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Promover a vivência de educadoras(es) com eco brinquedos, jogos, banda e o 
teatro de bonecos no aspecto da criação de esquetes temáticas, são práticas que 
realizamos desde 2006 na região de Campinas. Acreditamos que essa forma de 
realizar o trabalho educativo, ludicamente, contempla uma educação que inclui as 
diferenças, revela aspectos de várias culturas, valoriza a história, defende a 
formação do ser humano em sua totalidade: razão, emoção, sentimento e intuição. 
O planeta sofre consequências da devastação humana: temos questões e 
problemas emergentes sobre como lidar com nosso ambiente, a legislação solicita 
que educadoras(es) trabalhem os conceitos da educação ambiental, mesmo sem 
termos formação adequada nessa área de conhecimento. Entendemos educação 
ambiental não apenas algo que seja para comemorarmos em uma data especial ou 
que considera somente o que é verde, mas sim que inclui todos os seres vivos e 
inanimados. Um dos aspectos relevantes para compreendermos a complexidade do 
nosso tempo, passa necessariamente pelo aprendizado permanente, encontramos 
nesssa via, na atividade lúdica, essa potencialidade que partilharemos. Nossa 
abordagem tem foco nas práticas de leitura, não apenas da comunicação escrita 
tradicional, mas uma leitura que abrange o mundo, a comunicação, o diálogo que 
algumas brincadeiras especialmente escolhidas permitem, mais especificamente em 
atividades como apoio a alfabetização: são baralhos com temas e curiosidades, 
percursos desafiadores em busca de objetos, contação e montagem de pequenas 
histórias com situação, problema e resolução – tudo materializado a partir de 
sucatas. 
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            Este artigo aborda algumas de nossas práticas em Ecobrinquedotecas até 
os dias atuais conectando aspectos pedagógicos com conceitos de educação 
ambiental. 

Promover a vivência de educadoras(es) com eco brinquedos, jogos, banda 
e o teatro de bonecos no aspecto da criação de esquetes temáticas, são práticas 
que realizamos desde 2006 na região de Campinas. Acreditamos que essa forma de 
realizar o trabalho educativo, ludicamente, contempla uma educação que inclui as 
diferenças, revela aspectos de várias culturas, valoriza a história, defende a 
formação do ser humano em sua totalidade: razão, emoção, sentimento e intuição.  

            Observamos nosso contexto onde o planeta sofre consequências da 
devastação humana, assim, temos questões e problemas emergentes sobre como 
lidar com nosso ambiente. O Ministério de Educação - MEC tem legislação que 
solicita trabalhos com a educação ambiental, no entanto não temos formação 
adequada nessa área de conhecimento. Nossa perspectiva em educação ambiental 
não é apenas algo que comemore uma data especial, por exemplo plantar uma 
muda de árvore no dia 21 de setembro. Nem tampouco que considere natureza 
somente o que é verde, mas que inclui todos os seres vivos e inanimados. Se 
quisermos compreender a complexidade do nosso tempo, um dos aspectos 
relevantes, passa necessariamente pelo aprendizado permanente.  



            Encontramos na atividade lúdica essa potencialidade, partilharemos 
algumas experiências do trabalho realizado na pretensão de instigar outras ações e 
reflexões, resgatar valores, romper paradigmas referentes às mudanças de hábitos, 
legitimar essa prática educativa, dar visibilidade ao trabalho, valorizar o 
conhecimento lúdico na academia, repensar o consumo e outros conceitos de 
educação ambiental. 

            Nosso recorte para compor esse texto são dos ecojogos com foco nas 
práticas de leitura e letramento. Uma leitura que abrange o mundo, a comunicação, 
o diálogo que algumas brincadeiras especialmente escolhidas permitem, mais 
especificamente em atividades como apoio à alfabetização: são baralhos com temas 
e curiosidades, percursos desafiadores em busca de objetos, estímulo a 
visualização, novas palavras, oralidade, características dos objetos, sentimentos e 
valor simbólico dos objetos, decodificação da palavra, discussão problematizadora 
do contexto sentido em imagens, memorização das imagens - são atividades 
materializadas a partir de sucatas.  

