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RESUMO
O artigo, decorrente de atividade de extensão universitária na área da Pedagogia para a educação infantil, revela a
educação lúdica defendida nas brinquedotecas, principalmente sobre a importância da classificação de jogos, atividade
que tem sido desenvolvida na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE de Francisco Beltrão e de
Cascavel. Existem diferentes brinquedotecas ─ na saúde, na educação e no serviço social ─, que atendem a vários
objetivos, mas todas elas promovem atividades lúdicas a seus frequentadores. A metodologia adotada baseia-se em
autores como Friedmann et al., Garon, Michelet, Piaget e também na pesquisa-ação de Ludk e André. Até o momento
foram cumpridas duas etapas, uma de 2009 a 2010 e outra de 2013 a 2014, com as seguintes ações: a) implantação da
brinquedoteca Brincarbem, na Associação Marrecas do Bem-Estar ao Menor – AMARBEM e da brinquedoteca Aquarela,
na  UNIOESTE;  b)  curso  sobre  funcionamento  das  brinquedotecas;  c)  re/programação  dos  espaços  lúdicos  e
classificação de materiais; d) solicitação de jogos de acordo com a faixa etária atendida. Em Francisco Beltrão, todas
essas fases foram realizadas e as brinquedotecas foram implantadas, assim como prevê o Plano Municipal de Educação
(2007-2017). Em relação a Cascavel, os cursos de formação receberam destaque (2016/2017), pois o Plano Municipal
de  Educação  (2015-2025)  tem  como  meta  a  implantação  de  brinquedotecas  em  todos  os  CMEIs.  As  atividades
realizadas,  contribuem  para  a  implantação/sustentação  de  brinquedotecas  de  qualidade  em  diversos  setores  da
sociedade. Entretanto, para que todos os cidadãos se beneficiem desses ambientes faz-se necessário que haja revisão
e acompanhamento das políticas públicas/lúdicas.

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente lúdico; Classificação de jogos; Direitos e deveres.

1 INTRODUÇÃO

Este texto reflete a respeito da educação lúdica infantil realizada em cursos e em projetos de
extensão  universitária  para  pessoas  e  escolas  que  se  interessam  por  re/implantação  de
brinquedotecas.  No  caso,  trata-se  especialmente  de  cursos  de  projetos  que  estão  sendo
desenvolvidos  pela  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE.  Quanto  a  esse
assunto, cabe de pronto definir o que aqui é denominado "brinquedoteca". Então o entendimento
neste estudo é o de que brinquedoteca é um ambiente constituído de diversos materiais lúdicos,
materiais didáticos em relação aos quais os seus usuários ─ crianças ─ têm o direito de escolher o
que  jogar  e  como  jogar,  estando  incluído,  nesse  direito,  o  dever  de  cuidar  e  de  manter  esse
ambiente organizado.

A ideia de brinquedoteca surgiu como "biblioteca de brinquedos" e está relacionada à época
histórica da Grande Depressão Americana dos anos de 1930, após a quebra da bolsa de valores de
Nova York em 1929. Nesse período, em Southwest, Los Angeles, um lojista verificou que alunos de
escolas  particulares  roubavam  materiais  para  a  confecção  de  brinquedos.  A  fim  de  evitar  a
delinquência, a municipalidade propôs o empréstimo de objetos lúdicos (toy library). Com o tempo,
nesses  ambientes,  outros  serviços  passaram  a  ser  realizados,  em  especial  uma  prestação  de
assessoria sobre confecção de brinquedos a educadores e a crianças usuárias de creches e de
escolas.

Conforme Fuches (2011), na Europa, já em tempos posteriores a 1930, as brinquedotecas
são dirigidas pelas autoridades locais ou por organizações privadas sem fins lucrativos,  sempre
regidas  por  profissionais  ou  por  voluntários  que,  além  de  acompanharem  os  usuários  quando
solicitados  a  participarem nas brincadeiras,  realizam serviços  como:  empréstimo  de  jogos  e  de
brinquedos (por  tempo determinado);  cursos de orientação para pais  sobre brinquedos e jogos;
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cursos de músicas e teatro; e até ─ em outro nível educacional ─ com atividades lúdicas especiais
para lares de idosos. 

