade de participar das 

atividades de recreação. “Desde sua origem, essas ludotecas contam tanto com 

espaços fixos como itinerantes, ambientados para estimular o brincar e o ambiente 

lúdico” (SOLÉ, 2011, p.71).  

Ainda não existe um número exato de quantas ludotecas existem na 

Espanha. São estimadas cerca de 800 espalhadas por todo o país. A maioria das 

ludotecas espanholas está vinculada a departamentos de apoio à infância e à 

juventude e também a assuntos sociais. Elas estão localizadas em escolas, espaços 

abertos, hospitais, entre outros locais; todos possuindo a mesma característica: são 

espaços recreativos e educativos.  

 
São instituições recreativo-educativas que dispõem de espaços 
distribuídos e ambientados para o jogo, com brinquedos e elementos 
lúdicos, devidamente catalogados e classificados, de oficinas para 
desenhar, construir e consertar brinquedos e com profissionais 
especializados que levam a cabo o projeto lúdico-recreativo e as 
funções do ludoeducador, juntamente com as do ludotecário (SOLÉ, 
2011, p.74). 

 

Essas ludotecas foram criadas para tentar proporcionar às crianças e jovens 

momentos lúdicos, em que eles possam superar suas limitações sociais e 

econômicas, pois muitas crianças e jovens de baixa renda não têm a oportunidade 

de ter brinquedos e poder brincar. Cada comunidade tem seu estilo de trabalhar 

tentando atender às necessidades das crianças e jovens ali presentes. “Em todas as 

ludotecas os usuários devem obedecer a algumas normas relativas ao jogo e ao uso 
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correto do espaço e dos materiais. Essas normas prevalecem para que sejam 

adquiridos hábitos democráticos, cívicos, de respeito e de convivência sadia” (SOLÉ, 

2011, p.75). 

As ludotecas da Espanha educam através do brincar, tentando passar valores 

humanos usando o lúdico. É visível como essas instituições têm contribuído muito 

para formar cidadãos. 

No Japão, a primeira Brinquedoteca foi criada no ano de 1975 (MINEJIMA, 

2011, p.87) e possuía um objetivo muito parecido ao da Suécia: atender crianças 

portadoras de deficiência, servindo como um lugar de tratamento e terapia, 

LEKOTECH. Após a criação dessa primeira Brinquedoteca, muitas outras foram 

fundadas por todo o país, todas com o objetivo de proporcionar às crianças com 

deficiência alegria de brincar. Com o advento desses espaços, as mães tinham onde 

levar seus filhos para brincar, e médicos começaram a perceber como isso melhorou 

a qualidade de vida das crianças portadoras de deficiência. 

 Segundo o Conselho Japonês de Brinquedotecas, existem cerca de 500 

Brinquedotecas espalhadas por todo o Japão (MINEJIMA, 2011, p.88). Após 28 

anos, o objetivo de atendimento das Brinquedotecas vem se modificando. 

 

Apesar de o foco continuar sendo atender as crianças deficientes e 
suas famílias, espectro foi largado de modo a incluir também 
crianças sem deficiência e dar a elas oportunidade de criar uma 
mentalidade aberta por meio da troca e do brincar, na esperança de 
concretizar alegria e inclusão para todas as crianças (MINIJIMA, 
2011, p. 88).    

 

 Nas Brinquedotecas do Japão, as crianças podem escolher seus próprios 

brinquedos para brincar. Se elas não gostarem, podem trocar e escolher outro, com 

isso a criança cria uma independência. Minijima (2011, p.89) descreve que “ao 

escolherem os brinquedos por si mesmas, as crianças trabalham os efeitos da 

escolha própria e da determinação”. Nas Brinquedotecas japonesas é possível 

encontrar diversos tipos de brinquedos: os industrializados e, também, os feitos a 

mão, que, geralmente, são de pano e que contribuem muito no desenvolvimento das 

habilidades motoras finas. “Quando crianças brincam com brinquedos de tecido 

feitos a mão elas naturalmente melhoram seu desenvolvimento, por exemplo, de 

habilidades motoras finas da mão e dos dedos” (MINIJIMA, 2011, p.93). 
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Na França, a primeira Ludoteca foi criada em 1967, em Dijon, e objetivava 

atender a todos os públicos diferentes de outras Brinquedotecas que estavam sendo 

criadas em outros países. Lucot (2011) descreve a ludoteca como um  

 
equipamento cultural contemporâneo centrado no brincar. Muito 
envolvida na vida local, ela recebe público de todas as idades e está 
aberta as diversas coletividades (escolas, creches, centros de lazer, 
instituições especializadas...). A partir de um acervo de jogos e 
brinquedos diversificados, ela propõe o brincar, empréstimos, 
animações e orientações. Administrada por ludotecários é um lugar 
de aquisição de novas idéias para pais e profissionais. Convivência, 
educação, socialização e prazer fazem o cotidiano das ludotecas 
(LUCOT, 2011, p. 106). 
 

Existem cerca de 1.175 Ludotecas na França, contribuindo educativamente 

na vida das crianças e adolescentes. Elas recebem pessoas de todas as idades, de 

bebês a idosos, atendendo também crianças com necessidades especiais, 

disponibilizando brinquedos que contribuam e estimulem o desenvolvimento. Esses 

espaços recebem escolas, creches, instituições entre outros. “A ludoteca é um 

equipamento cultural que, com um modelo similar da biblioteca, recebe públicos de 

idades diversas. Não é, de forma alguma, um lugar para guarda de crianças” 

(LUCOT, 2011, p.110). Crianças menores de seis anos precisam vir acompanhadas 

de um adulto, os maiores podem vir sozinhos e irem embora na hora que quiserem. 

