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Resumo: 

Uma brinquedoteca universitária é constituída por especificidades que a implicam com 

desafios, potencialidades e compromissos. Localizada num espaço acadêmico e, por não 

prescindir da presença física, bem como da participação ativa de brincantes de diferentes 

categorias sociais geracionais, para responder afirmativamente às suas funções formativas, 

extensionistas e de pesquisa, constitui-se num centro de iniciativas multidisciplinares para 

afirmar o brincar enquanto direito inalienável da criança. Esse processo, iniciado pela 

revitalização das conexões com a comunidade interna e externa, bem como pela adoção de 

uma agenda dinâmica, flexível, inovadora e exigente com a qualidade que imprime as suas 

iniciativas é aqui revisitada, numa perspectiva crítica e de proposições.  

 

 

Introdução 

 

Para além de uma suficiente estrutura física e arquitetônica, o grande desafio de uma 

brinquedoteca é afirmar uma agenda, plena de vivências lúdicas, orientadas pela alegria, 

envolvimento, encantamento, arrebatamento, liberdade de escolha, experimentação, 

transformação, interações, etc. 

Desse desafio tem procurado dar conta a Brinquedoteca da Faed, constituindo-se num 

espaço educador e socializador aberto, acolhedor e receptivo aos visitantes, que no primeiro 

semestre de 2015 variaram em idades de 1 aos 70 anos.  

Há ciência da necessidade da qualificação dos espaços, especialmente para a primeira 

infância e a adolescência, entretanto, em simultâneo à atenção para essa demanda, há que 

ampliarmos as possibilidades para brincantes das diferentes faixas etárias, considerando-se 

que não há limite de idade inferior ou superior, para o público participante. 
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Implementar uma agenda participativa e de ativa interlocução com a comunidade 

interna – acadêmica -, e com a comunidade externa local e regional é, uma ação 

incontornável, para uma brinquedoteca viva, já iniciada. 

Fazê-lo representa não só dar conta de necessidades imediatas, de materiais 

necessários ao público visitante, como perspectivar novas possibilidades, funções, sentidos e 

implicações de uma brinquedoteca com identidade de ensino, pesquisa e de extensão.  

Essas conexões, com grande potencial para surpreender, e enlaçar com outras 

iniciativas, exigem a abertura paradigmática ao novo, característica dos processos do brincar; 

o prazer ao fazê-lo, bem como a disposição ao inusitado, ao imprevisível. Ou seja, as 

dinâmicas de uma brinquedoteca não pertencem ao campo do que é engessado, lento, 

burocrático e insensível às linguagens dos brincantes. Em se tratando de um público infantil, a 

sensibilidade às suas especificidades sociais geracionais é decisiva. 

O presente texto serve não só ao propósito de apresentar o cotidiano da brinquedoteca, 

mas de ressaltar esse setor da Faculdade de Educação, nas suas múltiplas e potencializadoras 

possibilidades de conexão social, para o que mobiliza o conceito de comunidade educadora. 

 

 

Em linha de comunicação direta com a comunidade interna e externa 

 

No presente ano letivo, a partir de esforços e definições das instâncias gestoras da 

Faculdade de Educação, um movimento de revitalização envolveu a brinquedoteca. Decisões 

como a de buscar uma identidade envolvente aos diversos espaços físicos do prédio, 

apresentar propostas de ações mobilizadoras de acadêmicos, voluntários, professores da 

unidade e das demais, das redes públicas e privadas, bem como outros segmentos 

comunitários faziam-se uma necessidade de primeira ordem, entretanto, condicionavam-se a 

definição de entendimentos partilhados e assumidos pela ainda pequenina equipe da 

brinquedoteca, sobre o ser criança, o brincar, as funções dos mediadores/brinquedistas e de 

brinquedoteca. No caso, a especificidade de ser uma brinquedoteca universitária, também 

exige entendimento e compromisso com as funções de ensino, pesquisa e extensão.  

O lançar-se à celebração da Semana Mundial do Brincar foi o passo decisivo, pleno de 

abertura às surpresas, à participação de todos quantos, na circunstância, se dispusessem a 

serem “amigos” da brinquedoteca, também condicionado pelo curto espaço de tempo ao seu 

planejamento e execução. As ações da semana, não só responderam, e bem, ao propósito de 

implementar uma nova dinâmica institucional, de relação direta com a comunidade, como 
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confirmaram compromissos na garantia dos direitos da criança, previstos na Convenção sobre 

os Direitos da Criança, desde 1989, da qual o Brasil é signatário, tais como o direito aos 

tempos livres, às brincadeiras, à participação em atividades artísticas e culturais.  

