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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso se ocupa do estudo a respeito de uma 

creche que atende a crianças de 1 ano e meio a 5 anos de idade, chamada 

Brinquedoteca, no município de Porto Alegre. Sua realização buscou investigar as 

concepções dos conceitos de creche e brinquedoteca, considerando que o espaço em que 

foi realizada a prática docente é uma creche que carrega o nome de Brinquedoteca. 

Partindo da hipótese de que o espaço assim denominado é mais propício ao brincar do 

que creches tradicionais, busca investigar se, de fato, isso ocorre. Para dar sustentação 

aos estudos, reflexões e análises feitas apoia-se em teóricos como Piaget (1970), Horn 

(2004) e Cunha (1998), além da legislação vigente, como as Diretrizes Curriculares para 

a Educação Infantil (1998), apontando os objetivos e os direitos da criança. De caráter 

teórico-reflexivo, conjuga características de estudo de caso e estudo etnográfico, tendo 

nos apontamentos decorrentes da experiência docente, como profissional, e Diário de 

Campo, como estagiária, o material de consulta. Como conclusão, destaca o quanto o 

nome Brinquedoteca representa a proposta pedagógica de criação da referida creche, e o 

quanto as ações docentes, através dos planejamentos, remetem ao lúdico, ao cuidado e 

ao educar das crianças, de forma intensa e intencional. 

 

Palavras-chave: Brinquedoteca. Creche. Educação Infantil. Prática Docente. 

Ludicidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Depois de trabalhar um ano numa creche chamada Brinquedoteca e não 

conseguir enxergar a riqueza que tinha nas mãos, chegou a hora mais que esperada do 

curso de Pedagogia, ou seja, o estágio docente. A opção por unir prática profissional 

com estágio acadêmico deveu-se ao fato de poder abrir, dessa forma, a possibilidade de 

refletir a prática, enriquecendo-a com o apoio de uma orientadora e dos colegas, nos 

grupos de reflexão da prática docente. Foi quando, ao longo das observações, 

procurando aplicar os conteúdos teóricos trabalhados durante o processo de formação 

em Pedagogia, percebi o que eu tinha à minha disposição: eu tinha tudo para fazer 

aquele lugar melhor do que ele já era. Junto com minha orientadora, estudei estratégias 

que possibilitassem o melhor convívio naquele espaço. 

Ao longo dessa jornada, fui me apaixonando tanto pela profissão quanto pela 

instituição. Ela era diferente de outras experiências, era muito melhor do que tudo que 

eu já havia presenciado na minha vida docente. 

Concluindo o estágio e ingressando na experiência de empreender estudos e 

investigações para a realização do Trabalho de Conclusão do Curso, com o qual me 

habilitaria à diplomação, deparei-me com a ideia de questionar se aquilo que me 

apaixonava em relação à ludicidade presente em nossos planejamentos devia-se à 

denominação de Brinquedoteca dada à creche na qual eu trabalhava. 

Para apresentar os resultados desta experiência, organizo este trabalho em quatro 

capítulos. Com esses capítulos, contextualizo o ambiente em que foi realizada a 

pesquisa, aponto a questão que foi o alvo deste estudo: “uma creche chamada 

Brinquedoteca, por carregar esta denominação, pode oportunizar mais o lúdico?”; 

destaco a metodologia como etnográfica e estudo de caso; apresento a história da 

instituição Brinquedoteca e suas metodologias de trabalho, juntamente do conceito de 

creches e brinquedotecas; trago as estratégias, os projetos, os planejamentos e os 

recursos, utilizados durante este período, para aprimorar meu trabalho como professora, 

bem como ideias inovadoras que utilizei para melhorar o ambiente em sala de aula. 

Concluo a pesquisa com a convicção de que a Brinquedoteca Campus do Vale – 

UFRGS realmente é um espaço diferenciado das outras creches, porque além de 

responder às expectativas dos pais em relação à creche a qual eles confiaram seus filhos, 

ainda possibilita às crianças vivenciarem um processo educativo diferenciado, no qual a 
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brincadeira é aplicada de forma intensa, juntamente com todas as obrigações e 

responsabilidades da instituição. 
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2   APAIXONANTE PESQUISA  

 

Esta pesquisa foi realizada a partir do estágio de docência, etapa obrigatória do 

7º semestre para formação no curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, numa creche chamada de Brinquedoteca, no primeiro 

semestre de 2016. Escolhi este lugar com muito carinho, considerando que este era o 

meu contexto de trabalho. Minha intenção era trazer estratégias inovadoras para 

melhorar meu trabalho nessa instituição, bem como buscar novos conhecimentos e 

respostas para os estudos realizados durante o curso, no qual aprendemos muito a teoria 

e temos poucas oportunidades de colocá-la em prática. Essa é a etapa dedicada para 

experimentação, sob orientação, que nos permite vivenciar tudo o que estudamos e 

testarmos as teorias estudadas, bem como aprimorarmos os nossos conhecimentos. 