A Ludoteca é um espaço de encontro para o aprendizado da cidadania, da 

cooperação, do respeito pelo outro, pelas regras e pelo material (LUCOT, 2011, 

p.112).  

No ano de 1977, surgiu a primeira Brinquedoteca na Itália, na cidade de 

Florença. Por uma iniciativa sindical, foi inspirada nas outras Brinquedotecas que 

estavam surgindo pelo mundo, mas adaptada aos objetivos italianos. Ela foi se 

desenvolvendo até o início dos anos de 1990, adquirindo uma notável reputação no 

campo dos serviços para infância e famílias, favorecendo o desenvolvimento do 

indivíduo no campo educativo, social e cultural (BARTOLUCCI, 2011, p.124). 

A partir do ano de 1979, surgiram os primeiros lugares que funcionavam como 

centros de ocupação livres, mas ainda não tinham um espaço físico adequado para 

que as atividades lúdicas pudessem acontecer, por isso os brinquedos eram levados 

para as ruas. As ludotecas tiveram apoio do Instituto de Apoio a Criança (IAC) que 

considerava o brincar importante. 
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A Historia das ludotecas em Portugal é indissociável da história do 
Instituto de Apoio a Criança (IAC), fundado em 1983. Nesta época os 
sócios fundadores desta Instituição consideravam que um dos 
direitos da criança mais ignorado era o “Direito de Brincar”. Assim, o 
IAC, pioneiro em Portugal no trabalho de atividade lúdica, continua a 
ser a instituição que mais tem apoiado a criação, evolução e 
expansão do movimento ludotecário em Portugal (LOURENÇO; 
SANTOS; LEONOR, 2011, p. 141).  
 

A Brinquedoteca contribui de forma indispensável para o desenvolvimento 

infantil. O que se percebe, nos vários países, inclusive em Portugal, é que o número 

de crianças e famílias que procuram esse espaço aumentou muito com o passar dos 

anos. “As ludotecas são hoje uma realidade, enquanto espaços que estimulam o 

desenvolvimento global da criança e do adolescente, favorecendo a igualdade no 

desenvolvimento” (LOURENÇO; SANTOS; LEONOR; 2011, p.145). 

Em Portugal, as Brinquedotecas atendem crianças de 0 a 18 anos e estão 

presentes não só em centros comunitários, com atividades que buscam enriquecer 

as experiências dos frequentadores, como também em escolas, como um espaço 

para estimular a interação dos alunos. As itinerantes vão aos lugares onde as 

crianças não têm a oportunidade de desenvolver atividades lúdicas, como em 

hospitais e nas universidades 

 

que contribuem para a formação de profissionais que valorizam o 
brincar e nos apóiam na seleção de jogos, brinquedos e livros. 
Possibilitam ainda a abertura da universidade à comunidade e 
permitem o desenvolvimento de trabalhos de investigação sobre a 
relevância do jogo (LOURENÇO; SANTOS; LEONOR; 2011, p.146). 

 

A Brinquedoteca é um espaço em que a criança pode jogar com plena 

liberdade, podendo não só treinar suas habilidades, através de jogos e brincadeiras, 

mas também expressar seus sentimentos e aprender a enfrentar dificuldades. É um 

espaço de socialização com crianças de idades e pensamentos diferentes. 

Borttolucci (2011) afirma que a Brinquedoteca 

 

trata-se de um ambiente “protegido” porque a criança, para adaptar-
se á realidade, pode usar o jogo com plena liberdade, em um espaço 
no qual é possível para ela experimentar as suas habilidades 
individuais e aspectos relacionais. Jogando ela treina como enfrentar 
as “dificuldades” (BORTTOLUCCI, 2011, p. 126). 
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O espaço Brinquedoteca deve ser um lugar organizado e de fácil acesso para 

seus usuários, com brinquedos e atividades que atendam às necessidades de todos 

os usuários. Os brinquedos devem estar em lugares de fácil acesso e bem 

identificados, e é importante que o espaço físico seja adequado, tanto para 

atividades externas como internas. Ainda, segundo Borttolucci (2011), a 

Brinquedoteca é um lugar onde os usuários devem sentir-se bem, serem acolhidos 

amigavelmente, seguidos com atenção, em outras palavras, serem plenamente 

aceitos; é um ambiente onde a qualidade de vida é alta (2011. p. 135). 

Em algumas Brinquedotecas da Europa existem atividades direcionadas 

apenas para adultos, como, por exemplo, as chamadas “noites de brincar” (play 

nights), com a possibilidade de tomar uma bebida e jogar com outras pessoas. São 

propostas também cursos para os pais, artesanato, jogos com supervisão do 

brinquedista. (FUCHS, 2011, p. 47) 

Na Europa, existe um grupo de brinquedistas que foi criado no ano de 1996, 

em uma reunião informal, durante o congresso internacional de Brinquedotecas. 

Foram 20 países que aderiram a este grupo, que tem alguns objetivos. 