Para dar vida às ações diárias na Semana Mundial do Brincar, estendida do domingo, 

24 de maio, ao sábado, 29 de maio, um grande grupo de parceiros foi mobilizado, 

comprovando ser possível concretizar entrelaçamentos costumeiramente retidos em área 

próxima, ou seja, não levados adiante ainda que o pudessem ser – imagem 1.  

Através de um olhar retrospectivo e propositivo, retomamos, a partir daqui, o todo e as 

partes dessa iniciativa, com vistas a permitir um entendimento das lógicas próprias de uma 

brinquedoteca universitária em ação e em diálogo com seus diversos públicos.  

A preparação para uma tarde de brincadeiras num domingo, no Campus da UPF, 

alargou e consolidou alianças com pessoas e, com setores da comunidade interna e externa, 

por princípio, perspectivados como partícipes ativos nas suas intervenções, desde as que 

precedem a ação comunicada, até as que a constituem formalmente.  

A oferta de bicicletas para passeios, sem qualquer custo e, com o adicional de contar 

com orientações de especialistas, sobre marchas, modelos, freios, câmbio, amortecedores, etc 

fez-se iniciativa pioneira, garantida pela parceria com uma loja que comercializa bicicletas, 

peças e equipamentos – imagem 2. Ainda que a intensa precipitação de chuva não tenha 

permitido os passeios e ações relacionadas, as bicicletas ocuparam espaços da Faed e da 

Brinquedoteca e, um número expressivo de pessoas manifestou o desejo e a intenção de 

participar dessa atividade. 

Subjacente aos passeios de bicicleta havia o objetivo de suscitar hipóteses, 

questionamentos, ideias e proposições sobre o transporte ativo e sustentável na área do 

campus e na cidade.  

A construção de pipas e a experiência de soltá-las também foram partes do programa 

que sofreram alterações devido à chuva, entretanto já estavam concretizados os preparativos 

que mobilizaram o grupo de meninos voluntários. Essa participação deu-se desde a seleção de 

taquaras, a sua retirada e corte preciso de cada uma das varetas. Também uma arte-educadora, 

amiga da brinquedoteca participou, orientando a produção das pipas, levadas para casa pelos 

seus autores, para serem posteriormente levadas aos ares, num dia de condições climáticas 

mais favoráveis. Além do componente de abertura do espaço acadêmico para o saber popular 

- fazer e soltar pipas -, valorizamos a oportunidade criada para que meninos de uma área 

habitacional com baixas perspectivas sobre a continuidade dos estudos, e em relação à vida 
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acadêmica, assumissem uma posição de ensinantes. O deslocamento dos mesmos, no 

domingo, ficou prejudicado pela adversidade climática, ainda assim, se fizeram representar.  

As oficinas de eco-design, desenvolvida por acadêmicos e professores do curso 

Superior de Tecnologia em Design de Moda e, de móbiles, desenvolvida por uma professora e 

acadêmicos do Curso de Artes Visuais da Faculdade de Artes e de Comunicação, atraíram o 

interesse de famílias inteiras, curiosas por possibilidades criativas e de reaproveitamento de 

materiais têxteis e de outros, até então não pensadas. Adultos e crianças em interação lúdica, 

numa perspectiva para além da audiência dominical à televisão, numa corajosa evidência de 

desacomodação e desapego de rotinas, num domingo de sucessivos temporais, deram forma a 

um dos marcos positivos dessa ação aberta à comunidade. 

Também a oficina de fotografia, ministrada por profissionais gabaritados, pertencentes 

a um grupo de amantes dessa arte, que gentilmente dedicou a tarde de domingo para partilhar 

seus conhecimentos, foi de interações surpreendentes. Os participantes, cheios de curiosidade, 

transpuseram as barreiras do comodismo, do receio de sair de casa numa tarde que concentrou 

perto dos 50 milímetros de chuva. Em síntese, uma comunidade educadora constituída pelo 

desejo de participar, de ensinar, de aprender, de interagir, estabelecendo novos paradigmas de 

lazer, de uso dos equipamentos sociais da universidade e, valorizando as iniciativas culturais 

na cidade. 

