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Resumo: Este textovisa relatar as experiências construídas no projetoBrinca Sol: espaço de formação
contínua em educação infantil na perspectiva lúdica, desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia (UESB) de 2004 a 2012.O objetivo do projeto é resgatar o brincar nas diversas formas e nos
diferentes espaços como: creche, escola e universidade, visando contribuir para uma formação na
perspectiva lúdica, tanto profissional quanto pessoal dos educadores do CCI Casinha do Sol edos alunos do
Curso de Pedagogia/UESB.A metodologia do trabalho está ancorado na pesquisa-formação na abordagem
Sócio-Histórico Cultural de Vygotsky (1998), Brougére (1998,2004), Kishimoto (2002,2006), Nóvoa
(2002) e outros, com base nas trajetórias, nas experiências e nos saberes dos professores que
proporcionam uma prática reflexiva. O projeto proporcionou aos alunos de pedagogia uma reflexão das
práticas lúdicas, com vistas a uma educação de qualidade às crianças.

Palavras-Chave: formação universitária; brincar; projeto de extensão.

Abstract: This text aims to report the experiences built into Brinca Sol project: space of continuous
formation in children’s education on the playful perspective, developed at South-West State University of
Bahia (UESB) from 2004 to 2012. The project objective is to rescue the play in several different shapes
and places as: daycare, school and university, aiming to contribute to a formation on the playful
perspective, both professional and personal of the educators from CCI Casinha do Sol and the students of
Pedagogy class/UESB. The methodology of the work is anchored in research-formation on the
sociohistorical cultural approach of Vygotsky (1998), Brougere (1998, 2004), Kishimoto (2002, 2006),
Novoa (2002) and others, based on the trajectories, experiences and knowledge of the teachers that
provide a reflexive practice. The project gave the students of pedagogy a reflection of the playful
practices, with a view to a quality education for the children.

Keywords: university education; play; extension project.

Introdução

Por que brincar na universidadePor que a inserção do saber lúdico no processo de formação dos
professores Qual o papel da universidade nessa formação Estas questões, ao longo das últimas duas
décadas, tomaram conta do pensamento de professores de Ensino Superior e especialistas em educação
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no contexto nacional e internacional. No Brasil, principalmente nos anos 1990, estudiosos se destacam
nessa linha de investigação, como, Luckesi (2000), Negrine(1994, 1998), Santos (1997),
Kishimoto(2002), Fortuna (1990, 1997, 2001) e outros. No contexto internacional, pode-se citar, dentre
outros, Brougére (1998, 2004,2006); Fernández (1990);Kamii e Devries (1991);Maturana e Verden-Zoller
(2004).

Em especial em estudos desenvolvidos por Cardoso (2008), pode-seconstatarque ainserção do brincar
como dimensão[1]na formação de professores não é algo recente. Historicamente, tal saberfoi defendido
por estudiosos como Fröebel (1782-1852); Edouard Claparède (1873-1940); Ovide Decroly (1871-1932) e
Montessori (1870 – 1952), que defendiam o lúdico como um instrumento valioso para o desenvolvimento
da inteligência da criança. Outros pensadores que contribuiram com seus estudos,mesmo com concepções
diferentes, foram Wallon, Piaget, Bruner,Vygotsky, Dewey e Freinet que defendiam o brincar como
indissociável do trabalho, sendo um meio de construção de conhecimento.Como pode-se vê, o lúdico na
formação e prática docente passou por inúmeras concepções, de acordo com a realidade sócio-histórica de
cada grupo e de cada época. Isto é, seguiram as configurações, como: forma limitada, posição de
estratagema e o valor educativo inseparável entre trabalho e jogo.

