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1. INTRODUÇÃO

O Colégio de Aplicação foi criado e se constitui como um campo de 
experimentação – estágios em especial – e de pesquisas para os cursos de graduação 
da UFSC, e tem como objetivo experimentar novas formas de relações no processo 
ensino-aprendizagem. Por ser uma escola gratuita e aberta a toda comunidade, 
recebe crianças dos mais diferentes estratos sócio-econômicos e de diferentes 
registros culturais, assim como crianças com histórico de deficiência. Com essa 
configuração, ao longo de sua existência, inúmeros projetos dos diversos centros de 
ensino da UFSC vêm contribuindo com o aperfeiçoamento e aprimoramento da escola, 
sendo, o Laboratório de Brinquedos do Colégio de Aplicação (LABRINCA) um desses 
projetos. Iniciativas dessa natureza garantem um diálogo profícuo e constante entre os 
alunos da escola e os acadêmicos em formação na universidade no que tange à
produção do saber. Uma oportunidade enriquecedora para ambos os segmentos. Sua 
abrangência congrega, ao mesmo tempo, um espaço de brincar, um espaço de 
aprender e, um espaço de produzir conhecimento.

O LABRINCA é, portanto, não apenas um espaço lúdico de uma escola ou, uma 
brinquedoteca escolar, mas um laboratório de estudo e vivências do/sobre o brincar, 
por estar inserida numa escola que faz parte de uma universidade. Esse 
dimensionamento a coloca em um ponto de convergência de vários interesses e 
responsabilidades quanto a formação de educandos de todos os níveis de ensino e, 
principalmente, com a formação de educadores.

2. LABRINCA: UM LABORATORIO DE BRINCAR... DE CONHECER... E, DE 
CONHECER BRINCANDO...

Se brincar foi considerado por Vygotski(1998), Leontiev (2001) e Elkonin (1998) 
como a atividade principal da criança e de fundamental importância para a 
constituição dos sujeitos, este posicionamento foi decorrente da consideração de que 
o brincar capacita as crianças a dominarem a cultura pela apropriação de modos de 
agir e de se relacionar entre si, com os objetos e com os signos culturais.

Dessa forma, a concepção do LABRINCA pauta-se, sobretudo, nas proposições 
de Vygotski (Id.), quando este afirma que para a criança o brincar é uma necessidade, 
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sendo a brincadeira e o jogo atividades que possibilitam o desenvolvimento 
psicológico via apropriação dos signos sociais e sua significação. A partir desse 
princípio, o Labrinca foi concebido como um espaço lúdico no interior na escola que 
possibilita às crianças estabelecerem relações onde, mediadas pelas brincadeiras 
possam falar sobre suas vidas e trocar suas experiências (PORTO, 1998). 

Pensado como um espaço de observação e de vivência da cultura lúdica 
infantil, o LABRINCA visa proporcionar através da atividade lúdica, a construção e 
reconstrução do conhecimento socialmente produzido e historicamente acumulado 
sobre o brincar, considerando a brincadeira como um instrumento de compreensão da 
realidade pela criança (PETERS; MELO; GONCALVES, 2003). Nesse sentido, a
estrutura da brinquedoteca visa garantir o acesso a jogos e brincadeiras não 
disponíveis a várias crianças da escola (envolvendo também sua família). Inclui ainda 
em seu acervo, brinquedos para crianças com histórico de deficiência, não 
manufaturados, antigos etc. 

Desde o início seus objetivos destacam:
1. Valorizar a cultura infantil garantindo o acesso a uma variedade de brinquedos, 
brincadeiras e jogos num ambiente lúdico; 
2. Proporcionar a exploração e criação de diversos materiais lúdicos e cantos 
temáticos (casinha, vendinha, consultório médico, etc.) a fim de permitir a 
representação do imaginário nas crianças, com vistas à releitura e aproximação do 
real, à estimulação da plena expressão, ao desenvolvimento das linguagens e da 
estruturação da personalidade; 
3. Proporcionar a interação entre criança-criança, criança-adulto, pais, professores; 
4. Desenvolver nas crianças a autonomia, a criatividade e a cooperação por meio de 
atividades, bem como a responsabilidade, por meio do empréstimo de jogos e 
brinquedos; 
5. Possibilitar um espaço estimulador às crianças com dificuldades de aprendizagem 
que freqüentam o LABRINCA em períodos contrário ao letivo;