 
Trocar informações sobre a forma como Brinquedotecas são 
operacionalizadas nos diversos países; buscar melhor 
reconhecimento de brinquedistas; cooperar em diferentes temas 
como treinamento, questões sobre a segurança dos brinquedistas; 
servir como link para Itla ( FUCHS, 2011, p.48). 
 

O Brinquedista tem um papel muito importante: orientar as crianças e jovens 

durante as brincadeiras e jogos. Muitas pessoas acreditam que as crianças brincam 

de forma automática, mas, na verdade, é importante que haja orientação. 

Em Brinquedotecas de Aprendizagem Ativa é fundamental não só um bom 

treinamento do brinquedista, como também um bom planejamento de todas as 

pessoas envolvidas nas atividades do espaço. Essas Brinquedotecas estão 

presentes em muitos países em desenvolvimento, e sua chave para o sucesso está 

no planejamento do equipamento para brincar, no engajamento informal das 

crianças no brincar e no treinamento do brinquedista (MORRISON, 2011, p, 52). 

As Brinquedotecas de Aprendizagem Ativa tem como objetivo oferecer às 

crianças brincadeiras que ajudem a desenvolver suas habilidades e também tentar 

orientar os pais sobre a importância da estimulação precoce da linguagem, do 



25 
 

conhecimento e das habilidades, falando, ainda, sobre os benefícios que essa 

estimulação trará durante toda a vida da criança.  

 
O papel das Brinquedotecas de Aprendizagem Ativa (AA) é o de 
conceder acesso aqueles recursos do brincar que darão suporte para 
o desenvolvimento das habilidades fundamentais básicas. As 
Brinquedotecas AA também deverão fornecer informações sobre a 
importância da estimulação precoce desde o nascimento 
(MORRISON, 2011, p. 53). 
 

Apesar da grande importância dos brinquedistas, há muitos problemas: não é 

uma profissão muito reconhecida, os salários são muito baixos e existe pouco 

treinamento para esses profissionais em todo o mundo.  

No Brasil, em 1970, foi inaugurada a APAE em São Paulo. Nesse espaço 

aconteceu uma exposição de brinquedos, cujo objetivo era mostrar aos pais em 

quais locais poderiam encontrar brinquedos para comprar e, também, a importância 

da manipulação deles. Em 1973, a APAE começou a emprestar brinquedos, “esse 

sistema provocou maior valorização da utilização dos brinquedos e passou a ser 

objeto de grande interesse de grande número de profissionais e estudantes de 

várias áreas” (CUNHA, 1998, p. 49). Por esse trabalho, a APAE começou a receber 

muitos visitantes interessados em conhecer o trabalho pedagógico feito por eles. 

 

Em 1979, a pedido do cenesp-mec, foi elaborado o livro Material 
Pedagógico – Manual de utilização, publicado pelo MEC-fename em 
1981, em dois volumes. Neste livro procurou-se a apresentar os 
brinquedos como instrumentos para enriquecer o processo de 
aprendizagem. Era ainda um tempo em que se fazia necessário 
provar que o brinquedo devia ser levado a sério e ser apresentado de 
forma técnica e com abordagem cientifica. (CUNHA, 1998, p. 50) 

 

Em 1981, o sonho de criar uma Brinquedoteca se realizou na escola 

Indianópolis, que estava aberta a todas as crianças que chegassem para a visita. 

Adultos e crianças ficaram muito empolgadas com o surgimento da Brinquedoteca e 

muitos acabavam ajudando na compra de brinquedos. Depois do surgimento da 

primeira Brinquedoteca, várias outras foram surgindo por todo país.  

A Ludoteca também está presente na Universidade Federal de Viçosa, tendo 

como “objetivo promover a integração com a comunidade por meio de atividades 

sócio-culturais e vivências lúdicas com crianças, famílias e educadores” (TEIXEIRA, 

MOL, ASSIS, FONSECA, 2004, p.1). 
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Para Teixeira, Mol, Assis e Fonseca (2004) o papel da Ludoteca na UFV tem 

sido importante uma vez que busca valorizar o lúdico e possibilita maior integração 

com a sociedade A ludoteca é um espaço que tem proporcionado vivências 

enriquecedoras no campo do brincar, no resgate da infância, do lúdico, da cultura e 

da criatividade. A Ludoteca da UFV tem um funcionamento de segunda a sábado e, 

quinzenalmente, aos domingos pela manhã. Tem a capacidade de receber 60 

crianças em dois turnos e seu atendimento é voltado para crianças de 1 a 12 anos, 

tendo como objetivos:  

promover a autonomia, a cooperação e a criatividade por meio de 
atividades lúdicas e culturais; resgatar a prática do brincar no 
contexto da infância; propiciar um espaço dinâmico, rico de 
interações, aberto ao real e as suas múltiplas determinações; 
propiciar um espaço para o desenvolvimento de pesquisas e 
extensão universitária; ampliar as perspectivas de compreensão e 
transformação da realidade (TEIXEIRA, MOL, ASSIS, FONSECA, 
2004, p.4). 

 

A Ludoteca proporciona às crianças de diferentes idades a oportunidade de 

brincar sem medo de ser feliz. É um espaço que contempla uma grande variedade 

de brinquedos para que elas possam explorar. Brinquedoteca, para Cunha (2008, p. 

40) “é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o 

acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente 

especialmente lúdico. È um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a 

experimentar”. 

