


Trajetória
Acadêmica e 

Profissional

• Magistério / Lecionei para Educação Infantil por 5 anos

• Graduação em Licenciatura em Geografia PUC- 1998/ 
Lecionei por 10 anos para o Ensino Fundamental

• Agente Ambiental – BH Itinerante / 2002

• Pós Graduação em Educação Ambiental 

• Realizei Colônias de Férias por 7 anos

• Certifiquei como Brinquedista 2016

• Criei a Brinquedoteca Itinerante Colônia do Brincar

• Prêmio ENAI 2017 – Melhor Brinquedista

• Projeto Selecionado Revista Eletrônica de Educação

Ambiental

• Realizo cursos para as famílias e educadores sobre a 
importância do brincar para o desenvolvimento das 
competências humanas.



“O Brinquedista é o profissional que estuda e compreende a 
dimensão lúdica do ser humano, cria e promove melhores 

condições para um brincar de qualidade na saúde, na educação 
e na sociedade".

ABBri - Associação Brasileira de Brinquedotecas



Eu criança com a natureza

Minha infância na Natureza!



“A importância de BRINCAR com a NATUREZA para o 
desenvolvimento das COMPETÊNCIAS necessárias para o SÉC.XXI”.

BRINCAR

linguagem universal da infância, último ato de espontaneidade; Atividade de formação da 
identidade e autonomia; É um direito; apropriação do mundo, necessidade elementar.

NATUREZA

Conjunto de elementos que compõe a Biosfera que possibilita o desenvolvimento da vida: 
água, fogo, terra e ar.

COMPETÊNCIAS

Estar apto; conjunto de habilidades; capacidade de mobilizar conhecimentos e valores. 
Decisão para agir de modo pertinente

SÉCULO XXI

O século XXI (de 2001 a 2100) é o primeiro século do terceiro milênio. É o atual século.

Novas profissões; mudança de paradigmas; Inteligência emocional; rapidez para inovações; 

mega redes de contato, revolução digital.



BRINCAR
“Para todos os estudiosos da infância e do desenvolvimento infantil, a 

brincadeira é a experiência mais importante na vida de um homem e de 
uma mulher. Ao longo da vida, todo o cimento sobre o qual se 

constroem nossa formação e nossa cultura, foi adquirido nos primeiros 
anos de vida, brincando”

Francesco Tonucci



Aprimorar o olhar para o Brincar



O que a criança pesquisa enquanto 
Brinca?

A criança pesquisa possibilidades infinitas sobre si 
mesma, a vida, a natureza...
Quanto mais a criança brinca mais convicções ela 
cria.
Quanto mais convicções a criança forma mais 
escolhas assertivas ela terá.
Quanto maior o seu poder de escolha maior será 
a sua consciência da vida.
Viver com ciência é uma postura de quem sabe o 
que faz e porque faz!
Se sentir dona da própria vida é fundamental para 
ser feliz!
E tudo isso ela aprende BRINCANDO! Apenas 
brincando e pesquisando na infância!



Realidade Social
O tempo e o espaço de Brincar



- Você já percebeu que quando a 
brincadeira está sem graça, a criança 
deixa de brincar? 

- E está nessa atitude da criança a 
seriedade do ato de brincar;

- A criança  não brincar sem vontade;
- Brinca feliz e com prazer;
- Usa o seu poder de escolha;
- É inclusiva pois o brincar acolhe todas as 

habilidades humanas;
- Brinca por inteiro e não pelas metades;
- Estabelece vínculo entre os pares;
- Não existe o erro. Tudo é 

experimentação, pesquisa, estudo e 
tentativas;





A Pedagogia do Brincar



NATUREZA



No Brasil mais de 80% da população vive em cidades. 
Moramos em grandes centros urbanos, onde as áreas verdes estão cada vez 
mais perdendo espaço para especulação imobiliária, e para procurar diminuir 

os conflitos urbanos no espaço das grandes cidades.
Atualmente, apenas 40% das crianças brasileiras passam uma hora ou menos 

brincando ao ar livre por dia.



Nos centros urbanos brasileiros, as crianças passam 90% de seu tempo 
diário em lugares fechados impedindo o brincar em áreas livres e tal 
contato com a natureza em todas as etapas da vida de uma pessoa, é 
tão relevante, que sua carência foi designada Transtorno do Déficit de 
Natureza pelo americano Richard Louv, autor do livro “A Última Criança 
na Natureza”, essa constatação segundo ele, nada tem a ver com um 
saudosismo barato mas sim, com os impactos negativos na vida da 
criança:
- Obesidade;
- Depressão;
- Déficit de atenção;
- Hiperatividade. 

Brincar na natureza, é portanto, receita de saúde!



