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RESUMO 

O presente artigo trata da importância da ludicidade na formação dos futuros educadores, bem como 
a utilização do espaço da brinquedoteca para a vivência das atividades lúdicas. As atividades 
propostas foram desenvolvidas com os alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio 
Estadual D. Alberto Gonçalves. O objetivo do trabalho foi de compreender como a utilização do 
espaço da brinquedoteca pode contribuir para a formação dos professores e para o aprimoramento 
de sua prática pedagógica na Educação Básica. E, ainda, refletir sobre a importância do brincar e 
buscar alternativas eficazes na inserção do lúdico no contexto escolar. A fundamentação teórica foi 
baseada em Kishimoto, Luckesi e Santos que apresentam estudos sobre jogo, brincadeira, brinquedo 
e brinquedoteca. Sendo a ludicidade considerada um importante recurso pedagógico, é necessário 
que faça parte do currículo dos cursos de formação de professores, pois a utilização de brincadeiras 
lúdicas em diferentes situações educacionais é um meio para estimular a aprendizagem. O projeto foi 
desenvolvido por meio de Oficinas Pedagógicas onde foram trabalhadas atividades diversificadas 
com o objetivo de enaltecer a ludicidade como sendo um instrumento indispensável no processo 
ensino-aprendizagem. Através deste trabalho os alunos do curso compreenderam que o brincar é um 
instrumento indispensável no processo ensino-aprendizagem e que a brinquedoteca é um dos 
espaços favoráveis para a vivência das atividades lúdicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo é resultado das reflexões desenvolvidas no âmbito do trabalho de 

pesquisa e intervenção proporcionadas pelo Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, cuja temática foi a ludicidade e a educação e suas contribuições 

para o processo ensino-aprendizagem.  

 A ludicidade é uma importante ferramenta para a formação do educando. É 

através do brincar que a criança se relaciona com o meio em que vive e com os 

outros, o que lhe propicia dar significado a tudo que está ao seu redor. Neste 

sentido, a atividade lúdica não pode ser vista como um mero passatempo, pois 

através do brincar a criança desenvolve sua criatividade, sua curiosidade e sua 

compreensão de mundo. 

 Luckesi (2005) afirma que a atividade lúdica é aquela que propicia à pessoa 

que a vive, uma sensação de liberdade, um estado de plenitude e de entrega total 

para essa vivência. Viver uma experiência plena significa participar verdadeiramente 

de uma atividade lúdica, isto é, envolver-se por inteiro, ser alegre, flexível e 

saudável.  

A brincadeira lúdica, enquanto recurso pedagógico deve ser usada de 

maneira correta e séria. O papel do educador é intervir de forma adequada 

observando as perguntas que os alunos fazem e a maneira como exploram os 

brinquedos. Dessa forma irá perceber que existem várias possibilidades de 

intervenção durante as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. A 

brincadeira lúdica exige estudo, conhecimento e pesquisa por parte do educador. 

Nesse sentido e diante da necessidade de definição de uma temática para o 

projeto PDE, questionamo-nos: Qual o significado da palavra ludicidade? As 

crianças aprendem através do lúdico? Qual a importância da utilização das 

atividades lúdicas na prática pedagógica? Qual é o papel do professor em relação 

ao lúdico? Como o espaço da brinquedoteca pode contribuir para o desenvolvimento 

das atividades lúdicas? 

Visando compreender a ludicidade como uma importante ferramenta para o 

processo educacional e para a formação dos futuros professores definimos como 

objetivos do projeto: refletir sobre a importância do brincar e a função do professor e 

da brinquedoteca no processo ensino-aprendizagem; identificar a diferença entre 

jogo, brinquedo e brincadeira; buscar alternativas eficazes na inserção do lúdico no 



contexto escolar; relacionar a atividade lúdica desenvolvida na brinquedoteca com a 

aprendizagem escolar e reconhecer que a brinquedoteca é um dos espaços por 

excelência para a vivência das atividades lúdicas.  

