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Resumo: O presente trabalho consiste em ampliar conceitualmente o brincar na formação de

professores, elencando questões teóricas sobre desenvolvimento e aprendizagem, além de

pontencializar o resgate de ações sustentáveis para a construção de brinquedos pedagógicos.

Pensar teoricamente sobre o brincar e sobre estratégias sustentáveis foi instrumento de reflexão e

estreitamento sobre a temática do brincar e ações sustentáveis, visando elencar a teoria com a

prática, práxis de extrema relevância para a formação inicial do professor. Dessa forma o aluno foi

estimulado a refletir sobre o brincar, buscando uma maior aproximação da educação,

desenvolvimento infantil e conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social.

Palavras-chaves: Brincar; Práticas Pedagógicas; Sustentabilidade. Abstract: The project aims at

expandingthe discussions about playing in a sustainable way as a potential resource for teaching

and learning, casting theoretical issues about development and learning and the rescue of

sustainable actions for the construction of pedagogical toys.Thinking theoretically about playing

and about sustainable strategies was the instrument of reflection and narrowing between theory

and practice, a praxis of extreme relevance or the initial formation of a teacher. So, students were

stimulated to reflect about playing, searching a higher approximation of education, child

development and concepts of sustainability and social responsibility. Keywords: Playing;

Pedagogical practices; Sustainability.

INTRODUÇÃO Implementar alternativas diferenciadas para atender as necessidades formativas

nos cursos de licenciatura, tornou-se nos últimos tempos um tema presente nas discussões no

cenário acadêmico brasileiro. Tendo em vista, a necessidade de resgatar práticas inovadoras e
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apontar novas perspectivas para a formação de professores no Brasil, se faz necessário superar as

práticas tradicionais de ensino e operar mecanismos de aprendizagem que saiam da estrutura

meramente disciplinar. Busca-se uma nova reformulação nos processos de formação de

professores oportunizando dimensões além do ensinar e aprender (DAMIS, 2002; GONZATTI,

VITÓRIA, 2013). Na cultura acadêmica é muito presente um padrão formativo altamente

engessado e conteudista, inviabilizando mudanças significativas nas estruturas curriculares e nos

processos ensino-aprendizado. Havendo uma supervalorização do ensino pautado na reprodução

do conhecimento, e incitando uma formação superior mais individualista e fragmentada, onde a

aprendizagem torna-se frágil e com pouca resolutividade na produção de mudanças da realidade

social (PIMENTA,2005; TARDIF,2002). Discutir os pressupostos da formação inicial dos professores

consiste em romper com a estrutura formalista dos currículos e atividades de conteúdo, que

através de uma “perspectiva burocrática e inflexível” não permite que o futuro professor construa

uma visão críticas dos processos contraditórios na prática social do educar (PIMENTA, 2005). O

grande desafio formativo na educação superior, consiste em ancorar um ensino qualificado à uma

formação docente mais crítica-reflexiva, com perfil generalista, atuante na perspectiva

interdisciplinar e humana (LIBÂNEO, 2005; PAQUAY, 2001; PIMENTA, 2005). O presente trabalho é

um relato de experiência do Projeto Brincar, atividade de extensão universitária, desenvolvida pela

disciplina fundamentos da psicologia educacional para os diversos cursos de licenciatura. O projeto

brincar foi implementado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 02

semestres, 2012.1 e 2012.2, inicialmente no curso de pedagogia e, posteriormente, aplicado nos

diversos cursos de licenciatura. Vale ressalta que o surgimento do projeto brincar decorreu da

necessidade de construir novas práticas formativas, incentivando na construção do saber, a

autonomia e a consciência crítica do futuro professor. A premissa básica desse trabalho

fundamenta-se na condição bio-psico-social do brincar e sua relação com a aprendizagem e

responsabilidade ambiental e social. As ações do projeto brincar tiveram como objetivo geral

ampliar o conhecimento sobre o brincar (brincadeiras/brinquedos) nos processos de

ensino-aprendizagem, elencando de forma transversal os conceitos de sustentabilidade e

responsabilidade social. Os pressupostos teóricos sustentados nesse projeto tiveram como aporte:

o brincar e a sua relevância para o contexto escolar, social, afetivo, ambiental e cultural. Em todas

as etapas do projeto, o brincar foi compreendido como um processo que está diretamente

implicado em apropriação de códigos culturais e no processo de socialização (BROUGÈRE, 2010).

