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Meu nome é Alfredo Manhães, sou professor e tenho por hobby a atividade de colecionador, 

principalmente de brinquedos antigos nacionais e estrangeiros. Também coleciono equipamentos de 

som modulares, revistas em quadrinhos, discos de vinil, fitas cassete e de rolo. 

 

Desde menino já tinha o hábito de colecionar gibis (revistas em quadrinhos) que naqueles tempos 

ficavam guardados em caixas de sabão, debaixo da cama.  

 

 

 

Os carrinhos de plástico soprado 

também eram numerosos e ficavam 

num grande saco de trigo. Na hora de 

brincar gostava de colocá-los no chão 

junto a outros brinquedos. Após a 

brincadeira mamãe dizia que era hora 

de guardar tudo, contando para ver se 

estavam todos ali. Alguns destes gibis e 

brinquedos estão até hoje comigo. 

 

 

 
DKW em plástico soprado (1970) 

 

 

A coleção de brinquedos começou oficialmente em 2005 quando resolvi (novamente) brincar de 

Autorama, como uma atividade de lazer e também como um retorno aos tempos de menino. 

Inicialmente fui adquirindo alguns carrinhos nacionais e depois vieram os estrangeiros. Nesta época 

encontrei alguns brinquedos antigos que ficaram guardados na casa de meus pais, e resolvi estudar o 

assunto e me dedicar à atividade.  

 

A coleção se expandiu e conta hoje 

com bonecas, carros, jogos, blocos, 

quebra-cabeças e vários outros itens, 

começando no século XIX e indo até o 

final do século XX. O acervo vem 

crescendo gradualmente a partir de 

doações, compras em lojas ou de 

particulares, e também pela 

participação em leilões.  

 
Soldadinhos de chumbo, produzidos em 

Nuremberg - Alemanha (1890) 

 



 

 

 

 

 

Os brinquedos antigos me 

propiciam horas agradáveis, pois 

associam o ato de brincar à pesquisa, 

cultura e lazer em casa, junto à família. 

Além disso, as restaurações que realizo 

proporcionam momentos de 

relaxamento e higiene mental.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boneca Firenze, produzida na Itália pela 

Lenci (1957) 

 

 

 

 

 

 
 

Como sou professor tenho 

participado de eventos ligados à 

Educação e Cultura. Há alguns anos 

venho realizando atividades em escolas, 

universidades, museus e clubes, onde 

posso interagir com crianças e adultos, 

brincando, expondo brinquedos e 

ministrando palestras, tendo sempre a 

oportunidade de aprender coisas novas. 

 
 

Exposição no Fórum CABE – Faculdade de 

Educação da UFF-Niterói (2010) 

 

 



     Um de meus brinquedos favoritos é 

o Monte-Bras, e que tem uma história 

associada. Era época de Natal no ano 

de 1969 e a família estava reunida para 

a ceia. Meu pai trabalhava fora da 

cidade durante a semana e retornava 

para casa na 6a-feira à noite. A chegada 

era uma festa já que eu e meu irmão 

ficávamos brincando com papai sem  

hora para terminar a brincadeira.   

Nesse ano ganhamos o Monte-Bras e montamos um grande guindaste que retirava carga de um 

caminhão de madeira, enquanto minha mãe conversava com meus avós, ao nosso lado. Nossa família 

sempre foi muito unida e esse fato, em especial, ficou associado ao brinquedo. 

 
Monte-Bras, produzido no Brasil pela Estrela (1969)     

 

 

 

Percebi em minhas pesquisas pela 

internet que existem poucos sites 

brasileiros que tratam de brinquedos 

antigos de forma abrangente, e por 

esse motivo resolvi criar, em 2008, o 

blog Meus Brinquedos Antigos, um 

espaço virtual onde são mostradas 

imagens, textos, entrevistas, vídeos, 

livros etc, com base em meu acervo.  

 

O blog age como divulgador de 

minha atividade de colecionador e 

permite que eu compartilhe 

informações sobre o tema, interagindo 

com pessoas de vários países. Com dois 

anos e quatro meses de existência ele é 

bastante visitado, inclusive por 

estrangeiros, contabilizando 

atualmente em torno de 64.000 

acessos provenientes de 83 países. 

 
 

 

Blog Meus Brinquedos Antigos 

 



 

 

Além de gostar dos brinquedos 

manufaturados, não poderia deixar de 

mencionar os brinquedos artesanais, de 

uma época anterior ao processo de 

industrialização em diversos países. 

Quando criança era comum fazer 

brinquedos com latas de leite, carretéis 

de linha, caixas de cebola e outros 

materiais, e brincar na rua com os 

colegas. Em breve pretendo criar um 

espaço no blog mostrando como fazer 

esse tipo de brinquedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hansel e Graetel, produzidos pela M.W. 

Germany na Alemanha (1930). 

 

 
 

 

Recentemente descobri que minha 

atividade como colecionador de 

brinquedos antigos poderia ajudar 

outras pessoas. Por meio de uma 

exposição beneficente realizada em 

julho de 2010 pude arrecadar alimentos 

para uma instituição que atende uma 

comunidade carente em minha cidade. 

Essa iniciativa foi extremamente 

gratificante já que proporcionou a 

adultos e crianças momentos de 

nostalgia e cultura, associados a um ato 

de caridade para com os menos 

favorecidos. 
 

 

Exposição beneficente no Tênis Clube 

Macaé (2010). 

 



No momento estou conduzindo a campanha "Dê um brinquedo e ganhe um sorriso". Para participar 

basta adquirir a camiseta da campanha, a venda no blog, e que pode ser enviada pelos Correios via Pac 

ou Sedex. A renda das vendas será destinada à compra de brinquedos novos, para entrega à crianças 

carentes por ocasião do Natal de 2010.  

 

Não importa qual seja a idade, brincar é algo mágico que nos transporta a um universo lúdico, onde 

o único limite existente é o da imaginação. Mas será que a imaginação tem limites? 

 

Para visitar: www.meusbrinquedosantigos.blogspot.com  

 

 