As Brinquedotecas nas universidades possibilitam aos estudantes de diversos 

cursos desenvolverem projetos, observações e estudos sobre a criança e a 

importância do brincar. Docentes de diversas áreas encontram nesse espaço a 

possibilidade de conduzirem pesquisas e observações. 

 
A Brinquedoteca é um espaço privilegiado onde os alunos de 
diversos cursos podem não só observar a criança, mas também 
desenvolver atividades com vista ao aperfeiçoamento profissional. 
Docentes vinculados às unidades universitárias conduzem pesquisas 
a partir de situações de brincadeiras que ocorrem no interior da 
Brinquedotecas (KISHIMOTO, 1998, p. 59). 
 

Na Universidade Estadual de Londrina, o Programa de Extensão Ludoteca 

começou a ser idealizado no ano de 1988, com a arrecadação de brinquedos, em 

1990 foi cedido um espaço em anexo à Biblioteca Central da Universidade. 
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A Ludoteca – UEL é um Programa de Extensão, que tem como objetivo 

trabalhar junto com os acadêmicos vinculados às diferentes áreas do conhecimento 

e seus supervisores em seus projetos, interessados pelo brincar e brincadeiras 

lúdicas no contexto educativo não formal da UEL. (SILVA; BARROS; LEITE, 2012, p. 

279) 

O espaço Lúdico Ludoteca – UEL  

possibilita o acesso ao lúdico e o desenvolvimento da sociabilidade, 
habilidades criativas e expressivas como: pintura, desenho, jogos, 
construção de brinquedos, leitura, dramatização, entre outras 
essenciais para o desenvolvimento infantil. Esse espaço lúdico 
possibilitou, também, o acesso ao brinquedo e à brincadeira as 
crianças de escolas públicas e particulares de diferentes camadas da 
sociedade e faixas etárias” (SILVA; BARROS; LEITE, 2012, p. 279). 
 

O Programa de Extensão Ludoteca está disposto a desenvolver com crianças 

de diferentes contextos sociais de Londrina e região, atividades lúdicas. Essas 

atividades ajudam não só no desenvolvimento infantil, mas também contribuem para 

“a conscientização sobre a importância do lúdico para o desenvolvimento humano 

[...], já que, muitas vezes, o brincar e o brinquedo são percebidos como supérfluos” 

(SILVA; BARROS; LEITE, 2012, p. 280). 

 

O programa Ludoteca – UEL sempre teve como filosofia básica dois 
aspectos fundamentais, o primeiro de possibilitar às crianças 
frequentadoras do espaço o acesso a “livre escolha” do 
brinquedo/brincadeira, em situação de mediação, e o segundo 
aspecto o de priorizar o enfoque interdisciplinar, possibilitando 
reflexões e discussões de temas relacionados ao lúdico (SILVA; 
BARROS; LEITE, 2012, p. 280). 
 

O brincar é a principal intenção do programa, que, por ser tema de pesquisas 

de docentes e discentes, busca sempre ressaltar a importância da brincadeira no 

processo de desenvolvimento infantil. O brincar é essencial para o desenvolvimento 

do ser humano, contribuindo no desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social 

da criança. O lúdico e o prazer estão muito próximos, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades e na construção de conhecimento. 
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4 - Estudo Etnográfico da Ludoteca – UEL 

 

Neste segundo capítulo, apresentaremos a pesquisa realizada no campo 

escolhido, as observações e entrevistas aplicadas. A escolha do Programa de 

Extensão Ludoteca – UEL deve-se, principalmente, ao fato estagiarmos no projeto 

desde outubro de 2010, e, também, por sermos estudante do curso de Pedagogia. 

O Estudo de Caso Etnográfico foi escolhido com o objetivo de conhecer 

melhor o cotidiano e a realidade do projeto, identificando por que ele foi criado, para, 

assim, poder fazer uma melhor interpretação dos fatos, valorizando sempre os 

gestos e sentimentos daqueles que participam do projeto Ludoteca. “O estudo de 

caso etnográfico faz parte da abordagem descritiva/qualitativa de pesquisa, que tem 

como peculiaridade a valorização do ser/estar junto do grupo cultural, suas inter-

relações e suas relações entorno próximo e distante” (LEITE, 2003, p. 53). 

O estudo de caso etnográfico, segundo André(1995), possibilita uma visão 

profunda e, ao mesmo tempo, ampla e integrada de uma unidade complexa, 

configurando-se como uma pesquisa qualitativa(apud LEITE, 2003, p.54). Segundo 

Bogdan e Biklen, a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes 

(apud LEITE, 2003, p.53). 

O estudo etnográfico poderá ser usado quando o pesquisador deseja 

conhecer profundamente uma instância, podendo conhecer a dinâmica do grupo e 

seu cotidiano, procurando sempre relatar as experiências e vivências, nunca 

julgando as informações colhidas, mas sempre acreditando nas informações 

passadas pelos entrevistados e nas observações feitas. 