Ainda outros voluntários deram sustentação ao programa que ocupou os diversos 

espaços da brinquedoteca: músicos, professores da Faed, acadêmicas da unidade e da Fac, 

amigos da brinquedoteca... 

Ao longo da semana, as atividades diárias, no período da manhã e da tarde, 

destinaram-se às escolas. A receptividade ao convite foi positiva, de tal forma que não 

pudemos atender todas as instituições que contataram, para agendar a participação. As 

atividades foram lideradas pelo Projeto de Extensão “Literatura Infantil e as Digitais do Vestir 

– Interação e Aprendizagem”, uma experiência de extensão comunitária que envolve os 

cursos de Pedagogia e Design de Moda, integrado à Brinquedoteca e que, constituiu um eixo 

de sustentação das atividades desenvolvidas ao longo da semana.  

O cotidiano de decisões e de vivências na Brinquedoteca tem a marca da 

dinamicidade, o que se exemplifica na articulação de voluntários, de diversas áreas 

profissionais e inserção social, ligados ou não a vida acadêmica. Um detalhe pode melhor 

expressar como a diversidade e a flexibilidade compõem a tessitura do cotidiano: uma 

acadêmica do curso de Pedagogia, de forma voluntária integrou-se as atividades do Plin, no 

turno da manhã, suprindo a lacuna que permitiu receber crianças nesse turno, na medida em 
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que o grupo de extensionistas do Projeto concentra-se no turno da tarde. Essa disposição a 

fazer acontecer, a superar as adversidades é condição primeira para que uma brinquedoteca 

universitária cumpra as suas funções.  

No período de 25 a 29 de maio grupos de escolas municipais e estaduais foram 

recebidos e encantados com a história da Abayomi. Dentro de um barco, instalado ao lado da 

brinquedoteca, crianças maravilhavam-se com as narrativas relacionadas à força, resiliência e 

criatividade de africanas escravizadas e trazidas, por via marítima, para o Brasil. Separadas 

das crianças nos “navios negreiros”, porque havia a prática de trancafiar mulheres nos porões, 

ou na iminência desse distanciamento ser produzido no comércio de escravos, as mulheres 

rasgavam o próprio vestido e, com esses pequenos pedaços de tecido criavam bonecas que, no 

contexto da primeira situação, representavam uma prova de que a mãe estava viva e, uma 

lembrança concreta da figura materna, considerada a possibilidade de passarem a pertencer a 

“senhores” diferentes. Concluída a narrativa, cada criança criava a sua Abayomi, levando-a 

consigo ao término da visita – imagem 3. 

         Porque todas as artes são legítimas na brinquedoteca e as produções culturais das 

crianças são entendidas como patrimônio de valor, a cada grupo de visitantes foi possibilitada 

a pintura livre de um grande painel em tecido, posteriormente exposto no bosque do entorno 

da brinquedoteca. Previa-se a atividade, desde o seu primeiro momento, em espaço externo, 

de forma a garantir o contato com elementos da natureza, entretanto a chuva ao longo dos 

dias, exigiu essa adaptação. De qualquer forma, cumpriu-se o objetivo de afirmar o Campus 

como espaço de produção de cultura pela infância – imagem 4.  

Neste sentido, a proposta de uma Brinquedoteca pertencente a uma Faculdade de 

Educação, tem responsabilidade acrescida, para problematizar a ideia do “trabalhinho”. 

Crianças precisam ser reconhecidas em suas competências, diferentes das do mundo adulto, 

nem por isto de menor valor ou incompletas. Em consonância com os estudos sócio-

antropológicos da infância, a Brinquedoteca quer afirmar-se, cada vez mais, como espaço de 

estímulo, de reconhecimento e de valorização das produções culturais das crianças.        

Atividades gratuitas foram assim disponibilizadas para a comunidade, desde o 

domingo, 24 de maio. Para atender um propósito formativo e, coerente com a lógica da 

diversidade de iniciativas, uma Oficina de Contação de Histórias foi oferecida no sábado, 30 

de maio. Única atividade com inscrição paga tratou-se de uma iniciativa ousada, na medida 

em que envolvia a vinda de uma profissional de outra instituição, com custos de 

deslocamento, hospedagem e pagamento de honorários. Constituir-se numa atividade 

autossustentável foi um desafio cumprido e, só o foi por contar com o suporte dos 
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funcionários da Faed e de tantos outros setores institucionais que ajudaram na divulgação e na 

logística.  