O projeto de pesquisa e intervenção contemplou estudos bibliográficos sobre 

o tema ludicidade, elaboração da unidade didática (com oito encontros de quatro 

horas de duração cada) voltada ao desenvolvimento de oficinas pedagógicas em 

torno do tema e formação de professores por meio do Grupo de Trabalho em Rede – 

GTR. 

 Este artigo apresenta os resultados obtidos na implementação do projeto 

Ludicidade e Educação: uma parceria que contribuiu para a aprendizagem, realizado 

no Colégio Estadual D. Alberto Gonçalves com os alunos e professores do Curso de 

Formação de Docentes. Para tal abordagem o texto foi organizado em três seções, 

sendo que na primeira sistematizaremos alguns conceitos que fundamentaram o 

trabalho com o tema, na segunda relataremos a intervenção feita através das 

oficinas pedagógicas e na terceira apresentaremos nossas considerações finais. 

 

 

2. CONCEITUANDO A LUDICIDADE 

 

O brincar é uma necessidade humana e proporciona a integração do indivíduo 

com o ambiente onde vive, sendo considerado como meio de expressão e de 

aprendizado. As atividades lúdicas possibilitam assimilação de novos 

conhecimentos, intercâmbio de idéias, desenvolvimento da sociabilidade e da 

criatividade bem como, o aprimoramento de várias habilidades destacando-se as 

motoras. Por intermédio da brincadeira lúdica, a criança encontra o equilíbrio entre o 

real e o imaginário.  

Segundo Luckesi (2005) a principal característica da ludicidade é a plenitude 

da experiência, isto é, a vivência lúdica de uma atividade exige uma entrega total do 

ser humano. Em suas palavras: 

 

Tomando por base os escritos, as falas e os debates, que tem se 
desenvolvido em torno do que é lúdico, tenho tido a tendência em definir a 
atividade lúdica como aquela que propicia a plenitude da experiência. 
Comumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade divertida. 
Poderá sê-la ou não. O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de 



plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. (LUCKESI, 
2005, p. 2) 

 

 Considerando essa conceituação de Luckesi (2005) compreendemos que a 

ludicidade não é um sinônimo de brincadeira, como comumente é afirmada. Além 

disso, de acordo com essa explicação, podemos entender que as brincadeiras serão 

lúdicas, somente quando levarem a criança à vivência plena e entrega total no 

momento de sua efetivação. Assim, nem toda brincadeira é lúdica, nem toda 

atividade lúdica é uma brincadeira.  

Para que as brincadeiras sejam consideradas lúdicas, nessa ótica, é 

necessário que atinjam o centro de interesse e/ou necessidade da criança, através 

de um dos elementos lúdicos, como a curiosidade, a adrenalina, a competição, a 

diversão, o faz de contas, a música, entre outros, despertando nelas vontade de 

participar da mesma e contendo uma série de elementos que as mantenham 

inteiramente na experiência durante o período de sua realização. 

Muitas vezes a atividade é descrita como lúdica, mas não propicia ao 

indivíduo que a vivencia um estado de plenitude da experiência. A brincadeira de 

pular corda poderá dar alegria e prazer àquela pessoa que a praticar por inteiro, mas 

para outra, esta mesma atividade, poderá trazer desprazer, seja devido a não saber 

pular corda ou ter tido uma experiência negativa com esse brinquedo que não lhe 

permita vivenciá-la com alegria e integridade. 

 Sobre este assunto, Luckesi (2005) afirma que a ludicidade é um estado 

interno do sujeito que age e/ou vivencia situações lúdicas. 

O brincar é uma atividade natural da criança e oferece a oportunidade de 

desenvolvimento de maneira prazerosa. Ao brincar ela se relaciona com o meio em 

que vive e com os outros, o que lhe propicia dar significado a tudo que está ao seu 

redor. Através do brincar a criança desenvolve a sua curiosidade, estabelece 

vínculos e princípios de relacionamento social e desenvolve diversas habilidades. A 

atividade de brincar é fundamental à saúde física, intelectual e afetiva, como 

também contribui para a formação de um futuro adulto equilibrado.  