            

            Realizamos 45 encontros de formação com educadores promovidos pelo 
projeto "Uma semente para Brotar" no período de 3 anos. A estratégia foi iniciada 
pelos contatos com as Secretarias de Educação, Cultura e Meio Ambiente de 
Campinas e região. No segundo ano optamos pela aproximação junto às escolas e 
aos educadores que estão diretamente envolvidos com práticas educativas em sala 
de aula, os encontros priorizaram as escolas públicas que tinham iniciativas em 
educação ambiental. No terceiro ano optamos por atender as universidades, 
trabalhando com a/o educadora/or na perspectiva da educação ambiental crítica e 
transformadora. Todas as atividades foram possibilitadas por meio de parcerias 
entre a Associação Cultural Mamulengo Luz e Cor - ACMLC (Emile Miachon e 
Caroline Lins Ribeiro), Secretaria Municipal de Educação de Campinas - Programa 
de Educação Ambiental (Tereza Miriam Pires Nunes) e Núcleo de Educação 
Ambiental da Mata Santa Genebra (Andréia Quirino de Luca e Sabrina Kelly Batista 
Martins)[1]. 

Um pouco de nossa história: workshops 

            Envolvemos as seguintes cidades: Campinas, Paulínia, Mogi Mirim, 
Americana, Piracicaba, Cosmópolis, Indaiatuba, Itu. O Núcleo de Ação Educativa 
Descentralizada - NAED com as coordenadoras do ensino infantil e fundamental e a 
Diretoria de Ensino Estadual da Regional Leste. Contemplamos palestras nas 
reuniões pedagógicas em 20 escolas de Campinas e articulamos parcerias com o 
Museu de História Natural e Aquário do Bosque dos Jequitibás (Flavio Jorge Abrão e 
Denise Soares Polydoro Coutinho); Estação Ambiental de Joaquim Egídio (João 
Batista Siqueira); Museu Dinâmico de Ciências de Campinas (Glauco Neves); 
Centro de Educação Ambiental da Vila União (Alcides Mamizuka) e Parque Ecológico 
Monsenhor Emílio José Salim (Carmen Tavares de Araújo Elias). Estivemos 
presentes nas universidades: UNICAMP/ Faculdade de Educação - FE; Universidade 
São Francisco - USF de Itatiba na Pedagogia; UFSCAR ofertando mini curso na 
Educação; UNISAL no evento da Educação; PUCCAMP/ Biologia; UNOPEC/ 
Pedagogia de Itu e Indaiatuba; METROCAMP e no processo formador do Coletivo 
Educador Ambiental de Campinas - COEDUCA.   

            Nesse  percurso pudemos sentir a ansiedade e a necessidade de busca dos 
educadores a algo que dê sentido à sua prática, estimule o educando a se motivar 
na busca de conhecimentos. São recursos pedagógicos não contemplados nos 
cursos de preparação docentes, mas que dialogam com  as culturas, as tradições e 
podem ser apropriados para desenvolver os projetos escolares. Trouxemos dicas 
que facilitaram o COMO fazer as atividades. Possibilitaram atender as turmas de 



educandos conforme os conteúdos desenvolvidos, adequados à disciplina, 
aproximando-o do aprender a aprender. Os ecojogos são ferramentas com 
potencial para a autonomia do educando, pois este pode aprender por descobertas. 
Percebemos que há uma demanda enorme de formação continuada que atenda a 
perspectiva da práxis

            

, fazer pensando e pensar fazendo com referenciais teórico-
metodológicos. Promovemos vivências significativas que referendaram práticas 
educativas e lúdicas.   

            Muitos educadores trabalham a educação ambiental focando no conceito 
dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Cabe destacar que o mais importante deles é 
a redução dos resíduos, evitando volume desnecessário enviado ao aterro sanitário. 
Como fazer a redução? Na perspectiva individual, como consumidores, podemos 
optar conscientemente por: evitar sacolinhas plásticas, substituindo por sacolas de 
pano; usar copos de vidro evitando os descartáveis; separar o lixo doméstico, 
garantindo que cheguem às cooperativas de reciclagem em condições adequadas 
(por exemplo, sem óleo e papéis de banheiro, curativos e orgânicos); fazer 
composteiras domésticas para resíduos orgânicos; reutilizar vasilhames; construir 
eco-coisas úteis, por exemplo, evitando o uso de tintas não solúveis em pets, 
facilitando o processo da reciclagem.  

