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RESUMO – O objetivo deste trabalho é apresentar as contribuições do Programa de extensão 
“LALUPE - Laboratório Lúdico Pedagógico. O Lalupe foi criado em 2008 por meio do Programa 
Prodocência/ Capes e contou também com financiamento da própria Instituição. Nestes cinco anos 
de atividades o programa contribui para a formação dos futuros professores/pedagogos e a 
comunidade em geral, no tange a ludicidade e o brincar como componente do desenvolvimento e do 
aprendizado. No Laboratório são desenvolvidos vários projetos de extensão que articulam o ensino, a 
pesquisa e a extensão, levando os acadêmicos a desenvolverem reflexões e ações para a melhoria 
da Educação Básica. Além dos projetos desenvolvidos, há a oferta de oficinas, cursos e eventos que 
tratam do tema, os quais são ofertados para os acadêmicos e a comunidade em geral, contribuindo 
dessa forma, para com o compromisso social da Universidade. A metodologia utilizada no Programa 
é respaldada pela pesquisa-ação. Os resultados são expressos pelas atividades desenvolvidas, como 
por exemplo: os projetos extensionistas, as oficinas e cursos ofertadas, também pelo número de 
pessoas atendidas e envolvidas e ainda pelas contribuições que as diversas ações trouxeram para a 
formação dos acadêmicos e futuros profissionais da educação.   
 
PALAVRAS CHAVE – Ludicidade. Brincar. Formação Docente. 
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Introdução 
 
  A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento.  
Para Santos (1999) o lúdico é uma maneira que o indivíduo tem de expressar-se e integrar-se 

ao ambiente que o cerca. Por meio das atividades lúdicas ele assimila valores, adquire conhecimento 
em diversas áreas do conhecimento, desenvolve o comportamento e aprimora as habilidades 
motoras. Também aprende a assumir responsabilidades e se torna sociável e mais crítico. Por meio 
do lúdico o raciocínio é estimulado de forma prazerosa e a motivação em aprender é resgatada.  

Rau (2011) coloca que o brincar é uma abordagem fundamental para o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças. Brincar é por excelência, um recurso que favorece o desenvolvimento e 
a aprendizagem infantil.   

Autores como Friedamnn,(1996), Kishimotto(1998), Fortuna (2001) e Santos (1999) 
descrevem o brincar como parte integrante do universo infantil e a necessidade entender e se 
trabalhar com este universo.   

Almeida (2006) destaca que o jogo, a brincadeira, o brincar na escola apresenta benefício a 
toda criança, um desenvolvimento completo do corpo e da mente por inteiro. Por isso, na atividade 
lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade que dela resulta, mas a própria ação, 
momentos de fantasia que são transformados em realidade, momentos de percepção, de 
conhecimentos, momentos de vida. Permitindo também o surgimento da afetividade cujo território é o 
dos sentimentos, das paixões, das emoções, por onde transitam medos, sofrimentos, interesses e 
alegrias. Uma relação educativa que pressupõe o conhecimento de sentimentos próprios e alheios 
que requerem do educador uma atenção mais profunda e um interesse em querer conhecer mais e 
conviver com o aluno; o envolvimento afetivo, como também o cognitivo de todo o processo de 
criatividade que envolve o sujeito-ser-criança.  

Neste sentido, é importante ensinar aos futuros professores a trabalhar com essa dimensão 
lúdica de forma que a mesma venha aperfeiçoar a sua prática pedagógica.  

Por entender a importância da Ludicidade no processo educacional e na formação de 
professores e ainda por reconhecer a falta de espaços nos cursos de formação de professores que 
contribuam para esta formação tão almejada e necessária nos dias atuais é que o Programa LALUPE 
– Laboratório Lúdico Pedagógico vem desenvolvendo as suas ações.  

O “LALUPE” que foi financiado pela Capes através do Programa Prodocência e obteve 
investimento também da Instituição teve seu início em outubro de 2008 tem por finalidade colaborar 
na formação lúdica dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, atuando de forma multidisciplinar com acadêmicos de outros cursos, 
como Engenharia da Computação e Odontologia, etc.  