Segundo Cunha (1994), o adulto trabalhador de amanhã, é hoje a criança que 

brinca muito. A criança que hoje participa de jogos e brincadeiras saberá trabalhar 

em grupo amanhã. Se hoje aprende a aceitar as regras do jogo, amanhã será capaz 

de respeitar as normas sociais. A criança trabalha enquanto brinca e o brinquedo é o 



instrumento que proporciona o exercício das capacidades necessárias a um adulto 

bem sucedido.  

Em relação à diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira, Santos (2008, p. 

57) afirma que “a palavra lúdico significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os 

jogos, brinquedos e brincadeiras, e é relativo também à conduta daquele que joga, 

que brinca e que se diverte.” 

 
No Brasil, termos como jogo, brinquedo e brincadeira ainda são 
empregados de forma indistinta, demonstrando um nível baixo de 
conceituação deste campo. Enfim, cada contexto social constrói uma 
imagem de jogo conforme seus valores e modo de vida, que se expressa 
por meio da linguagem. [...] Diferindo do jogo, o brinquedo supõe uma 
relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, 
a ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização. 
(KISHIMOTO, 1996, p. 17). 

 

Segundo Kishimoto (2005), durante um longo período o jogo infantil foi 

considerado apenas no aspecto recreativo. Na Antigüidade greco-romana, o jogo 

infantil foi visto como recreação aparecendo vinculado ao relaxamento necessário às 

atividades escolares que exigiam esforço físico e intelectual. Já na Idade Média, o 

jogo assumiu o significado de algo “não sério”, pois estava associado ao jogo de 

azar. A partir do Renascimento, o jogo foi utilizado para a disseminação dos 

princípios morais, ética e informações nas áreas de história e geografia, 

principalmente. No Renascimento a brincadeira é colocada como comportamento 

livre que facilita o desenvolvimento da inteligência e do estudo. Segundo a autora, 

foi a partir do século XX que o brinquedo educativo (pedagógico), foi considerado 

como um aliado no processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo e educando a 

criança de maneira prazerosa.  

Para compreender o significado de jogo, brinquedo e brincadeira, Kishimoto 

(2005) se apropriou de estudos realizados pelos pesquisadores Brougére (1993) e 

Henriot (1989). Para eles o jogo pode ser visto como o resultado de um sistema 

lingüístico que funciona dentro de um contexto social; um sistema de regras e um 

objeto. O jogo, enquanto fato social, assume o sentido que cada sociedade lhe 

atribui, pois dependendo do lugar e da época, os jogos assumem significações 

diversas. O jogo, visto como um sistema de regras, permite identificar uma 

sequência de normas que definem sua modalidade, ou seja, quando alguém joga, 

está colocando em prática as regras do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo 

uma atividade lúdica. 



 O jogo também é visto como objeto. De acordo com Kishimoto (2005) “o 

xadrez materializa-se no tabuleiro e nas peças que podem ser fabricadas com 

papelão, madeira, plástico, pedra ou metais.” 

Os jogos diferem dos brinquedos no que diz respeito às regras preexistentes. 

A boneca é um brinquedo, e não se confunde com o jogo, pois a criança pode 

brincar sem obedecer regras preestabelecidas. 

  
O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que 
existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas. Pode-se dizer 
que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um substituto dos 
objetos reais, para que possa manipulá-los. (KISHIMOTO, 2005, p. 18) 

 
 
 De acordo com a autora, o brinquedo não reproduz apenas objetos, mas uma 

totalidade social. Atualmente, eles reproduzem o modo de vida atual, o mundo 

técnico e científico, através de bonecos, robôs e aparelhos eletrodomésticos. Eles 

representam também, o mundo imaginário criado por desenhos animados e contos 

de fadas.  

 Entre os benefícios encontrados no brinquedo estão o estímulo à curiosidade, 

a autoconfiança, a iniciativa, o desenvolvimento da linguagem e da concentração. O 

brinquedo é um agente que facilita o desenvolvimento e a aprendizagem, pois 

através dele, a criança aprende enquanto atua e para que haja um aproveitamento 

adequado dos benefícios que traz, é conveniente que esteja incluído em atividades 

dinâmicas, ou seja, atividades que exijam uma participação ativa por parte da 

criança.  