A creche, campo de estágio e local de trabalho, está localizada em um belo 

espaço rodeado de árvores e campos, propiciando atividades muito agradáveis, que 

permitem a exploração da natureza, por parte das crianças, com a segurança que, 

infelizmente, outros lugares não oferecem. Foi instituída cumprindo a legislação vigente 

e realiza uma abordagem pedagógica, de acordo com as linhas do Construtivismo, 

desenvolvido a partir dos estudos realizados por Jean Piaget sobre processos da 

inteligência (UFRGS, 2010). 

Minha pesquisa surge em função da curiosidade suscitada pela denominação 

desta creche: BRINQUEDOTECA. Daí surge a questão que impulsionou meus estudos 

e reflexões: uma creche com essa denominação oportuniza mais o lúdico? 

O nome Brinquedoteca reporta à ideia de um lugar onde são disponibilizados os 

brinquedos, para que as crianças, com ou sem auxílio de recreacionistas, explorem o 

lúdico e sua magia de forma enriquecedora, porém a Brinquedoteca da UFRGS vai além 

dessa concepção, pois carrega, em suas responsabilidades, cuidados em geral, desde a 

alimentação, a proteção e o planejamento de atividades diversas ao desenvolvimento 

dos aspectos cognitivos e afetivos da criança, buscando, através de suas atividades 

práticas e de sua linha metodológica, proporcionar o desenvolvimento integral da 

criança. 
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2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo Geral  

 

Investigar se a denominação de Brinquedoteca dada a uma creche implica em 

sua efetivação como um espaço que privilegia o brincar como característica principal do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer relações entre os conceitos de creche e brinquedoteca; 

 Analisar o quanto a denominação brinquedoteca define um planejamento 

voltado ao lúdico; 

 Contribuir com o desenvolvimento de projetos de atividades lúdicas na 

Educação Infantil. 

 

2.2 A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada foi estudo etnográfico, relatando a experiência como 

docente no período de estágio, trazendo apontamentos significativos para a pesquisa, 

bem como reflexões acerca do que foi trabalhado em sala com as crianças. Apresenta 

características de Estudo de Caso a respeito da instituição Brinquedoteca, trazendo 

como ponto culminante de pesquisa o lúdico como forma de aprendizagem nesse 

espaço, fazendo relações entre os conceitos de brinquedoteca e creche. Possui uma 

abordagem qualitativa, de caráter teórico-reflexivo e investigativo. Para Yin (2001, p. 

32) “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

A instituição Brinquedoteca, objeto desta pesquisa, difere-se das demais 

instituições “creches” pelo fato de que as atividades pedagógicas desenvolvidas através 

dos projetos privilegiam o lúdico como forma de aprendizagem. Segundo Piaget (1967, 

p. 25), “o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para 
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desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 

moral”. 

 

2.3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Essa creche, chamada Brinquedoteca não corresponde a um acervo de 

brinquedos e não funciona como uma brinquedoteca. No entanto, propicia o brincar pelo 

conjunto de fatores que citarei. Esse lugar foi criado com a intenção de atender aos 

filhos de pais trabalhadores, em um espaço rico de belezas naturais. São poucos alunos e 

um número significativo de professores, dois por turma, mesmo que a turma seja 

pequena, permitindo um ótimo atendimento às crianças que frequentam esse lugar. 

Embora as salas não sejam grandes, o pátio é enorme e o terreno é propício para 

explorações e descobertas. São em momentos livres, na rua, que as crianças têm contato 

com coisas que, hoje em dia, devido à insegurança, poucas crianças podem ter. É um 

privilégio poder estar e brincar em um lugar amplo e seguro como esse. 

Segundo a direção, em entrevista realizada em 25 de outubro de 2016, o brincar 

é visto como primordial nessa instituição, não só pelo fato da metodologia da escola ser 

baseada no Construtivismo, mas também por entender que a Educação Infantil é um 

momento de ser criança, de descobrir, de criar, de inventar e de reinventar.  