Estando essa brinquedoteca inserida num contexto universitário, compreendeu-
se que seus objetivos deveriam ampliar-se visando também ser um local de produção 
de conhecimento e de desenvolvimento de parcerias (MAGALHÃES, 2002). Enquanto 
um projeto interdisciplinar o LABRINCA propõe-se a:

Desenvolver a experiência permanente de sistemas de organização, catalogação e 1.
indexação de brinquedos e de jogos para utilização e empréstimo; 
Formar um acervo bibliográfico (jornais, revistas, livros, teses, artigos, etc.) sobre 2.
jogos, brinquedos e brincadeiras; 

Compor um acervo com as descrições de jogos tradicionais pesquisados pelos 2.1.
alunos do CA/UFSC nas aulas de Educação Física;

Elaborar um banco de dados sobre brincadeiras populares, sobretudo as da 2.2.
cultura açoriana retratadas nas esculturas do Franklin Caescaes, no Museu do 
Brinquedo, setor de Cultura Popular do Museu de Antropologia; 
Constituir um espaço privilegiado para a observação e pesquisa sobre a interação 3.
de crianças em jogos de faz-de-conta e de regras, bem como em processos de 
aprendizagem propiciados pelos jogos e brincadeiras; 
Desenvolver protótipos de brinquedos e jogos com materiais variados, inclusive de 4.
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sucata e recicláveis, com especial atenção para o desenvolvimento de recursos 
para crianças com histórico de deficiência; 
Desenvolver design de objetos, móveis e espaços lúdicos em ambientes 5.
educacionais de forma econômica e viável; 
Discutir e implementar uma forma de adequação de livros e gibis no LABRINCA, 6.
entendendo-os como brinquedos e estimulando o gosto pela leitura; 
Estruturar mais um campo de estágio e pesquisa para os estudantes dos diversos 7.
cursos da UFSC; 
Organizar oficinas de atividades lúdicas para alunos/pais/professores do Colégio de 8.
Aplicação, para alunos/professores dos cursos de graduação, professores da Rede 
Municipal e Estadual de Educação e comunidades vizinhas UFSC.

3. POR DETRÁS DA CORTINA DO ESPAÇO DA BRINCADEIRA

O funcionamento da brinquedoteca junto às crianças iniciou no ano letivo de 
2003. Este aconteceu, inicialmente, com os alunos do CA, no período regular de aula 
e nos horários das atividades de recuperação de estudos (período contrário da aula de 
cada turma). O atendimento aos alunos, desde então, é realizado por alunos bolsistas 
– de Educação Física, de Psicologia, de Biblioteconomia, de Pedagogia e, mais 
recentemente, de Filosofia – que recebem bolsa de extensão ou de estágio não-
obrigatório para realizarem tais atividades. Inicialmente eles trabalhavam com metade 
da turma a cada vez, buscando-os na sala de aula para brincarem livremente ou a 
partir de atividades coordenadas cuja participação das crianças era voluntária 
(oficinas organizadas e projetos desenvolvidos pelos alunos bolsistas). Atualmente, 
alguns grupos de crianças vão para lá em horário que é definido pela escola, 
inclusive, durante o período de aula. Mas também, a brinquedoteca permanece aberta 
ao meio-dia, e os alunos da escola têm livre acesso a qualquer momento.

Para qualificar tal atendimento, semanalmente acontecem reuniões e grupos de 
estudos com toda a equipe visando um aprofundamento teórico como suporte para 
compreender as situações ocorridas com as crianças na ação do brincar. Da mesma 
forma, estes estudos visam também oferecer um suporte metodológico para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisas. Pois, a cada início de ano, os alunos 
bolsistas são convidados a escolherem um tema a ser proposto por eles como projeto 
de trabalho ou de pesquisa na brinquedoteca. Assim, cada acadêmico focaliza seu 
olhar para o que se passa nesse espaço lúdico e para aprofundar uma temática de 
estudo.  