Aproximação conceitual: os 3 Rs 

            Na perspectiva coletiva, a escala aumenta e os resultados são mais 
eficazes: horta escolar com uso de adubo de composteira; cultivo de ervas 
medicinal, fitoterápico; mutirão de limpeza em entorno de escolas e praças; trocas 
verdes; brechó de trocas e feira solidária; educomunicação. Cabe evitarmos 
campanhas que promovam coleta de material específico, aumentando o consumo a 
troco de algum prêmio, comprometendo a redução.  

            A ecobrinquedoteca propõe repensarmos no consumismo e na possibilidade 
de termos uma sociedade sustentável, afinal o que seria do planeta se todos 
consumissem como os habitantes dos países desenvolvidos?  

            Outro aspecto relevante é sobre a durabilidade dos objetos que usamos. Os 
brinquedos industrializados quando comparados aos confeccionados com sucatas 
são tão frágeis ou mais que estes. A beleza dos acabamentos industriais é inegável, 
mas construir seu brinquedo, objeto único, poder brincar sem preocupação de 
estragar é algo que dá muito prazer para a criança, completa a necessidade de 
brincar. Um simples carrinho de pet pode ser usado descontraidamente enquanto 
um carrinho de controle remoto pode ter apenas a função de apertar um botão.  

            Muitas vezes o brinquedo industrial não é adequado no contexto que o 
educador necessita, ao construí-lo ele adecua à sua realidade. O uso de imagens de 
animais com contorno escuro para facilitar a percepção de um autista é algo muito 
específico, raramente encontrado a preços acessíveis. Precisamos usar os ecojogos 
de forma não banalizada, mas refletida e que inclua o elemento educativo (anexo 
1). 

            A seguir trazemos alguns ecojogos utilizados com enfoque na leitura, 
letramento e imagens atuais de nossas participações em eventos com a 
Ecobrinquedoteca Itinerante (anexo 2). 

            

            Jogo do dicionário - cada jogador escolhe no dicionário uma palavra difícil. 
Todos os participantes têm que pensar o significado daquela palavra. Escrevem em 

Ecojogos com foco em leitura e letramento 



um papel e entregam ao proponente da palavra. Este lê cada definição entregue. 
Todos escolhem qual a correta. Quem acertar avança uma casa do percurso até que 
alguém chegue ao final, vencendo a prova. O jogo destaca o conhecedor de 
palavras e o que mais entende o que ouve - estimula ouvir com atenção. Podemos 
envolver questões específicas, no caso ambiental, propondo palavras ligadas ao 
tema. 

            T'aqui  - um tabuleiro recebe figuras variadas, cerca de 60 imagens, que 
são duplicadas em cartas soltas (tipo moedas), expostas ou distribuídas aos 
participantes, segundo a intenção do educador promover a atividade de forma 
competitiva ou cooperativa. Ativando a visão para os detalhes, quando as imagens 
têm nível de complexidade maior, a percepção visual é estimulada. Podemos 
promover a escrita de palavras relacionadas às figuras, contar histórias e explorar 
habilidade de diálogo a partir das figuras distribuídas. Utilizando jornal de 
propaganda de super mercado, abordamos o consumismo, as logomarcas de cada 
produto (anexo 3). 

            Percurso do alfabeto - o tabuleiro trás um percurso composto pelas letras 
do alfabeto seguindo sua sequência. Cada participante joga um dado e andam as 
casas do percurso, a letra indicada na parada mostra uma letra inicial.  Esta letra 
deve corresponder a um objeto que ele  escolhe no baú de coisas. A imaginação é 
ativada, pois aceita-se relação de um mesmo objeto, por exemplo, um coração 
pode ser pego por iniciar com C, ou pode ser indicado na letra V pela cor 
vermelha.   