 

A infância é o período mais breve da vida, embora seja o mais prazeroso, 

pois as preocupações são mínimas as tarefas e deveres singelos, então por 

que sobrecarregar as crianças de tarefas e informações? São apenas crianças, 

cheias de vida, de energia. As aprendizagens não se resumem em atividades e 

trabalhos, também são possíveis através de jogos e brincadeiras, então porque 

não os explorar? (Diretora da Brinquedoteca Campus do Vale – UFRGS)  
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3 CRECHE BRINQUEDOTECA 

 

3.1 HISTÓRICO DA BRINQUEDOTECA DA UFRGS 

 

A Brinquedoteca teve início a pedidos dos servidores públicos que exerciam 

suas funções nas imediações do Campus do Vale. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

e Serviços à Comunidade Universitária, considerando a necessidade de prestar um 

serviço que atendesse os filhos desses servidores, em idade pré-escolar, criou esse 

espaço. Em abril de 1991, foi inaugurada na gestão dos Pró-Reitores dos professores 

Fernando Irajá Felix de Carvalho e José Serafim Gomes Franco. As primeiras chefias 

foram Zilá Azevedo e Eliana Millis. Atualmente, Ana Maria Ferreira Fernandes está no 

cargo de direção (UFRGS, 2010). 

Os primeiros serviços foram atender em torno de 40 crianças entre 3 a 7 anos de 

idade, nos turnos da manhã e tarde. Era oferecido um espaço em que as crianças 

pudessem brincar livremente durante tempo integral, sob os cuidados de bolsistas. Ao 

passar dos anos, melhorias no atendimento pedagógico foram acontecendo, como 

construção de diretrizes básicas do trabalho pedagógico adequado à faixa etária. Foi 

criada em janeiro de 2002, em consonância com a Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Em 

outubro de 2003, foi construído um novo prédio da Brinquedoteca, vinculado à 

Coordenadoria de Educação Básica e Profissional. 

Atualmente, a Brinquedoteca atende crianças de 1 ano e meio a 4 anos de idade, 

a partir de inscrições que passam por um processo seletivo realizado por uma assistente 

social, contemplando a renda familiar, entre outros critérios. 

 

3.2 METODOLOGIA DA BRINQUEDOTECA 

 

Conforme UFRGS (2010), a Brinquedoteca, desde sua criação, teve sua 

metodologia baseada nas teorias construtivistas, permitindo que seus alunos adquiram 

autonomia e buscando, na prática pedagógica, o desenvolvimento das crianças com o 

propósito de que eles adquiram novos conhecimentos e aprendizagens. A partir do saber 

que elas já possuem, o professor é um mediador, orientando o aluno a construir 

conhecimento através da exploração/interação com o meio.  



15 

  

Pela sua localização, é possível proporcionar às crianças atividades lúdico-

pedagógicas em um ambiente rico em estímulos. É possível aprender através do brincar, 

liberando o imaginário, o faz de conta. Através das brincadeiras, vai iniciando a 

formação social do indivíduo. São construídas relações sociais e aprendizagens 

significativas entre eles. Muitas vezes, não percebemos o quão importante é o brincar 

livre, mas parando para analisar é um momento propício para grandes descobertas, 

como afirma Piaget (1978), não há nada que não possa ser ensinado brincando para a 

criança. Tudo é motivo de brincar, tudo se torna jogo. Através da brincadeira, a 

imaginação das crianças torna-se algo mágico, imprevisível, desde a menor e mais 

simples coisa se transforma em algo possível, divertido, brincante. 

O construtivismo de Jean Piaget (1896-1980), o qual dedicou a vida a investigar 

os processos da inteligência, tornando-se a maior autoridade sobre aquisição do 

conhecimento e o processo de funcionamento da inteligência, é suporte da proposta 

pedagógica da instituição. Segundo Fernandes, na entrevista já referida, Piaget 

demonstrou que a criança evolui conforme estruturas lógicas próprias. Dessa forma, a 

creche Brinquedoteca procura organizar práticas pedagógicas específicas para que o 

desenvolvimento integral da criança seja promovido, sendo gradual o processo de 

conhecimento da criança.  

 

3.3 UM PLANEJAMENTO BRINCANTE 

 

O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão 

postos em uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis, 

e a forma que crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com 

ele são reveladores de uma concepção pedagógica, em tudo que pode povoar 

o espaço onde cotidianamente as crianças estão e como poderiam 

desenvolver-se nele e por meio deles se fosse bem mais organizado e rico em 

desafios.  (HORN, 2004, p. 15) 

 

De acordo com Fernando Hernández (1998, p.145) “o professor deve transmitir, 

mais do que um saber, um tempo. (...) O professor deve chegar como o autor, para 

oferecer tempo e luz, elementos essenciais de toda mediação”. Assim, pautei a minha 

proposta de prática nas ideias desenvolvidas por esse autor. Durante o período de 

estágio, desenvolvi propostas de atividades que expressassem na prática o conhecimento 

adquirido durante o curso de Pedagogia, inspirada pelos autores estudados. 
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Figura 01 – Crianças brincando de correr do “lobo” 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Figura 02 – Crianças passeando no bosque 

