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Resumo 

O projeto em desenvolvimento tem como objetivo implementar e discutir as 

possibilidades metodológicas do uso de jogos e brincadeiras para o ensino dos 

conteúdos escolares (procedimentais, conceituais e atitudinais – Zabala, 1998) nos 

níveis de ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Pretende-se a partir da 

investigação teórica, realizada mediante levantamentos bibliográficos e análise de 

autores da área, assim como das experiências educativas realizadas no ambiente da 

brinquedoteca dirimir a imagem de que na educação infantil não há trabalho 

pedagógico efetivo, ou seja, com proposição de objetivos educacionais e definição 

de métodos para atingir fins determinados. Até o momento, o projeto cumpriu sua 

primeira e segunda etapas: organização da brinquedoteca e realização de oficinas 

de aprendizagem (Oficina sobre jogos e brincadeiras). 

Introdução 

Seja nos espaços das escolas de Educação Infantil seja no âmbito dos cursos 

de formação de professores ainda é visível uma certa incompreensão de 

professores deste nível de ensino ou dos pais acerca do aprendizado lúdico no 

universo infantil. Existe um senso comum bastante arraigado nos meios 

educacionais e ainda na sociedade em geral de que brincar não é “algo sério”, de 

que na Educação Infantil não se faz muito, sendo suficiente aos educadores 

somente acompanharem o desenvolvimento “natural” das crianças sem grandes 

interferências (KISHIMOTO, 1992, 1994, 1998). Entretanto, estudos da área da 

Psicologia da Educação, especialmente de autores como Piaget e Vygotsky já 

assinalaram, há algum tempo, a importância do brincar e do imaginar no processo 

de desenvolvimento do ser humano. Ao brincar a criança desenvolve complexos 

processos de natureza psicológica, neurológica, de sociabilidade, emocional e 

cognitiva que não devem ser desprezados (AZEVEDO, 2011). 

Objetivos 

A pesquisa sobre as possibilidades educativas e de aprendizagem do ensinar 

por meio da cultura lúdica tem como objetivos: 

- Incentivar o uso dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento e aprendizado 

infantil; 



2 

 

- Fundamentar teoricamente as ações relacionadas ao ensinar e aprender na 

educação da criança (entendida aqui como criança até os 10 anos de idade) 

especificamente às relacionadas às ações do jogar e do brincar; 

- Formar educadores conscientes do seu papel e do potencial criativo de suas 

práticas para a concretização de um aprendizado de qualidade. 

- Oferecer às crianças e aos alunos do Curso de Pedagogia o acesso a um 

acervo de jogos, brinquedos, brincadeiras, artes plásticas, textos de diversas 

categorias que possam apoiar o aprendizado das crianças na escola. 

 Metodologia  

A pesquisa pretende ser realizada em alguns passos: 1) organização do 

espaço e dos brinquedos e jogos da brinquedoteca de forma a permitir melhor 

acesso e manuseio dos mesmos; 2) exploração das potencialidades educativas dos 

jogos e brinquedos disponibilizados pela instituição, para isso pretende-se a criação 

de um ficheiro de informações metodológicas sobre cada artefato da brinquedoteca; 

3) elaboração de materiais lúdicos e didáticos inspirados nos já criados; 4) 

implementação do espaço da brinquedoteca como espaço de formação por meio de 

oficinas e cursos; 5) abertura ao público e atendimento à comunidade ao redor. 

Desta forma, este projeto objetiva a interação da equipe multidisciplinar na 

sala lúdica. Para Thiollent (1992), a pesquisa–ação não deixa de ser uma forma de 

experimentação em situação real, na qual os pesquisadores intervêm 

conscientemente sobre as teorias e os contextos de sua aplicação. A brinquedoteca 

torna-se assim um local para experimentação das teorias aprendidas nas distintas 

disciplinas cursadas na Pedagogia. 

Desenvolvimento 

O projeto em desenvolvimento cumpriu a primeira etapa que consistiu na 

implementação da brinquedoteca: escolha da sala apropriada (preferencialmente no 

nível térreo da unidade) e recebimento dos materiais pedagógicos e lúdicos que 

chegaram no 1º semestre de 2013. Os jogos e brinquedos chegaram em caixas 

organizadas de maneira aleatória e o primeiro passo foi a catalogação dos materiais 

recebidos (elaboração de uma tabela com nome, descrição, empresa fabricante e 

faixa etária), limpeza da sala, decoração da mesma e, a organização dos jogos e 

brinquedos em cantinhos temáticos, por exemplo, o canto da leitura, dos jogos com 

duas mesas pequenas, o varal do fantoche, o canto das fantasias e do faz de conta 
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de meninos e de meninas, preservando um espaço livre no centro para atividades 

musicais, quebra-cabeças, jogos da memória, leituras diversas, observações dos 

adultos entre outros. No final do semestre recebemos mais materiais que foram 

organizados respeitando a estrutura prévia estabelecida pelas organizadoras. Ainda 

no decorrer do semestre foi realizada a Oficina de Jogos e Brincadeiras (08 de 

junho) sob a supervisão da Profa. Renata Marcílio Cândido.  

Resultados Preliminares 

Os resultados esperados na inauguração da brinquedoteca elevaram as 

expectativas, a organização do espaço em cantos como, por exemplo, o do faz de 

conta, o da leitura, o de jogos e o das fantasias estão de acordo com a proposta no 

livro: Brinquedoteca no diagnóstico e intervenção em dificuldades escolares (2011), 

essa divisão feita permite obter um melhor aproveitamento por parte das crianças.  

As leituras e as pesquisas que foram feitas sobre o tema brinquedos e 

jogos nos mostram que os mesmos são importantes para o desenvolvimento 

integral da criança e que devem ser usados dentro e fora de sala de aula como 

instrumentos pedagógicos para uma melhor aprendizagem. Foi feita uma tabela 

com os autores e livros que foram usados na pesquisa para entender a diferença 

de jogos e brincadeiras e quais são as funções de acordo com cada faixa etária.  
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