Essas concepções de formação de professores reproduzem modelos de educação ocidental moderna,
ligados à escolarização de massa desde o século XVIII, e assumiram vários modelos pedagógicos com
concepções diferentes, mas centrados na racionalização e fragmentação entre corpo (matéria) e mente
(espírito).(CARDOSO, 2008).No entanto, a educação pela via da ludicidade requer caminhos que priorize a
teoria e a prática indissociável. Mas, onde e como propor uma formação lúdica para o professor Que
medidas são possíveis de se tomar numa universidade no sentido de formar o educador com saberes
nessa área

As leituras de autores como (SANTOS,1997,2001; LUCKESI, 2000; FORTUNA,2001,2003;
NEGRINE,1996,2004; KISHIMOTO, 2006 e outros), que discorrem sobre o lúdico na formação do educador
– que vêm ao encontro do que a coordenadora e colaboradoras do projeto concebem por fazer educação –
e as experiências por elas adquiridas em outras instâncias de formação, deram sustentáculo teórico e
prático para contribuir com a comunidade acadêmica em projetos que resgatem a importância do lúdico
para o desenvolvimento integral das pessoas e proporcionar um ambiente de formação na perspectiva
lúdica.

O presente trabalho, portanto, consiste no relato de uma experiência desenvolvida na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (instituição situada na cidade de Jequié, no Estado da Bahia), onde a
formação que aprofunda o papel do brincar na Educaçãovem se concretizando através de ações do projeto
de extensão denominado Brinca/Sol: espaço de formação contínua em educação infantil na perspectiva
lúdica,desde 2004 até 2012, no Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol - UESB.

Um ambiente para Brincar na UESB: criação da Ludoteca

O Projeto Brinca Sol desenvolve seus trabalhos desde 2004. Iniciou-se com a construção de um laboratório
lúdico pedagógico, com a finalidade dedesenvolver ações interligadas com o Centro de Convivência Infantil
Casinha do Sol e como laboratório do Curso de Pedagogia (UESB/Jequié). Nesse primeiro ano, contou-se
muito com o apoio da comunidade local e acadêmica que doaram os materiais de construção para reforma
do local que foi implantada a ludoteca. Contou-se também, com o apoio da administração da universidade,
que forneceu uma quantidade significativa de brinquedos, assim como, a valiosa participação dos alunos
do Curso de Pedagogia,na organização do espaço.As relações estabelecidas favoreceram o
desenvolvimento de estudos e prática de pesquisa nas áreas de formação de professores, na ludicidade e
na Educação Infantil.

Um espaço lúdico, seja ele, brinquedoteca ou ludoteca, é segundo Cunha (2003,p.31):
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antes mais nada, um espaço criado para que a criança possa brincar livremente.
Com isso, propicia-se o verdadeiro brincar, aquele que possibilita a expressão das
necessidades mais profundas do ser humano; aquelas que, embora
desconhecidas, podem estar bloqueando a liberação de potencialidades ou
impedindo o acesso à felicidade.

Vê-se que, a ação do brincar tem uma importância significativa, porque ela é concebida como atividade
potencializadora e interativa para que a criança possa descobrir, criar e pensar.Garantir o direito de a
criança brincar,portanto, é o lema do projeto. Este lema foi instituído junto com a ludoteca Brinca
Sol/UESB, no ano de 2005, quando proporcionou às crianças do CCI Casinha do Sol e escolas do Município
de Jequié momentos prazerosos de brincadeiras e de aprendizagens.

Buscou-se fundamentar esse espaço de brincar e de aprender, partindo da ideia do impulso do lúdico como
fator de criação e da brincadeira como aprendizagem do desejo, seguindo autores como Brougère (1998,
2004), Vygotsky (1998),Winnicott (1975), Kishimoto (2002),Wajskop (2005) e outros, para quem o
brincar contribui como uma tensão fundamental do ato de aprender, ou seja, uma ação que envolve
relação - individual ou coletiva, que não contraria sua natureza, que requer a experimentação, a
exploração livre, o imaginário, todas as formas de linguagem, o prazer e a alegria, elementos
indispensáveis à conduta lúdica.