Segundo André(1995) 

A etnografia pode ser considerada uma metodologia em que o 
pesquisador é a peça-chave para o desenvolvimento do trabalho, já 
que estará todo o tempo envolvido e imerso no cotidiano do grupo 
que observa, sendo de total importância adoção de um 
estranhamento, a respeito do que lhe parece familiar, ou seja, é 
necessário que o pesquisador saiba lidar com percepções e opiniões 
já formadas, reconstruindo-as em novas bases, levando em conta as 
experiências pessoais, podendo filtrá-las com apoio do referencial 
teórico e de procedimentos metodológicos específicos, como é o 

caso da triangulação (apud LEITE, 2003. p.55) 
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Triangulação é um procedimento em que o pesquisador tem a oportunidade 

de fazer cruzamento das informações obtidas de uns com os outros, daquelas 

colhidas pelo olhar direto com aquelas colhidas pela escuta, das interpretações de 

atos e atitudes dos atores com aquelas próprias de pesquisador (LEITE, 2003, p.55).  

 O Projeto de Extensão Ludoteca – UEL está em funcionamento desde 1990. 

Fica localizado em um anexo à biblioteca central, atendendo crianças na faixa etária 

de 4 a 10 anos. São atendidas 25 crianças por período, sendo que a maioria é filho 

de funcionários da universidade. O atendimento acontece de terça, quarta e quinta-

feira para crianças inscritas no projeto. As sextas-feiras acontecem os atendimentos 

às escolas, que devem ser marcadas com antecedência. São atendidas escolas 

públicas e particulares de Londrina e região. O horário de atendimento é das 8hs às 

11h e 14hs às 17hs. 

 

 

No período matutino, o atendimento fica sob a responsabilidade de uma 

estagiária e de uma funcionária do projeto. No período vespertino, o atendimento é 

feito por sete estagiárias, divididas nos quatro dias da semana. Todas as estagiárias 

estão cursando o curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina. 
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Quando alguém chega a uma BRINQUEDOTECA deve se sentir 
tocado e atingido pela magia do local; precisa sentir que chegou a 
um lugar especial, pois ali se respeita o ser humano criança e o 
mistério de seu vir a ser (CUNHA, 2007, p.16). 
 

 

A Ludoteca – UEL possui um espaço externo amplo: há um parque, onde se 

encontram alguns brinquedos; um espaço onde as crianças podem brincar de 

amarelinha e pular corda; um campo de futebol, onde algumas vezes são feitos pic-

nic. 

 

O espaço interno é dividido em campos temáticos. Um desses cantos é o 

cantinho da leitura, que é um canto mais acolhedor, com tapete no chão e 

almofadas, e que possibilita à criança liberdade para fazer suas leituras, pois, ao 

lado, se encontra uma estante repleta de livros.  

Para Cunha (2007), o canto da leitura tem que ser um:  

 
Canto acolhedor para ver figuras ou ouvir histórias; deve ser um 
lugar com tapetes e almofadas para a criança que quer ler um livro 
deitada no chão, ou simplesmente aninhar-se em busca de 
aconchego. Os livros neste espaço são manuseados como 
brinquedos e sem a seriedade com que seriam usados em uma 
biblioteca. Esta é a forma de fazer com que as crianças tomem 
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contato com os livros de forma prazerosa e descontraída (CUNHA, 
2007, p. 17). 

  

O Cantinho do Teatro é outro espaço interno da Ludoteca. Nele, há um 

cenário e fantoches para que as crianças possam criar histórias utilizando-os. 

 

O cantinho do faz-de-conta é composto por vários itens: tem várias fantasias, 

um espaço para fazer maquiagem, carrinhos, um castelo de bolinhas das princesas, 

uma barraca do Ben10, itens de consultório médico, uma casinha com geladeira, 

fogão, utensílios de cozinha, itens de supermercado com carrinho de feira, 

dinheirinho e coisas para comprar.   
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O Canto das Artes é um espaço composto por mesa, tintas, lápis, canetinhas, 

cola, papéis, para que as crianças possam soltar a imaginação por meio de 

desenhos. É um local também usado para fazer oficinas. 

 

O Canto dos jogos possui duas estantes com diversos tipos de jogos: 

tabuleiro, quebra-cabeça, peças para montar, dominós, entre outros. Neste espaço 

há jogos para todas as faixas etárias.  
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O Canto da televisão possui tapetes, almofadas e pufes, para as crianças se 

sentirem a vontade. Há, também, uma estante com DVDs infantis e CDs.  

 

Há uma sala administrativa, na qual são realizadas algumas reuniões. Nessa 

sala há computadores e armários utilizados não só para guardar arquivos e livros do 

projeto, mas também os pertences dos estagiários.  

Segundo Cunha (2007)  

 
É conveniente ter também espaço para os adultos, para evitar que 
atrapalhem as crianças que estão brincando: uma saleta para espera 
ou um pequeno escritório para quem cuida da parte burocrática do 
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trabalho (registros na fichas ou outras questões administrativas) 
(CUNHA, 2007, p.19). 

 
A Ludoteca – UEL tem algumas regras para que o trabalho aconteça em 

perfeita harmonia. Uma das regras mais importantes é que a criança pode brincar 

com todos os brinquedos que estão no espaço, mas, ao final da brincadeira, deverá 

guardar todos no seu devido lugar e também não é permitido estragar brinquedos. 

 

A criança se torna responsável tanto pelos brinquedos, seu cuidado e 
sua arrumação, quanto pelo espaço. Essa responsabilidade toma, 
muitas vezes, dimensões interessantes, na medida em que a criança, 
ao sentir-se parte de Brinquedoteca liga-se emocionalmente ao 
espaço, as pessoas que a frequentam e aos objetos que sentem 
como seus. Neste contexto, ela não somente assume regras de 
funcionamento da Brinquedoteca, como também torna-se partícipe 
de sua elaboração (FRIEDMANN, 1998, p.76). 