Oferecida com 30 vagas e, já no limite máximo de participantes, a Oficina teve uma 

grande procura, de tal forma que não foi possível acolher a todos os interessados. Avançou-se 

para mais 7 vagas, número ainda distante do total de pessoas que tentaram fazer a inscrição.  

Participantes de mais de dez municípios, entre acadêmicos da UPF e de outras 

instituições, professores das diversas modalidades – da educação infantil ao ensino superior -, 

e gestores, mostraram-se entusiasmados com essa oportunidade formativa, decorrida na Faed 

e na Brinquedoteca. 

Concluída essa maratona de desafios, na medida em que exigiu profunda sintonia e 

interlocução com um grande número de pessoas, setores, instituições e cursos, era chegada a 

hora de definir os rumos da brinquedoteca, num contexto de contingenciamentos financeiros. 

E assim foi feito, etapa que se renova, na medida em que demandas surgem e ampliam  

possibilidades. Numa brinquedoteca, todas as semanas são do brincar, há então que haver 

reinvenção diária, sensibilidade permanente para as linguagens dos brincantes que nos visitam 

e atenção para o novo, contido nas vivências e interações protagonizadas entre pares, ou seja, 

há que mantermos a curiosidade, o interesse genuíno pelas culturas dos brincantes, no caso, 

pelas culturas de infâncias, dadas a conhecer por cada grupo de crianças que nos visita. Igual 

interesse há que ser destinado aos grupos de outras categorias sociais geracionais.  

Aquilo que é próprio da cultura de pares constitui convidativo campo de pesquisa a 

que a equipe da brinquedoteca não pode ficar alheio.  

 

 

Próximos passos numa perspectiva da garantia do direito de brincar e da participação 

infantil  

 

Os Estudos da Criança, capitaneados por pioneiros como Corsaro (1997), Alderson 

(2005), Ferreira (2004), Sarmento (2004, 2005), Prout (2004), Sirota (2001), apontam para as 

vivências redutoras, implicadas no processo de escolarização, o que não equivale a questionar 

o ganho civilizacional com o advento e, posterior universalização da educação formal.  

Excesso de preocupações higienistas, de segurança e de preparação para o que se 

supõe ser a emancipação, ou seja, o ingresso na vida adulta com uma condição individual 

diferenciada de competitividade no mundo do trabalho, condicionam a uma redução 
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significativa da mobilidade, da autonomia, de interações com os pares, do contato com 

elementos da natureza, dos tempos livres...  

Antecipa-se a escolarização das crianças e a educação infantil passa a ser parte desse 

processo que transforma a infância numa pista de corrida para a vida adulta. Equívocos como 

o da oferta de um grande número de brinquedos, ainda que sejam para olhar e não para 

brincar, são comuns. Da mesma forma, materiais frios, como o plástico, compõem a grande 

maioria dos brinquedos, isto sem falar nos estereótipos das bonecas brancas, magras, loiras e 

de olhos azuis.  

A lógica de subestimar as crianças, de não reconhecer-lhes o direito a voz é 

complementada com outra, a consumista, que leva a esforços financeiros, por vezes 

insuportáveis ao orçamento familiar. Garantir o “brinquedo da moda”, completar coleções ou, 

ostentar, como formas de afirmação e de pertencimento social, são feitos sinônimos de 

felicidade infantil, com grande participação das mídias, hábeis em mobilizar o sentimento de 

culpa pela ausência parental e capitalizá-lo como incremento de consumo. O estímulo 

patrocinado pelos pais, para uma audiência diária diante de écrans, concorre de certa forma, 

para uma uniformização das necessidades.  

Uma corporeidade sedentária, que desconhece texturas, aromas, sabores, desafios às 

habilidades corporais apresentadas pela natureza e tantos outros relacionados à 

experimentação e avaliação do risco, afirma-se, independente de classe social, etnia e de 

subcategoria geracional. A partir desse distanciamento da natureza deixam de ser observadas 

transformações e ciclos de vida, relacionados a compreensão de hipóteses e ao sentido de 

tempo, um entendimento essencial para contrapor-se ao mágico, ao imediatismo e às vontades 

absolutas. 