A Ludoteca Brinca Sol contou com a participação das Escolas da Rede Municipal como, Celi de Freitas e
CAIC, do Município de Jequié, que levaram seus alunos para brincaram espontaneamente com os
brinquedos. De acordo com Brougère (2004), o ambiente e os objetos (brinquedos) com os quais as
crianças brincam têm um papel importante para sua aprendizagem. Isto foi perceptível quando
observou-se as crianças criaram cenas do cotidiano familiar, como ir à fazenda, ao supermercado, à
pizzaria, à escola etc.Isso significa dizer que a criança usa os brinquedos como reveladores das culturas
infantis e das formas de relações entre adultos e crianças. Portanto, o uso do brinquedo é um reflexo
“quanto da própria criança, do lugar que ela ocupa e da relação que ela mantém com o mundo”.
(BROUGÈRE, 2004, p.14).

Além oportunizar experiências lúdoca no CCI Casinha do Sol, durante os anos 2006 até 2010 o Brinca Sol
foi para escolas da comunidade junto com os graduandos dos Cursos de Licenciatura da UESB, para
fomentar e favorecer os alunos uma vivência concreta com ascrianças (como monitores, observadores, ou
aplicando jogos pedagógicos), para permitir uma reflexãosobre a construção do conhecimento através do
lúdico.Segundo Kishimoto (2002), para os alunos em processo de formação inicial, é necessário
consideraro “locus” da prática pedagógica, conduzida por professores experientes, para suas reflexões e
validaçãode suas teorias. Essa prática possibilitará a articulação entre a teoria e a prática, ou seja, a
práticareflexiva em ação.

Compreende-se que, para que o professor possa trabalhar com o lúdico em sua práxis é necessário que
ele oportunize situações de brincadeiras e aprendizagem, que saiba observar e intervir a partir da lógica
da atividade lúdica e descobrir quais as explorações possíveis, para se obter melhor aproveitamento na
aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Porém, segundo Kishimoto, para que o jogo didático não
se descaracterize como lúdico, ou seja, não perca status de jogo ou brincadeira, é preciso que a
interferência do adulto deva se restringir tão somente:

[...] à organização do tempo, dos materiais e do espaço no quais as crianças se
movimentam e não na atividade em si, permitindo à criança, a liberdade de ‘ir’ e ‘vir’
na atividade, bem como a flexibilidade para reordená-la, sem entrar em conflito com
sua ação voluntária, admitindo a ‘incerteza’ quanto aos resultados tão comuns a estas
atividades. (KISHIMOTO, 2001 p 36.)

Assim sendo, é necessário que o professor tornar-se um eficiente mediador em suas interações com as
crianças, oportunizando situações de brincadeiras e aprendizagens que estimulem "a vivência, a aquisição
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de novas competências, saberes e habilidades" (WAJSKOP, 2005, p.13), para isso, ser-lhe-á exigido muito
estudo, coerência e comprometimento.

Formação Lúdica: Um espaço de experiência corporal, lúdica e sensível para os educadores

O projeto Brinca Sol, também tem proporcionado desde 2005 curso de formação na perspectiva lúdica.
Nos anos 2005 e 2006 foi criado o “Curso de Formação de Brinquedistas” aos alunos de graduação dos
cursos de Pedagogia e Letras, bem como aos professores de escolas da rede municipal e particular. Esse
curso de Brinquedistas estava focado na óptica psicopedagógica e psicomotricista relacional seguido pelo
princípio interacionista das discussões de Vygotsky (1998) e Winnicott (1975). Iniciou com um trabalho de
instrumentalização do grupo de 40 (quarenta) participantes, através de encontros quinzenais, no período
de agosto a dezembro de 2005.Neles foram abordados temas voltados às questões do conceito infância,
criança, brincar; concepção de jogos e organização de espaço lúdico (brinquedoteca).

Para tal, houve encontros de aprofundamentos teóricos respaldados por atividades prática com ênfase na
ludicidade.O trabalho envolveu atividades de grupo, participações individuais, direito de escolha e
aceitação do diferente. Nesta perspectiva, resgatando a memória dos professores, do que brincavam e
como brincavam na sua infância, que surgiram jogos como: “cabra-cega”, “Titanic”, “cada macaco no seu
galho”, atividades de imitação de animais, objetos e pessoas. Foram realizados também brincadeiras com
jornais, garrafas plásticas e confeccionados jogos para as crianças com papel crepom e materiais
recicláveis.

