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introdução
Quando o tema é inclusão da criança na Educação Infantil vários aspectos podem ser 

analisados dentre eles a acessibilidade dos espaços lúdicos. 
Sobre a importância do lúdico, pesquisas como as realizadas por: Lukjanenko (2001), 

Fontes (2004), Brenelli e Zaia (2004), Oliveira (2005) e Garcia (2010) tem apresentado resultados sobre 
a atividade lúdica enquanto espaço promotor e desencadeador de processos cognitivos relacionados 
ao desenvolvimento infantil. Enquanto a criança brinca, articula processos internos e externos, e esta 
operação, por sua vez, denotará na forma como irá manifestar sua ação no mundo, ou seja, com ritmo 
individual, interpretações próprias e modalidades de aprendizagem particulares.

Macedo (2005), Winnicott (2006) e Piaget (2010), são autores que apresentam o entendimento 
sobre o brincar como uma atividade inerente ao sujeito e que naturalmente implica em articulação das 
dimensões: biológica, cognitiva, social, afetiva, enfim, contextualizada e pertinente à história de construção 
do próprio indivíduo. 

Na legislação brasileira, o brincar é reconhecido e evidenciado em documentos como: Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) (BRASIL, 1996) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 
2010).

Em contraposição, a atividade lúdica infantil, não é valorizada em diversos contextos, e com 
isso, muitas crianças não possuem tempo e espaço para brincar. Nesse sentido, as brinquedotecas vêm a 
ser importante espaço para manifestação da brincadeira infantil.

No Brasil, segundo Gimenes e Teixeira (2011), as brinquedotecas começaram a surgir na 
década de 1980. Nylse Cunha (1929-2017), pedagoga que começou sua carreira na área de Educação 
Especial na Sociedade Pestalozzi, criou em 1982 a Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri), e foi 
coordenadora do setor de Recursos Pedagógicos da APAE – SP, onde criou a Brinquedoteca Terapêutica.

Oliveira (2011) apresenta algumas modalidades de brinquedoteca existentes no Brasil: virtual, 
comunitária, hospitalar, itinerante, terapêutica, escolar, centro de pesquisa e extensão universitária, 
instituições penais, Organizações não governamentais (Ongs), culturais e esportivas. 

Cunha (2007; 2011), Oliveira (2005; 2011), Santos (2011) e Gimenes e Teixeira (2011) 
são alguns dos pesquisadores que realizaram estudos sobre as diferentes modalidades de brinquedoteca, 
as classificações de jogos e brinquedos e apontam para a importância da compreensão sobre como as 
vivências lúdicas podem ser oportunizadas à criança, por parte da escola e dos profissionais que nela 
atuam, enfatizando inclusive a formação do profissional que atua no espaço na brinquedoteca. 
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A brinquedoteca escolar se caracteriza pela forma como são utilizadas enquanto prática 
pedagógica, no qual se deve considerar o tempo, o espaço, a organização dos brinquedos, acessibilidade 
e adequação para receber todas as crianças, inclusive, aquelas que possuem alguma deficiência. Nesse 
sentido, que se propõe a reflexão acerca do lugar que ela ocupa, ou que deveria ocupar, na rotina da escola. 

A organização do espaço de uma brinquedoteca deverá incluir a preocupação e cuidado 
quanto à acessibilidade e a oferta de brinquedos adaptados, especialmente pensados para crianças público-
alvo da Educação Especial, para que seja um espaço inclusivo e que realmente atenda a todos. 

Políticas em escala internacional e nacional discutem o processo de inclusão no contexto das 
escolas regulares e a necessidade de mudança de foco da deficiência para as potencialidades daqueles que 
integram o quadro da Educação Especial (pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades e superdotação). 

A Educação Infantil, é reconhecida como a primeira etapa da educação básica e, na perspectiva 
inclusiva, deve oferecer um espaço que proporcione diferentes dinâmicas e estratégias de ensino para todos, 
e complementação, adaptação e suplementação curricular quando necessários, incluindo as atividades do 
brincar. (BRASIL, 2006).