Dentre as etapas do projeto brincar podemos destacar que inicialmente foi estudado

conceitualmente o brincar e posteriormente aconteceu uma articulação da prática pedagógica do

brincar e a sua relevância social, educacional e ambiental. Essa interlocução visava contribuir para

a formação crítica, bem como, oportunizar que o aluno enquanto agente ativo do seu processo

formativo, viabilizasse no cotidiano escolar, o brincar nas estratégias de ensino-aprendizagem
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arraigado na perspectiva bda sustentabilidade e responsabilidade social. FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICO-METODOLÓGICA DO BRINCAR Brougerè (2010) em seu livro “Brinquedo e Cultura”

reforça a relevância da função social do brinquedo e do brincar no contexto da educação e a

necessidade de ampliarmos a compreensão dos seus efeitos para o desenvolvimento humano. À

medida que o indivíduo entra em contato com uma brincadeira e/ou brinquedo ele não apenas

gasta energia nessa ação. No brincar há uma vivência que desenvolve a consciência acerca da

realidade que envolve esse processo ativo. Para apreender a essência do brincar é necessário

ampliar as análises sobre o processo de brincar no contexto educacional e quais as suas

implicações para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do indivíduo (COLL et al, 2004;

DAVIS, OLIVEIRA, 1994). Na experiência com o lúdico, o indivíduo aprende a descobrir a si

mesmo, vivencia a realidade, desenvolve a capacidade criativa, além de potencializar os processos

simbólicos e de dimensões que integram a condição humana (QUEIROZ et al, 2006). Diversas

teorias do desenvolvimento e da aprendizagem retratam a relevância do processo de brincar. Em

termos de abrangência de estudo na psicologia sobre o brincar, Piaget, Vigotsky, Luria, Freud e

Winnicot, foram os principais teóricos abordados no projeto. Winnicot (1975) retrata que o brincar

facilita o crescimento e a saúde integral da criança, conduz aos relacionamentos grupais, torna-se

um canal de comunicação eficaz da criança consigo mesma e com os outros, sendo um caminho

para liberdade de criação e fortalecimento da personalidade do indivíduo. Para a teoria

psicanalítica, a brincadeira é um elemento importante para o desenvolvimento psíquico da criança.

Freud entende que o brincar é uma atividade séria, onde a criança investe grande quantidade de

afetividade. Quando a criança brinca procura apoio à realidade e esta fornece suporte à atividade

do brincar. Piaget ressaltou a relevância do brincar em todas as etapas do desenvolvimento

infantil. Segundo a Teoria Piagetiana, a brincadeira torna-se um dispositivo importante para o

aprimoramento das capacidades cognitivas, sensório-motoras e afetivas das crianças. Vigotsky

entende que o processo de brincar possibilita a ampliação da zona de desenvolvimento proximal,

viabilizando a elaboração de estruturas cognitivas e intelectuais que possibilitarão o

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. É a partir da brincadeira (imaginação, imitação e a

regra) que a criança tem a possibilidade de apropriar do mundo real, ter domínio dos

conhecimentos e se integrar culturalmente (DAVIS;OLIVEIRA,1994; COLL et al, 2004;

OLIVEIRA,2010). À medida que a criança brinca com elementos que lhes são acessíveis, ela

compreende como funciona o mundo, os objetos e a realidade no qual está inserido. A ação do

brincar deve levar em consideração as regras daquela ação na vida real. Importante destacar que,

a ação na vida real e na brincadeira diferem, no que diz respeito à motivação, pois na brincadeira

essa nunca é o resultado, apenas o processo. Durante a fundamentação teórica sobre o brincar,

foram abordadas também os marcos legais que reforçam a relevância do brincar para a educação e

para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Os principais documentos estudados
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foram as Leis de Diretrizes e Bases (LDB), o Referencial Curricular Nacional para a Educação