Brincando com os 4 elementos da natureza: água, fogo, terra e ar



As brincadeiras com a terra estimulam a 
curiosidade infantil. A criança quer 
investigar e conhecer o interior das 
coisas, aquilo que se encontra oculto. 
Daí as brincadeiras de cavar buracos 
profundos na terra ou areia para quem 
sabe chegar ao outro lado do mundo.
No tanque de areia as crianças são como 
arquitetos de grandes construções, 
podem erguer pontes e castelos, 
assumindo a identidade de princesas e 
príncipes. Podem ser exímios chefes de 
cozinha no preparo de deliciosos 
bolinhos e comidinhas lindamente 
decoradas com folhas e flores.



O fogo exerce fascínio nas
crianças, suscita respeito e
temor ao mesmo tempo.

Diante de uma fogueira, as
crianças se encantam com a
dança das labaredas, com o
estalar das madeiras e ao jogar
gravetos nas chamas.

Contraste com luz e sombra



As brincadeiras com o ar colocam o
corpo da criança em movimento,
estimulando o correr, pular, voar, soprar,
etc. Elas instigam a vontade de voar,
tornando populares as capas de heróis e
asas de borboletas criadas pelas
crianças.

Também há os famosos aviões de papel,
as pipas coloridas que riscam o céu, e
até mesmo o prazeroso sopro na flor
Dente-de-leão encontrada pelo
caminho.



Brincar com água rapidamente vira festa, 
cheia de alegria. São assim as 
brincadeiras à beira mar ou com bacias 
d’água, enchendo e esvaziando baldes e 
potes incansavelmente.

Pisar em poças d’água ou tentar transpô-
las com grandes pulos é unanimidade 
entre crianças de idades variadas, assim 
como as guerras de água, ou ainda as 
bolhas de sabão.

Brincar na chuva



“As forças mais profundas que vivem no íntimo da 
criança, só podem ser tocadas e avivadas pelo 
brinquedo mais sadio do mundo : o brinquedo 

chamado natureza.” - Rudolf  Kishnick

- A natureza oferece os estímulos naturais que despertam a 
vontade de aprender e criar



BRINQUEDOS NÃO-ESTRUTURADOS

- Processo espontâneo e criativo
- Projeto autoral

- As crianças manifestam os seus próprios interesses e intenções
- Criam narrativas pessoais, estão imbuídas de desejos que 

necessitam de liberdade de criação e expressão
- Liberdade de decidir como brincar e com o que brincar



- Exigem resolução e criatividade de problemas: “pensar fora 
da caixa”
- É um desafio e o interesse permanece por um tempo mais 
prolongado
- A criança precisa confiar em seus próprios recursos para 
conduzir a brincadeira
- A criança é protagonista da brincadeira 



COMPETÊNCIAS



“Na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, competência é 
definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho. 

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação 
deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente 
justa e, também, voltada para a preservação da natureza.” 



Conhecimento

Repertório cultural

ComunicaçãoCultura digital

Pensamento científico, 
crítico e criativo

10 competências gerais da BNCC



Responsabilidade e cidadania

Autoconhecimento e autocuidado
Argumentação

Trabalho e Projeto de vida Empatia e cooperação

10 competências gerais da BNCC



“O ser é 
uma

sucessão
de seres” 

Da Logosofia





COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS



Observar os processos da natureza nos desperta para a formação dos 
valores humanos e as competências emocionais para a vida no século 
XXI
Em seu artigo sobre Os processos da natureza, o humanista González 
Pecotche afirma que:



Você sabe por que a Natureza é a primeira mestra do Ser Humano?

A Natureza é a primeira mestra porque ela nos ensina com o EXEMPLO!

A Natureza é exemplo de BELEZA! Que nos inspira à perfeição, pois 
estamos em constante evolução.

A Natureza é exemplo de EQUILÍBRIO! Que nos leva em busca da 
harmonia com a nossa natureza humana que é biopsicoespiritual.

A Natureza é exemplo de BONDADE! Que nos leva a doar aquilo que nos 
transborda e oferecer generosamente àquele que tem necessidade.

A Natureza é exemplo de ORDEM! Que nos inspira a sair do caos e 
entender que priorizar na vida é algo vital.



de que existe uma força maior por trás de tanta beleza.

A Natureza é exemplo de ABUNDÂNCIA! Que nos preenche com tanta 
riqueza e nos traz paz e segurança.

A Natureza é exemplo de FORÇA! Que nos faz sentir que a vida pulsa é 
no movimento e que é preciso usar dele quando a vida entra no 

firmamento

A Natureza é exemplo de CONSTÂNCIA! E nos inspira a realizar todos os 
dias e assim conviver sempre com a esperança.

A Natureza é exemplo de TRANSFORMAÇÃO! Que nos faz ter paciência 
para entender tudo aquilo que ainda não existe explicação.

Vamos nos conectar também com a natureza humana que é algo tão 
belo, raro e cheio de grandeza!