No  Brasil,  em  1981,  foi  fundada,  por  Nilse  Cunha,  a  primeira  brinquedoteca  na  Escola
Indianópolis, em São Paulo. Conforme dados levantados por Kishimoto (2011), em 2008 e 2009
havia diversas brinquedotecas em todo o país. A maioria delas se encontrava vinculada a cursos de
formação de professores para a infância e boa parte estava atrelada às escolas (parece que essa é
uma característica brasileira).

Há milhares de brinquedotecas espalhadas pelo mundo inteiro e que atendem não somente a
escolas de educação infantil, são brinquedotecas que atendem a diversas áreas do conhecimento e
propõem vários objetivos, quais sejam: (i) objetivo escolar ─ ampliar o acervo de brinquedos, de
materiais lúdicos e de jogos necessários para o desenvolvimento de brincadeiras e de atividades
pedagógicas, bem como para colaborar com a educação dos pais visando ao aperfeiçoamento na
escolha  de  brinquedos,  e  estimular  a  interação  entre  pais  e  filhos  por  meio  de  jogos;  (ii)  em
bibliotecas ─ emprestar jogos/brinquedos;  (iii)  em comunidades ou bairros ─ propiciar encontros
entre  jogadores de todas as idades,  treinar  membros da comunidade para dar  continuidade ao
projeto;  (iv)  para testes  de brinquedos ─ realizar  testes  de brinquedos conforme as normas de
segurança vigentes no país, oferecer espaços à ação lúdica, pesquisar o mercado de consumo; (v)
objetivo  universitário  ─ formar  profissionais  que valorizem as brincadeiras,  oferecer  serviços  de
assessoria a profissionais, a instituições infantis e a empresas, bem como desenvolver pesquisas
que apontem a relevância do jogo para a educação, além de oferecer informações, organizar cursos
e  divulgar  experiências,  estimulando  ações  lúdicas  entre  as  crianças;  (vi)  objetivo  hospitalar  ─
auxiliar na recuperação da criança doente; (vii) modalidade circulante ─ levar brinquedos às crianças
que moram em lugares distantes; (viii) modalidade clínica ─ colaborar no tratamento de saúde de
crianças; e (ix) em centros culturais ─ estimular a transmissão da cultura infantil.

Desde 2009, a UNIOESTE tem promovido cursos e projetos de extensão universitária para
ensinar/acompanhar pessoas interessadas na re/implantação e no funcionamento de brinquedotecas
nas áreas da saúde,  da  educação e  do serviço  social.  Tal  iniciativa  visa  atender  ao  direito  do
cidadão reconhecido no texto da Lei Federal nº 11.104, de 21 de março de 2005, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento
pediátrico  em regime de  internação.  Além disso,  o  Plano  Municipal  de  Educação de Francisco
Beltrão/PR (2007-20017), assim como o Plano Municipal de Educação de Cascavel/PR (2015-2025),
ambos  os  planos  alegam  que  brinquedotecas  devem  ser  implantadas  em  todos  os  Centros
Municipais de Educação Infantis – CMEIs.

Até este momento, a área de Pedagogia da UNIOESTE, por conta de projetos de extensão
universitária  sobre  brinquedotecas,  já  capacitou  diversos profissionais  na  região,  entre  as  quais
destacamos: educadores da Associação Marrecas do Bem-Estar ao Menor, AMARBEM (uma ONG
que  atende  a  crianças  e  a  adolescentes  no  contraturno  escolar),  acadêmicos  do  Curso  de
Pedagogia da UNIOESTE e professores dos Centros Municipais de Educação Infantis – CMEIs, de
Francisco  Beltrão/PR  (2009/2010  e  2013/2014);  acadêmicos  dos  Cursos  de  Pedagogia,  de
Enfermagem  e  de  Fisioterapia  da  UNIOESTE/Cascavel,  bem  como  profissionais  da  saúde,  da
educação e do serviço social  de Cascavel  (2016/2017).  A seguir  informações sobre como esse
trabalho está sendo realizado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  metodologia  adotada  para  a  educação  lúdica  dos  responsáveis/interessados  por
brinquedotecas  foi  inicialmente  pensada  durante  as  atividades  de  Estágio  Supervisionado  na
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Educação Infantil, onde identificamos, na lida com os acadêmicos do Curso de Pedagogia e com os
professores  dos  CMEIs,  o  interesse  pelo  assunto  brinquedoteca.  A  metodologia  baseia-se,
especialmente, nas ideias de Friedmann (1996), de Michelet (1996), de Garon (1996), d3 Piaget
(2010)  e  também  no  modelo  de  pesquisa-ação  de  Ludk/André  (1986),  modelo  em  que
pesquisadores e participantes são envolvidos de modo cooperativo. Organizamos as atividades em
fases: a) implantação da brinquedoteca Brincarbem na AMARBEM e da brinquedoteca Aquarela na
UNIOESTE,  mais  o  levantamento  das  necessidades  detectadas  nas  brinquedotecas  em
funcionamento (CMEIs), atividades essas realizadas em Francisco Beltrão); b) visitas às diversas
brinquedotecas implantadas e curso sobre funcionamento e atendimento das/nas brinquedotecas; c)
re/programação dos espaços lúdicos e classificação de materiais; d) solicitação de novos materiais,
jogos  e  brinquedos  de  acordo  com  a  faixa  etária  atendida.  Em  Francisco  Beltrão,  todas  as
atividades/fases previstas foram realizadas (item a, b, c e d); quanto a Cascavel, até o momento os
cursos de formação têm sido bastante explorados (item b). 

