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RESUMO 
 
 

BRINQUEDOTECA E SUSTENTABILIDADE RESUMO O tema sustentabilidade tem sido 
debatido em inúmeros congressos da área e, uma das propostas objetiva despertar para uma 
consciência mais crítica quanto ao uso dos recursos naturais, bem como a aplicação de novas 
tecnologias que contribuam para melhorias educacionais. No que cerne a esse assunto, 
destacamos as boas práticas sustentáveis em ambiente escolar, pois se acredita que o 
processo educativo de tais questões corrobora na formação tanto cidadã como também na 
formação de um homem mais responsivo quanto às questões relacionadas à cultura ambiental 
da sociedade. Em nossas ações pedagógicas, ressaltamos a necessidade de uma Educação 
Lúdica como fomentadora de ações e reflexões para com as questões sustentáveis na escola e 
nesta área especificamente no potencial pedagógico dos jogos. Em nossas elucubrações 
pedagógicas, ressaltamos a necessidade de uma Educação Lúdica como fomentadora de 
ações e reflexões sustentáveis na escola, especificamente no potencial pedagógico dos jogos 
de tabuleiro. Desta forma, ao estudar a educação ambiental e os jogos de tabuleiro a fim de 
ampliar as possibilidades de conhecimentos culturais e ecológicos, nos deparamos com a 
seguinte dúvida: Será possível, dentro do universo escolar, possibilitar um espaço do brincar e 
do jogo denominado brinquedoteca como uma proposta de discussão quanto sustentabilidade? 
Para tanto, achamos válido despertar ações sustentáveis para estruturação de uma 
brinquedoteca estruturada com jogos de tabuleiro, a partir de materiais recicláveis e 
alternativos, visto que isso contribuirá para o trabalho da questão ambiental no âmbito escolar. 
Pensando em nosso papel na produção de novos conhecimentos, nosso estudo tem como 
meta analisar os referenciais teóricos sobre uma brinquedoteca escolar sustentável como uma 
discussão quanto a sustentabilidade, e dessa forma contribuiremos com a formação de outros 
profissionais que se interessem pelo assunto. Para alcançar nosso objetivo trabalhamos a partir 
de uma revisão literária sobre: brinquedoteca, sustentabilidade, meio ambiente e educação 
ambiental; o jogo e os jogos de tabuleiro. As discussões da literatura demonstram a 
necessidade de ampliar os estudos sobre ludicidade e sua relação com as questões 
ambientais, mais especificadamente a sustentabilidade. A literatura pesquisada aponta para a 
necessidade de criar ambientes educacionais mais significativos aos alunos, onde estes 
possam assumir papeis mais atuantes na construção do conhecimento. Assim, a temática da 
ludicidade foi interessante para promover este espaço de discussão pedagógica ampliando a 
reflexão quanto a criar espaços de sustentabilidade no âmbito escolar. Apontamos ainda a 
necessidade da realização de estudo de campo para ampliar as discussões relacionadas ao 
tema. Palavras-chave: Brinquedoteca; Sustentabilidade; Jogos de tabuleiro. 


