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RESUMO

Este estudo teve como objetivo geral investigar a influência da brinquedoteca como espaço lúdico na aprendizagem da criança da educação 
infantil em uma escola pública de Candângolandia/DF. O trabalho justifica-se pela necessidade de se conhecer as mudanças que vêm ocorrendo 
no brincar, uma vez que os brinquedos, as brincadeiras e os jogos são essenciais na vida de uma criança. A brinquedoteca é um espaço de magia e 
encantamento, onde a criança pode brincar livremente. Dessa forma, todos os membros da sociedade precisam conhecer as mudanças que 
ocorrem no âmbito do brincar, pois estas refletem também no comportamento da criança em diferentes épocas. Pretendeu-se nesta pesquisa, 
refletir sobre a importância do brincar no contexto social e educativo. A importância da presente pesquisa é atribuída à necessidade de 
compreensão sobre a brinquedoteca, de maneira a perceber o papel fundamental que desempenha na formação global da criança na Educação 
Infantil. A relevância cientifico-acadêmica desta pesquisa consiste em oferecer um material teórico composto de informações adicionais para o 
estudo do referido tema. Este estudo está embasado nos referenciais teóricos de vários autores como Oliveira (2007); Áries (2003); Kramer 
(2011); Rizzo (2006); LDBEN 9.394/96; Kishimoto (2008); Cunha (2008); Marcellino (2010); Antunes (2010); Vygotsky (1999); Pereira (2001); 
Friedmann (2002); Santos (2000); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998); dentre outros. Metodologicamente, esta 
pesquisa classifica-se como bibliográfica e de campo respaldada na abordagem qualitativa. Para obtenção dos dados utilizou-se da observação e 
de um questionário com dez questões abertas, aplicados a duas professoras atuantes na educação infantil. Na análise de dados utilizamos a 
técnica de análise de conteúdo. O conteúdo obtido, por meio dos questionários aplicados às duas professoras, foi dividido em quatro categorias 
para melhor análise e discussão dos resultados. Como considerações finais desta pesquisa, chegamos a algumas que devem ser ressaltadas: para 
as professoras respondentes da pesquisa de campo, a brinquedoteca contribui muito ao desenvolvimento pessoal, cultural e social da criança. Ela 
é um lugar que deve ser utilizado pelo professor no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que representa um espaço especial para a 
criança, que tem oportunidade de brincar e relacionar-se com o outro, promovendo assim, a socialização. Na brinquedoteca, segundo as 
professoras questionadas, a aprendizagem torna-se um processo mais prazeroso e a criança é estimulada no seu desenvolvimento cognitivo, 
social, intelectual, afetivo e psicomotor. Para elas, a brinquedoteca deve ser um lugar onde sejam resgatados o espaço e o tempo para a criança 
brincar, tendo em vista que estes vêm se perdendo com a velocidade das transformações que ocorrem na sociedade contemporânea. Pôde-se 
constatar que no universo pesquisado, as duas professoras participantes da pesquisa percebem a brinquedoteca como um espaço importante no 
processo de ensino e aprendizagem da criança na educação infantil, utilizando-a pedagogicamente para enriquecer seu trabalho. As professoras 
ainda esclareceram que aproveitam o espaço da brinquedoteca para a realização de atividades de cunho pedagógico, porém promovem 
brincadeiras espontâneas, tão necessárias e importantes para a criança nesta fase, que tem liberdade de escolha sobre o que deseja brincar, 
desenvolvendo assim a sua autonomia e criatividade Diante do exposto, conclui-se que a brinquedoteca é considerada um espaço importante na 
formação da criança. Portanto, podemos considerar isto como um grande avanço no que se refere aos estudos sobre o papel do brincar no 
contexto da criança da educação infantil. O lúdico favorece o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e intelectual de maneira prazerosa e com 
ações relacionadas a sua realidade e contexto.
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