A seguir o texto passa a destacar as principais atividades expositivas/dialogadas e vivências
realizadas,  que  mostram  o  conhecimento  adotado  para  a  organização/sustentação  das
brinquedotecas. Priorizamos o conhecimento relacionado aos diferentes tipos de jogos, pois isso
está relacionado aos interesses e às necessidades lúdicas das diversas idades. 

Piaget (1946/2010) emprega o termo "jogo" para diferentes tipos de atividades lúdicas ─ jogo,
brinquedo e brincadeira. Ele propõe uma classificação dos jogos baseada em períodos aproximados
do desenvolvimento infantil. Para Piaget, ao período de 0-2 anos de idade correspondem os jogos
de exercício, responsáveis pela formação de hábitos na criança. No período de 2-7 anos de idade a
criança lida com a representação, momento dos jogos simbólicos. Após o início dessa faixa etária,
encontram-se os jogos de construção/acoplagem, que se situam a meio caminho entre o jogo e o
trabalho inteligente. Já a partir dos 4 anos de idade surgem os jogos de regras, que atingem seu
apogeu em torno dos 7 anos, daí para frente permanecendo por toda a vida. 

Com esse conhecimento  amadurecido,  Denise  Garon (1996)  elaborou um mecanismo de
classificação de jogos denominado de Sistema ESAR, que significa: "E", exercício; "S", simbólico;
"A",  acoplagem; e "R",  regras.  O sistema indica jogos para as diversas idades e necessidades.
Michetet (1996) e Kobayashi (2009) se apoiaram nessas ideias e utilizaram cores para as diferentes
categorias de jogos apresentadas.

Segundo Júnior, Kobayashi e Mônaco (2012), 

A implantação de um sistema de organização em um acervo demanda o planejamento de uma
série de ações, entre elas: preparo do grupo técnico que vai atuar, controle de empréstimos e
sua devolução, elaboração de fichas de controle [...] manutenção do acervo, higienização e
reposição dos materiais, identificação dos objetos de acordo com os códigos de classificação
(p. 8).

Para os referidos autores, tal implantação “[...] trouxe facilidades no controle e manutenção do
acervo, e se tornou uma ferramenta para o acesso, dos educadores, a dados que podem auxiliá-los
na compreensão dos objetos lúdicos preferidos e/ou escolhidos pelas crianças” (p. 8). 

Como exemplos de jogos de exercício, o Sistema ESAR cita: objetos para chacoalhar, tocar,
enfiar, esvaziar ─ que auxiliam no desenvolvimento da coordenação viso-motora, na construção do
conhecimento físico e das noções práticas.  Em relação ao jogo simbólico, o  ESAR recomenda:
pequenas personagens articuladas, que servem para estimular a noção do esquema corporal bem
como para identificar as partes do corpo e suas posições; veículos e animais em miniatura, pois
propiciam a coordenação dos movimentos, a aquisição da noção de espaço e o desenvolvimento da
imaginação. O Sistema apresenta vários tipos de jogos de acoplagem/construção, entre eles citam-
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se as peças para encaixar,  acoplar,  parafusar,  justapor e blocos de montar,  pois esses objetos
estimulam  a  coordenação  viso-motora,  a  orientação  espacial,  desenvolvem  a  paciência  e  a
perseverança. O Sistema aponta diversos jogos de regras, por exemplo: loto, serve para calcular,
memorizar,  associar  e  imaginar;  dominó  e  jogo  da  memória,  que  ajudam a  reconhecer  letras,
números, imagens (como instrumentos musicais, personagens de histórias) e formas. Esses jogos
possibilitam, também, explorar o pensamento, enriquecer o vocabulário e a imaginação, identificar
semelhanças e diferenças.