Nesse sentido, investigar a acessibilidade relacionando-a ao espaço destinado às atividades 
lúdicas realizadas na escola é importante, pois poderão promover conhecimento a todos envolvidos com 
a educação ajudando-nos a conhecer o espaço delegado ao brincar e ao mesmo tempo saber se há o 
reconhecimento da relevância desta atividade para os alunos com necessidades educacionais especiais 
enquanto aprendem e se desenvolvem num contexto caracterizado como inclusivo.

objetivo
Este estudo integra investigações realizadas pelo grupo de pesquisadores participantes do 

projeto “Estudo do perfil das brinquedotecas em Centros Municipais de Educação Infantil brasileiros”. 
Seu principal objetivo foi conhecer o perfil dos profissionais que estão com as crianças nestes espaços bem 
como verificar a existência e organização de brinquedotecas em instituições escolares que atendem crianças 
na Educação Infantil de diferentes regiões do Brasil, a considerar aspectos relacionados à acessibilidade. 

método
Para atender o objetivo realizou-se uma pesquisa descritiva quantitativa. Para Gil (2007, p. 

46) na pesquisa descritiva o pesquisador adota “como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno”, que no presente estudo torna-se relevante, pois visa descrever o 
perfil dos profissionais envolvidos com os espaços lúdicos, bem como do próprio local. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário aplicado por 30 alunos 
de iniciação científica participantes do projeto Pic EAd1 “Estudo do perfil das brinquedotecas em Centros 
Municipais de Educação Infantil brasileiros”. Os municípios eleitos a participarem, foram aqueles em que 
as instituições de Educação Infantil estivessem conveniadas à Unopar (Universidade Norte do Paraná) 
na localidade onde os alunos participantes residiam. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da 
Unopar - CEP/Unopar, que resultou em aprovação por meio do parecer 2.156.047.

1  O projeto destina-se a ofertar a iniciação científica na modalidade de educação a distância e os alunos ao 
participarem do projeto passam por um processo de treinamento que, neste projeto, contemplou cerca de 120 horas.
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resultados e discussão
Esse estudo possibilita realizar uma análise sobre como a infância e o brincar em instituições 

infantis estão sendo valorizadas, a partir da existência de uma brinquedoteca, ou ao menos da preocupação 
com o tempo e o espaço para o brincar na escola.  Ainda, como se dá a organização do espaço, estrutura 
física, acessibilidade para as crianças que necessitam e o perfil do profissional que as atendem. 

A coleta de dados foi realizada em 27 (vinte e sete) municípios brasileiros, em todas as regiões 
do país, totalizando a aplicação de 41 (quarenta e um) questionários; 20 (vinte) dessas instituições atendem 
apenas a Educação Infantil, e as demais, além da Educação Infantil também atendem outras etapas da 
educação básica.

As participantes da pesquisa que preencheram os questionários são do sexo feminino2, com 
faixa etária entre 21 e 60 anos de idade. Quanto à formação profissional, 40 (quarenta) delas, possuem 
curso superior e 1 (uma) não respondeu. Observe nas tabelas 1 e 2, a formação inicial e continuada das 
profissionais participantes da pesquisa: 

Tabela 1 - Formação inicial das participantes

formação inicial total
Pedagogia 35
Letras 2
Serviço social 1
Normal Superior 2
Não respondeu 1
total 41

Fonte: elaboração própria (2017)

Tabela 2 - Formação continuada das participantes

formação continuada total
Especialização 17
Mestrado 1
Curso específico para atuação em brinquedotecas 1
total 19

Fonte: elaboração própria (2017)

Aspectos a serem considerados na formação das profissionais que atuam no espaço da 
brinquedoteca estariam relacionados à organização do espaço e à realização das mediações com as crianças. 
Sendo assim, é mais indicado, que essa profissional, seja um(a) brinquedista, que tenha formação específica 
para atuar nesse espaço. 

Os profissionais que atuam em qualquer modalidade de brinquedoteca, precisam ter 
conhecimento sobre tamanho do mobiliário, as cores das paredes e dos brinquedos, o cuidado com a 
higienização e/ou esterilização do ambiente e dos brinquedos utilizados, a catalogação de jogos e brinquedos 
e sua manutenção, entre outras especificidades. Além de conhecimento técnico, o/a brinquedista, precisa 
2   [...] Segundo um levantamento feito a pedido do G1pelo IDados, empresa especialista em dados de educação, 
ao ser comparada com as demais carreiras de graduação, a pedagogia se destaca pela prevalência quase total de estudantes 
mulheres (MORENO, 2017).
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ser afetivo e considerar as necessidades e direitos da criança. 
A tabela 3 apresenta o número de instituições que possuem brinquedoteca, dentre aquelas 

pesquisadas.