 O brinquedo, enquanto objeto, é sempre suporte da brincadeira. É o 

estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil. E a brincadeira? Como ela 

se define? 

      
É a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao 
mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Desta 
forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a criança e 
não se confundem com o jogo. (KISHIMOTO, 2005. p. 21) 

 
 A brincadeira é um meio eficaz para o aumento de vocabulário infantil, pois 

proporciona o conhecimento de novas palavras. Além disso, através da brincadeira, 

a sociabilidade é desenvolvida, pois a criança aprende a ganhar ou perder e passa a 

compreender a importância das regras para que haja uma participação satisfatória. 



 A brincadeira possibilita saber como a criança vê o mundo e como gostaria 

que ele fosse, pois na brincadeira ela expressa seu pensamento, organizando e 

compreendendo o seu mundo. Isto ocorre porque a criança cria uma situação 

imaginária quando brinca sendo que, esta situação imaginária nasce a partir do 

conhecimento que possui do mundo adulto. Além disso, a brincadeira é uma 

atividade de regras, entretanto, diferente do jogo, as regras são definidas pelo grupo 

que está prestes a brincar e sofre alterações ao longo do processo de socialização, 

por exemplo, brincar de casinha.  

Para Vygotsky (1998), os elementos fundamentais da brincadeira são: a 

situação imaginária, a imitação e as regras. Segundo ele, sempre que brinca, a 

criança cria uma situação imaginária na qual assume um papel, que pode ser, 

inicialmente, a imitação de um adulto observado. Assim, ela traz consigo regras de 

comportamento que estão implícitas e são culturalmente constituídas. Neste sentido, 

a brincadeira assume o papel de uma atividade cultural.  

Quando Vygotsky se refere ao papel do brinquedo no desenvolvimento da 

criança, aplica a palavra brinquedo à brincadeira do "faz-de-conta", como por 

exemplo, o brincar de bombeiro, de casinha ou de escolinha. Ao se envolver nesta 

brincadeira, a criança utiliza a linguagem adequada e participa de atividades 

importantes, adquire experiência, conhecimento e assimila os hábitos ou costumes 

culturais.  

Na teoria piagetiana (apud LUCKESI, 2005), os jogos são compreendidos 

como recursos fundamentais dos quais o ser humano lança mão em seu processo 

de desenvolvimento.  

 

O ser humano age e compreende por meio da dialética de assimilação e 
acomodação em suas relações com o mundo exterior. Assimilar significa 
tornar o mundo exterior semelhante ao mundo interior e acomodar significa 
apropriar-se dos elementos do mundo exterior, evidentemente, como eles 
podem ser apropriados com realidade pela ótica do sujeito. É nessa 
dialética que se aprende e se desenvolve. (LUCKESI, 2005, p. 12) 

 

Segundo Piaget (apud LUCKESI, 2005), os jogos são classificados em três 

tipos: jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regras. Para este autor, os 

jogos de exercícios predominam entre o nascimento e os dois anos de idade, onde 

se destaca a acomodação, quando a criança imita o que os outros fazem, ou seja, 

ela está mais voltada a apreender o mundo exterior. O jogo simbólico surge entre os 



dois e seis anos de idade onde predomina a assimilação. Nessa fase as crianças 

gostam de brincadeiras de faz de conta, de fantasias. Um exemplo típico é o cabo 

de vassoura representando um cavalinho. Os jogos com regras predominam a partir 

dos seis/sete anos de idade. É o período da aproximação e da posse da realidade. 

No jogo com regras está incluso as relações sociais. A regra constitui uma obrigação 

e é imposta pelo grupo.  

Bruner (apud KISHIMOTO, 2012) concebe o lúdico como parte ativa no 

processo de ensino. Através da brincadeira a criança aprende a se movimentar, falar 

e desenvolver estratégias para solucionar problemas. O autor propõe o lúdico para 

ensinar crianças de diferentes idades, em situações estruturadas, com a mediação 

de adultos. Apesar de enfatizar a importância da brincadeira livre de qualquer 

pressão para o desenvolvimento infantil, Bruner (apud KISHIMOTO, 2012) enfatiza o 

papel do educador como mediador e estimulador da aprendizagem, pois através 

dessa orientação os conteúdos intuitivos se tornarão idéias lógico-científicas, 

características dos processos educativos. Então, o caminho para a aprendizagem 

seria o de misturar momentos iniciais de brincadeiras, para que possa atrever-se a 

pensar, falar e ser ela mesma, com atividades orientadas pelo educador, onde esse 

saber seria mais sistematizado.  