 

Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Logo que iniciei meu estágio, algumas “reformas” foram necessárias para 

melhorar o espaço escolar, pois ele era pequeno e pobre em recursos materiais. Novas 

ideias foram surgindo, então foram criados novos cantinhos, tudo isso utilizando a 

criatividade e materiais encontrados em casa ou na escola. A intenção era criar, inovar e 

reaproveitar tudo que fosse encontrado e pudesse ser usado. Foram criados o Cantinho 

das Fadas (feito com um bambolê grande e retalhos de tecidos pendurados); o Cantinho 

da Cozinha (com fogão feito de caixa de papelão, palito de picolé, folhas coloridas e 

utensílios de cozinha que anteriormente eram usados na areia) e o Cantinho da Leitura 

(com um varal de livros feito de tecido). Além disso, foram reorganizados os móveis e 

foi colocado um tapete de EVA. Foram confeccionados murais como a da “menina do 

tempo”, introduzida a chamada, crachá do ajudante do dia, assim como lembretes de 

combinados colados na parede. Além de cumprirem sua finalidade, esses murais servem 

como decoração do ambiente, pois são coloridos e chamam a atenção das crianças. 
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Figura 03 – Reformas feitas no espaço escolar 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Durante o período de prática, foram realizados diversos jogos com os quais as 

crianças não estavam acostumadas a jogar. Mesmo que estivesse na prateleira à 

disposição delas, era algo que não chamava sua atenção. Esse foi o momento de 

apresentar esses jogos como interessantes. Fiz algumas observações para ver se era falta 

de interesse ou falta de informação. Talvez eles apenas não soubessem jogar. Convidei-

os para brincar. Apresentei as imagens, falei que faziam parte de um jogo chamado 

memória e perguntei se eles conheciam esse jogo. Eles me responderam que não 

conheciam. Então, jogamos juntos. 

Apresentei as regras: vamos misturar todas as peças viradas para baixo para que 

nós não vejamos as imagens; um amigo de cada vez vai escolher duas pecinhas para 

virar para cima; caso o amigo encontre o par da peça que virou, ele pega para si. A 

explicação foi simples e breve para não os confundir, pois eles são pequenos e era 

primeira vez que estavam jogando. 

Joguei com eles as três primeiras rodadas (com grupos diferentes), sendo 

necessária a intervenção, em alguns momentos em que a ordem não era respeitada e um 

amigo não esperava sua vez para jogar, ou, então, quando viravam mais de duas peças. 

Depois, saí da roda e os deixei jogando sozinhos, mas sempre observando. Teve uma 

criança que, automaticamente, tomou meu lugar e ordenou o jogo, cuidando para que os 

colegas respeitassem sua vez. 

O jogo se estendeu. Eles adoraram! Foi preciso minha intervenção para 

interromper o jogo para que fôssemos para o lanche.  
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Figura 04 – Crianças aprendendo a jogar o Jogo da Memória 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Durante todo inverno foi feito um planejamento diferenciado e acolhedor para 

que as crianças se sentissem à vontade na escola. Pedimos para os pais deixarem as 

pantufas durante o período de inverno, para que, depois do “soninho”, já as calçassem 

para passar a tarde, assim ficariam mais confortáveis. Fizemos culinárias gostosas com a 

cara do inverno (pãozinho de queijo), cineminha com pipoca, trabalhos com pinturas, 

tudo isso e muito mais. 

Quando o dia não estava propício para brincarmos na rua, a criatividade tinha de 

falar mais alto, pois a energia era o que tinha de sobra naquelas criancinhas e o espaço 

era pequeno, deixando-os mais agitado do que o normal.  Em momentos como esses, 

brincadeiras de roda como dança das cadeiras, estátua, trilhas e ovo podre 

predominavam.  

Conforme Vigotski (1991), a brincadeira é uma forma de desenvolvimento da 

criança em idade pré-escolar. De certa forma, é a linha principal do desenvolvimento 

nessa faixa etária. O princípio da satisfação é relacionado a proporcionar à criança uma 

satisfação funcional, mesmo quando ela não se sacia. Por outro lado, existem alguns 

jogos que também não causam satisfações às crianças, principalmente quando seu 

término é desfavorável para ela. Foi o que aconteceu durante a brincadeira da dança das 

cadeiras. Várias crianças se decepcionaram com a perda, muitas choraram, ficaram 

frustradas, mesmo ela repetindo-se diversas vezes, possibilitando que quase todas, em 