Tabela 3: - Existência de brinquedoteca nas instituições pesquisadas

Possui brinquedoteca no espaço escolar 15
Não possui brinquedoteca no espaço escolar 26
total 41

Fonte: elaboração própria (2017)

As instituições que não possuem brinquedoteca, segundo as respostas das profissionais, 
apresentam outros momentos e espaços destinados ao brincar na escola, que foram nomeadas por elas 
de: espaço lúdico, canto da brincadeira ou hora da brincadeira. Esses momentos dedicados à ludicidade 
e atividades do brincar acontecem em sala de aula, na sala de multiuso (biblioteca, sala de vídeo, sala de 
recursos) ou ao ar livre, como pátio, parque e quadra.

Esses apontamentos podem nos fazer refletir sobre o modo como as atividades realizadas na 
brinquedoteca ou nos momentos destinados ao brincar, seja ele livre ou dirigido, integram o planejamento 
das professoras e a proposta pedagógica das instituições pesquisadas.

Se a brinquedoteca é um espaço significativo quanto ao brincar para a criança, a sua existência 
na escola pode ser considerada como fundamental, principalmente para as crianças pequenas, atendidas 
na Educação Infantil. No entanto, os dados nos levam a verificar que embora importante, esse espaço não 
tem sido totalmente valorizado, visto que há escolas que não possuem, ou possuem apenas momentos 
destinados ao brincar como podemos observar nas tabelas a seguir: 

Tabela 4 - Tempo destinado ao brincar nas instituições pesquisadas

frequência nº de instituições
5x na semana 16
4x na semana 0
3x na semana 3
2x na semana 11
1x na semana 9
Não respondeu 2
total 41

Fonte: elaboração própria (2017)

Tabela 5 - Média de tempo destinado ao brincar diariamente

tempo em minutos destinados ao brincar diariamente nº de respostas
Entre 60 e 120 minutos 4
Entre 30 e 60 minutos 25
Até 30 minutos 9
Sem definição de tempo 3
total 41

Fonte: elaboração própria (2017)
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Percebe-se que a maioria das instituições oportunizam o momento do brincar para a criança 
nos cinco dias da semana e, essas, permanecem em média entre trinta e sessenta minutos nessa atividade; 
porém, há um número expressivo de instituições que ofertam o momento da brincadeira apenas uma vez 
na semana. 

Para a faixa etária atendida pela Educação Infantil, considera-se esse tempo muito pequeno 
na rotina de atividades dessas instituições dado a sua importância. Pelos aspectos da ludicidade, a criança, 
aprende a se autoconhecer, a interagir e se relacionar com os outros e, assim, começa a compreender o 
mundo no qual se insere. É também pela brincadeira que a criança forma conceitos, relaciona ideias, 
constrói seu próprio conhecimento e toma consciência sobre as regras comportamentais. Nesses momentos, 
ela traz situações reais que refletem a vida. (PRESTES, 2010).

Ao serem questionadas se o momento do brincar também é utilizado para cobrir lacunas 
nas atividades escolares, por exemplo: durante a entrada dos alunos ou ao final da aula para esperar os 
pais, pôde-se perceber que 23 (vinte e três) profissionais assinalaram não utilizar esse momento para 
outros fins e que as atividades ali realizadas estão inseridas no planejamento dos professores, enquanto, 
16 (dezesseis) delas assinalaram que esse momento também é utilizado para cobrir lacunas nas atividades 
escolares. Também foi destacado, em uma das questões a ser preenchida, que em algumas instituições a 
brinquedoteca divide espaço com outras atividades escolares, como: biblioteca, sala de vídeo e sala de 
recursos.

Quanto aos aspectos de acessibilidade nos espaços da brinquedoteca e existência de 
brinquedos adaptados, dentre as instituições de Educação Infantil pesquisadas, 24 (vinte e quatro) 
atendem crianças público-alvo da Educação Especial. Veja na Tabela 6 a seguir a distribuição de acordo 
com suas especificidades:

Tabela 6 - Especificidades do público-alvo da Educação Especial atendidos nas instituições pesquisadas

público alvo da educação especial nº de crianças
Deficiência auditiva 3
Surdez 1
Baixa visão 8
Cego 1
Deficiência física 7
Deficiência intelectual 10
Deficiência múltipla 4
Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) 17
Altas habilidades 1
total 52

Fonte: elaboração própria (2017)

Embora, 24 (vinte e quatro) instituições atendam a alunos que integrem o público-alvo da 
Educação Especial, apenas 16 (dezesseis) delas apresentam aspectos de acessibilidade. Veja, nesse sentido, 
na Tabela 7 o que essas instituições possuem em sua estrutura e organização que apresentam acessibilidade: 
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Tabela 7 - Acessibilidade na brinquedoteca

acessibilidade na brinquedoteca nº de instituições que possuem
Rampas 15
Banheiro adaptado 8
Piso tátil 6
Corrimão 8
Brinquedos adaptados 14

Fonte: elaboração própria (2017)

O que se percebe com os dados expostos nas tabelas 6 e 7, corrobora com Silveira e Neves 
(2006) quando afirmam que faltam muitos recursos nas escolas, além do que já se viu anteriormente 
quanto à formação especializada dos profissionais para o atendimento da criança público-alvo da Educação 
Especial de forma qualitativa.

