
PROJETO CIRCULANDO COM ALEGRIA 

Alunos de Pedagogia levam a Brinquedoteca até as crianças* 

 

É contagiante a alegria e o entusiasmo do grupo de estagiários na Brinquedoteca, vestindo 

camisetas com a frase: PEDAGOGIA☺Circulando com ALEGRIA☻ 

Atarefados enchem balões, organizam os brinquedos que confeccionaram com sucatas, 

escolhem jogos industrializados da Brinquedoteca. O relógio marca 13 horas e 30 minutos e o ônibus 

aguarda na frente da UNIGRAN com faixas indicando que lá vamos nós para mais uma visita a um 

Centro de Educação Infantil Municipal de Dourados (CEIM) com o Projeto que leva a alegria e a 

Brinquedoteca até as crianças. 

Enquanto o ônibus circula pelas ruas da cidade, os estagiários vão cantando as músicas que 

prepararam durante a semana para animar as crianças de mais uma creche. Alguns não conhecem 

creche e estão cheios de expectativa: Qual é a creche? Quantas crianças nos aguardam? Será que os 

recreadores vão nos receber bem? As crianças vão gostar dos brinquedos que confeccionamos?  

Retrocedo no tempo (1995) e lembro que também estava receosa quando iniciei minha 

primeira pesquisa sobre a importância do lúdico na aprendizagem de crianças supostamente sem pré-

requisitos para cursarem a primeira série do Ensino Fundamental. E nestes muitos anos de pesquisas, 

estudos e docência formando educadores e enfatizando a importância e a necessidade do brincar 

infantil, percebo que ainda falta muito trabalho. A teoria é contagiante mas a prática ainda é 

insuficiente. Devo continuar o trabalho junto aos futuros educadores estimulando a inclusão da 

brincadeira com novos projetos, participando de eventos para aprofundar meus conhecimentos e trocar 

experiências. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96 determinou que a 

Educação Básica inicia com a Educação Infantil, primeira etapa da escolarização,  considerando a 

criança de zero a seis anos de idade como cidadã de direito, cabendo ao município a responsabilidade 

de manter creches e pré-escolas para esta faixa etária. Toda criança entre zero e seis anos tem direito à 

vaga num Centro de Educação Infantil. Em Dourados, os Centros de Educação Infantil Municipais ( 

CEIMs ) estão sob a orientação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a quem cabe a tarefa 

de cuidar e educar as crianças. 

Brincar é a atividade infantil por excelência. E enquanto brinca, a criança entra em contato com 

o meio e com outras crianças. Através destes contatos ela interage e realiza diferentes atividades, que 

no entender de Piaget, são necessárias para o desenvolvimento das estruturas do comportamento em 

formação.  

Sabemos que a atividade lúdica, que aparece já nos primeiros meses de vida, é uma 

necessidade não apenas infantil, mas de todo ser humano. Na brincadeira, no jogo, a criança e o adulto 

têm a oportunidade de desenvolver capacidades intelectuais que não são utilizadas no fazer diário. 



Portanto, o lazer é importante não apenas para atenuar a rotina estressante do trabalho como também 

para ampliar diferentes estruturas mentais. 

Permitir que a criança brinque livremente, nos primeiros anos de vida,  num meio rico em 

estímulos, vai preencher necessidades que resultarão no avanço de seu desenvolvimento, além de ser 

uma atividade prazerosa. Assim, quanto mais a criança vivenciar atividades lúdicas interessantes e 

variadas, mais estímulos terá para desenvolver-se, não só no aspecto cognitivo, mas também nos 

aspectos afetivo, moral, psicomotor e social, como um todo, integrado.  

Para desenvolver-se adequadamente, a criança precisa estar num ambiente que atenda às suas 

necessidades estruturais e energéticas, onde possa ser parte integrante e dinâmica de uma realidade 

organizada, flexível e harmônica. O processo de construção da significação de seu próprio corpo, como 

algo pessoal, criativo, interativo, dotado de história e memória, só é possível através da ação que a 

criança realiza ao se relacionar cognitivamente e afetivamente com o meio. A criança precisa sentir o 

contato com o outro, para que possa perceber o seu próprio corpo, sentir dor e prazer, mover-se e 

buscar o que lhe falta. E a brincadeira é a mais adequada forma de oportunizar esses contatos de forma 

significativa, sadia e alegre. Brincando a criança constrói a consciência de si, do outro e da relação 

entre ambos. 