Fichas de avaliação foram elaboradas visando contribuir na realização de feed-
backs que servem para enriquecer as avaliações das mediações realizadas pelos 
bolsistas frente às crianças e, ao mesmo tempo, oferecem um histórico do que se 
passa em cada grupo na brinquedoteca. Assim, são registrados os seguintes dados: 
as atividades mais procuradas, as atividades criadas, os espaços mais utilizados, o 
comportamento do grupo, os conflitos, as situações inusitadas, a auto-organização 
das crianças, as ações da professora e as ações dos alunos bolsistas. 

Pensar um projeto como esse demandou, em primeiro lugar, definir suas bases 
e princípios, e a partir daí, conhecer outras experiências já existentes. Desse modo, 
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viagens de estudos a São Paulo aconteceram com os professores envolvidos no 
projeto, acadêmicos e alunos bolsistas do LABRINCA visando conhecer espaços 
lúdicos, tais como o LABRIMP (Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos) –
USP, a Brinquedoteca da Escola Indianópolis e o SESC – Itaquera.

Para a organização do funcionamento do LABRINCA, reuniões 
interdisciplinares aconteceram a partir do ano de 2000. Pesquisas de campo para o 
reconhecimento das brinquedotecas existentes em Florianópolis, acompanhadas de 
pesquisa bibliográfica e de grupos de estudos sistemáticos foram fundamentais no seu 
processo de implantação. Através das trocas de informações entre os professores e 
alunos dos diferentes cursos e departamentos o projeto foi aos poucos, aproximando-
se dos objetivos almejados. 

Nesse mesmo período, iniciou-se o planejamento do projeto arquitetônico do 
espaço físico e do imobiliário da brinquedoteca. Sua execução aconteceu
concomitantemente ao processo técnico de classificação e de indexação dos materiais 
lúdicos da brinquedoteca. Ambos os projetos foram desenvolvidos e executados pelos 
estudantes e professores do curso de arquitetura e de biblioteconomia, todo o 
processo aconteceu com a participação ativa dos membros envolvidos. Estes 
participaram ativamente nas reflexões visando adaptarem os projetos às necessidades 
do LABRINCA.

Perspectivando ampliar as possibilidades interdisciplinares e angariar recursos 
para a implantação da brinquedoteca, buscamos parcerias iniciais com professores de 
outros departamentos da UFSC. Para tal, propusemos dois projetos que foram 
contemplados com recursos: “Brinquedoteca Experimental como espaço 
interdisciplinar de formação em pesquisa, ensino e extensão (LABRINCA – Laboratório 
de Brinquedos do Colégio de Aplicação) juntamente com o Departamento de 
Metodologia (CED- MEN) com o qual adquirimos equipamentos de informática. E o
segundo, foi o projeto de Extensão “Oficinas Lúdicas” através da disciplina Recreação 
Infantil do Centro de Desportos (CDS). Os recursos advindos desses projetos 
contribuíram para a organização do espaço físico (estantes, mesa, pufs, almofadas, 
cortinas, etc) e para adquirir brinquedos e fantasias.

Em relação às Oficinas Lúdicas, os professores dos diversos departamentos 
envolvidos com o LABRINCA no início de sua constituição, cuja formação e área de 
pesquisa abrangem o universo infantil, participaram como colaboradores das oficinas 
e palestras abertas ao público em geral que acontereram no ano de 2003. Por meio de 
tais atividades, visamos socializar os conhecimentos relacionados à cultura infantil, ao 
jogo, à ludicidade, ao brinquedo e à brincadeira, assim como à aprendizagem e ao 
desenvolvimento da criança.

