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A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NO 
     PROJETO BRINQUEDOTECA ´ 

Eliana Oliveira 
1. RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo observar se a participação da família na brinquedoteca contribui para o 
desenvolvimento das crianças participantes do Projeto Brinquedoteca da Faculdade Anhanguera de 
Campinas – unidade 4. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa cujo objetivo foi o de verificar como a 
relação familiar com as crianças dentro de um ambiente lúdico pode contribuir de forma significativa para o 
seu desenvolvimento.  
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2. INTRODUÇÃO  

A brinquedoteca se constituiu como um espaço provido de equipamentos e materiais 

pedagógicos para atividades de ensino, pesquisa e extensão, que oferece também a possibilidade 

da família, a escola e a comunidade participarem. 

Os objetivos do Projeto Brinquedoteca são: promover o resgate do brincar, prestar serviços 

à comunidade na área educacional e valorizar atividades lúdicas e recreativas como elementos de 

aprendizagem envolvendo a participação ativa dos pais e da família.  

Para Azevedo (2010) quando falamos em desenvolvimento humano, devemos considerar 

que esse processo acontece ao relacionar-se com a família, com o mundo e com outras pessoas, 

compartilhando ou vivendo experiências seja no aspecto positivo ou negativo. 

Integrar a participação dos pais ou da família dentro do espaço da brinquedoteca foi uma 

oportunidade para desenvolver atividades, em que os resultados proporcionaram a 

conscientização dos pais e da família, de que fazem parte do processo educacional das crianças e 

que suas ações não sendo menos importante, mas sim imprescindível, contribuirão para o 

desenvolvimento da criança.  

A oportunidade da participação dos pais e da família na brinquedoteca possibilitou 

interagir, criar, recriar e viver a experiência de contribuir para o desenvolvimento de forma mais 

prazerosa. Considerando que a família é o primeiro grupo, é a base para a criança se alicerçar e 

formar sua personalidade, as experiências vivenciadas ao longo da vida por meio da interação 

com outras pessoas serão subsídios para enriquecer as relações familiares e com o mundo.  

         Nessa perspectiva, o foco desta pesquisa foi o de investigar de que forma a participação da 

família na brinquedoteca, contribui para o desenvolvimento da criança. 

3. OBJETIVOS  

• Desenvolver uma pesquisa qualitativa, analisando em que medida, a participação 

da família na brinquedoteca, contribui para o desenvolvimento da criança. 

•     Participar dos encontros de formação, com o objetivo de planejar atividades para a 

interação da criança e da família no projeto brinquedoteca da faculdade Anhanguera de 

Campinas, unidade 4.  

•    Observar a participação da família com as crianças no projeto brinquedoteca. 
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4. METODOLOGIA  

A metodologia deste trabalho está pautada em uma abordagem qualitativa cujo objetivo 

foi o de observar como a relação familiar com as crianças dentro de um ambiente lúdico pode 

contribuir de forma significativa para o seu desenvolvimento. 

Também foi utilizada a observação da participação da família no projeto brinquedoteca. 

De acordo com Becker (2004) a observação vem sendo considerada como importante 

instrumento de pesquisa no contexto educacional, pois possibilita que o pesquisador 

mantenha contato com o fenômeno pesquisado. Por meio da descrição detalhada das 

situações, procura-se compreender os processos e acontecimentos a partir da ‘perspectiva 

dos sujeitos. 

A pesquisa também utilizou a revisão bibliográfica sobre o tema abordado, e para tanto 

usará a pesquisa de artigos, dissertações e teses reconhecidos cientificamente. Após o 

levantamento será realizada uma análise qualitativa dos referenciais estudados. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Durante os encontros realizados no projeto, houve a participação dos professores e 

alunos do curso de Pedagogia da própria Faculdade, que levaram para o espaço lúdico da 

brinquedoteca a prática de atividades aprendidas durantes as aulas. As apresentações foram 

organizadas utilizando como recursos: brincadeiras, jogos, oficinas de criação de brinquedos, 

apresentações de histórias, oficinas de pinturas, entre outras atividades, que possibilitaram 

adultos e crianças interagirem.  

Foi possível observar que a participação dos pais e da família no espaço lúdico da 

brinquedoteca, foi uma oportunidade para que pudessem reavaliar o papel no 

desenvolvimento da criança. Notou-se que é os pais e familiares das crianças observadas 

puderam aprender com as mesmas, pois durante os jogos e brincadeiras foram ensinados 

pelos filhos como jogar e como participar das brincadeiras. 

Para Dias (2003), é importante que haja um rompimento dos padrões tradicionais 

familiares, os pais podem perceber que não são os detentores dos saberes e que as crianças 

devem com eles aprender, mas sim que haja troca de experiências, ainda que as crianças 

sejam menos experientes. Estabelecer esse “novo relacionamento”, enriquecerá a relação 

familiar, se os pais e a família estiverem abertos às mudanças, que de algum modo 

proporcionará ganhos para todos e os resultados serão notórios ao longo da vida. 

Integrar a participação dos pais e da família dentro do ambiente da brinquedoteca, foi 

uma possibilidade em fazê-los participantes do processo de educação não-formal, que tem se 

destacado entre as formas de promover a aprendizagem. 

A pesquisa realizada durante os encontros no primeiro semestre aconteceu a partir da 

observação de três crianças com idades variadas sendo: uma criança de 03 anos de idade 
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que será chamada de L., que não frequenta escola de educação infantil, E. de 02 anos muito 

apegado a mãe e G. de 07 anos, filha única, sendo seu maior tempo de convivência entre 

adultos de acordo com o relato da mãe. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A participação dos pais, da família durante o projeto, puderam indicar quais ações 

foram mais eficientes e contribuíram para a reflexão crítica enquanto co-participantes do 

processo educacional no desenvolvimento da criança.  

Ao interagirem com as crianças ou mesmo observando-as somente, puderam perceber 

que durantes as atividades, sejam, nas brincadeiras, na contação de histórias e nos jogos, as 

crianças demonstraram autonomia em suas ações e apresentaram maior interação com outras 

crianças e também com outros adultos não integrantes da família.  

Para alguns pais, pode-se dizer que foi uma superação, como no caso de L. de 03 

anos, que não frequentava escola de educação infantil. A mãe, ao participar com a filha no 

projeto brinquedoteca, pôde perceber que a criança tinha potencialidades antes não 

observada por ela, por talvez ser muito protetora e devido a esse fator  acabou limitando  L. de 

conquistar seus “espaços” durante seu desenvolvimento.  

Outra criança observada foi E. de 02 anos. Quando começou a participar, a mãe o 

acompanhou por um tempo devido a insegurança de deixá-lo na brinquedoteca, porém, no 

decorrer dos encontros também foi notória a evolução da criança, que interagiu com as outras 

crianças e também demonstrou autonomia em suas atitudes. 

Uma terceira criança observada foi G. de 7 anos. Sendo filha única e apegada a mãe, 

pôde também, ao interagir com as demais crianças e adultos desenvolver sua autonomia. A 

mãe que também se fez participante do projeto observou a evolução da filha, valorizando o 

trabalho realizado no espaço da brinquedoteca e a sua importância para a interação entre 

crianças e os adultos, compartilhando momentos agradáveis e proporcionando um 

aprendizado tanto para a mãe quanto para a filha. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam ser utilizados e ampliados por 

outros pesquisadores no relevante trabalho de contribuir para a importância da participação 

dos pais e da família em projetos comunitários como a Brinquedoteca.  
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