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Resumo A partir da redução do espaço físico e do tempo destinado aos jogos e brincadeiras, da 

influência da mídia, do avanço das tecnologias e das transformações ocorridas na sociedade e em suas 

relações, muitos brinquedos e brincadeiras se perderam no tempo. É nítida a mudança ocorrida em 

relação aos jogos e brincadeiras em diversos países e contextos sociais. Entretanto, é notável que o 

prazer de brincar continua presente em todas as gerações até hoje existentes. Diante do exposto e com 

o intuito de planejar, desenvolver e analisar o espaçotempo da brinquedoteca como facilitador do 

desenvolvimento e da aprendizagem infantil, sobretudo em relação à temática inclusão social e 

escolar e brincadeiras infantis desenvolveu-se no período de fevereiro de 2008 a julho de 2012, no 

Núcleo de Extensão em Educação Especial do Centro de Educação da Universidade Federal do 

Espírito Santo (NEESP/CE/Ufes), o projeto de extensão “Um mergulho no brincar”. Este trabalho 

também pretendeu promover a formação de recursos humanos para atuarem em brinquedotecas 

institucionais ou não, considerando diferentes grupos de crianças no processo de mediação 

pedagógica do jogo infantil. Para alcançar tais objetivos, desenvolvemos atividades que consideraram 

as temáticas sobre a diferença e a diversidade a fim de contribuir com o processo de inclusão social 

e educacional, além de refletir sobre as questões sociais, educacionais e culturais que se revelam no 

jogo infantil dos diferentes grupos de crianças. Assim, disponibilizamos horários para visitas de 

escolas da rede pública e privada da região da grande Vitória, ES, possibilitando às crianças e 

professores participarem de situações de brincadeiras orientadas e livres em um espaço estruturado e 

organizado para que se possa experienciar o lúdico e seus desdobramentos. O referido espaço foi 

pensado e organizado em cantos temáticos, os quais potencializam brincadeiras e jogos com 

determinadas características socioculturais. Considerando os estudos teóricos realizados, os 

atendimentos praticados, a minuciosa análise das transcrições das filmagens dos atendimentos e os 

dados coletados através dos diálogos com os educadores, durante este projeto de extensão foi possível 

notar que cabe à Educação Infantil uma importante tarefa e um desafio instigante: uma inovação na 

prática do ensino na Educação Infantil através da utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras 

como recursos pedagógicos de promoção ao desenvolvimento integral da criança. 
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