Tal procedimento auxilia na organização da brinquedoteca em cantos temáticos (espaços no
ambiente)  e  contribui  para  que  os  usuários  desse  ambiente  guardem  os  jogos  nos  lugares
adequados  e  indicados  em  cada  objeto/jogo.  Cunha  (1994)  aconselha  que  os  materiais  da
brinquedoteca fiquem distribuídos em cantos, sendo que, na educação infantil, isso pode ser feito da
seguinte forma: a casa, com mobílias infantis como pia de lavar louça, geladeira, fogão e utensílios
de cozinha; o hospital, com uniforme de enfermeira e acessórios; o supermercado, com carrinhos de
feira e coisas para comprar; o camarim, com espelho, fantasias e adereços; a leitura ou contação de
histórias, com tapetes e almofadas para acolher a criança; as invenções, local onde as crianças
possam inventar coisas; o teatrinho, para a criação de história e o manuseio de fantoches; mesa de
atividades, para jogar ou para realizar trabalho coletivo; as estantes com brinquedos, para serem
manuseados livremente; o acervo, local com diversos jogos de regras. Além disso, é fundamental
que, para essa faixa etária, seja montado, na área externa, um canto com equipamentos de parque.

Na maioria das brinquedotecas há pelo menos um responsável pela organização do ambiente
e para acompanhar os seus usuários. A função desse profissional consiste em: respeitar a ideia e o
comportamento alheio; favorecer a integração; sugerir atividades que possibilitem o crescimento dos
envolvidos; solucionar questões de ordem prática, como arrumar e consertar materiais/brinquedos;
entender o significado dos objetos que são quebrados, pois esse ato pode saciar uma curiosidade
ou expressar uma agressividade; saber que a imaginação, o prazer, a paixão, o sonho e a emoção
abrem os caminhos para a compreensão e para atingir a consciência de que tais circunstâncias,
presentes na brinquedoteca, devem ser aproveitadas; rever, quando necessário, juntamente com os
usuários da brinquedoteca,  as regras de funcionamento do ambiente,  pois  essas regras devem
trazer benefícios a todos os envolvidos com essa proposta.

As funções destacadas são essenciais, pois, conforme Junqueira de Andrade (1996), nem
todo ambiente bem equipado, com muitos recursos lúdicos, garante à criança a potencialização
máxima da brincadeira.  Para tanto,  “[...]  é  preciso que existam profissionais com boa formação
prática  e  teórica,  com conhecimentos  de  técnicas  de  animação  lúdica,  de  jogos,  brinquedos  e
brincadeiras” (p. 95), e que, acima de tudo, gostem de brincar; assim poderão entender/atender as
crianças e até mesmo a adultos que alegarem não querer ou não saber brincar. 

Além  desse  aprendizado,  os  participantes  das  brinquedotecas  em  projetos  de  extensão
realizaram  oficinas  de  jogos  relacionados  ao  Sistema  ESAR,  jogos  de:  exercício,  símbolo,
acoplagem e  regras.  Exploraram/confeccionaram materiais  como "dedoches"  e  "cinco-marias"  ─
brincadeira  tradicional  conhecida  como  as  pedrinhas.  Nessa  mesma  categoria  se  encontram
brincadeiras como a amarelinha, que auxilia em itens como: (i) no desenvolvimento das noções de
número, de medidas e de geometria e (ii) na contagem, na sequência numérica, no reconhecimento
de  algarismos,  nas  comparações  de  quantidades,  na  avaliação  de  distância  e  de  força,  na
localização espacial, na percepção e na discriminação visual. Há, ainda, as cantigas de rodas, como
"a  linda  rosa  juvenil",  "a  canoa  virou",  "se  eu  fosse  um peixinho",  "a  galinha  do  vizinho".  Tais
realizações favorecem a coordenação motora, educam o senso rítmico, despertam o gosto pela
música, proporcionam contato saudável entre crianças de ambos os sexos e disciplinam emoções
como timidez e agressividade.
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Destacamos, ainda, a importância dos equipamentos de parque, como balanços, gangorras e
escorregadores, pois as crianças, ao agirem sobre os objetos e ao observarem as suas reações,
aprendem várias noções de física elementar, por exemplo, elas encontram uma correspondência
entre a altura que o balanço atinge quando se movimenta para frente e quando se movimenta para
trás. Na gangorra, elas descobrem que, quando se movem para frente, em direção ao ponto de
apoio,  elas sobem e a criança do outro lado da gangorra desce. Ademais,  nessas brincadeiras
conseguem identificar exercício, símbolo e regras.