O Laboratório é um local onde os acadêmicos podem vivenciar situações de aprendizagem, 
de pesquisa e práticas educativas na área da ludicidade.  

O laboratório está organizado em cinco áreas: 
- oficina de arte: criação e desenvolvimento de jogos e materiais pedagógicos direcionados à 

Educação Básica; 
- área dos jogos pedagógicos: local destinado ao acervo e utilização de jogos conforme as 

etapas do desenvolvimento infantil e sua aplicação pedagógica; 
- área da literatura e faz de conta: espaço destinado ao acervo de livros infantis, infanto-

juvenis, gibis e fantasias a serem utilizados em projetos que envolvam literatura infanto-juvenil, teatro, 
fantasia, contação de histórias, entre outros; 

- área dos brinquedos: espaço destinado ao acervo de brinquedos; para o desenvolvimento 
de projetos que envolvam o brincar espontâneo, associados etapas do desenvolvimento infantil e sua 
aplicação pedagógica; 

- área de formação e discussão pedagógica: espaço para aprofundar e sistematizar 
conhecimentos na área da ludicidade e educação pela prática reflexiva. (planejamento, discussões e 
avaliação). 

O programa LALUPE vem desenvolvendo inúmeros projetos, cursos, oficinas e eventos 
sendo estes primeiramente, originados em sala de aula nas diversas disciplinas que compõem o 
curso, e que hoje estão sendo desenvolvidos com grande responsabilidade, em ambiente próprio, 
dentro de uma Universidade, o qual está aberto também a comunidade acadêmica e em geral, 
configurando-se como o espaço apropriado para a formação acadêmica e continuada de professores 
na área da ludicidade. 
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Figura 1- Lalupe 

 
Fonte: Galeria de Miguel P P Cordeiro- Flickr 

 
 
Objetivos 

 

 Aprimorar a formação dos futuros professores aliando teoria e prática 

 Propiciar um espaço diferenciado para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão  

 Construir, aprofundar e sistematizar conhecimentos na área da ludicidade e educação 

 Conhecer e manipular materiais lúdicos pedagógicos que favoreçam a prática docente 

 Realizar oficinas de criação e construção de brinquedos e jogos para uso na sala de aula 

 Desenvolver projetos multidisciplinares para a formação docente  

 Oferecer oficinas de formação para professores da Educação Básica e comunidade.  
 
 
Metodologia 

 
A opção metodológica parte do princípio que teoria e prática, como o núcleo integrador da 

formação do educador, são dois pólos específicos, mas articulados numa unidade indissolúvel, tendo 
como balizamento a prática social mais ampla. 

 O Laboratório Lúdico Pedagógico se configura como o locus para que o futuro 
professor vivencie situações de aprendizagem, pesquisa e práticas educativas, em situações de 
reflexão colaborativa, pois será através desta vivência que ele poderá incorporar a crítica, a reflexão e 
a investigação ao seu fazer pedagógico.  

 A metodologia adotada esta consoante com a concepção do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia, a qual se refere a um campo de conhecimentos relacionado ao estudo e à reflexão 
sistemática do fenômeno educativo e das práticas decorrentes deste, com a intencionalidade explícita 
de nortear o trabalho educativo. Constituindo-se num espaço permanente de discussão, 
experimentação de novas alternativas educacionais e redimensionamento da prática pedagógica. 
Dessa forma, possibilita um trabalho coletivo e interdisciplinar viabilizado por meio de projetos 
pedagógicos, cursos, oficinas e eventos que envolvam diferentes disciplinas do curso e em diferentes 
momentos, formando profissionais capazes de utilizar o pensamento conceitual diante da realidade, 
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permitindo intervenções sólidas e consistentes, principalmente em relação a ludicidade. São ações do 
programa, reuniões com os coordenadores dos diversos projetos, articulações dos projetos para 
melhor aproveitamento pelos acadêmicos do curso, planejamento e organização do espaço físico do 
laboratório e divulgação das ações do programa.  

