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Palavras da professora-pesquisadora  

Caros( as) aprendentes,

Neste semestre, estaremos juntos(as) no componente curricular Ludicidade e 

Continuem sempre em contato com os colegas, com os mediadores e com a professora para garantir 

 

Durante todo o semestre letivo do componente curricular Ludicidade e Desenvolvimento 

trabalhos escritos, com prazos determinados de postagem no ambiente virtual. Com os trabalhos 

propostos.

  

Sejam bem vindos(as)!
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Croqui do Percurso

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professora:
E-mail: claurenia@oi.com.br MARCO IV

Componente curricular: 60 horas/aula

Ementa:

Objetivo geral:

Etapas do percurso:

- O brincar em diferentes culturas

- O professor como mediador do brincar na escola 

- O brincar e a diversidade

- As brincadeiras de hoje e de ontem
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- Brinquedos e brincadeiras tradicionais

- Brincadeiras com a linguagem

- Confeccionando brinquedos na sala de aula

GPS (Sistema de Posicionamento Global):
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1981.

Referencial Curricular 

Brinquedo e Com panhia

Literatura Oral no Brasil
1984. (Reconquista do Brasil, v.84).

. [entrevista] In: Almanaque Brasil de Cultura 
Popular. Ano 9, ed. 114, outubro de 2008.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Brinquedo e br incadeira

Por favor, Srta. Alexander

Veronese.. Porto Alegre: Artmed, 2006.

MOYLES, Janet R. et al. 
Artmed, 2006.

PIMENTEL, Altimar de Alencar; PIMENTEL, Cleide Rocha de A. 

Revista da FAEEBA: / Universidade do estado da Bahia, Departamento de 

SANTOS, Santa Marli Pires dos. (org.)  Brinquedoteca
RJ: Vozes, 2002.

SISTO, Celso. 

SMITH, Peter K. O brincar e os usos do br incar



Trilhas do Aprendente, Vol. 4 -106



107

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

DESEMPENHO NO PERCURSO

Aulas
Desempenho 

obtido
Prazo de 

UNIDADE I

Aula 1

10,0

Aula 2 Papel dos adultos no brincar 
infantil

Aula 3 Brinquedos e brincadeiras na 

Aula 4

Total de pontos na Unidade I 10,0

UNIDADE II

Aula 5 Brincadeiras de hoje e de ontem

10,0

Aula 6

Aula 7 Brincadeiras de hoje e de ontem

Aula 8

Total de pontos na Unidade II
10,0

UNIDADE III

Aula 9

10,0

Aula 10 Proposta de atividade

Aula 11

Aula 12 Projeto

Total de pontos na Unidade III 10,0

10,0 Final do Percurso

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO
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UNIDADE I

AULA 1: O BRINCAR EM DIFERENTES CULTURAS

segunda fase do estudo.

escritos sobre as classes sociais privilegiadas. Assim, o que se tem revelado sobre o brincar 

sociais. 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

wiki e pesquise.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

mesmos jogos dos adultos.

representadas) com adolescentes e adultos.

esconder.

adultos. Assim que se mostravam capazes, elas participavam de jogos de cartas e de azar, a 
dinheiro. A tela Jovens jogadores de cartas,_de Louis and Antoine Le Nain, ilustra bem o acesso 

Fonte: http://www.bestpriceart.com/vault/cgfa_nain15.jpg

http://www.bestpriceart.com/vault/cgfa_nain15.jpg
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

                DESAFIO

no moodle.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

AULA 2: 

 

o que a molda como pessoa nos primeiros anos de vida.

para brincar com ela, para dar-lhe o exemplo, para cuidar dela. Falta tempo para o adulto se 

merecida.

que procuram comprovar os seus efeitos no seu desenvolvimento integral. Assim, Moyles (2007, 

as formas de se relacionar, de interagir com as pessoas, de se reconhecer como pessoa. A 

na comunidade onde vive. O brincar expressa a sua forma de ver o mundo, de interagir com o 
seu meio, com as pessoas que o povoam. 

brinque, tanto de forma tanto livre quanto orientada. Na escola, busca-se privilegiar o aspecto 

www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/pef/peftxt1.htm

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/pef/peftxt1.htm
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

(RECNEI, p. 23) 

                DESAFIO

Visite o site http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2001/edi/
editxt4.htm e leia, cuidadosamente, o texto de Elizabeth Tunes, intitulado 

 

o papel dos adultos no brincar infantil.

Observe que o adulto desempenha um papel preponderante na brincadeira infantil. 
Reveja, no Trilhas do Aprendente, vol. 3 da Unidade II, na aula 6 do material de 

acompanhado pelo adulto e que pode ajudar a pensar sobre o que podemos fazer, 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2001/edi/
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

AULA 3: O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO BRINCAR NA ESCOLA

orientador, motivador e mediador da brincadeira infantil. Particularmente, analisaremos as 

brinquedoteca, entre outros. 

se refere ao favorecimento do brincar e aprender.