Infantil (RCNEI), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tendo em vista, que ampliam a

discussão sobre o brincar e reafirmam a necessidade de dar garantias plenas as crianças e

adolescentes, assegurando o direito à saúde, à vida, à educação e ao brincar. METODOLOGIA

Para a implementação das atividades do Projeto Brincar os alunos desenvolveram uma sólida

investigação acadêmica sobre as teorias do desenvolvimento e aprendizagem e o brincar,

elencando essa atividade na perspectiva pedagógica e sustentável. Dentre as atividades

desenvolvidas na 1ª etapa do projeto brincar podemos destacar: fundamentação teórica sobre o

brincar, a noção de sustentabilidade e responsabilidade social. Importante ressaltar, que além das

aulas expositivas dialogadas, o desenvolvimento da autonomia e o fortalecimento de habilidades

pedagógicas e competências científicas foi um marco de extrema relevância para a formação dos

alunos envolvidos no projeto brincar. Foram desenvolvidas pesquisas sobre a temática em sites

científicos, monografias, dissertações e teses e revistas especializadas para aprofundamento

teórico sobre o processo do brincar. Após sólida fundamentação teórica, os alunos iniciaram o

planejamento de um projeto de brinquedo com especificidades pedagógicas e sustentáveis. Como

estratégia de elaboração do projeto, os alunos participaram de palestras, eventos científicos e

atividades de visita técnica em escolas e outros espaços não escolares que envolviam o brincar.

Importante destacar que dentre as atividades técnicas a visita de campo ao Museu do Brinquedo

(IFRN- Campus Cidade Alta) foi um procedimento extremamente relevante para aprofundamento

teórico e prático das concepções de brincar e para planejamento e execução do brinquedo

pedagógico. Após exercício de fundamentação do conteúdo sobre brincar, ações pedagógicas ,

sustentabilidade e responsabilidade social, os alunos formaram grupos e cada grupo ficou

responsável por desenvolver o projeto de brinquedo pedagógico imbricado com todos os temas

estudados durante a execução da primeira parte do projeto. Para execução dessa tarefa, cada

grupo deveria desenvolver projetos de brinquedos com materiais recicláveis, articulando a prática

pedagógica a partir da sustentabilidade e responsabilidade social. O projeto de um brinquedo

deveria se constituir em ferramenta inovadora e criativa com a finalidade de promover

desenvolvimento integral e aprendizagem significativa no ambiente escolar. À medida que iam

construindo o projeto do brinquedo pedagógico, os alunos eram convidados a refletir sobre as

estratégias de aplicabilidade pedagógica desse brinquedo. Dessa forma, durante todas as etapas

do projeto os alunos foram convidados a pensar em ações sustentáveis articuladas com a

aplicabilidade pedagógica do brincar, viabilizando o desenvolvimento integral (cognitivo,

psicológico, psicomotor, afetivo, pedagógico e social) aliado a promoção de uma educação

sustentável. Importante destacar, que na etapa de elaboração e confecção dos brinquedos

pedagógicos, cada projeto construído estabelecia normas de segurança, definia a faixa etária

específica para a utilização do brinquedo, bem como, era delimitado os principais objetivos
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psicopedagógicos que se pretendia alcançar. A finalização das atividades do projeto brincar

consistia na apresentação de um seminário onde cada grupo apresentava os brinquedos

pedagógicos e sustentáveis elaborados nesse projeto. A avaliação construída para essa atividade

aconteceu em todas as etapas do processo do projeto brincar (avaliação formativa). Além da

avaliação do professor, havia a auto avaliação e avaliação entre pares. Todos os alunos envolvidos

no projeto avaliavam os brinquedos, opinavam e sugeriam melhorias nos projetos desenvolvidos e

nas propostas pedagógicas apresentadas. Além do seminário, os alunos foram convidados a

disseminar essa proposta de trabalho em eventos acadêmicos- científicos. O projeto brincar foi

aprovado para uma exposição na Semana Científica e Cultural da UFRN (CIENTEC), criando

possibilidades de operacionalização dos brinquedos pelas crianças, professores e comunidade

acadêmica. Entende-se que convidar o aluno a operar um projeto psicopedagógico de brinquedo

com materiais reciclados, possibilitou a construção de um novo olhar para um objeto que seria