Em seguida, são apresentados e discutidos os resultados deste trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quanto  ao projeto  de  extensão  universitária  da  UNIOESTE relativo  a  brinquedotecas,  os
estudos tiveram início principalmente a partir de observações realizadas em Centros Municipais de
Educação Infantis – CMEIS, onde identificamos que estava em organização um projeto municipal
para a (re)implantação brinquedotecas, entretanto faltavam às respectivas instituições de educação:
(i)  espaço e materiais  adequados;  e (ii)  atividades lúdicas que respeitassem os interesses e as
necessidades infantis. Então os professores da universidade responsáveis pelo projeto de extensão
entenderam que tais carências podiam ser superadas com a educação lúdica e com o apoio da
universidade no sentido de garantir estágio permanente nesses ambientes.

Em 2009/2010, em Francisco Beltrão, por intermédio da UNIOESTE e com a colaboração de
uma ONG, que forneceu um espaço de 200 m2, foi criada, na Associação Marrecas do Bem-Estar ao
Menor ─ AMARBEM, a Brinquedoteca Brincarbem, que se tornou, durante dois anos (2009/2010;
2013/2014),  o  projeto  de  extensão  do  Curso  de  Pedagogia,  financiado  pela  Universidade  Sem
Fronteiras/USF,  vinculada à Secretaria  de  Estado da Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  do
Paraná  –  SETI.  Os  usuários  de  tal  ambiente  eram  livres  para  escolherem  as/os  suas/seus
brincadeiras/jogos.  A  liberdade  com  responsabilidade  era/é  destacada  nas  brinquedotecas
orientadas  por  projeto  de  extensão  universitária,  algo  ignorado  por  instituições  que  montam
brinquedotecas sem conhecimento pedagógico do assunto.

Na  Brincarbem  foram  organizados  vários cantos/espaços  adequados  ao  tamanho  das
crianças e distribuídos da seguinte forma: (i) música com karaokê (TV/DVD, aparelho de som...) e
com instrumentos musicais; (ii) casa em miniatura, com geladeira, fogão, sofá; (iii) camarim, com
fantasias,  espelho,  maquiagens  e  acessórios;  (iv)  brincadeira  de  pular  e  de  arremessar  dardo,
amarelinha e mesa de pingue-pongue; (v) leitura, com livros de literatura infantojuvenil; (vi) jogos de
regras, com dama, pega-varetas, can-can, resta um, e outros que ficavam distribuídos em prateleiras
de modo a  facilitar  a  retirada,  bem como a  sua colocação pelas  crianças;  e,  finalmente,  (vi)  a
sucatoteca  ou  oficina,  com  prateleiras,  na  qual  se  armazenavam/confeccionavam  materiais  e
brinquedos.

Entre os objetivos iniciais dessa brinquedoteca encontravam-se dois, quais sejam, promover
atividades lúdicas para os seus frequentadores e atender as pré-escolas municipais. Durante a visita
de  uma  pré-escola,  uma  menina  chamou  muito  a  atenção,  pois,  conforme  sua  professora,  na
instituição educacional que frequentava, lá ela se comportava de maneira retraída e não interagia
com os colegas nem com a professora. Diferentemente, na brinquedoteca, a criança transformou-se:
ela pediu à responsável pela brinquedoteca que a ajudasse a colocar uma fantasia e saiu pulando;
fez isso diversas vezes e depois brincou de mãe/filha, cuidou de "sua" filha (trocou fraldas, deu
mamadeira e a embalou); posteriormente, brincou de ir ao mercado. Para ela, a brinquedoteca agiu
como a boa mãe (WINNICOTT, 1971/1975), proporcionando-lhe bem-estar e desenvolvimento.
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Quanto  à  brinquedoteca  Aquarela,  seus  objetivos  eram:  possibilitar  aos  acadêmicos  da
instituição a interação por meio do brincar/jogar; atender a filhos de professores, de funcionários e
de  acadêmicos  na  faixa  etária  de  quatro  a  onze  anos;  servir  como  observatório  do
brincar/desenvolvimento  infantil;  e  orientar  instituições  educacionais  na  (re)implantação  de
ambientes  lúdicos.  Nem todos  os  objetivos  foram cumpridos,  pois,  em função  das  dificuldades
orçamentárias,  a  universidade  não  pôde  disponibilizar  uma pessoa  para  realizar  o  atendimento
proposto.