Fonte: http://www.setrem.com.br/eco/ktmllite/images/uploads/2007/a02_sem/2008/CRECHE2.jpg

http://www.setrem.com.br/eco/ktmllite/images/uploads/2007/a02_sem/2008/CRECHE2.jpg
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ser planejadas para acontecerem de forma adequada na escola.

comunicar por meio de gestos, sons e, mais tarde, representar determinado 

 

O(A) professor(a) deve procurar meios de promover o enriquecimento das atividades, com 

brincadeiras, como as de se fantasiar, pintar, brincar de casinha, fazer maquiagem, construir um 

coisas do cotidiano e a sua autonomia como ser humano integrado consigo e com os que a 
cercam. 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

site http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=556.

http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=556
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                DESAFIO

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

AULA 4: O BRINCAR E A DIVERSIDADE

modalidade de ensino, elaborou o 

regulares, podendo o aluno permanecer parte do tempo em escolas ou 

(RECNEI, p.10)

Fonte: http://www.seednet.mec.gov.br/upload/materias/3498/3537_3498_imagem.jpg

http://www.seednet.mec.gov.br/upload/materias/3498/3537_3498_imagem.jpg
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

escolhas, interagir com o grupo. Girando na roda, cantando e representando o que a brincadeira 

de uma professora:

de jogos e brincadeiras (M.F.S.R./ Aluna do Curso de Pedagogia/ Noturno 

Fonte: www.google.com.br

regular, acesse: www.dominiopublico.gov.br e leia o texto Brincar para todos.

http://www.google.com.br
http://www.dominiopublico.gov.br
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

                DESAFIO
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

UNIDADE II

AULA 5: 

qual se destina o brinquedo que distribuem para venda ao consumidor.

desconhecidas.

recriados, transformados em brinquedos, muitos materiais, geralmente de origem industrial, como 

cobertas com tecidos, panelinhas com tampas de frascos, entre outras formas de transformar 
coisas do cotidiano em artefatos que serviam para reviver, na brincadeira, o dia-a-dia dos adultos. 

Fonte: http://www.colmagno.com.br/Telas_Magno/TempoTem/mapas/mapamm/vaivem56.jpg

http://www.colmagno.com.br/Telas_Magno/TempoTem/mapas/mapamm/vaivem56.jpg
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desenvolvendo.

termos de qualidade afetiva e de crescimento pessoal. 
Mesmo contando com a oferta variada de brinquedos industrializados, muitas das 

brincar.

                DESAFIO

uma delas. 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

AULA 6: 

para interagir intermediadas por jogos, para utilizarem os brinquedos de maneira livre e sem 

Fonte: http://www.villaconstrucoes.com.br/acquaville/lazer/g-brinquedoteca.jpg 

Segundo Santos (2002, p. 97), a brinquedoteca tem como objetivo desenvolver ativi-

Dependendo do local onde esteja instalada, seja num bairro, numa escola, 

http://www.villaconstrucoes.com.br/acquaville/lazer/g-brinquedoteca.jpg
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representa;

brincar. 
A escola hoje tem procurado se aparelhar no sentido de garantir essas atividades para 

brinquedista.

boletins2006/cei/061120_cotidiano.doc.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8
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                DESAFIOS

 

Escolha um dos questionamentos levantados e redija um texto conciso e coerente, 

infantil?

do recreio?

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

BRINCAR: APRENDER A VIVER
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

AULA 7: 



125

os brinquedos cantados, aproxima o(a) professor(a) desse universo do brincar, possibilitando 

as brincadeiras de que eles gostavam, com que se divertiam ao brincar, aquelas brincadeiras 

duas categorias:

 

Procure analisar as causas para cada uma das categorias apresentadas.

                DESAFIO

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8



Trilhas do Aprendente, Vol. 4 -126

AULA 8: AS BRINCADEIRAS DE HOJE E DE ONTEM

brincar vem assimilando na nossa sociedade. Observaremos o brinquedo tradicional, o brincar 

(o videogame). 

pode estar inserida.

atividades prazerosas.

de constituir o universo da ludicidade no cotidiano escolar, na forma de ensinar/aprender da 

Fonte: http://www.gojumpinc.com/im-
ages/gallery/gamestation.JPG

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

http://www.gojumpinc.com/im-
ages/gallery/gamestation.JPG
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esses fazeres:
Os momentos de jogo e de brincadeira devem se constituir em atividades 

aos familiares e outras pessoas da comunidade e/ ou em livros e revistas. 

feitos os brinquedos, etc. 

O < > deve perpassar todo o aprendizado, favorecendo 

dos fatores a serem observados, considerando-se a diversidade que 

que podem ser desenvolvidas no que se refere ao incentivo do gosto 
pela leitura. Materiais impressos se multiplicam favorecendo um 

de materiais produzidos com o intuito de favorecer o jogo e por 

por pessoas comuns. 

aprendizagem.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

dos saberes que se 
busca desenvolver 

o site http://www.
tveb ras i l . c om.b r /
salto/boletins2002/
ame/ametxt3.htm e 
leia o artigo de Estela 
Kaufman Fainguelernt 
intitulado O prazeroso 
jogo de palavras 
que faz a leitura do 
mundo.

