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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
 

Jogos Lúdicos para Entretenimento  
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Resumo: 

O presente estudo tem por objetivo apresentar o trabalho realizado no projeto de extensão 

LALUPE- Laboratório Lúdico Pedagógico com o tema “Jogos Lúdicos para Entretenimento” 

destinado as crianças de 3 anos a 14 anos de idade da comunidade externa da UEPG, filhos 

(as) dos alunos que participaram do projeto “Bom Negocio Paraná”. As atividades foram 

desenvolvidas durante os meses de maio e junho de 2019. As brincadeiras foram espontâneas 

e não sistematizadas, cada criança brincava com brinquedos que chamavam sua atenção, 

podendo ser individuais ou em grupos. Como resultado foi possível perceber a importância do 

brincar espontâneo e do jogo lúdico para o entretenimento das crianças de diferentes faixas 

etárias, contribuir indiretamente para à aquisição de novos conhecimentos, para o 

desenvolvimento da socialização e ainda para o desenvolvimento emocional, cultivando a 

sensibilidade. Entre estas crianças, as brincadeiras foram espontâneas e não sistematizadas, 

cada criança brincava com brinquedos que chamavam sua atenção, às vezes individuais ou em 

grupos, assim fazendo um bom uso dos jogos para seu entretenimento.  
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PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo do projeto foram crianças da comunidade externa, filhos (as) dos 

alunos que participaram do projeto “Bom Negocio Paraná”, que tinham idade entre 03 e 14 

anos, durante os meses de maio e junho. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

LALUPE – Laboratório Lúdico Pedagógico / Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

 O LALUPE é um Laboratório Lúdico Pedagógico destinado à formação de 

acadêmicos dos cursos de licenciatura, em especial do Curso de Pedagogia e ainda ao 

desenvolvimento de atividades lúdicas para a comunidade externa. É um espaço brincante que 

proporciona o estudo sobre o processo ensino e aprendizagem por meio da ludicidade.  

A ação extensionista “jogos lúdicos para Entretenimento” surgiu em parceria com o 

Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo da UEPG, para promover atividades às crianças, 

filhos dos alunos participantes do Curso ofertado pelo Programa Bom Negócio Paraná, 

durante o período das aulas, ou seja, de segunda a sexta feira das 19h às 22 horas. 

Entendo que o projeto LALUPE desenvolve atividades relacionadas a área da 

Ludicidade e Educação, proporcionando um ambiente onde a criança pode se expressar e agir 

e brincar espontaneamente, contribuindo para o seu desenvolvimento, possibilitando 

momentos de socialização, interação e entretenimento foi organizada a ação extensionista, a 

qual foi  e desenvolvida pelos estagiários dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia e Letras 

da UEPG. 

Concebendo os jogos lúdicos conforme descreve Kishimoto (1996, p.27): 

O jogo infantil é normalmente caracterizado pelos signos do prazer ou da alegria, 

entre os quais o sorriso. Quando brinca livremente e se satisfaz, a criança o 

demostra por meio do sorriso. Esse processo traz inúmeros efeitos positivos aos 

aspectos corporais, moral e social da criança.  
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Foi planejada a ação extensionista os “jogos lúdicos para entretenimento”, os quais 

podem ser considerados atividades lúdicas espontâneas, porque segundo Burghardt (2005) 

apud Fahel; Pinto (2017, p. 283) atendem à cinco critérios em conjunto:  

1) comportamento que ocorre fora do contexto original;  

2) espontâneo, voluntário, prazeroso, reforçador e cuja finalidade é o benefício 

próprio;  

3) ocorre fora da realidade temporal e estrutural das atividades consideradas sérias;  

4) é repetitivo, mas não estereotipado;  

5) não há foco em motivações primárias, estando-se livre de estresse, tensões, 

ameaças ou disputas. 

 

 Dessa forma, pode-se dizer que as atividades lúdicas espontâneas estimulam nas 

crianças a prática e o refinamento de habilidades que talvez não recebessem tanta atenção em 

outros contextos (Faher; Pinto, 2017).  

 Tanto a brincadeira como os jogos, principalmente os espontâneos, oferecidos como 

forma de entretenimento pode ser considerado como propulsores da ação, interação e inserção 

sociocultural. Pois, ao brincar, “a criança não apenas reage às situações, mas também produz 

e inova de modo individual e coletivo, reconstrói significados e externaliza a sua própria 

compreensão dos eventos sociais” (FAHER; PINTO, 2017, p. 284). 