Essas oficinas destinaram-se inicialmente aos pais e professores do Colégio de 
Aplicação, à formação continuada de professores da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino e à formação inicial de alunos de graduação da UFSC. Mas, sobretudo, elas 
visaram contribuir na preparação dos acadêmicos participantes do projeto para melhor 
compreender o universo infantil e qualificar suas intervenções na brinquedoteca.

Hoje redimensionado, o Projeto Oficinas Lúdicas se apresenta na forma de 
estágio de vivência no interior do LABRINCA. Neste, os acadêmicos do curso de 
licenciatura em Educação Física da UFSC têm a oportunidade de observar, interagir, 

847



planejar, propor intervenções e avaliar a ação do brincar com os grupos de crianças 
freqüentadoras do LABRINCA.

Ainda, também em parceria com a professora que ministrava a antiga disciplina 
Recreação Infantil, e atualmente, a disciplina Jogos e Brinquedos da Cultura Popular –
ambas do curso de Licenciatura em Educação Física da UFSC –, implementa um
trabalho sistemático entre seus alunos e o LABRINCA e que acontece todo semestre. 
Algumas aulas acontecem nesse espaço e, durante o período do curso de cada turma,
os alunos desenvolvem protótipos de brinquedos com material de sucata que são 
doados ao LABRINCA para as crianças os testarem. Esse é denominado “Projeto 
Lúdico”. O objetivo proposto neste é “criar, projetar e construir, materialmente, um 
brinquedo, equipamento e/ou, instalação lúdica. A base dessa produção se vale, 
principalmente, da experiência de vida de cada um(a); explorando conhecimentos, 
possibilidades, imaginação, sensibilidade, criatividade (transpiração, inspiração e 
aspiração), além de boa dose de compromisso com a dimensão lúdica da vida 
humana.

Um grupo especial desses estudantes também participa do processo técnico de 
indexação dos materiais lúdicos ao preencherem os campos das fichas com suas 
descrições.

Essa experiência tem uma grande importância na formação desses acadêmicos, 
uma vez que eles, no processo de produção de seu “Projeto Lúdico” podem 
novamente se experimentar brincando, pela experiência do fazer com as próprias 
mãos. Há neste uma experimentação da ação pedagógica na dimensão da reflexão-
ação-reflexão, tendo como foco a conscientização do corpo-brincante na produção da 
cultura lúdica através da sensibilização de uma “arte-de-fazer” (CERTEAU, 1974). 
Sensibilização esta na qual os(as) participantes podem, através de uma “arte-de-
fazer”, se perceberem como educadores brincantes e co-criadores da cultura lúdica. 
Além disso, proporciona ao grupo de educadores(as) a vivência de diversificadas 
propostas pedagógicas, a partir de  perspectivas críticas de educação do corpo, de 
modo a possibilitar experiências que incorporam dimensões lúdicas, artísticas, 
cooperativas e ecológicas; construir formas de auxiliar o processo de conhecimento de 
si, ou seja, sensibilizar para um maior contato do indivíduo com suas potencialidades 
perceptivas, expressivas e lúdicas, considerando a complexidade, as inter-relações, 
contradições e diversidades inerentes a esse processo; compartilhar formas de 
inspirações, expirações, transpirações e aspirações na arte de brincar com o corpo e o 
mundo.

E, ao se depararem posteriormente com seus projetos (de brinquedo),
destruídos pelo manuseio das crianças frequentadoras do LABRINCA, se sentem 
satisfeitos por saberem que a função do objeto produzido foi realizada. Ou seja, o 
brinquedo foi brincado, e não esquecido em um canto qualquer da estante.

Está posto também neste projeto uma perspectiva ecológica de tomada de 
consciência sobre o reaproveitamento de materiais, para tanto é necessário 
desenvolver um outro olhar sobre o que descartamos.