As vivências com as atividades lúdicas proporcionaram aos educadores em formação, o autoconhecimento,
permitindo-os assumirem-se como sujeitos que pensam e falam de acordo com sua subjetividade, com
direito de se transcenderem no tempo, no espaço e nos desejos. Avaliou-se, naquela época, que os
resultados do projeto foram alcançados, pois os professores e alunos colocaram em suas avaliações a
importância dessa formação para seu desenvolvimento profissional e pessoal. Esse espaço de formação
ofereceu condições para os mesmos refletirem sobre suas práticas com a educação infantil.

Porém, no ano de 2009, percebeu-se a necessidade de resgatar os estudos sobre a dimensão lúdica na
formação do professor. Com base nos dados da pesquisa intitulada “Baú de memórias: representações
sobre ludicidade de professores que atuam na educação infantil” (CARDOSO, 2008), sobre a ludicidade na
formação dos docentes de educação infantil, concluiu-se que os professores de Educação Infantil da Rede
Municipal de Jequié, ainda não conseguiam perceber o brincar como uma atividade potencializadora para o
desenvolvimento integral da criança.

Por atuar como formadora e pesquisadora, por considerar a universidade como um lugar privilegiado de
produção do conhecimento e de socialização de novos saberes, tendo em vista a responsabilidade de
auxiliar na formação de sujeitos conscientes de seu papel e de superar seus próprios desafios através da
vivência dialógica, me propus a dar continuidade no projeto Brinca-Sol - Espaço de formação contínua em
Educação Infantil. O objetivo dessa nova proposta é oferecer aos professores de Creches e Escolas
municipais de Educação Infantil e aos graduandos da UESB, um espaço de formação contínua em
ludicidade e educação infantil, que possibilite a reflexão a respeito dos saberes teóricos e práticos do
lúdico na práxis pedagógica.

Nesse sentido, o Brinca Sol, hoje, além de ser um laboratório pedagógico para estudos e atelièr para
construção de jogos, brinquedos e materiais lúdicos, com o desígnio de serem propalados e trabalhados
nas escolas, tem sido um espaço de reflexão sobre temáticas escolhidas pelos graduandos e professores.É
oportunizada também, práticas de vivências lúdicas, com ênfase no corpo e na sensibilidade,
permitindo-os assumirem-se como sujeitos que pensam e falam de acordo com sua subjetividade. Essas
práticas corporais sensíveis proporcionaram um processo que favoreceu o crescimento do indivíduo como
pessoa, por meio do desenvolvimento da sensibilidade, da percepção, da criação, da intuição e da
imaginação de ouvir o seu corpo e o corpo do outro.O enfoque dado ao lúdico na formação dos
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professores, pode-se dizer que trata de uma dimensãosocial e cultural, ou seja, o brincar é uma atividade
humana na qual as crianças são introduzidasconstituindo-se em modo de assimilar e recriar a experiência
sócio-cultural dos adultos (BROUGÈRE,2004).

Adota-se como metodologia para estudo a “abordagem experiencial”,que toma a experiência do sujeito
adulto como fonte de conhecimento e de formação.As narrativas de formação “inscrevem-se nesta
abordagem epistemológica e metodológica, por compreendê-la como processo formativo e autoformativo,
através das experiências dos atores em formação” (SOUZA, 2007, p. 4). Portanto, baseado na experiência,
na memória e na narrativa, consistindo-se em elementos importantes para oexercício da reflexividade, ou
seja, levando os professores à reflexão crítica da sua prática.

Esta proposta é defendida também por muitos pesquisadores brasileiros e estrangeiros como
Nóvoa(2002), Tardif (2002) e outros, que do mesmo modo defendem que a formação dosprofessores deve
estar alicerçada numa concepção crítica, dialógica, reflexiva e contínua, e que essaformação lúdica,
sobretudo, deve acontecer dentro dos ambientes escolares, através da organização deespaços de
aprendizagens inter-pares, para que haja trocas, diálogos e partilhas entre os professores.