Os recreios escolares, oficialmente uma garantia para vivenciar os tempos livres, 

sofrem de grave patologia. Além de espaços reduzidos, apresentam poucas oportunidades para 

descobertas, experimentações e transformações. Áreas com elementos do meio natural, 

quando existem, são interditadas às crianças. A quadra de esportes é, costumeiramente, 

utilizada pelos meninos, restando espaços diminutos às meninas; brinquedos como balanços, 

escorregadores e outros, quando existem, são em pequeno número, de tal forma que longas 

filas formam-se para uso. Nos casos em que são partilhados por crianças do pré-escolar e dos 

anos iniciais, estabelece-se uma separação, pelo suposto de que crianças de mais idade 

representam uma ameaça aos mais novos. Não só, os espaços, também equipamentos e 

brinquedos, oferecidos pela escola, permanecem os mesmos, como se não houvesse  

modificações nas habilidades corporais/motoras e nos interesses das crianças ao longo dos 
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anos. Isso contraria documentos e discursos educativos, assentados numa perspectiva de 

desenvolvimento humano e de aprendizagem qualificada. 

Nesse contexto, bastante desfavorável ao bem estar da criança, a sua condição de 

cidadã, ao seu melhor desenvolvimento humano e a sua participação ativa nas decisões que 

dizem respeito a sua vida, uma brinquedoteca universitária, vinculada a uma Faculdade de 

Educação, assume um papel transformador e de produção de novos paradigmas relacionais e 

educacionais para a infância.  

Representa mesmo uma possibilidade de novos entendimentos sobre o ser criança, 

suas linguagens e especificidades. O faz porque permite novos olhares, aqueles que 

habitualmente faltam quando brincam as crianças – uma outra patologia dos recreios é de que 

são órfãos do olhar curioso e interessado dos adultos.  

Não há melhor forma de aprendermos sobre as crianças do que observá-las ao brincar. 

Revelam-se e revelam-nos, enquanto sociedade, entretanto, de maneira geral os adultos 

deixam brincar, quando o deixam e, não raro, dedicam-se a uma vigilância de intervenção 

circunstancial sobre conflitos, queixas, lutas de brincadeira, pequenos acidentes, etc. É 

comum o recurso a ameaças e a castigos diante de condutas transgressoras das crianças. Neste 

sentido, a decisão de retirar, afastar ou impedir a sua participação nos tempos livres, diante do 

entendimento de que não houve observância do regulamento escolar, faz-se prática corrente.  

Por outro lado, não se notam esforços colegiados – considerando-se o corpo de 

professores na escola e o pensar conjuntamente dos membros que exercem funções parentais -

, para ler a realidade, por exemplo, identificar elementos do espaço e da arquitetura escolar 

que favoreçam conflitos, a conservação de estereótipos, a insularização de determinado grupo, 

etc. No âmbito familiar, escasseiam reflexões corajosas e verdadeiras sobre a participação 

parental na garantia de espaços de diálogo e de brincadeiras às crianças. Referimo-nos aqui a 

brincadeiras com pessoas reais, o que é diferente de presentear com um tablete ou com um 

smartphone do mais recente modelo.  

Nesse cenário, a Brinquedoteca ao constituir-se em espaço de participação infantil 

autoral, concentra um conjunto de possibilidades para viver e restituir a cidadania infantil, 

fazendo-o num processo com implicações intergeracionais, ou seja, o faz num contexto que 

agrega experiências qualificadas à formação profissional, seja para a docência, gestão ou para 

a pesquisa.  

Proporciona o diálogo com profissionais que atuam nas redes educativas públicas e 

privadas, egressos do curso de Pedagogia, especialmente. Intercambia saberes, práticas e 

recolhe com esses profissionais, elementos que desvelam potencialidades e fragilidades do 
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processo formativo inicial, bem como trazem indicativos para a oferta de processos de 

formação em serviço. Ainda, incita essa continuidade formativa, na media em que resgata a 

presença, a participação e o diálogo com os egressos, desde o campo acadêmico, o que se 

consolida através de uma acolhida, sem custos, às escolas. Conforme temos constatado, há o 

desejo de visitas exclusivas e, não apenas uma “passadinha”, entre os vários pontos visitados 

no Campus, por escolas de toda a região.  