 
Resultados 

 
Os resultados obtidos nestes cinco anos de existência do Lalupe podem ser expressos 

pelas diversas atividades/ações desenvolvidas  
Foram desenvolvidos no LALUPE as seguintes ações voltados a área da Ludicidade:  

Ações- Ano de 2009 

Pesquisa e criação de jogos para a Educação Infantil 

Oficinas de Contação de Histórias 

Oficinas de Educação matemática 

Oficina de musicalização para infantil 

Criação de Software Educacional ( jogos pedagógicos) 

Criação do sistema de gerenciamento do Lalupe - Sislude 

Oficinas sobre o Brincar para a 3ª Idade 

I Jornada Pedagógica do Lalupe – JOPED 

Apresentação do Lalupe no Fórum das Licenciaturas 
Ações- Ano de 2010 

Projeto Pedagogia e Odontologia: uma união para a promoção da saúde bucal 

Oficinas Lúdicas: Ação, Saúde e Educação  

Oficinas de contação de História  

Projeto Hora do Brincar  

Oficinas sobre o Brincar para a 3ª Idade 

II Jornada Pedagógica do Lalupe – JOPED 

Criação do  Website do Lalupe 

Apresentação do Lalupe na Semana Pedagógica da UEPG 

Apresentação do Lalupe na Semana Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação  

Manutenção do sistema de gerenciamento do Lalupe - Sislude 
Ações- Ano de 2011 

Projeto Pedagogia e Odontologia: uma união para a promoção da saúde bucal 

Oficinas Lúdicas: Ação, Saúde e Educação  

Projeto Hora da História  

Projeto Hora do Brincar  

Projeto de desenvolvimento de jogos para a Educação Inclusiva 

I Workshop Lalupe 

Manutenção do  Website do Lalupe 

Projeto de Pesquisa Jogos e brinquedos como instrumento de desenvolvimento cognitivo 

Apresentação do Lalupe em evento internacional sobre extensão universitária 

Manutenção do sistema de gerenciamento do Lalupe - Sislude 

 
Ações- Ano de 2012 

Projeto Pedagogia e Odontologia: uma união para a promoção da saúde bucal 

Oficinas Lúdicas: Ação, Saúde e Educação  

Projeto Hora da História  

Projeto Hora do Brincar  

Projeto de desenvolvimento de jogos para a Educação Inclusiva 

Projeto Atividades de Criação de jogos e brinquedos de sucata com crianças abrigadas 

Projeto Atividades lúdicas para crianças com deficiência motora 

   Projeto de Pesquisa Jogos e brinquedos como instrumento de desenvolvimento cognitivo 

Oficinas: Roda da conversa: "Educar e brincar uma relação de se apaixonar”, 

Manutenção do sistema de gerenciamento do Lalupe - Sislude 

Manutenção do  Website do Lalupe 

Criação e desenvolvimento do Lalupe Virtual  
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Conclusões 

O desenvolvimento do programa vem contribuindo para a melhoria da formação dos futuros 
pedagogos, na qualificação dos educadores para atuar na educação básica considerando a 
importância da perspectiva lúdica na formação de crianças, jovens e adultos e foi possível verificar a 
interligação da teoria com a prática pedagógica na formação dos professores.   

O programa é um espaço para a dinamização de projetos de ensino, pesquisa e extensão 
que foram oferecidos de forma disciplinares e interdisciplinares no Curso de Licenciatura em 
Pedagogia. 

Ressalta-se ainda a contribuição do programa para o desenvolvimento de pesquisa na área 
da Ludicidade e educação, consolidando o laboratório como espaço permanente de ações para o 
Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Outra ação de destaque foi a integração de outros setores e áreas do conhecimento 
(Engenharia da Computação, Odontologia) num grupo multidisciplinar. Bem como a articulação entre 
a Educação presencial e a distância através do desenvolvimento da Lalupe Virtual com o apoio do 
NUTEAD. E ainda a articulação entre o Ensino superior e a Comunidade. 
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