algum momento, tivessem seu momento de vitória. 
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Figura 05 – Crianças explorando o quadro negro 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Figura 06 – Brincando na Trilha do Jacaré 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Ovo podre, uma brincadeira antiga, mas que eles nunca tinham brincado, foi 

divertida, embora as regras não tivessem ficado muito claras. Contudo, como o 

importante é brincar, deixei que fizessem de sua maneira. Fizemos uma roda sentando 

nas almofadas. Uma criança seria escolhida para andar com a bola em volta da roda, 

enquanto todos cantavam a música do ovo podre, até que essa criança que andava por 

volta da roda largava o “ovo” atrás de um amigo que teria de correr e voltar a sentar 

antes que o amigo chegasse em seu lugar. 

Alguns continuavam correndo, enquanto o amigo já havia sentado, mesmo 

assim, deixei que brincassem de forma espontânea. “Qualquer brincadeira com situação 

imaginária é, ao mesmo tempo, brincadeira com regra e qualquer brincadeira com regra 

é brincadeira com situação imaginária” (VIGOTSKI, 1991, p. 28). 
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Figura 07 – Brincadeira do Ovo Podre 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

O planejamento docente é realizado através de projetos. Um dos projetos que 

destaco neste estudo foi o “Projeto Contos de Fadas”. Percebemos o quanto as crianças 

gostavam de ouvir os contos, como eles entravam no imaginário e viviam aquele 

momento, sentindo o que os personagens sentiram, narrando suas interpretações e 

emoções ao ouvir as histórias. Outro fator foi ver o quanto o lobo era importante para 

eles, o quanto eles gostam desde personagem. Brincamos muito no pátio, eu sendo o 

lobo e eles correndo atrás de mim para me pegar. Depois, invertíamos e eu corria atrás 

deles. Um dia, uma aluna me “atacou” por eu estar sendo o lobo e logo outro aluno 

começou a gritar, dizendo para ela me soltar, justificando que eu não era o lobo e sim a 

“profe Isis”. Alguns entram tanto na brincadeira que vira real aquela história. 

Seguimos com o projeto, confeccionamos um castelo grande para que todos 

pudessem brincar dentro dele, assim como fantoches e dedoches, para que pudéssemos 

aproveitar os contos de forma mais divertida. 

 

Figura 08 – Criança pintando parte do castelo 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 
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Figura 09 – Pintura do castelo 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

O conhecimento não se produz em intenção daqueles que acreditam ser seus 

detentores, quer com a caneta quer com a voz. Ele se produz no processo de 

interação, entre o escritor e o leitor, no momento da leitura, e entre o 

professor e o educando, no momento em que se encontram na sala de aula. O 

conhecimento não é tanto aquilo que se oferece, quanto aquilo que é 

compreendido. (GIROUX, 1983, p. 18) 

 

Foram trabalhados livros como: “Os três lobinhos e o porco mau”, de Eugene 

Trivizas (TRIVIZAS, 2013), que narra a história inversa do conto clássico dos três 

porquinhos. Ao final da história, todos se tornam amigos; “Até as princesas também 

soltam pum” de Ilan Brenman/Ionit Zilberman (BRENMAN; ZILBERMAN, 2008). Foi 

bem interessante abordar essa temática, pois muitos se constrangem ao soltarem gases. 

Com a leitura da história, esse assunto foi trazido de uma forma natural ao mesmo 

tempo engraçada, as crianças todas adoraram; “Rapunzel e o Quibungo”, de Cristina 

Agostinho e Ronaldo Simões Coelho (AGOSTINHO; COELHO, 2012) foi outro 

clássico que foi contado de modo diferenciado e que foi recebido muito bem pelos 

pequenos. Rapunzel, nesse livro, é negra e o seu príncipe também, ao invés de uma 

bruxa é um monstro com uma boca enorme nas costas que aprisiona Rapunzel em uma 

torre.  
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Figura 10 – Contação de história ao ar livre 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Foi confeccionado pelos alunos e por mim um castelo de papelão, no qual 

brincaram por vários dias. Muitas vezes, as histórias foram contadas no castelo, 

inclusive uma “princesa” emprestou o vestido para que eu pudesse contar a história 

fantasiada. 

 

Figura 11 – Castelo confeccionado pelas crianças/professoras          

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

 Figura 12 – Contação de histórias dentro do castelo           

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 
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Outro projeto que destaco é o “Projeto Amizade” que teve início a partir da 

constatação de que as crianças entravam em conflito uns com os outros, trazendo a 

problemática de preferência de ser mais amigo de um colega do que de outro: “sou 

amigo só do fulano, não vou brincar com cicrano”.  Isso se tornou muito frequente e me 

incomodou a ponto de pensar em desenvolver um projeto com o intuito de estimular o 

sentimento de amizade, trabalhando a afetividade e a interação com o grupo.  

