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Introdução

O interesse pela temática do lúdico emergiu da interação vivenciada a partir
da 36ª Feira do Livro entre acadêmicas dos cursos de graduação da Furg e o público
infantil, o qual se fez presente durante o período de realização da feira junto às
atividades pedagógicas propostas pelas acadêmicas brinquedistas.

A educação apresenta-se como um processo transitório, uma vez que a
sociedade modifica-se e evolui rapidamente, assim falar do lúdico torna-se algo
complexo, pois para que pudéssemos discorrer sobre seus efeitos era no mínimo
necessário que fossemos observar e atuar em diferentes salas de aula como
brinquedistas desenvolvendo assim propriedade no assunto.

Nessa perspectiva, iniciamos nossas atividades realizando visitas a algumas
escolas de ensino fundamental da rede municipal/estadual de nossa cidade,
totalizando cinco escolas no período entre abril e julho do corrente ano.

Metodologia

Realizamos junto aos anos iniciais bem como à educação infantil,
atividades pedagógicas envolvendo jogos e brincadeiras diversificadas: brincadeiras
livres, brincadeiras fonológicas, etc. Essas brincadeiras foram realizadas de forma
livre, porém algumas foram direcionadas, por exemplo, a parte fonológica. Nessas
brincadeiras focamos a separação silábica de estruturas complexas do português
brasileiro, através de jogos de trilhas; e a rima de palavras. Nosso trabalho mediou-
se de acordo com as dificuldades que as professoras elencavam das crianças.
Dessa forma, o que subsidia nossa prática, é entre outras as teorias vigotskyanas
que estipulam que a interferência de outros indivíduos na zona proximal é mais
transformadora, mas esse ensino-aprendizagem deve ser construído tomando como
ponto de partida o nível de desenvolvimento real da criança. Assim, as brincadeiras
que são oferecidas às crianças devem estar de acordo com a zona de
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desenvolvimento na qual ela se encontra para que se possa propor um maior
desenvolvimento.

Resultados e Discussão

Nosso trabalho apresenta resultados qualitativos, uma vez que se baseia na
observação contínua que realizamos dos educandos durante o período de nossas
visitas e também das suscetíveis comparações que emergiram entre as escolas e
turmas.

Logo, muitos foram os resultados evidenciados através desse trabalho, como:
maior integração entre aluno/aluno, professor/aluno, uma coletividade maior nas
ações, uma vez que as brincadeiras na turma sempre primavam pela inclusão, e a
participação de todos. Além disso, a duplicidade existente no jogo estimula o plano
imaginativo bem como a capacidade de fantasiar e/ou propõe o retorno à realidade,
através, por exemplo, da observação de regras, de limites (de conduta), etc.
Percebemos que este trabalho nos remete à busca pela multiplicidade de saberes,
contextualização, uso de material concreto, uso contínuo do lúdico e pelo estímulo
do autoconhecimento das crianças em detrimento da individualidade.

Conclusões

Percebemos que o lúdico não é priorizado pelos professores, por várias
causas, a saber: falta de tempo, para concluir o calendário letivo; falta de recursos
oferecidos pela escola; deficiência na formação acadêmica que não estimula a
aplicação do lúdico; por comodismo ao sistema tradicional de ensino; resistência aos
novos modelos de atividades pedagógicas.

Na perspectiva de modificar esse quadro, oferecemos através da
Brinquedoteca esse espaço. No qual visamos, no público docente, desenvolver a
criatividade, aprimorar a utilização de jogos numa forma globalizada, propor uma
análise crítica reflexiva sobre a utilização e a importância do lúdico na sala de aula.
E, no tocante aos discentes tencionávamos despertar a reflexão sobre os métodos
de ensino, sobre a importância de manter a sua autonomia enquanto indivíduo e
acima de tudo preservando a soberania de ser criança e de preservar todos os
elementos que envolvem a capacidade de interagir, sentir, vivenciar nas diferentes
esferas de seu papel na sociedade.
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