Abre ainda um campo de diálogo com diferentes áreas do conhecimento e das 

unidades que os acolhem, bem como com setores da comunidade, interessados nas questões 

da infância, do lazer ativo e de iniciativas que concorram para uma cidade educadora.  

Cada uma das frentes de trabalho contém boas possibilidades de produção de 

conhecimento, de articulação multidisciplinar, de consolidação de vínculos com a 

comunidade. Neste sentido caminha a Brinquedoteca da Faed, para constituir-se em referência 

pela sua organização interna, pela abrangência e qualidade das vivências, aprendizados, 

interações e inovações que promove.  

Ainda que esse trabalho esteja na fase inicial, a intensidade e diversidade dos 

processos patrocinados atestam que o caminho está sendo percorrido. Sem qualquer custo 

institucional, a Brinquedoteca foi o destino de intercambistas da Aiesec, que desenvolvem 

trabalho social voluntário pelo mundo. Vindos de Hong kong, Inglaterra, Colômbia e Estados 

Unidos, acadêmicos nos seus países de origem, seis intercambistas dedicaram-se a atividades 

voluntárias na Brinquedoteca da Faed, possibilitando a crianças de escolas públicas vivências 

culturais marcantes, sempre sustentadas em interações lúdicas.  

Cada participação das duplas de intercambistas, foi acompanhada e enriquecida por 

uma equipe de voluntários da Aiesec Passo Fundo, em sua grande maioria acadêmicos, da 

UPF e de outras instituições, dos cursos de Direito, Administração, Relações Internacionais, 

Filosofia, Fonoaudiologia, Música e História. Nessas atividades, geralmente contamos com a 

ajuda de acadêmicas voluntárias do Curso de Pedagogia, algumas vindas de outras cidades, 

dispostas a passar o dia na Universidade em atividades na Brinquedoteca, até o horário da 

aula da noite, o que acreditamos ser “plus” formativo relevante.  

Fazer-se presença na comunidade é um compromisso inevitável, em atenção ao eixo 

formativo desse espaço acadêmico, que se quer coerente à identidade da sua Faculdade de 

pertença. Assim, foi iniciado o diálogo com turmas de magistério da escola EENAVE e, com 

as acadêmicas voluntárias da Brinquedoteca do Campus Soledade. Em relação a essa última 

ação, perspectiva-se a sua continuidade para que venha a dar corpo a um projeto multicampi 

de formação continuada, com a participação das equipes das demais brinquedotecas. 
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            É privilegiado um Curso de Pedagogia que dispõe de uma brinquedoteca. Constituí-la 

como um espaço de interesse multidisciplinar e de ações concertadas entre professores e 

alunos é uma produção que transcende o individual, porque feita do encontro de 

intencionalidade com reciprocidade. Portanto, senti-la para além de uma sala de aula, 

improvisada por falta de outra no prédio principal, é uma possibilidade e um desafio que se 

apresenta ao corpo docente de cada um dos cursos da Faed. Nesta linha situa-se a iniciativa da 

professora do Componente Curricular Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, do 

PARFOR para, no decorrer das aulas, fazer da brinquedoteca um laboratório de 

aprendizagens. 

Inúmeras pontes foram estabelecidas com a comunidade e resultarão em atividades a 

serem oferecidas na base da parceria e da entreajuda, em iniciativas pioneiras e inclusivas, 

para o que será necessário interpelar questões estruturais, como a lacuna de recursos humanos 

na parte da tarde. 

Por fim, o melhor da brinquedoteca é constituir-se num projeto aberto a participação 

de todos os que se dispuserem a fazê-lo, seja nas iniciativas de ensino, de pesquisa ou de 

extensão, orientados pela defesa do direito de brincar na infância e, ao longo da vida.  

Essa tarefa de instigar o reconhecimento e a vigência, pela ação, do homo ludens, num 

espaço condicionado por demandas que circunscreveram a legitimidade a outras dimensões, 

como a do homo sapiens e a do homo faber, como se a elas a condição de humanidade se 

reduzisse, é combustível interminável para uma brinquedoteca de uma universidade inovadora 

e comprometida com a transformação social.  
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