Nesse  momento  identificamos que os  Centros  Municipais  de  Educação  Infantis  –  CMEIs
estavam implantando brinquedotecas. Então fizemos um levantamento a fim de averiguar se, em tais
ambientes, os jogos e os brinquedos eram classificados conforme os estudos de Piaget (jogos de
exercício, jogos simbólicos, jogos de acoplagem e e jogos de regras). Após a constatação de que
não existia, nas brinquedotecas, nenhum sistema de classificação de materiais lúdicos, foi proposto
para as instituições e realizado um curso (baseado nos autores especialistas acima mencionados)
sobre a importância do "jogo" ─ no entendimento de Piaget ─ para o desenvolvimento infantil, bem
como a necessidade da classificação/catalogação dos materiais lúdicos nas brinquedotecas. 

Durante  o  curso,  solicitamos  aos  professores  que  (re)organizassem  os  brinquedos  e  as
brinquedotecas dos CMEIs. A partir do depoimento deles identificamos que apenas uma professora
conseguiu adotar as ideias sugeridas, pois ela atuava enquanto brinquedista (pessoa responsável
pelo atendimento e organização da brinquedoteca) num CMEI. Os outros professores alegaram que
não conseguiram organizar as brinquedotecas nem antes nem após a utilização delas, pois faltava
tempo para isso e as crianças não colaboravam.

Os conhecimentos serviram para a compreensão de que tal educação é um processo que
demanda tomada de consciência da própria práxis, o que requer a (re)aprendizagem a respeito dos
objetivos dos diferentes tipos de jogos e do desenvolvimento infantil. Passamos a entender que essa
consciência precisa ocorrer ainda durante a formação docente inicial e precisava ser mantida depois,
durante a formação continuada dos professores. Para tanto, é mister o envolvimento dos (futuros)
professores  em  atividades  lúdicas  de  ensino,  de  pesquisa  e  de  extensão  realizadas  em
universidades.  Entretanto,  é  indispensável  que,  numa  brinquedoteca,  assim  como  ocorre  nas
bibliotecas,  trabalhe  uma  pessoa  especializada  que  esteja  à  disposição  dos  usuários  desse
ambiente. 

Quanto às brinquedotecas visadas pela atenção da extensão universitária no município de
Cascavel,  antes  de  iniciar  as  atividades  foram  divulgadas  informações  sobre  o  conteúdo  aos
acadêmicos da UNIOESTE e aos profissionais da saúde, da educação e do serviço social. Para
esse grupo de profissionais foi  contato por e-mail  e por telefone,  tendo esses profissionais sido
localizados no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Cascavel. A partir do primeiro contato com
os  participantes  do  projeto  de  extensão,  verificamos  que  profissionais  das  diferentes  áreas  do
conhecimento atuavam em brinquedotecas. Realizamos uma visita a esses ambientes e verificamos
que neles não existia nenhum sistema de classificação e catalogação dos jogos e que os usuários
das brinquedotecas não se responsabilizavam por guardar esses materiais depois de sua utilização.
Tal identificação serviu para fortalecer a nossa proposta de educação lúdica baseada nos autores
supramencionados como fundadores de uma teorização no assunto, a começar por Jean Piaget.