descartado na natureza e para a sua prática pedagógica, visto que havia uma forte valorização de

práticas de ensino mais conscientes e responsáveis com o ambiente. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além da experiência formativa, o projeto brincar oportunizou aos graduandos de pedagogia e de

outras licenciaturas um aprofundamento teórico sobre o brincar e a importância da articulação do

conhecimento técnico com a prática. Os alunos foram convidados a repensar não só a

representação do processo do brincar na contemporaneidade, mas também sua função social e o

seu significado, elencando ações pedagógicas sustentáveis para promover um processo de

ensino-aprendizagem mais autêntico. A experiência dessa atividade visa ir além do ensinar e

aprender, busca na ação-reflexão-ação ir além do resgate à criatividade e desenvolvimento de

estratégias sustentáveis para consolidar o ensino-aprendizagem. O projeto brincar oportunizou em

um sólido exercício da formação docente, estimulando os futuros professores a desenvolverem

práticas educativas significativas e sustentáveis, a partir de estratégias inovadoras, dinâmicas e

comprometidas. Aliando as teorias estudadas com ações sustentáveis, os alunos ressignificaram o

processo de construção do conhecimento, da sustentabilidade e responsabilidade social. A partir de

materiais recicláveis, os alunos construíram estratégias pedagógicas do brincar fomentando

propostas diversificadas de ensino para promoção de uma aprendizagem mais autêntica e com

responsabilidade social e ambiental. Os alunos foram constantemente impulsionados ao

aprimoramento das habilidades relacionais, pedagógicas e competências científicas possibilitando

uma formação acadêmica mais crítica, reflexiva e comprometida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e Cultura. São Paulo: Cortez,

2010. COLL, Cesar; PALACIOS, Jesus & MARCHESI, Álvaro (Orgs.). Desenvolvimento

Psicológico e Educação. (vol.1, 2 e3) Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. DAMIS, Olga Teixeira.

Formação Pedagógica do profissional da educação no Brasil: Uma Perspectiva de Análise. In:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/o_brincar_como_um_dispositivo_pedagogico_e_de_sustentabilidade_re.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-6,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



VEIGA, Ilma Passos Alencastro, AMARAL, Ana Lucia(orgs). Formação de Professores: Políticas

e Debates. Campinas: Papirus, 2002 DAVIS, Claúdia, OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de.

Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1994. GONZATTI, Sônia Elisa Marchi, VITÓRIA,

Maria Inês Corte. Formação de professores: Algumas Significações do PIBID como política pública.

Rev.Cocar. Belém, vol 7n.14, p.34-42/ agos-dez 2013 LIBANÊO, Jose Carlos (org.). Educação

Escolar : política , estrutura e organização. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005. OLIVEIRA, M. K..

Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione,

2010. PAQUAY, Léopold; PERRENOUD, Philippe; ALTET, Marguerite; CHARLIER, Évelyne (orgs).

Formando professores profissionais: Quais Estratégias?

Quais Competências. 2 ed. rev. Porto Alegre: Artmed v.40 nº 26, jan/jun. 2011 Editora, 2001.

PIMENTA, Selma Garrido (org). Saberes Pedagógicos e atividade docente. 4 ed. São

Paulo:Cortez, 2005. QUEIROZ, Norma Lucia Neris de; MACIEL, Diva Albuquerque; BRANCO, Angela

Uchôa. Brincadeira e desenvolvimento infantil: um olhar sociocultural construtivista. Paidéia

(Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 16, n. 34, Agosto. 2006. WINNICOTT, D.W. O Brincar & a

Realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

¹ Mestre em Ciências da Saúde (UFMG). Bacharel em Psicologia (UFES). Especialista Planejamento,

Implementação e Gestão de EaD (UFF). Graduanda em Ciências Biológicas (UFRN). Professora

Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Saúde/UFES e do GPGFOP/UNIT. Atualmente desenvolve

atividades de tutoria nos cursos de graduação a distância CESAD/UFS. E-mail:

cintiaataide@yahoo.com

.br

Recebido em: 05/07/2016

Aprovado em: 05/07/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/o_brincar_como_um_dispositivo_pedagogico_e_de_sustentabilidade_re.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-6,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