Enfim, o que enriquece esta formação é a promoção da autocompreensão, investigação e reflexão de
forma indissociável da ação do professor. De acordo com Nóvoa (1997), a formação não se constrói por
acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas, mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica
sobre práticas e de reconstrução permanente da identidade pessoal. Isto significa formar um aluno
pensante e questionador, que produza ciência, que reconstrua seu conhecimento.

Narrativas sobre as vivências lúdicas na Universidade

Trabalhar com os alunos em sua formação, seja ela inicial ou contínua e refletir sobre os seus saberes
acerca do desenvolvimento e aprendizagem do lúdico, do corpo, da linguagem, da estética, é uma
gratificante possibilidade de ressignificar as práticas pedagógicas que foram construídas ao longo das suas
vidas. Dessa forma, o professor criará espaços, oferecerá materiais adequados e participará de momentos
lúdicos e prazerosos com seus alunos. Pois, assim, esse professor estará possibilitando uma forma de
assimilação e ressignificação da cultura e do modo de vida dos adultos com muita sensibilidade,
criatividade e prazer.

As teorias defendem a formação dos professores de forma alicerçada numa concepção crítica, dialógica,
reflexiva, lúdica e contínua. (DUARTE JÚNIOR, 1988;LUCKESI, 2000; FORTUNA, 2001; D’ÁVILA,2007).
Uma formação docente fundamentada na ludicidade, criatividade e na expressividade livre de seus
atos.Nesta perspectiva, compreende-se uma formação lúdica, global e estética para professores,
condizentes com práticas de vivência com ênfase no corpo e na sensibilidade.

Assim, por acreditar na importância de experiências corporais, lúdicas e senssíveis para formação pessoal
e profissional de professores, buscou-se, portanto desenvolver ações que possibilitassem tais vivências.
Buscou-se também, ouvir dos graduandos e docentes que participam do projeto Brincasol, suas
impressões sobre a importância de participar desse tipo de formação.

As palavras das professoras auxiliaram na compreensão de que o projeto Brinca Sol, por meio da formação
pessoal proporcionou – lhes um espaço de reflexões sobre seus saberes e suas experiências pregressas
com o lúdicos, ressignificando suas práticas.

[...] vivenciar atividades na UESB, primeiro foi muito estranho, depois adoramos! Quando a
gente chegou lá, eu lembro que nós ficamos espantadas, mas, digamos assim, nessa idade já
todos velhos, vamos fazer o que aquiNós jogamos amarelinha, imitamos animais, sons,
cantamos, movimentamos nosso corpo, sentimos crianças naquela hora. E aquele momento,
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eu senti muito feliz em saber que nós estávamos aprendendo aquilo pra passar para nossas
crianças. No início, nós ignoramos aquilo. Só no primeiro momento, mas depois nós nos
questionamos: como é que nós ignoramos isso, uma coisa que nós estávamos precisando
muito (R2)

[...] durante o projeto Brincasol, na universidade, nós tivemos trabalhos e teoria sobre a
ludicidade, como: hora do conto, brincadeiras, de aprender brincando. A professora explicou
que o brincar por si só é importante, mas o tempo todo sem acompanhamento, sem um olhar
do professor não tá certo. De que a brincadeira ajuda, que contar história ajuda, dá uma
explicação através da história é bem mais fácil para criança. (R3).

Além disso, ao ouvir e após ler as falas de algumas professoras e estudantes, identificou-seelementos
importantes para o processo de formação lúdica, como por exemplo, a reflexão e a vivência (como
experiência). Em seus relatos, colocaram que a partir da formação inicial, foram buscar, por interesses
próprios, novos conhecimentos sobre lúdico. Aciona-se, o pensamento de Nóvoa (1997, p.25) sobre a ideia
de “investir a pessoa”, que está ligada a perspectiva de que a formação envolve aspectos da experiência
de vida pessoal entrelaçada à vida profissional e por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as
práticas e de reconstrução permanente.