Em  Cascavel,  no  período  de  2016/2017,  quarenta  pessoas  ─  acadêmicos  do  Curso  de
Pedagogia, do Curso de Fisioterapia, do Curso de Enfermagem e profissionais de diferentes áreas
do  conhecimento  realizaram as  atividades  de extensão relacionadas  ao  assunto  brinquedoteca.
Essas  pessoas  se  tornaram  multiplicadoras  das  ideias  desenvolvidas  e  algumas  delas  estão
reorganizando as brinquedotecas em que atuam. Outras precisam de mais tempo para reverem as
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suas práxis. Há, ainda, uma proposta para a implantação de uma brinquedoteca-piloto, de parceria
entre UNIOESTE e Prefeitura de Cascavel, prevista para o primeiro semestre de 2018.

Acreditamos  que  o  desafio  das  brinquedotecas  seja  garantir  o  direito  da/do
criança/adolescente  de brincar/jogar  sem ser  seduzida(o)/induzida(o)  por  apelos apresentados a
ela/ele pela mídia e pelo meio (compra/faz isso ou aquilo), mas que tenha liberdade para escolher de
que  e  como  brincar  e  que  possa  expressar  o  que  sente/deseja  por  meio  do  acolhimento,  do
acompanhamento e da orientação. 

4 CONCLUSÃO

Várias atividades foram realizadas nas brinquedotecas no projeto de extensão universitária da
UNIOESTE. Consideramos significativa a (re)implantação de brinquedotecas nos CMEIs. Ao utilizar
o prefixo "re-" associado a alguma ação na pesquisa realizada, a pretensão foi mostrar que ela pode
não ter se efetivado adequadamente, por isso precisa ser vivenciada com uma perspectiva diferente
e com embasamento teórico. Isso foi debatido com os professores dos CMEIs de Francisco Beltrão,
que reclamaram da desorganização de suas brinquedotecas. Esses profissionais reconheceram que
o modo como utilizavam esses ambientes era inapropriado, pois o número de frequentadores era
maior do que o espaço podia acomodar e os jogos ficavam fora do alcance das crianças. Isso exigia
dos  professores  serviço  redobrado.  Depois  que  descobriram  o  Sistema  ESAR  mudaram  a
concepção  que  tinham  desse  ambiente.  Passaram,  porém,  a  alegar  que,  para  manterem  as
brinquedotecas, necessitam de amparo da universidade no sentido de educação lúdica permanente.
Disseram também que é indispensável que em cada brinquedoteca trabalhe uma pessoa capacitada
e  destinada  somente  à  (re)organização  e  atendimento  aos  seus  usuários  (professores,  alunos,
crianças/adolescentes e educadores).

Todos  os  participantes  das  brinquedotecas  incluídas  no  projeto  de  extensão  universitária
desconheciam o sistema de classificação e catalogação dos jogos. Eles, após o curso, passaram a
reconhecer que esse procedimento especializado auxilia os usuários da brinquedoteca a guardar os
materiais lúdicos nos lugares indicados e que isso promove a autonomia. No tocante à utilização de
jogos  com as  crianças  e  os  adolescentes  ─  nos  termos  da  teorização  aqui  explicitada  ─  eles
revelaram que o curso de extensão ajudou a indicar as suas habilidades, dificuldades, temores e
desejos ─ o que são informações importantes para a UNIOESTE realizar mais intervenções que
contribuam  para  o  desenvolvimento  e  para  a  aprendizagem  de  conceitos  como  classificação,
cooperação e cidadania em matéria de brinquedoteca.

A  partir  desse  cenário  e  das  discussões  realizadas  nas  brinquedotecas  abrangidas  pelo
projeto  de  extensão,  consideramos  que  há  necessidade  da  elaboração  de  normas  para  a
implantação de brinquedotecas, como: espaço físico de no mínimo dois metros para cada usuário;
materiais adequados aos interesses dos frequentadores; objetos lúdicos classificados e catalogados;
e, titulação de nível superior para o responsável pelo ambiente, preferencialmente em Pedagogia ou
em Psicologia. Indica-se que a educação específica desse profissional ocorra em brinquedotecas
localizadas em instituição de nível superior, pois esse tipo de atividade é muito recente e necessita
de forte investimento, notadamente investimento na educação de seus profissionais.

Ademais,  é  imprescindível  que as  diferentes  áreas do conhecimento  (saúde,  educação e
assistência  social),  em  conjunto  com  o  poder  público,  discutam  sobre  os  benefícios  das
brinquedotecas,  e  se  organizem  para  implantar/manter  brinquedotecas  para  todas  as  idades  e
necessidades. Assim, é possível garantir os direitos lúdicos de todos os cidadãos.
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