Foram propostas atividades como atividades coletivas, de roda. A confecção de 

um mascote foi o ponto culminante do projeto. Escolhemos um nome através de 

votação: foi decidido Leon. Confeccionamos nosso mascote, o Leon. Um boneco de 

pano, tamanho compatível com o tamanho das crianças, de cor negra, cujos trajes foram 

trazidos pelos alunos. Cada um trouxe uma peça de roupa para que ele tivesse um 

pouquinho de cada um.   

Aos poucos, nosso mascote foi tomando forma, ganhou blusa, calça, bermuda, 

cinto, meia, sapato e até boné. Toda sexta-feira, ele passava na casa de alguma criança. 

Junto dele, ia o seu diário para os pais relatarem como foi a visita do Leon em sua casa. 

Era feito um sorteio toda quarta-feira para decidir para casa de quem iria o nosso amigo. 

 

Figura 13 – Criança encantada com o mascote ainda inacabado       

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 
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Figura 14 – Crianças/Leon aguardando pelo sorteio 

 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Quando íamos para outra sala ou para o refeitório as crianças perguntavam: “e o 

Leon? Ele vai ficar?”. Comecei a constatar o quanto o amigo já fazia parte da turma. 

Então, o levava conosco em todos os momentos. Depois de o Leon ter ido para a casa de 

todos, o levei para minha casa. Ainda me perguntam onde ele está, digo que ele foi 

embora para casa dele, mas que voltaria para visitá-los. 

O projeto superou minhas expectativas, pois não imaginei que se tornaria tão 

importante para as crianças, as narrativas no diário de como cuidaram e brincaram com 

Leon são lindas. Fiquei muito realizada de pensar em um projeto que agradou tanto as 

crianças quanto os pais.  
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4 BRINQUEDOTECA X CRECHE  

 

Na realidade, sabemos que o contexto da escola vai muito além de um 

estabelecimento de ensino, que a creche é muito mais que uma instituição ou abrigo 

onde, diariamente, as crianças permanecem enquanto seus pais trabalham. Da mesma 

forma, sabemos que a Brinquedoteca não é simplesmente um espaço reservado aos 

brinquedos. A Brinquedoteca vai muito além de um recinto ou espaço para guardar os 

brinquedos, embora também o seja. Quando a criança interage com esse espaço mágico 

tem a oportunidade de brincar de forma enriquecedora, de mergulhar no mundo dos 

brinquedos e desenvolver sua criatividade.  

Considerando que a Brinquedoteca – Campus do Vale é mais que uma 

brinquedoteca e sim uma creche e que profissionais que trabalham no campus da 

universidade deixam seus filhos enquanto trabalham, iniciarei conceituando 

“brinquedoteca” e “creche”.   

   

4.1 BRINQUEDOTECA 

 

A brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, 

possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos. É um lugar 

onde tudo convida a explorar, a sentir, a experimentar. (FRIEDMAN, 1992, 

p. 01) 

 

De acordo com a definição do dicionário Aurélio (FERREIRA, 1967, p. 43), 

brinquedoteca é o recinto reservado aos brinquedos em escolas e creches. Da mesma 

forma, o autor define creche como instituição que abriga criança, enquanto seus pais 

trabalham. 

Segundo Friedman (1992, p. 75), as brinquedotecas são criadas com os seguintes 

objetivos: 

 

 Estimular o brincar; 

 Oportunizar as experiências; 

 Desenvolver a criatividade;  

 Vivenciar o lúdico; 

 Oferecer descobertas; 
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  Construir conhecimentos sobre o mundo; 

 Valorizar o brinquedo como atividade capaz de promover o desenvolvimento 

intelectual e social. 

 

Na brinquedoteca, é possível oportunizar que as crianças brinquem sem 

cobrança de desempenho, com o auxílio das recreacionistas. Roeder (2006) afirma que 

mudanças históricas e sociais influenciaram diretamente na cultura lúdica, tornando o 

brincar um elemento cultural, sendo, assim, a tendência da sociedade contemporânea é a 

de criação de brinquedotecas. 

