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RESUMO

A brincadeira no mundo infantil é uma prática comum e importante, seu estudo possibilita compreender
questões relacionadas ao desenvolvimento comportamental, social, cognitivo e afetivo. Este artigo pretende
analisar o tema brincadeira como instrumento mediador do processo ensino-aprendizagem de crianças no
contexto escolar. Para tanto, questiona-se o papel do professor no momento brincar. A partir das
considerações essenciais, de alguns teóricos relacionados ao tema, conseguiu-se levantar possíveis reflexões
sobre a utilização da brincadeira comomecanismo diferenciado que possibilita a aprendizagem na educação
formal de forma mais significativa e lúdica.Ainda, ponderam-se os desafios e as limitações da formação
docente para realização de intervenções didáticas, tendo a atividade brincarcomo estratégia pedagógica.
Constatou-se, por fim, através do levantamento bibliográfico a relevância do tema para atualidade,
principalmente no que se refere à psicologia do desenvolvimento eescolar, à educação, a formação docente e
a práxis pedagógica.

Palavras-chaves: Brincar, Mediar, Aprendizagem.

ABSTRACT

The play in the world of children is a common and important, their study allows us to understand issues
related to developing behavioral, social, cognitive and affective. This article aims to analyze the theme play
mediating instrument of teaching-learning process of children in the school context. Therefore, we question
the role of the teacher when playing. From considerations of some theorists related to the subject, we were
able to raise possible reflections on the use of play as a mechanism that enables differentiated learning in
formal education more meaningful and playfun. Still, weigh up the challenges and limitations of

teachertraining for conducting educational interventions, and activity play as a pedagogical strategy. It has,

finally, through the literature the relevance of the topic for today, especially with regard to developmental

psychology and school, education, teacher training and pedagogical praxis.

Keyworks: Play, Mediate, Learning.
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Pedagogia Universitária – NEPPU / UEFS.

1 Introdução

A brincadeira no mundo infantil é uma prática comum e importante, seu estudo possibilita compreender

questões relacionadas ao desenvolvimento comportamental, social, cognitivo e afetivo. Proporciona o

entendimento dos primeiros contatos da criança com a realidade por meio de objetos e da interação com

pessoas, da construção da habilidade de representações de papéis sociais e do acesso a cultura. É por meio

da brincadeira também que a criança externaliza seus desejos internos.

Mesmo existindo na literatura acadêmica, na área da psicologia e da educação, uma quantidade considerável

de pesquisas sobre o tema, percebe-selacunas no quesito que relaciona a brincadeira com a aprendizagem no

contexto escolar.

A atual bibliografia vem discutindo e levantando hipóteses sobre contribuições no que se refere à possibilidade

da utilização da brincadeira como estratégia de ensino. Entretanto, ainda existem dúvidas e não raramente

pouca aceitação do processo brincar na educação formal, por pais e professores.

Por um lado os pais nem sempre percebem os benefícios da brincadeira no contexto escolar para o

desenvolvimento da aprendizagem dos seus filhos, caracterizando-a apenas como atividade de divertimento.

Já os professores encontram-se no paradoxo entre desenvolver aulas voltadas para os conteúdos curriculares,

trabalhando principalmente com números e leituras e proporcionar atividades que valorizem a socialização,

criatividade e autonomia.

O presente estudo apresenta-se como uma pesquisa eminentemente bibliográfica, pois, de acordo com Gil

(1999), essa é a metodologia a ser utilizada quando se tem como objetivo recorrer, selecionar, analisar e

interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre um determinado assunto.

Isto posto, surgem alguns questionamentos que norteiam a pesquisa: De que forma a brincadeira se relaciona

com a Educação?

Pode contribuir para prática pedagógica?

É possível utilizá-la no planejamento das aulas?

Qual o papel do professor na mediação do momento brincar?

O ato de brincar se configura como um espaço e dimensão possível para atender de forma diferenciada o

complexo processo de construção e aquisição de conhecimento humano. Afinal, a relação da brincadeira com

a aprendizagem cotidiana sempre existiu de forma empírica, entretanto avaliar cientificamente sua relação

com a aprendizagem no contexto da educação formal e o papel do docente neste sentido se torna necessário.

Portanto, diante do elucidado, esta pesquisa apresenta-se como um importante referencial tanto para a

comunidade acadêmica quanto para o desenvolvimento infantil e o contexto escolar, uma vez que pretende

contribuir com esclarecimentos acerca da abordagem temática, tornando-a dessa maneira, de grande

relevância prática para a compreensão de novas estratégias mediadoras da aprendizagem voltadas para

educação formal.
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2 Delimitação conceituais: brincadeiras, jogos, brinquedos e atividade lúdica

A literatura acadêmica atual apresenta dificuldade em delimitar de forma precisa a diferenciação entre os

construtos brincadeira, jogos, brinquedos e atividade lúdica (SPINELLI, NASCIMENTO e YAMAMOTO, 2002;

YAMAMOTO e CARVALHO, 2002). Nas discussões teóricas existentes sobre o tema, Carvalho et al. 2005),

descrevem diversas e variadas concepções do comportamento de brincadeira.

Cordazzo (2007) afirma que cada idioma possui um termo próprio que caracteriza os vocábulos mencionados.