 

A Ludoteca oferece às crianças momentos de muita diversão. No espaço, são 

realizadas oficinas elaboradas pelas estagiárias, além de atividades visando 

comemorar algumas datas festivas como: Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças, 

entre outras. 

No ano de 2010, foi elaborada uma oficina com argila que buscou resgatar os 

trabalhos manuais, ajudando no desenvolvimento motor da criança. Outra oficina 

muito importante foi a confecção de máscaras para a festa à fantasia, que contribuiu 

para o desenvolvimento da criatividade e imaginação da criança. “Para Friedmann 

(1998, p. 235) a elaboração de máscaras e fantasias estimula a criatividade 

desenvolve o mundo do faz-de-conta e da fantasia infantil”. 

Nesse mesmo ano, foi proposta para as crianças a produção de pipas. Essa 

oficina teve um grande envolvimento por parte das crianças, por ser um momento de 

descontração e uma brincadeira diferente. Eles tiveram a oportunidade de construí-

las e, depois, foram levados para uma área aberta, dentro da própria universidade, 

para que pudessem soltar suas pipas. Essa oficina teve como objetivo resgatar 

brincadeiras antigas. 

 

4.1 Entrevistas e Observações. 

 

As entrevistas realizadas com as crianças que participam do projeto foram 

aplicadas durante o horário de atendimento. Não foi possível entrevistar todas as 
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crianças, uma vez que algumas não quiseram participar. Observando as crianças 

que participaram, constatamos que, em um primeiro momento, algumas estavam 

com receio de responder, mas, depois de um tempo, ficaram mais à vontade. 

 Quando perguntamos quem gostaria de responder a entrevista, tivemos 

algumas respostas, como:  

“- Se eu souber responder.” (L. 7 anos)  

 

“- Eu quero.” (L. 9 anos) 

 

“- Eu não quero.” (R. 7 anos) 

 

As crianças que não queriam responder no primeiro momento, ao verem seus 

amigos respondendo, logo aceitaram participar também. Nesse instante de diálogo, 

conseguimos perceber que, por mais que a presença da estagiária seja constante no 

projeto, as crianças ainda se sentem envergonhadas em sua presença. Ao longo da 

entrevista, muitas crianças questionaram por que estavam sendo feitas tantas 

perguntas. Foi nesse momento, então, que explicamos a finalidade do instrumento: 

coletar dados para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). 

Entrevistar as crianças foi um momento muito importante do trabalho, uma 

vez que possibilitou não só a oportunidade de conhecê-las melhor, mas também 

perceber que a Ludoteca é um espaço que eles gostam muito e não querem ficar 

sem participar. 

Ao perguntar: “você gosta de participar da Ludoteca?”, obtivemos as 

seguintes respostas: 

 

“- Sim, gosto bastante e muito, quando é hora de ir embora eu 

quero ficar mais um pouco.” (L. 7 anos) 

 

“– Sim, gosto muito, é muito legal ficar na ludoteca.” (R. 7 anos) 

 

“- Adoro.” (B. 7anos) 

 

“- Sim, adoro, adoro.” (D. 5 anos) 
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“- Sim, porque eu posso brincar.” (L. 9 anos) 

 

Com a conversa e com as observações feitas, percebemos que todas as 

crianças gostam muito de participar do projeto, sentindo-se à vontade para brincar, 

tendo o local como um lugar de interação com outras crianças. 

São nos momentos de brincadeira que podemos ver as crianças sendo 

crianças, se divertindo com brinquedos simples e interagindo com outras crianças. 

Com a entrevista, conseguimos perceber e observar com mais atenção as suas 

brincadeiras e brinquedos preferidos, tendo como ajuda a pergunta: “o que você 

mais gosta de fazer quando está na Ludoteca?” 

 

“-Gosto de brincar. De Brincar, gosto de brincar com artes.” (L. 

7 anos) 

 

“- Brincar, feirinha.” (R. 7 anos) 

 

“-Pintar, assistir desenho, brincar lá fora.” (B. 7 anos) 

 

“- Brincar com Boneca, por vestido (fantasia), assistir TV, 

desenhar, carimbar.” (D. 5 anos) 

 

“-Jogar vôlei, e bola.” ( L. 9 anos) 

 

Por meio das entrevistas verificamos que as crianças preferem as 

brincadeiras feitas na parte interna do projeto, já nas observações percebe-se que 

as crianças preferem as brincadeiras na parte externa brincadeiras que envolvem 

correr e pular. Eles sempre estão dispostos a jogar bola e pular corda, sendo que os 

menores preferem brincar de pega-pega e nos brinquedos do parque. Algumas 

crianças demonstram, pela sua fala e ação, que a ludoteca é o único lugar que elas 

têm para brincar. 

 

[...] defendemos a escola como lugar privilegiado da infância em 
nossa sociedade, precisamos repensar a construção, organização e 
ocupação dos edifícios escolares, para permitir que seus usuários se 
apropriem desse espaço e vivenciem as práticas ali desenvolvidas de 
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modo a transformá-lo em lugar. Um lugar cheio de sentido, que 
desperte o gosto pelo saber  que permita as crianças vivenciarem 
sua infância juntamente com seus pares (PINTO, 2007, p. 110). 
 

