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RESUMO

O Projeto “Brinquedoteca: lugar para a infância” pretende sistematizar-se enquanto pesquisa científica a fim de desenvolver estudo crítico-
reflexivo sobre o brincar. Propor vivências de contação de histórias, preservar o artístico artesanal na confecção dos brinquedos, disponibilizar o 
espaço da brinquedoteca a crianças de classes economicamente desfavorecidas e contextualizar a brinquedoteca como espaço de formação, 
afeto e cidadania tem sido objetivos em ação no curso de Pedagogia do Campus Petrópolis da Universidade Estácio de Sá. A riqueza da proposta 
está em possibilitar a integração de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a inserção dos alunos e das alunas da graduação em Pedagogia na 
empiria e na reflexão sobre a indissociação entre teoria e prática. Mas, o que é brinquedoteca? Que espaço é este? A brinquedoteca é um lugar 
para a infância. É o espaço de brinquedos, brincadeiras e histórias. É direito das crianças a uma infância saudável e digna! É espaço de afetividade. 
É espaço para a coletividade, onde as noções de ética e cidadania são desenvolvidas no compartilhar. A brinquedoteca, portanto, é espaço alegre, 
diferente e desafiante, aonde a criança vai para brincar, desenvolver sua autonomia,  sua criatividade, sua iniciativa, seu senso-crítico e sua 
responsabilidade.  A brinquedoteca é espaço de invenção, de curiosidade e de experiências diversificadas. A riqueza maior que a brinquedoteca 
alcança é a possibilidade do diálogo verbal e não verbal do corpo com a psique, proporcionado pelo brincar. Através deste, a criança explora as 
representações inconscientes da afetividade marcada por conteúdos emocionais recebidos. Além disso, a criança permite-se criar o seu próprio 
afeto e o elabora da forma como o deseja. Em uma sociedade em que muitas crianças não têm suas demandas afetivas atendidas a contento, a 
brinquedoteca poderá contribuir para um mundo de crianças com a auto-imagem mais positiva, mais seguras e mais felizes. Entre o real e o 
simbólico, a brinquedoteca é um espaço de brincadeiras coletivas que se contrapõe à organização urbana, que, geralmente, não planeja o lugar 
do brincar e da criança. O direito a brincar é previsto na Declaração das Nações Unidas dos Direitos da Criança. Também, no Brasil, tratamos deste 
direito no Estatuto da criança e do Adolescente, no princípio 4º e no princípio 70. No entanto, nossa realidade social tem propiciado cada vez 
menos espaço para a brincadeira e vivemos em uma cultura deveras “adultizada”. A brinquedoteca pretende contribuir para a inversão desta 
lógica perversa. É essencial a experiência de convívio, de troca e de interação. Enquanto espaço de inventividade e elaboração de emoções, a 
contação de histórias torna-se atividade privilegiada neste espaço, entre outras atividades mais livres.  Compreender, igualmente, este espaço 
lúdico enquanto objeto de estudo amplia a brinquedoteca para um espaço de pesquisa e aprendizagem acadêmica. Sendo assim, o Projeto 
“Brinquedoteca: lugar para a Infância” apresenta aderência às propostas desenvolvidas pela Universidade Estácio de Sá e vem promovendo 
espaço de formação, pesquisa e extensão, funções do ensino superior que esta universidade persegue, a fim de garantir a excelência acadêmica 
aliada à relevância social.
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