A partir das ideias dos teóricos sobre ludicidade, concluimos que a brincadeira 

lúdica é um recurso facilitador para a aprendizagem e, por isso, a brinquedoteca é 

considerada um espaço por excelência para o desenvolvimento de atividades 

lúdicas.  

Para Negrine (apud SANTOS, 1997), a brinquedoteca pode ter várias 

finalidades quanto ao aspecto lúdico, por exemplo: brinquedotecas especializadas 

que apenas se ocupam do empréstimo de brinquedos; outras, por sua vez, também 

especializadas para atender crianças na primeira infância; outras destinadas a 

atender o público infantil ou adolescentes, como também brinquedotecas para 

adultos ou pessoas da terceira idade, desde que os espaços estejam organizados 

conforme as necessidades dos usuários. As brinquedotecas destinadas às crianças 

podem ter várias funções, entre elas, a pedagógica, social, de comunicação e de 

bairro. No que se refere a brinquedoteca infantil, pode-se afirmar que, ao jogar a 

criança constrói conhecimento, pois o jogo possibilita a transformação dos 

processos mentais elementares em superiores. O brincar propicia criação e 

recriação.  



 A brinquedoteca deve propiciar situações de interação e aprendizagem bem 

como possibilitar o desenvolvimento da autonomia e das capacidades afetivas, 

cognitivas e sociais, constituindo-se em um espaço onde a liberdade, a arte, a 

vontade, a sensibilidade, a cultura, o prazer de brincar e o respeito à criança estejam 

sempre presentes.  

Segundo Negrine (apud SANTOS,1997), ao se propor os objetivos de uma 

brinquedoteca, deve-se atentar para o fato de que ela não pode ser confundida com 

uma creche. A missão da brinquedoteca é, através da disponibilidade de muitos 

brinquedos, ensinar como se trabalha com os jogos, se necessário explicar as 

regras porém, a criança deve freqüentar a brinquedoteca espontaneamente ou seja, 

por vontade própria, pelo prazer de encontrar amigos para jogar, pelo prazer de 

jogar e brincar.  

Para Kishimoto (1998), normalmente são creches, escolas maternais e jardins 

de infância que adotam brinquedotecas com fins pedagógicos. Existem também 

colégios que as implantaram visando possibilitar apoio aos professores. São 

brinquedotecas que possuem jogos no acervo e espaço livre para brincar, suprindo 

as necessidades docentes ligadas à aprendizagem e ao desenvolvimento infantil. 

A Brinquedoteca é um espaço importante na formação de professores, pois a 

vivência de atividades lúdicas possibilita ao futuro educador refletir sobre o ato de 

brincar e perceber sua importância para o desenvolvimento da criança. Ao mesmo 

tempo em que participa de atividades lúdicas, o professor em formação está 

desenvolvendo sua habilidade para trabalhar com jogos e brinquedos na sua prática 

pedagógica.  

Na próxima seção, considerando os estudos realizados, relataremos a 

implementação do projeto realizada através das oficinas pedagógicas. 

 

 

3. APLICANDO O PROJETO NA ESCOLA 

 

A ludicidade é um assunto que tem conquistado espaço nos mais diversos 

setores da sociedade. Os pensadores considerados pós-modernos apontam que o 

terceiro milênio é o da ludicidade, visto que é uma necessidade efetivamente 

humana. Neste sentido, as atividades lúdicas não podem ser esquecidas no 

cotidiano escolar, pois através do brincar a criança desenvolve sua criatividade, 



estabelece vínculos e princípios de relacionamento social e aprimora as habilidades 

motoras. Sendo assim, é necessário que a brincadeira lúdica, considerada um 

importante recurso pedagógico, faça parte do currículo dos cursos de formação de 

professores, pois a utilização de jogos e brinquedos em diferentes situações 

educacionais é um meio para estimular a aprendizagem.  