Está aí a oportunidade do educador compreender a grande possibilidade que a atividade lúdica 

tem, se bem encaminhada, para impulsionar o desenvolvimento infantil integral. Mas é bom lembrar: 

não basta colocar a criança num ambiente entulhado de brinquedos ou juntar muitas crianças ao seu 

redor, sem nenhum significado para ela. A criança precisa ser estimulada, é preciso que ocorram 

desequilíbrios para que ela busque, nas atividades lúdicas, junto a seus parceiros, as respostas às suas 

necessidades. 

Além de ampliar o conhecimento, a brincadeira e o jogo permitem a construção do julgamento 

moral e a aceitação de sanções, pois a criança é motivada a aceitar regras de conduta, para poder 

participar. Durante as atividades lúdicas, a regra é aceita "numa boa" , os combinados são respeitados, 

caso contrário a criança pode ser excluída do grupo. A solidariedade, a cooperação, o respeito mútuo, 

são valores formados durante o período que coincide com o ingresso na escola. 

O Estágio Supervisionado compreende a integração entre teoria e prática, esta última 

acontecendo nas creches e nas pré-escolas. A supervisão do estágio para formação de educadores da 

infância demonstra que as nossas crianças tem pouco tempo e espaço para brincar nas creches e pré-

escolas. A Brinquedoteca da UNIGRAN, espaço organizado para a vivência dos futuros educadores 

com o lúdico infantil tem recebido poucas visitas das instituições pois é difícil locomover 5.600 

crianças das 25 creches de Dourados. Os acadêmicos do Curso de Pedagogia enfrentam o desafio de 

realizar um estágio que considera a ludicidade primordial na prática e desenvolvemos o Projeto 

Circulando com ALEGRIA  que iniciou em 2001 e levamos a brinquedoteca num ônibus até as 

creches e pré-escolas de Dourados para oportunizar a vivência do lúdico pelas crianças com a 

participação dos profissionais dos CEIMs, com muitos brinquedos, jogos, diversão e alegria.  



O objetivo de oportunizar uma atividade prática diferenciada e lúdica para os estagiários em 

educação infantil vem de uma longa experiência de estudos e pesquisas sobre a importância do lúdico 

no desenvolvimento da criança e a prática vivenciada na organização e coordenação da brinquedoteca 

na UNIGRAN desde 1996. Com este projeto pretendemos demonstrar que a Universidade pode e deve 

estar em constante interação com a comunidade e vice-versa. 

O ônibus sai às 13:30 horas do estacionamento da UNIGRAN levando os estagiários e as 

cestas com os brinquedos e retorna às 16:30h. Os alunos levam brinquedos variados do acervo da 

brinquedoteca e também confeccionam brinquedos de sucata que depois permanecem nas creches. 

Durante duas horas os alunos-estagiários realizam brincadeiras, jogos, músicas movimentadas, 

teatrinhos de fantoches e demais atividades lúdicas  

Após cada evento aplicamos um questionário para os funcionários do CEIM e as respostas nos 

deixam animados. Perguntamos se as atividades desenvolvidas trouxeram alguma contribuição para os 

profissionais:  

_ Sim, pois trouxeram novas brincadeiras e mostraram que se deve brincar com as crianças e 

não só ficar olhando sem participar. 

_ Sim. Foi aprendido novas músicas e modelos de materiais (brinquedos) confeccionados com 

sucata. 

Para outra pergunta: Como você define a participação das crianças nas atividades 

desenvolvidas? Seguem respostas: 

_  Boa participação.  As crianças amaram e se divertiram muito. Volte sempre! 

_ A maioria participou das atividades e o mais importante: gostaram. Eles compreenderam 

que brincar não é só ficar correndo. 

_ As crianças gostaram e se entusiasmaram com as atividades, eles adoram brincadeiras ao 

ar livre. 

Algumas respostas para a questão: Você pode dar sugestões para melhorar as próximas visitas 

realizadas pelos estagiários? 

_ Vir ao nosso CEIM mais vezes e nos ensinar ( contribuir para que nós possamos fazer a 

vida dessas crianças mais agradável) pelo menos enquanto estiverem no CEIM. 

_ Apenas que ocorressem com maior freqüência. 

Após cada encontro os estagiários elaboram um relatório detalhado das atividades lúdicas 

desenvolvidas com as crianças e socializam para os demais colegas. Estes instrumentos nos oferecem 

um material que posteriormente será analisado e nos permitirá avaliar e ampliar o projeto e nossa 

pesquisa. 

*Lucia Eugenia Pittas Martini é Mestre em Educação, docente do Curso de Pedagogia na UNIGRAN 
Dourados/ MS. Organizou e coordena a Brinquedoteca.  Membro do COMED – Conselho Municipal de 
Educação de Dourados, a partir de 2000. 

 