Em consideração à uma escola inclusiva, o espaço da brinquedoteca e os momentos destinados 
ao brincar devem ser para todas as crianças e devem atendê-las em suas especificidades. Daí a necessidade 
de que além da acessibilidade na estrutura física do ambiente, também sejam realizadas adaptações em 
relação aos brinquedos ofertados e a necessidade do acompanhamento, em alguns casos, de um profissional 
com formação em Educação Especial, para compreender as especificidades de uma criança com deficiência 
intelectual que é diferente de uma criança com deficiência visual, e assim por diante.

Cia e Viralonga (2012, p. 09) ao exporem sobre a relevância do papel da brinquedoteca e dos 
brinquedos adaptados para o trabalho pedagógico realizado com o público alvo da Educação Especial, 
afirmam que “a utilização de atividades lúdicas diferenciadas permite que as crianças explorem mais o meio 
e se apropriem da cultura onde está inserida, além de maximizar o desenvolvimento socioemocional.”

O brinquedo deve convidar a criança a brincar e atender às necessidades da etapa de 
desenvolvimento na qual ela se encontra, bem como aos seus apelos emocionais. Por isso, “embora não 
existam os chamados ‘brinquedos para crianças com deficiência’”, como afirmam Motta, Marchiore e 
Pinto (2008, p. 139) “às vezes é necessário adaptá-los às necessidades e ao nível de desempenho da criança”. 
Desse modo, brinquedos adaptados também devem fazer parte das brinquedotecas, pois apresentam os 
benefícios para o desenvolvimento e aprendizagem da criança público alvo da Educação Especial. Os 
brinquedos são mediadores que possibilitam atividades intencionais que oportunizam o desenvolvimento 
de habilidades básicas para a aprendizagem da criança. 

As adaptações necessárias devem ser planejadas e organizadas de acordo com as especificidades 
de cada criança para que realmente possa contribuir e ampliar suas experiências e aquisição de conhecimentos. 
E essas adaptações devem ocorrer em todos os contextos da escola, também na brinquedoteca, também 
no momento do brincar.

conclusão
De acordo com os referenciais teóricos utilizados, considera-se que a criança brinca para 

externar sua leitura de mundo, representar e entender os papéis dos adultos, para preencher necessidades 
que mudam de acordo com a idade e aos interesses individuais. 

A escola, com o intuito de desenvolver as potencialidades de seus alunos promovendo a 
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aprendizagem de todos, deverá encontrar possibilidades e estratégias para atender as necessidades deles. 
A atividade lúdica hoje reconhecida em lei e em documentos que orientam as propostas 

pedagógicas para educação infantil oportuniza as crianças o seu desenvolvimento integral e, portanto, os 
espaços lúdicos devem ser um local para que todos possam brincar e ter acesso à diversidade de brinquedos, 
experiências e descobertas. 

Neste texto, os resultados indicaram que embora as brinquedotecas investigadas sejam 
classificadas como escolares e compreendidas como espaço para manifestação da brincadeira infantil, nem 
sempre as instituições apresentam em sua estrutura física, um local adequado para sua proposição junto 
à criança. Em muitas delas, a brincadeira ocorre em espaços lúdicos sem que haja uma organização dos 
brinquedos e do próprio espaço, o que implica em um desafio ainda maior ao profissional que atua junto 
à criança, quando existe a necessidade de adaptações e falta de acessibilidade.

Outro ponto em destaque foi a formação do profissional que acompanha a criança nesse 
contexto, que também se apresentou com lacunas, pois legalmente, não é exigida uma formação específica 
para atuar em uma brinquedoteca. Desse modo, nem sempre o profissional que ali se encontra possui 
formação que o capacite de modo a promover enriquecimentos na atividade lúdica infantil. 

Espera-se que esse estudo possibilite reflexões para novas ações e incentive discussões e 
produção do conhecimento sobre a brinquedoteca para todas as crianças.
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