Tenho interesse muito grande pela questão lúdica e do faz - de conta, pois acredito ter sido
isso que me fez o que sou hoje. Graças a influência de minha (não diz quem) que me dava
muitos livros e brinquedos; graças as minhas avós que me deixaram brincar com suas
relíquias, botões, agulhas, tecidos e moedas antigas; ao meu avô materno que inventava um
monte de histórias fantásticas para me contar, e as brincadeiras na rua com meu irmão, meu
primo e amigos.Acredito no brincar, no imaginário não como antídoto ou remédio, fuga... Mas,
como essência do viver. Quem sonha se realiza enquanto vive, pois vive o que sonhou...Quem
brinca não só sonha, mas se prepara para viver. Brincando eu aprendo, e aprendendo eu
brinco melhor!(R2)

A experiência lúdica proporcionada pelo Brincasol, fez-me compreender a importância do
lúdico para o desenvolvimento da criança, do trabalho pedagógico a partir do lúdico. O
enfoque dessa formação mostrou-me a questão do lúdico da seriedade do construir a
autonomia para perceber a criança e conhecê-la a a partir do brincar. [...]Fizemosreflexão
sobre ludicidade nas horas do grupo de estudo e na hora da reunião pedagógica. (R1)

Sei que trabalhar o lúdico não é fácil, por isso estou disposta a aprender mais como usar o
lúdico para melhorar a aprendizagem dessas crianças. Sabemos que o sentido verdadeiro da
educação lúdica só estará garantido se o professor estiver preparado para realizá-lo e tiver
um profundo conhecimento sobre os fundamentos do mesmo. Hoje, reconheço a importância
do brincar para a criança. Vejo, também, como eles ficam entusiasmados com as brincadeiras
que não se preocupam com mais nada, a não ser com o que estão aprendendo naquela hora.
(R4)

As falas das professoras valorizam as ações desenvolvidas pelo projeto, como grupo de estudos, vivências
lúdicas, oficinas de contação de história, movimento e música. Entendemos, assim que o Brincasol tem
alcançado seu grande objetivo, ou seja, vêem se constituindo como um espaço formativo para aprofundar
o tema ludicidade para docentes e graduando da UESB.
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Finalmente, questionou-secomoeles viam as ações do projeto na formação integral dos alunos:de modo
geral afirmaram que e o envolvimento com lúdico é, sem dúvida, uma prática educativa política, moral e
gnosiológica, por que faz com que o educador em sua formação inicial ou contínua vivencie atividades
corporais com seu grupo, e posteriormente relate suas experiências.

Considerações Finais

Acredita-se que o projeto Brinca Sol tenha proporcionado aos seus participantes um espaço para o
autoconhecimento, e permitido, também, assumirem-se como sujeitos que pensam e falam de acordo com
sua subjetividade, com direito de se transcenderem no tempo, no espaço e nos desejos. Por isso, pode-se
encontrar em muitos professores posturas de zangados, ou de alegres, pois Freire (1996, p. 41) afirma
que o homem deve se assumir como ser social e histórico, como ser pensador, comunicador,
transformador, criador, realizador de sonhos e capaz de sentir raiva porque sabe amar.

Assegura-se que esse trabalho tem subsidiado tanto aos professores do CCI Casinha do Sol, como também
aos alunos de graduação dos Cursos de Pedagogia e aos professores de Educação Infantil do Município de
Jequié, por meio da formação pessoal e pedagógica contínua, que os auxiliaram com a execução de
atividades sociais mediante estudos e pesquisas sobre a própria prática e oportunidades de cursos. Desse
modo, o professor se abre para uma visão real das limitações de cada individuo frente às diferentes
situações culturais em que vive e, com isso, adquire preparo para ter uma postura de escuta em relação
ao outro sujeito, o que melhora sua compreensão e seu relacionamento com este.

Portanto, se aposta numa educação voltada para o indivíduo como um ser integral, que trabalhe seu
corpo, sua mente e possibilite-o viver em uma sociedade heterogênea, em constante mudança, e, que
auxilie o sujeito a (re) pensar e (re) construir suas práticas, seus saberes e sua identidade. Assim, é
fundamental possibilitar vivências em que o professor possa refletir sobre suas experiências pessoais e
lúdicas, suas vivencias lúdicas na formação e o trabalho lúdico com suas crianças.
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