 Em virtude disso, sentimos a necessidade de oportunizar aos professores e 

alunos do Curso de Formação de Docentes o desenvolvimento de atividades que 

valorizem a importância da ludicidade no processo educacional, bem como o 

reconhecimento da brinquedoteca como um dos espaços por excelência para a 

vivência das atividades lúdicas e para o aprimoramento da prática pedagógica dos 

professores.  

 Na primeira semana do ano, durante a Semana Pedagógica, a proposta de 

intervenção foi apresentada para a comunidade escolar: diretoras, professores, 

pedagogas e funcionários, momento em que também se realizou o convite para a 

participação. Posteriormente, o projeto foi apresentado aos alunos do Curso de 

Formação de Docentes, para que todos estivessem cientes das ações a serem 

realizadas durante a intervenção. 

 A formação dos professores e alunos foi desenvolvida em oito Oficinas 

Pedagógicas, de quatro horas cada uma, tendo por local a brinquedoteca. Em cada 

encontro foram trabalhados temas referentes à ludicidade por meio de estudo de 

texto, análise de vídeos e discussões, atividades lúdicas, confecção de materiais, 

buscando sempre compreender o tema na sua totalidade e levantar sugestões de 

atividades lúdicas que possam ser desenvolvidas na brinquedoteca. 

 Os encontros foram iniciados com a conceituação de Ludicidade e atividades 

lúdicas, através de um vídeo e um texto com as ideias de Cipriano Carlos Luckesi 

(2005). Os participantes demonstraram neste encontro uma grande expectativa em 

relação ao assunto. Em alguns momentos ficou nítido que os alunos compreendiam 

o termo “ludicidade” somente como sinônimo de “brincadeira”. A partir da análise do 

texto, discussão em grupo sobre as questões propostas e a confecção do painel 

criativo, perceberam que a principal característica da ludicidade é a plenitude da 

experiência, isto é, a vivência lúdica de uma atividade exige uma entrega total do ser 

humano. 

 Ao final do primeiro encontro foi apresentado aos participantes o blog, um 

recurso que será utilizado para registrar as atividades desenvolvidas durante a 



realização das oficinas. Eles foram orientados quanto ao acesso e postagem de 

pesquisas, narrativas, vídeos, fotos e atividades lúdicas. 

 Na sequência foi abordado o tema Jogo, brinquedo e brincadeira sob o ponto 

de vista da Professora Tizuko Morchida Kishimoto. A partir de uma pesquisa 

realizada pelos participantes, com os pais e avós, sobre as brincadeiras, brinquedos 

e jogos que existiam na sua época iniciamos o estudo mediante a análise de um 

texto onde foi possível diferenciar os termos jogo, brinquedo e brincadeira. Em 

seguida foram desenvolvidas algumas brincadeiras citadas na pesquisa e os 

participantes elaboraram suas narrativas (diário pessoal) sobre a oficina para serem 

postadas no blog. 

 Outro tema estudado na oficina foi a importância do brincar e a sua relação 

com a aprendizagem escolar. Para tanto, os alunos realizaram uma entrevista com 

professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Através 

deste trabalho os participantes perceberam como é importante ensinar através do 

lúdico, pois torna a aprendizagem um momento mais agradável onde as crianças 

aprendem com prazer.  

Dentro deste tema foi assistido um vídeo da Profª Kishimoto onde os 

participantes refletiram sobre a importância da utilização de atividades lúdicas no 

processo ensino-aprendizagem. A partir da utilização de textos diversos sobre temas 

relacionados à importância do brincar os participantes realizaram a leitura, 

elaboraram uma síntese e apresentaram suas conclusões. 

O próximo tema estudado foi a brinquedoteca. Antes desse encontro os 

alunos realizaram uma visita nas escolas de educação infantil e ensino fundamental 

para conhecer o espaço da brinquedoteca e fizeram alguns questionamentos como, 

por exemplo: o que significa o termo brinquedoteca; qual sua importância na escola; 

como está organizado o espaço; como as crianças utilizam a brinquedoteca e caso 

não possua este espaço, como e onde são desenvolvidas as atividades lúdicas. 