Uma de nossas maiores dúvidas sobre as crianças que participam do projeto 

era saber quais eram os motivos que levavam os pais a inscreverem as crianças no 

projeto: se era por necessidade ou para que a criança pudesse interagir com outras 

crianças. Com a realização dessa pesquisa tivemos a oportunidade de perguntar às 

crianças. 

“Por que sua mãe/pai o inscreveu para participar do projeto?” 

 

“-Porque não tinha lugar pra mim deixar, antes serviço dela 

aceitava criança, agora não aceita mais.” (L. 7 anos) 

 

“-Acho, que é porque eu não tenho onde ficar.” (R. 7 anos) 

 

“-Porque ela não tem muito tempo para ficar comigo, ela tem 

que estudar e dar aula.” (B. 7 anos) 

 

“-Porque minha mãe tem que ficar um pouco sem eu para 

estudar.” (D. 5 anos) 

 

“-Porque ela trabalha à tarde até as seis horas, quando saio 

daqui eu vou pro serviço do meu pai.” (L. 9 anos) 

 

Com as respostas, constatamos que os pais não têm onde deixar seus filhos 

no período em que eles não estão na escola, e adotam a opção de leva-los até a 

ludoteca, que é um local seguro para deixá-los até o horário em que eles irão sair do 

serviço. Algumas crianças, depois de sair da ludoteca, às 17h, ainda vão para o 

serviço dos pais, ficando lá até o final do expediente. Aparentemente uma rotina 

cansativa para as crianças que saem cedo pra ir à escola e só voltam à noite para 

casa junto com seus pais. Acreditamos que esse seja um dos motivos que pode 

explicar por que, em muitos dias, as crianças estão mais agitadas e estressadas. 

Esse ponto seria um início para novas pesquisas, embora não seja objetivo desse 

estudo. 
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Após essas perguntas, questionamos: “quando você não vem ao projeto onde 

você fica? E com quem?” 

 

“-Fico com a empregada em casa, assistindo TV, brincando, 

pegando moeda escondida do meu pai, e depois guardo na 

minha carteira, porque quero ficar rica quando for grande. Meu 

não liga que eu pego as moedas.” (L. 7 anos) 

 

“-Fico com a mãe no serviço dela, brinco, jogo no computador, 

quando não tem ninguém usando, ou a amiga falta. Eu gosto 

de ficar com ela.” (R. 7 anos) 

 

“- Fico em casa brincando, quando minha mãe não tem aula. 

Fico na aula com a minha mãe.” (D. 5 anos) 

 

“- Eu fico com a minha mãe no serviço dela, fico brincando na 

sala de aula, gosto de ficar no serviço da minha mãe.” (L. 9 

anos). 

 

Pelas respostas, observamos que são poucas as crianças que, quando não 

vão ao projeto, ficam em suas casas. A maioria precisa acompanhar os pais ao 

trabalho ou à aula e, quando estão em casa, os pais não estão presentes. 

O projeto tem uma funcionária da Universidade que trabalha há onze anos na 

Ludoteca. Por ter uma vasta experiência, também realizamos a entrevista com ela, 

para conseguir entender melhor como é feito o trabalho nesse espaço e como as 

crianças são atendidas. As primeiras perguntas foram feitas para entender como ela 

conheceu o projeto e qual função exerce:  “como você conheceu o projeto?”  

 

“-Primeiro entrei através de concurso, trabalhando, fui conhecendo 
aos poucos através de leituras e das atividades que eram 
desenvolvidas, posteriormente fiz um curso de extensão sobre 
Brinquedotecas na UNOPAR” (E.B.). 

 

“Qual trabalho você desenvolve dentro do projeto – funções?” 
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Recepcionar as crianças; participar no planejamento e execução de 
atividades pedagógicas; programar atividades recreativas dirigidas e 
livres; agendamento e planejamento dos horários; atendimento aos 
grupos; conferência, recolocação e arrumação dos brinquedos após 
atividades. (E.B.) 

 

“Quais as principais mudanças ocorridas?” 

 

Percebe-se algumas mudanças no decorrer desses anos, dentre 
elas: horário de atendimento; número de dias de atendimento; 
reformulação do regulamento; cumprimento do regulamento (item 
suspensão/desligamento); parceria ludoteca com os pais 
(atendimento e orientação aos pais individualmente visando ajudar 
aquelas crianças que apresentam comportamentos inadequados). A 
equipe de coordenação era maior e participavam diferentes áreas 
(psicologia / matemática / artes cênicas / artes plásticas / ciência da 
informação / educação física). As reuniões com as áreas aconteciam 
toda sexta-feira no período matutino. Reuniões temáticas entre 
estagiárias aconteciam a cada 15 dias (aproximadamente). Os pais 
faziam contribuição semestral que era revertida para compra de 
brinquedos e outros itens para a ludoteca. (E.B) 
 

“Como são selecionadas as crianças para participar do projeto?” 

 

Não há seleção para entrar no programa, e sim alguns requisitos: 
idade (4 – 10 anos); número de vagas oferecidas por período (25 por 
período); documentos (RG do responsável / foto 3x4 da criança / 
certidão de nascimento da crianças); inscrição semestral e por ordem 
de chegada; podem participar crianças da comunidade interna e 
externa.( E.B). 
 

“Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo projeto?” 

 

Falta de espaço próprio; falta de banheiro e refeitório; recurso para 
aquisição de novos brinquedos e conserto daqueles danificados; 
dificuldade de encontrar estagiário para o matutino; equipamentos e 
mobiliário precisam ser trocados por novos. (E.B). 
 