            Caminho do Saber - um jogo cooperativo que usa 26 cartas 
correspondentes a cada letra do alfabeto. As cartas apresentam seis palavras que 
correspondem às cores do dado. Cada jogador lança o dado, pega uma carta e lê 
em voz alta a palavra referente à cor tirada no dado. Conforme a quantidade de 
sílabas o jogador avança a peça no percurso. O próximo participante procede da 
mesma forma até que ela alcance o final do trajeto. O objetivo é estimular o 
diálogo entre os participantes, contextualizar as palavras indo além do exercício 
silábico, permite debates, construção de conhecimentos e cooperação para a peça 
chegar ao centro (anexo 4). Nos anos iniciais a criança tem direito a ler apenas 
decodificando a palavra. Por exemplo papagaio pode ter 4 ou 5 sons.  

            Jogo da forca - conhecido há muito tempo, essa atividade permite que um 
grupo ou pessoa escolha uma palavra que pode ser temática e coloque quantas 
letras a compõe. A outra tenta descobrir cada letra e formar a palavra, caso escolha 
uma letra que não pertença à palavra, é computada com um desenho que 
representa um homem estilizado na forca. A jogada termina se a palavra é 
descoberta ou o desenho se completar.   

            Jogo de imagens contrastantes - apresentamos para os participantes 
algumas imagens com conflitos ambientais. Imagens de crianças: uma obesa, outra 
normal e outra raquítica.  

Lançamos uma pergunta geradora: o que você observa nessas imagens? O que 
pensa e sente a respeito? Após algum tempo para a percepção ocorrer há a troca 
em grupo. Abrimos um círculo de conversa, onde cada grupo expõe o que viu, 
como interpretou e como superá-la. Essa atividade deve envolver questões locais e 
globais, promovendo questionamento e possibilidades de intervenção, estimulando 
protagonismo relacionados à transformação de si e do meio (anexo 5). 

            Baralho com animais da floresta tropical - são 10 animais da floresta 
tropical (pertencentes ao nosso contexto). Pesquisamos cada animal e distribuímos 



as informações em seis cartas escritas por animal. São curiosidades, hábitos 
específicos sobre alimentação, tamanho, relacionamento, forma de sobrevivência. 
Cada participante pega uma ou várias cartas e deve relacionar a um animal. Pode-
se estimular a descoberta coletiva, cooperativa. A leitura das cartas e o estímulo 
sobre os animais envolvem aspectos da educação ambiental. 

            Memória - conforme a possibilidade de detalhamento temático cria-se 
pares de imagens que são colocadas viradas para baixo. Cada participante tenta 
descobrir onde estão os pares, virando pares de imagens, se formam pares, ele 
retira as peças, se não formam desvira. Desta forma todos memorizam as imagens. 
Procedem assim até todas as peças serem retiradas, quem pegar mais pares é 
considerado bom memorizador. 

            Muitos jogos são verdadeiros tesouros para o aprendizado quando os 
educadores orientam adequadamente. O papel do mediador é importante pois ele 
conhece os aspectos culturais, os temas abordados, os conflitos de relacionamento 
na sua turma, permitindo uma escolha melhor para a atividade geradora, de forma 
a estimular aspectos e construção de sabedoria de acordo com sua necessidade. 

            Considerações

            Destacamos a importância da preparação de educadoras/es conscientes de 
seu papel como mediadoras/es das atividades, instigando as questões de acordo 
com a idade e nível de compreensão de educandas/os. 

  

            As ações em parceria propiciaram ampla divulgação da Ecobrinquedoteca e 
auxiliaram na formação de educadores ambientais de Campinas e região através de 
eventos, oficinas e cursos (anexo 6 e 7). 

            Os resultados obtidos nas ações educativas realizadas nos chegam através 
dos relatos positivos de educadoras/es envolvidas/os; solicitações de palestras e 
oficinas para elaboração e vivência dos ecojogos; pedidos de envio de apostilas da 
montagem dos ecojogos, ecobrinquedos, ecoadereços e ecobandinha.  

            Apontamos os encontros educativos e formadores como práticas 
necessárias se quisermos educadoras/es preparados para o uso dos ecojogos na 
educação e dos conceitos de educação ambiental.  