Fonte: http://www.ogamita.com.br/imgs/roda_leitura.jpg

http://www.ogamita.com.br/imgs/roda_leitura.jpg
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

Acesse o site http://www.qprocura.com.br/dp/48285/Programa-31-Livros-animados:-

                DESAFIO

http://www.qprocura.com.br/dp/48285/Programa-31-Livros-animados:-
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12

UNIDADE III

AULA 9: BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS

(MILTON NASCIMENTO)



Trilhas do Aprendente, Vol. 4 -130

nos interesses de estudo diretos de Piaget e Smilansky. (SMITH, 2006,p. 26). Observemos, no 

modos de brincar que podem ser de hoje e vivenciam uma atividade 

brincar.

Os brinquedos fazem parte dessas possibilidades de adequar-se 

desempenhar.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12

Sobre brinquedos 
artesanais, leia o artigo 
de Cristina Laclette 
Porto, disponibilizado 
no site http://www.
tvebras i l . com.br /
salto/boletins2003/
jbdd/tetxt2.htm

                DESAFIO
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12

AULA 10: BRINCADEIRAS COM A LINGUAGEM

brincadeira e dizendo:  

  

.

encontrarem de forma ritmada, ao som de uma parlenda como esta:  

 

Ou esta:   

 

No universo dos brinquedos tradicionais, registrem-se, segundo Cascudo (1984, p. 58), 

     

(e 

exemplo:  
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Finger Rhymes, como a parlenda de ampla popularidade em todas as partes 

  

Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolos, cata piolhos.

non sense
os sons registrados nas palavras escolhidas, ou nos nomes das coisas e/ou pessoas. A partir do 

 

Ou ainda:  

  

visando conseguir repetir a parlenda sem errar, como mostram estes exemplos:

 ou  

as cantigas de brincar, destacam-se as cantigas de roda. Como exemplo dessas cantigas, temos 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12

A linda Rosa juvenil, juvenil, juvenil!
A linda rosa juvenil, juvenil!

Vivia alegre num solar, num solar, num solar!
Vivia alegre num solar, num solar!

Adormeceu a Rosa assim, bem assim, bem assim!
Adormeceu a Rosa assim, bem assim!

O tempo correu a passar, a passar, a passar!
O tempo correu a passar, a passar!

E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor!
E o mato cresceu ao redor, ao redor!

Um dia veio um lindo rei, lindo rei, lindo rei!
Um dia veio um lindo rei, lindo rei!

Que a bela Rosa despertou, despertou, despertou!
Que a bela Rosa despertou, despertou!

Digamos ao rei: Muito bem, muito bem, muito bem!
Digamos ao rei: Muito bem, muito bem!

de leitura e escrita, o artigo de Maria Laura Van Boekel Cheola, intitulado Quem conta um 

                DESAFIO
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12

AULA 11: CONFECCIONANDO BRINQUEDOS NA SALA DE AULA 

do adulto, para favorecer a brincadeira e sua aprendizagem.

brincar.

inesperadas. Quando uma lata se transforma em um carrinho ou uma meia usada ganha ares 
de bola, estamos sugerindo que boa parte das coisas que nos rodeiam podem ter nova vida e, 
nesse caso, favorecer o brincar.

brincadeira. Confeccionar o brinquedo favorece o envolvimento com a brincadeira que ele sugere. 

interagir, de fazer sozinha e/ou com outras pessoas.

dela.

ensina a fazer um brinquedo para bebes.

boletins2003/jbdd/tetxt2.htm.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12

pode envolver ritmo, canto, entre outros fazeres, utilizando-se de sucatas.

UMA BANDA DE SUCATA

IDADE -A partir de 4 anos
TEMPO - De 30 a 45 minutos

MATERIAL - 

OBJETI VOS - 
instrumentos musicais e exercitar a criatividade.

tocadas com uma varinha, produzem o som  de uma bateria; um cesto de lixo de 

diferentes formas e tamanhos produzem sons diferentes.

                DESAFIO
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12

AULA 12: 

(RECNEI, v.3, p. 109), 

gera outras aprendizagens em novos projetos que partiram daquele.

que

os projetos podem ter como ponto de partida um tema, um problema 

 

O andamento do projeto deve ser avaliado continuamente, uma vez que cada etapa deve 

ou em andamento.

Acesse o site http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0217/aberto/nao-pode-faltar-

Acesse o site http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/Esp_017/aberto/mt_

integrou toda a escola onde foi desenvolvido.

http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0217/aberto/nao-pode-faltar-
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/Esp_017/aberto/mt_
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interdisciplinar

indicados neste componente curricular, sistematize, por escrito, um projeto enfocando o brincar 

                DESAFIO

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12