“Em sua opinião, as atividades realizadas no projeto contribuem/ influenciam no 

desenvolvimento e na vida das crianças? De qual maneira?” 

 

Influenciam sim. Principalmente no desenvolvimento da criança, 
porque as atividades realizadas promovem: socialização / interação 
criança-criança, criança-brinquedo; autonomia através da livre 
escolha do brinquedo ou brincadeira; acesso a variedade de 
brinquedos, e os cuidados que se deve ter com os mesmos; 
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princípios educativos (guarda dos brinquedos após o uso; emprestar 
ao colega; cuidado para não quebrar, entre outros). (E.B).  

 

O Brincar no mundo moderno está se tornando cada dia mais difícil. As 

crianças estão mais voltadas a brinquedos eletrônicos, até porque a nossa 

sociedade está se tornando cada dia mais tecnológica, contudo é necessário que as 

crianças tenham momentos para brincar com brinquedos que instiguem a 

criatividade e a imaginação. 

 

Acreditamos que brincar independente de objetos, jogos ou 
brinquedos sofisticados, pois as crianças podem “estar brincando” e 
com criatividade transformar, por exemplo, um pano em uma boneca 
e tampinhas de garrafas em interação ou função que a criança dá a 
qualquer objeto do que da sofisticação presente na sua fabricação 

(SILVA; BARROS; LEITE, 2012, p.283). 
 

Na sociedade atual, com o avanço da tecnologia, pode-se perceber que as 

brincadeiras tradicionais estão desaparecendo, o que tem contribuído para o 

desenvolvimento de crianças individualistas, comprometendo, assim, sua 

imaginação infantil. Por isso, é importante estimular as crianças a brincarem com 

brincadeiras tradicionais. 

 

Por meio da brincadeira a criança se humaniza. Nesse sentido, 
percebemos a importância das atividades lúdicas, por meio da 
brincadeira, a criança passa a entender o mundo que está a sua 
volta, cria, recria, fantasia, e imagina inúmeras possibilidades para 
compreender o mundo dos adultos. Neste sentido, valorizam-se as 
brincadeiras tradicionais, pois estas promovem a socialização e a 
relação com o outro (SILVA; BARROS; LEITE, 2012, p.284). 
 

É preciso que os educadores criem ambientes e situações lúdicas que 

estimulem as crianças a viver a sua infância de maneira livre e espontânea, de modo 

a desenvolver todas as suas habilidades. Precisamos, enquanto educadores e 

pesquisadores, defender o brincar livre e espontâneo não só na instituição escolar, 

mas também fora dela, pois é um fator que suscita uma apropriação das qualidades 

humanas, uma vez que são atividades vivenciadas coletivamente entre educadores 

e as crianças (SILVA; BARROS; LEITE, 2012, p. 285). 
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CONCLUSÃO 

 
Através desta pesquisa foi possível analisar e conhecer de forma mais 

aprofundada o Programa de Extensão Ludoteca – UEL. Inicialmente foi realizado um 

resgate histórico das Brinquedotecas no mundo, conseguindo perceber, que mesmo 

que em países diferentes os objetivos são muito parecidos, todas valorizam o lúdico 

como um fator que contribui para o desenvolvimento infantil, e em todas os espaços 

as crianças tem a autonomia de escolher os brinquedos que deseja usar. Em alguns 

países os adultos também são frequentadores da Brinquedoteca, pois o ato de 

brincar é importante em todas as idades. 

Em algumas Brinquedotecas as crianças podem emprestar brinquedos para 

levar para a casa, podendo assim explorar com mais tempo o brinquedo desejado. O 

brincar não é algo que é valorizado em todos os países, mas é sabido que o brincar 

é um direito durante a infância. 

No estudo etnográfico de caso, a realidade do Programa Ludoteca foi 

apreendida e a percepção de como o brincar é importante ficou claro. O espaço é 

um lugar onde as crianças encontram a liberdade de brincar, conseguem interagir 

com crianças de diferentes idades, podendo escolher qual brinquedo deseja brincar.  

O brincar deve acontecer na primeira infância, porque através do brincar a 

criança aprende de maneira mais significativa, conseguindo expressar-se livremente 

Durante a infância ela desenvolve muitas habilidades aprende a socializar com 

outras crianças, a dividir, aprende que as pessoas tem diferentes ideias e formas de 

pensar e que devemos aceitar a opinião das outras pessoas. Por meio das 

atividades lúdicas as crianças aprendem a trabalhar em grupo. 

A criança pequena expressa-se através de gestos, recriando em suas 

brincadeiras situações vividas no cotidiano.Quando ela reproduz situações do 

cotidiano em suas brincadeiras é uma tentativa de compreender o mundo que vive. a 

criança é um ser em construção, e esta sempre em processo de desenvolvimento, 

assim é necessário estar sempre estimulando a criança a brincar, para que possa 

aprender de maneira mais significativa. 

Por intermédio das atividades realizadas na ludoteca pude perceber a 

importância das atividades lúdicas no desenvolvimento da criança, as atividades 

realizadas em grupo conseguem fazer com que as crianças aprendam a se interar e 
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se socializar. Através do brincar livre a criança cria autonomia através da livre 

escolha do brinquedo, e brincadeiras. 
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