            As vivências e construção de materiais educativos por meio da reutilização 
de sucatas são potencialidades se contextualizadas criticamente em relação aos 
problemas socioambientais atuais. Acreditamos que a ecobrinquedoteca auxilia na 
educação em geral e na educação lúdica ambiental. 

            

AMARAL, Nair Ferreira Gurgel do 

Referências Bibliográficas 

et al. Cultura, Leitura e Linguagem: discursos de 
letramento. 

BADUE, Ana Flávia Borges 

 Porto Velho - RO: Edufro, 2007. 

et al. Manual Pedagógico: entender para intervir. Por 
uma educação para o consumo responsável e o comércio justo

BROTTO, Fábio Otuzi. 

. São Paulo: Instituto 
Kairós; Paris: Artisans du Monde, 2005. 

Jogos Cooperativos

CORNELL, Joseph. 

. Projeto Cooperação, 3º edição. 

Vivências com a Natureza. São Paulo: Aquariana, 2005.  



CUNHA, Nylse Helena Silva. Brincar, pensar, conhecer: jogos e atividades para você 
fazer com suas crianças. 

____________. 

São Paulo: Maltese, 1998. 

Brinquedoteca: um mergulho no brincar.

____________. 

 São Paulo: Maltese, 1994. 

Brinquedo, desafio e descoberta: subsídios para utilização e 
confecção de brinquedos.

DONADELI, Marilu 

 Rio de Janeiro: FAE, 1988. 

et al.  Arte popular nas geringonças de Mestre Molina

FREIRE, Paulo. 

. São 
Paulo: SESC, 2° Edição, 2006.  

Pedagogia da autonomia

FRIEDMANN, Adriana 

. São Paulo: ed. 37º Paz e Terra, 2003.  

et al. O Direito de brincar: a brinquedoteca.

MATOS, Alfredo Luis 

 São Paulo: 
Scritta Editorial, ABRINQ, 1992. 

et al. Construindo com pet: como ensinar truques novos com 
garrafas velhas. 

MEIRELES, Renata. 

São Paulo:  Ed. Livraria da Física, 2007.  

Giramundo e outros brinquedos e brincadeiras dos meninos do 
Brasil

PACHECO, Lillian. 

. São Paulo: Ed. Terceiro Nome, 2007. 

Pedagogia Griô: a reinvenção da Roda da Vida.

SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.). 

 2º Ed, Grãos de 
Luz e Griô, Lençóis/BA, 2006. 

Brinquedoteca: o lúdico em diferentes 
contextos

            Links: 

. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

ECOBRINQUEDOTECA - Semana do Meio Ambiente de Campinas - SEMEIA: 

Parte I: http://www.youtube.com/watch?v=y28tyHjhz9M  

Parte II: http://www.youtube.com/watch?v=QZcTWY2HX-Y 

Texto "O uso criativo do lixo" 

Tereza Miriam Pires Nunes 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=32&id=372  

            Legendas dos Anexos: 

Anexo 1 - Vivência com ecojogos no evento SUSTENTAR - Campinas, 2009. 

Anexo 2 - Ecobrinquedoteca Itinerante vai à Universidade São Francisco - USF 
Itatiba na Semana da Educação, 2009. 

Anexo 3 - Formação continuada com uso do jogo T'Aqui  - vivência na Escola 
Branca de Neve - Amparo, 2009. 

Anexo 4 - Orientação do "Caminho do Saber" - oficina na escola Branca de Neve -  
Amparo,2009. 



Anexo 5 - Jogo dos contrastes (alto à esquerda), dos animais tropicais (alto direita) 
e da memória (baixo). 

Anexo 6 - Oficina de construção de Ecobrinquedos para voluntários da FEAC- 
Campinas, 2009. 

Anexo 7 - Exposição e vivências da Ecobrinquedoteca na Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral - CATI/ Campinas - Semana da Fitoterapia, 2009. 

 

[1]    Optamos por explicitar os principais envolvidos na realização das atividades, 
pois acreditamos que as instituições são feitas por pessoas. 
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