 Sendo assim, a ação extensionista “jogos lúdicos para entretenimento” foi 

desenvolvida no sentido de cooperar no desenvolvimento das crianças em um ambiente criado 

e planejado para a interação lúdica.  

OBJETIVOS 

• Oferecer jogos e atividades lúdicos como forma de entretenimento para crianças da 

comunidade externa 

• Promover a socialização entre as crianças e os estagiários em momentos lúdicos 

• Possibilitar a parceria entre projetos extensionistas da UEPG no atendimento da 

Comunidade externa local de Ponta Grossa 

METODOLOGIA 

A ação extensionista foi desenvolvida tendo a ludicidade como foco principal. As 

crianças foram separadas por faixa etária, a fim de atender aos interesses de cada grupo. Para 

as crianças pequenas de 3 anos a 6 anos foram disponibilizados brinquedos sensório-motores 

e simbólicos, os quais ajudam no desenvolvimento das coordenações motoras, na linguagem, 

na socialização através da imitação, da fala e das dramatizações. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

Para as crianças maiores de 7 aos 14 anos foram oferecidos jogos e atividades para 

ajudar nos processos de acomodação e assimilação, criar hipóteses e ideias, seguir regras e 

estabelecer estratégias. 

Em suma, os jogos lúdicos vivenciados pelas crianças foram: jogos de tabuleiros, 

jogos tradicionais, brincadeiras e brinquedos de estímulo a imaginação, contação de histórias, 

dependendo da atividade escolhida pelas crianças, elas foram desenvolvidas em grupos ou 

individualmente sob orientação das estagiárias.  

RESULTADOS 

Os resultados da ação extensionista pode ser considerado em dois níveis: a) 

contribuições para as crianças participantes da ação e b) formação dos acadêmicos atuantes na 

ação.  

Quanto as contribuições para as crianças foram elencadas: a) em primeiro lugar, a 

promoção de interação entre as crianças de diversas faixas etárias, pois o público atendido 

pelo projeto compreendeu uma faixa etária de 02 a 14 anos de idade, os quais utilizavam o 

mesmo espaço; b) em segundo lugar, a possibilidade de aquisição de novos conhecimentos 

proporcionada pela socialização entre as diferentes faixas etária e c) a revisão de 

conhecimentos prévios como exigência de  alguns jogos, tais como: contagem, valor 

monetário, leitura e interpretação, raciocínio lógico, trabalho coletivo, entre outros. 

Quanto a formação dos acadêmicos atuantes na ação extensionista e a participação no 

projeto LALUPE – Laboratório Lúdico Pedagógico foram elencadas as seguintes 

contribuições: a) aquisição de novas experiências de docência; b) ampliação do repertório de 

jogos e atividades lúdicas para as crianças e c) observação do comportamento e interação das 

crianças em relação aos jogos e entre elas.  

 A figura a seguir demostra a ação desenvolvida:  
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 Figura 1 - Foto da Ação Extensionista "Jogos Lúdicos para Entretenimento" 

Fonte: acervo do Projeto Lalupe - 2019 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades desenvolvidas durante o projeto, possibilitaram observar o avanço em 

relação a socialização e interação entre as crianças e com o ambiente do laboratório, bem 

como perceber as novas descobertas realizadas pelas crianças no que tange a ludicidade. A 

ação extensionista possibilitou conceber a brincadeira e atividades lúdicas com seriedade, ou 

seja, aquela que promove a formação do sujeito. 

A brincadeira deixa de ser “coisa de criança” e passa a se constituir em “coisa séria”, 

digna de estar presente entre recursos didáticos capazes de compor uma ação 

docente comprometida com os alvos de processo de ensino-aprendizagem que se 

pretende atingir (PENTEADO, 1996, p. 165). 

Com relação a parceria realizada entre os projetos extensionistas da UEPG 

universidade para o atendimento a comunidade externa foi possível vivenciar que desta foram 

a Universidade cumpre o seu papel na articulação entre o ensino superior e o retorno social 

para a comunidade local.  

Outro aspecto importante a considerar foi em relação a formação dos licenciandos , no 

qual a ação foi benéfica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, articulando 

por meio das atividades, a teoria e a prática, além de cooperar no desenvolvimento de certas 

habilidades inerentes a profissão.  
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Segundo Nóvoa (2009) o saber envolve uma formação teórica de qualidade, que 

possui articulações com a prática pedagógica, pois o docente não pode ser aquele que 

“executa” sem conhecer os fundamentos de sua ação. 
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