Tanto o Projeto Lúdico quanto o Projeto Oficinas Lúdicas, permanecem como 
pontes de trocas de saberes entre os alunos do Colégio de Aplicação e os acadêmicos 
de Educação Física da UFSC.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, compreendemos que o objetivo inicial dessa brinquedoteca, de garantir 
o acesso a uma variedade de jogos e de brinquedos aos alunos do CA, foi 
concretizado. As crianças reencontraram um novo espaço para o brincar, como uma 
das conseqüências da condição pós-moderna (HARVEY, 1993), onde cada vez mais 
faltam espaços nos apartamentos e nas ruas . E, da mesma forma, a brinquedoteca 
serve aos professores para estabelecer outros tipos de relações com seus alunos, 
podendo visualizá-los sob outro ângulo. Em situação de brincadeira alguns deles 
podem escapar do prognóstico de fracasso e serem reconhecidos em outras situações 
e possibilidades.

Espera-se, no entanto, que ele esteja cada vez mais aberto às crianças de 
outras escolas públicas e da comunidade próxima à UFSC. O primeiro passo para isso 
já foi dado, pois a partir do início de 2007 o LABRINCA começou a fazer parte do 
projeto “Venha conhecer a UFSC”, proposto pelo Departamento de Extensão da 
Universidade, o qual visa o recebimento de visitas sistemáticas de escolas de toda 
região de Santa Catarina.

Ao mesmo tempo em que a implantação do LABRINCA, enquanto projeto 
interdisciplinar, caracterizou-se pela consolidação da realização de estágios 
curriculares – obrigatórios e não obrigatórios – de natureza e aplicação 
interdisciplinar, e de produção de conhecimento sobre o tema da infância/ ludicidade, 
possibilitou também que os diversos graduandos dos diferentes cursos e fases de 
formação pudessem entrar em contato com distintas tarefas profissionais. 

Como consequência houve:
1. Uma maior integração dos conteúdos sobre infância/ludicidade que são trabalhados 
nas diferentes disciplinas dos vários cursos de formação inicial e, conseqüentemente, 
um aumento na produção e divulgação científicas sobre o tema.  
2. A implementação de atividades práticas como recurso metodológico para a 
formação docente/discente, possibilitando uma maior articulação entre teoria e prática,
e resultando na ampliação do universo de referências quanto às atividades de 
pesquisa e de extensão pelos acadêmicos, professores e pesquisadores da UFSC.

Desde a criação do LABRINCA várias pesquisas e estágios curriculares vêm 
sendo desenvolvidos com o objetivo de justificar e sistematizar as experiências que ali 
ocorrem tanto em termos de organização e de uso deste espaço quanto do ponto de 
vista dos alunos e dos professores sobre o mesmo. Essas atividades resultaram em 
relatórios de estágios obrigatórios ou não, monografias, dissertações de mestrado e 
artigos científicos, dentre os quais podemos citar os trabalhos de Peters, Melo e
Goncalves (2003), Goncalves (2004), Mattos, Fachin e Peters (2003), Macarini e
Vieira (2006), Pimentel (2005), Pimentel, Peters, Cord e Brzezinski (2007), Ferreira 
(2004), Alves (2003), Benedet (2007). Esse espaço, além de participar da formação 
inicial dos estudantes de graduação, também visou contribuir para a formação 
continuada de professores que participaram das diversas atividades propostas pelo 
Labrinca, tais como as Oficinas Lúdicas e os cursos de extensão por ele oferecidos.

Enfim, as propostas das Oficinas Lúdicas, dos grupos de estudos, do 
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planejamento interdisciplinar e dos projetos de pesquisa possibilitam experiências 
significativas a todos os acadêmicos envolvidos, mas, sobretudo, aos alunos do curso 
de Educação Física. Visto que essas atividades os permitem entrar em contato com 
distintas tarefas profissionais relativas à sua formação profissional, os preparam 
também para realizarem mediações com qualidade nas interações da brincadeira tanto 
em brinquedotecas quanto em espaços de lazer e, consequentemente, ampliam seus 
olhares sobre o jogo e o brincar no contexto escolar e na própria vida. 

Essa experimentação vem oportunizando aos educandos, de todos os níveis, a 
vivência de um novo processo de organização do conhecimento, de produção da 
vida/de si, e da cultura lúdica. Local onde o brincar é considerado como ação capaz 
de tornar inteira a experiência humana. Porque, lá de brinca...!  
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