O surgimento de brinquedotecas aumenta as oportunidades das crianças de 

brincarem, trazendo a visão do resgate do brincar como elemento essencial para o 

desenvolvimento integral da criança, de sua criatividade, aprendizagem e socialização 

na infância. A criação de brinquedotecas, na Europa e no Brasil, surge com o objetivo 

de ampliação das oportunidades de acesso das crianças a jogos, brinquedos e 

brincadeiras, mas com objetivos diferenciados. Na Europa, seu surgimento volta-se para 

além do acesso a brinquedos, ao brincar associado ao preenchimento do tempo livre da 

criança, enquanto que, no Brasil, surge relacionada aos aspectos educacionais. Embora 

o surgimento da brinquedoteca amplie as oportunidades para a criança brincar, é notório 

“ainda na contemporaneidade, a não valorização do brincar enquanto situação de 

aprendizagem.” (ROEDER, 2006, p. 1 ).  

 

4.2 CRECHES 

 

Para conceituar a palavra creche, existe uma complexidade maior, considerando 

o histórico de seu surgimento, o disposto na Constituição Federal e na Lei das Diretrizes 

e Bases – LDB, da Educação Nacional (BRASIL, 2013. p. 82), que definiram as creches 

“como espaços voltados para crianças da Educação Infantil, etapa inicial da educação 

básica, que atende crianças 0 a 3 anos de idade (as crianças de 4 até completar 6 anos 

devem frequentar as pré-escolas)”. O atendimento constitui-se em uma atividade 

permanente de proteção da criança, no que diz respeito à saúde física e mental, bem 

como de desenvolvimento de um sistema educativo, que contemple a socialização, a 

individualização e a comunicação.   
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Considerando as necessidades dessa fase inicial da vida da criança, o Ministério 

da Educação (BRASIL, 1998) elaborou critérios de referência para o funcionamento de 

creches que garantem seus direitos integrais. Esses critérios contemplam o direito à 

brincadeira, à atenção individual, a um ambiente seguro, aconchegante e estimulante. 

Também preconiza o direito à atenção especial nos períodos de adaptação à creche, o 

contato com a natureza, higiene, saúde e uma alimentação sadia. 

A proposta pedagógica para as creches deve contemplar dois eixos básicos: 

integração e brincadeira, em nenhum momento, é orientada para o conhecimento e os 

conteúdos formais. E o ambiente deve ser dinâmico, acessível a todos, que possibilite a 

realização de brincadeiras e estimule à criança a exploração e a transformação de tudo 

que é pertinente a sua faixa etária que estiver disponível no espaço a ela destinado. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p. 28), as creches têm como objetivos: 

 

Práticas educativas que desenvolvam capacidade de: 

 familiarizar-se com a imagem do próprio corpo;  

 explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se 

nas brincadeiras e nas demais situações de interação;  

 deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular 

etc, desenvolvendo atitude de confiança nas próprias capacidades 

motoras;  

 explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc, 

para o uso de objetos diversos; 

 Enriquecer sua capacidade expressiva por meio de diferentes linguagens, 

sejam elas corporais, musicais, plásticas, orais ou gráficas, através de 

desenhos ou rabiscos.  

 

 

A Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, alterada pela lei nº 12.796, diz no 

Art. 29, que: 

  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade. (BRASIL, 2013, p. 3) 

 

4.3 BRINCAR NA CRECHE E NA BRINQUEDOTECA  

 

Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois 

brincando aprende a socializar-se com outras crianças, desenvolve a 

motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim com 

prazer. (CUNHA, 2001, p. 14)  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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Brincar, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1967, p. 193), é “divertir-se, 

recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar”. Também pode ser “entreter-se com jogos 

infantis”. Brincar é muito importante para o desenvolvimento infantil, faz parte dessa 

etapa chamada infância. Brincar é a característica mais marcante da infância. Brincar é 

muito mais do que sua descrição no dicionário, pelo seu real significado. O Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 78) aponta que 

“durante as brincadeiras, as crianças desenvolvem imaginação, criatividade, atenção, 

memória, sentimentos de afetividade, além de estarem se comunicando e construindo 

sua personalidade através dessa socialização com o outro”.  

Segundo Oliveira (2000), o brincar não significa apenas recrear, é muito mais, 

caracterizando-se como uma das formas mais complexas que a criança tem de 

comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece 

através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida.  

Embora a Brinquedoteca da UFRGS – Campus do Vale traga esse nome de 

“Brinquedoteca” ela é uma creche, segundo os documentos legais (UFRGS, 2010). 

Entretanto, essa instituição carrega, sim, um pouco do nome e seu conceito consigo, o 

fato de ser uma creche que recebe poucas crianças, faz com que seja capaz de atender 

cada peculiaridade das crianças que frequentam esse lugar. Além de ter como ponto 

culminante o trabalho lúdico pedagógico, seus trabalhos são feitos através de dinâmicas, 

e todo aprendizado das crianças vem por meio do brincar. 