Século XXI



A Evolução das Linguagens 

Gestos Oral Escrita/Leitura Digital Virtual ...



“Na faixa de pedestres, o menino se esticava inteiro para pisar 
apenas nas teclas brancas.
A mãe muito apressada não ouviu a melodia da música que saia 
daquele piano.”   Maria Selma



É lícito brincar na escola?

- A escola é um espaço de brincar?
- Podemos aprender brincando?

“A aprendizagem passa também por brincar; divertirem-se 
e fazer parte de um grupo.

Alunos motivados ficam mais perto do sucesso escolar. 

Por uma escola mais divertida!” 

Ministra da Educação da Finlândia



Projetos Brincantes no 
espaço escolar



Encantamento e contato com a Natureza







Recreador por um dia!

Que tal proporcionar aos seus alunos uma rica 
experiência Brincante e muito emocionante?
Nesse projeto ele poderá:
- Desenvolver todo o seu potencial humano e 
criativo através do Brincar, além de praticar valores 
humanitários.
- Ensinar brincadeiras e músicas que fizeram parte 
de sua 1a. Infância;
- Criar vínculos e fortalecer o pertencimento social;
- Desenvolver a pró- atividade e capacidade de 
iniciativas e liderança.



Caminhada Lúdica



Professora Brincante:

* O Recreio: Aula de Brincar
* Atitudes Lúdicas na rotina escolar
* O Brincar e a escola
* Reflexões sobre o Brincar: A Linguagem Universal 
da Infância 
* Seu aluno: Recreador por um dia!
* Como destravar o adulto para Brincar e estar 
verdadeiramente presente
* 5 Atitudes Lúdicas e Sustentáveis para a Infância 
*A Importância de Brincar com o aluno para a 
Formação de Vínculos Afetivos
* Brinquedoteca: o que não pode faltar em sua 
sala de aula
* Brincando com a Natureza no pátio da escola: 
água, fogo, terra e ar
* O Brincar e as Novas Tecnologias
* Ludoteste - Avaliando a sua Ludicidade em sala 
de aula





Resgatando Memórias Brincantes

- Resgate de brincadeiras

- Brincadeiras: Patrimônio cultural

- Fortalecimento dos vínculos familiares

- Compartilhar com a comunidade escolar



Aprendendo a viver com a Natureza

Imagens analógicas como meio pedagógico para facilitar a 
absorção e a compreensão de conhecimentos sobre a 
oportunidade de viver.



“Assim como ao amanhecer o sol recorda a todos os seres humanos seus 
deveres, convidando-os a trabalhar, também a própria responsabilidade, 
convertida em sol individual, deverá nos recordar constantemente nossos 
deveres e nos convidar ao trabalho.” González Pecotche



“Interessar-se por novos motivos ajuda a viver em permanente 
juventude. Sejamos como os rios, que renovam constantemente suas 
águas.” Gonzaléz Pecotche



“Tal como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas 
ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar, se quiser atingir os 
elevados fins destinados à sua existência.” Da Logosofia



5 R´S das Atitudes Lúdicas de Preservação da 
Infância

2 – Reaproveitar

1 - Reduzir

3 – Recusar4 – Reciclar

5 – Repensar



1- Reduzir: conexão virtual e oferecer outras formas de ocupar o tempo livre é o papel que 
deve ser realizado pelos pais e adultos de referência da criança. Escolham uma caixinha para 
guardar os aparelhos eletrônicos e combinem o momento em que todos poderão usá-los.

2- É importante reaproveitar as embalagens que iriam para o lixo. Deixem à disposição uma 
caixa com objetos como rolinhos de papel, cones de linha, barbante e tantos outros objetos 
que possam virar uma grande brincadeira.

3- Repensar sobre o alto nível de organização é fundamental para que a criança não se sinta 
coibida de realizar a sua “bagunça” (caos temporário e criativo) enquanto brinca. 

4- Deve-se recusar a adultização da infância através da exposição de cenas violentas dos jogos 
eletrônicos ou de filmes inapropriados para a idade. Os estímulos negativos frente à erotização 
precoce acabam paralisando a vontade de brincar da criança e diminuem o seu tempo de 
formação humana na infância.

5 – Aumentem a vida útil dos brinquedos da criança reciclando-os ou participem de feiras de 
troca de brinquedos. Decidam junto aos seus filhos sobre o destino final dos brinquedos em 
que eles não têm mais interesse.



Árvore Genealógica de inspiração



Árvore Genealógica de inspirações

FAMÍLIA
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CURSOS



Luciana Moreira
Educadora Ambiental e Brinquedista

(31) 9 8607-4143
Email: coloniadobrincar@gmail.com

Fan Page: Colônia do Brincar
Instagram: Colônia do Brincar

Site: www.coloniadobrincar.com.br