Após a realização desta atividade os alunos postaram no blog uma síntese da visita, 

onde percebemos que a maioria das escolas não possui um espaço adequado para 

a brinquedoteca, mas desenvolvem atividades lúdicas com as crianças, 

principalmente, na educação infantil, em outros locais, como por exemplo, a sala de 

aula, o pátio e a área coberta. Em relação à importância da brinquedoteca todas as 

escolas visitadas foram unânimes em dizer que é um espaço necessário na escola 

para que possam ser desenvolvidas as atividades lúdicas, mas que, no momento 



este local é pequeno e possui poucos materiais e, geralmente, as crianças trazem 

de casa os brinquedos para brincar com seus colegas.  

Neste encontro sobre a brinquedoteca estudamos o seu histórico, seus 

objetivos, tipos e cantinhos, mediante a confecção de cartazes e visualização de 

fotos através do power point. Durante a apresentação percebemos que os alunos 

demonstraram muito interesse em organizar a brinquedoteca do Curso de Formação 

de Docentes para torná-la mais atraente e, assim, fossem desenvolvidas mais 

atividades lúdicas com as turmas e, também, com as crianças das escolas do 

município. 

 Com o objetivo de organizar a brinquedoteca, a próxima atividade foi o 

estudo sobre as Fases de Desenvolvimento da Criança segundo Jean Piaget para 

conhecer os brinquedos destinados a cada idade. Em seguida, foram organizados 

os materiais existentes na brinquedoteca e alguns cantinhos foram criados: cantinho 

da fantasia, cantinho da leitura, cantinho do faz de conta, cantinho do teatro de 

fantoches e o espaço destinado para os brinquedos e jogos coletivos.  

A partir da sexta oficina pedagógica foram desenvolvidas atividades lúdicas: 

criação de brinquedos com material reciclado, contação de histórias, exploração dos 

jogos e brinquedos e planejamento de atividades lúdicas sempre utilizando os 

materiais existentes na brinquedoteca. 

Para concluir, foi realizada uma visita no LALUPE – Laboratório Lúdico 

Pedagógico, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Neste local os alunos 

puderam vivenciar situações de aprendizagem e aprofundar seus conhecimentos na 

área da ludicidade e educação. 

Durante a implementação do projeto foram postados no blog os textos e 

vídeos utilizados nas oficinas, a pesquisa das brincadeiras, o questionário sobre a 

importância da ludicidade, o resumo sobre a visita nas escolas para conhecer a 

brinquedoteca, as narrativas elaboradas pelos alunos sobre as oficinas e fotos da 

brinquedoteca. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O trabalho realizado na implementação do projeto teve por finalidade 

oportunizar aos professores e alunos do Curso de Formação de Docentes, o 



desenvolvimento de atividades que priorizassem a importância do brincar, bem 

como a compreensão de como a utilização do espaço da brinquedoteca poderia 

contribuir para a formação dos professores e para o aprimoramento de sua prática 

pedagógica. 

 A ludicidade é uma ferramenta muito importante para a formação das 

crianças, pois através dela a criança desenvolve seu saber, seu conhecimento e sua 

compreensão de mundo. 

Os estudos oportunizados durante os encontros foram muito relevantes para 

que os participantes percebessem a real importância do brincar e o quanto esse 

aspecto facilita o desenvolvimento pessoal, social e cultural. O educador precisa 

compreender a criança, o homem, o currículo e a educação para que o seu ensinar 

venha a contribuir positivamente na sociedade. 

Neste sentido, foi importante trabalhar a dimensão lúdica com os futuros 

educadores para que os mesmos aperfeiçoassem sua prática pedagógica.  

Através do desenvolvimento das Oficinas Pedagógicas percebeu-se que os 

participantes compreenderam que a brincadeira lúdica é um importante recurso 

pedagógico, pois a utilização de jogos e brinquedos em diferentes situações 

educacionais estimula a aprendizagem, e de que a brinquedoteca, além de oferecer 

atividades lúdicas, é um dos espaços para a vivência das atividades lúdicas.  
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