Vygotsky (1991) afirma que a brincadeira tem duas dimensões importantes: 

envolver situações imaginárias e envolver regras, chama a atenção para esses dois 

aspectos por julgar que o brinquedo é importante para o desenvolvimento humano. A 

brincadeira como meio pela qual a criança supre algumas necessidades de 

aprendizagem, desenvolvimento da imaginação, compreensão da realidade e domínio de 

regras. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Depois da vivência do estágio dentro desse espaço, tudo mudou. Meu olhar de 

professora, meu sentimento e a consciência de ser, sim, uma professora em processo de 

formação. A emoção de testar conhecimentos e ter sucessos e insucessos nessa 

caminhada. São muitas emoções, muitas decepções, sentimentos únicos que vivemos 

durante esse período de prática que nos faz tomarmos um rumo para onde seguir. Essa 

prática nos permite pensar se queremos ou não prosseguir como docentes.  

Eu já estava trabalhando há mais de um ano nessa instituição, foi preciso o 

estágio para me fazer abrir os olhos e ver aquele espaço como um lugar de produção de 

conhecimento, de exploração, um lugar rico, um universo em meio à natureza. 

O diferencial da Brinquedoteca da UFRGS é que ao mesmo que é “compacta”, é 

tão pequena e muito rica, pois são poucas turmas, atendidas por dois professores cada 

turma. Localiza-se em meio ao Campus do Vale, possibilitando o contato íntimo com a 

natureza. Isso torna o trabalho dos professores mais fácil, deixando espaço para atender 

às peculiaridades individuais de cada criança ali atendida. 

Procurando associar ao conceito de creche e o conteúdo que ele contempla, ao 

conceito de brinquedoteca e seu respectivo conteúdo, verificamos que é perfeitamente 

possível aplicar a uma creche a possibilidade de colocar em prática os conceitos de 

brinquedoteca. É isso que a Brinquedoteca da UFRGS vem investindo, no dia a dia, em 

suas atividades, sempre atenta a responder afirmativamente às necessidades das 

crianças, às expectativas dos pais, que confiaram seus filhos a essa instituição e aos 

preceitos legais vigentes. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p. 28) “por meio das brincadeiras, é possível que os professores percebam 

processos de desenvolvimento das crianças, capacidade de linguagens capacidades 

sociais, recursos afetivos e emocionais”. 

A pesquisa teve a proposta de constatar se realmente “uma creche chamada 

Brinquedoteca”, privilegia o lúdico em suas atividades fazendo jus à sua denominação. 

Ao longo da minha atuação como professora desse estabelecimento e, principalmente, 

durante o meu estágio, no qual foquei minhas atividades, aplicando cuidadosamente os 

conteúdos teóricos aprendidos na faculdade, observando as metodologias da creche, 

elaborando, executando projetos de atividades lúdicas e avaliando seus resultados, 
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posso afirmar que realmente a Brinquedoteca Campus do Vale – UFRGS faz jus ao seu 

nome. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

À Direção da Brinquedoteca Campus do Vale - UFRGS 

 

A aluna Ísis Rolim Vianna, do Curso de Pedagogia da UFRGS, está realizando 

seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Licenciatura em Pedagogia, tendo como 

referência a experiência de docência no estágio obrigatório realizado na Brinquedoteca 

Campus do Vale – UFRGS. Sua questão principal gira em torno do quanto a 

denominação de brinquedoteca torna esta creche um espaço efetivamente brincante. 

O material coletado durante o período de estágio e em sua prática profissional, 

além dos estudos na documentação da instituição e entrevistas com a direção, serviram 

de fonte de análise para a construção do TCC. Em função disso, solicita-se permissão 

para a identificação do nome da instituição no corpo do referido. 

O trabalho de investigação foi orientado pela Prof.ª Dr.ª Darli Collares, da 

Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde já, 

agradecemos sua atenção e colocamo-nos à disposição para possíveis esclarecimentos e 

eventuais dúvidas, através do telefone 3308-3266. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Eu, Ana Maria Ferreira Fernandes, diretora da Brinquedoteca Campus do 

Vale – UFRGS, pela qual sou responsável, autorizo o uso de imagens fotográficas 

feitas desse estabelecimento de ensino, bem como sua identificação através da 

referência de seu nome no corpo do trabalho de TCC “Um Lugar Chamado 

Brinquedoteca’’ de autoria da aluna Ísis Rolim Vianna. 

Pelo presente consentimento, declaro que fui informada dos objetivos dessa 

atividade e que estou ciente de que terei total liberdade para retirar minha autorização, a 

qualquer momento, sem que isso traga qualquer prejuízo. 

 

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2016. 

 

Assinatura do responsável: __________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ________________________________________ 