O construto brinquedo, jouet e toy são utilizados respectivamente na língua portuguesa, francesa e inglesa,

com clara definição semântica. Já no que se refere aos verbos brincar e jogar existe divergências na utilização

semântica. No português, existe uma diferenciação entre os verbos, referindo-se a duas ações separadas. Já

no inglês e no francês, os construtos apresentam variados significados. Por exemplo, no inglês, o termo game

significa o ato de jogar e designa especialmente jogos de regras, todavia, em algumas situações pode

caracterizar mesmo significado de play, que manifesta o ato de brincar. A língua francesa apresenta o termo

jouer para as ações de brincadeira e de jogar, não fazendo qualquer diferenciação semântica entre elas. Tanto

no inglês, quanto no francês os construtos podem ser utilizados para designar diferentes ações lúdicas

infantil.

Pellegrini e Smith (1998) destacam que a relevância da brincadeira não está unicamente nos benefícios

futuros que ela pode proporcionar, mas consideravelmente no próprio processo do brincar.

Kishimoto (2001) define o brinquedo como objeto auxiliar da brincadeira. Bomtempo (1999) refere-se ao

brinquedo como material motivador para as brincadeiras, sendo fundamentais para o treino de habilidades

cognitivas, verbais e sociais.

Spodek e Saracho (1998) reforçam a complexidade em se chegar a uma definição única e consensual, tendo

em vista que na concepção dos autores, o ato de brincar se caracteriza principalmente pelo significado da

atividade para quem brinca. Sendo assim, em alguns momentos o que se é considerado brincadeira pode

deixar ser em outros. Entretanto, Santos e Bichara (2005)acreditam que admitir critérios de identificação

claros da sua conceituação é imprescindível, no sentido de auxiliar o pesquisador no estudo da atividade

lúdica.

Diante dos estudos de Yamamoto e Carvalho (2002), o reconhecimento da brincadeira é possível pelo olhar

do pesquisador, pois mesmo com as dificuldades de definições, as crianças sugerem alguns indícios faciais e

corporais identificáveis, tais como risadas e momento de descontração.

Tendo em vista a elucidação conceitual variada, o presente estudo concordará com as definições de Cordazzo

(2007, p.93)

O termo brinquedo será entendido como o objeto suporte para a brincadeira, ou

seja, o objeto que desencadeia, pela sua imagem, a atividade lúdica infantil.

Brincadeira será a descrição de uma atividade não estruturada, que gera prazer, que

possui um fim em si mesma e que pode ter regras implícitas ou explícitas. O jogo,

como objeto, será caracterizado como algo que possui regras explícitas e

preestabelecidas com um fim lúdico, entretanto, como atividade será sinônimo de
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brincadeira.

Em se tratar da atividade lúdica, a pesquisa se apoiará na conceituação de Oliveira (2000, p.10): “O lúdico

não está nas coisas, nos brinquedos ou nas técnicas, mas nas crianças, ou melhor dizendo, no homem que as

imagina, organiza e constrói”.

A partir destas perspectivas, a pesquisa também adotará o paradoxo e a complexidade de definições,

transitando livremente entre os construtos brincadeira, jogo e atividade lúdica. Tendo em vista a possibilidade

de utilização desses elementos de forma conjunta.

3 A relação entre o brincar e o desenvolvimento infantil

É evidente que o brincar é bastante observado na infância, sendo considerado uma atividade universalmente

humana, entretanto também acontece na vida de algumas espécies de animais em período jovem,

principalmente nos mamíferos e algumas espécies de aves. O desenvolvimento físico, motor, cerebral, como

também a importância para vida social e da aprendizagem caracterizam algumas contribuições da atividade

brincar para as espécies. (RESENDE e OTTONI, 2002)

Os estudos de Bomtempo (1999) apontam que ao brincar, a criança desenvolve habilidades cognitivas e

físicas, sendo a brincadeira um meio de comunicação e interação com outras pessoas e objetos. Portanto, o

jogo ou brinquedo podem caracterizar aspectos de comunicação mais amplos do que a linguagem, pois

proporcionam a relação entre pessoas de culturas diferentes.

A partir dos pressupostos de Cordazzo (2008, p.138), acrescenta-se que:

A brincadeira também contribui de forma bastante efetiva para o relacionamento

social das crianças, visto que oferece uma forma livre e autônoma de interação entre

as mesmas. Por meio dela, a criança é capaz de resgatar valores e sentimentos,

como a responsabilidade, além de aprender a importância da negociação, da

conquista, de conviver com regras e a resolver conflitos.

A partir da pesquisa sobre a estrutura da brincadeira e a regulação das relações, Pontes e Magalhães (2002)

descrevem que as habilidades sociais são desenvolvidas basicamente por meio da experiência, sendo a

experiência correlacionada de forma positiva com idade. Percebe-se que as crianças apresentam a tendência

de se relacionarem em grupo partindo do critério faixas etárias estreitas. Assim, por meio da atividade

brincar, as crianças transitam entre diferentes estratos de idades e possibilita a transmissão e aprendizagem

da cultura.

Piaget (1998) destaca que os jogos infantis proporcionam o desenvolvimento da autonomia, relações

recíprocas, noções de ordem e ritmo. Vygotsky (1998) complementa afirmando que o sujeito se constitui nas

interações sócio-culturais com o outro, esta perspectiva considera que os significados sociais e históricos da

criança são construídos no momento de brincadeira. É neste sentido que o brincar e o jogo de faz-de-conta

são caracterizados como período para construção de conhecimentos.

20/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_brincar_como_recurso_pedagogico.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Pereira et.al (2009, p.108) acrescenta que “o jogo infantil é uma atividade física e mental que favorece tanto

o desenvolvimento pessoal como a sociabilidade. Ele contempla situações de conflitos, submissão a regras,

harmonia, ordem, tensão, entre outras”.

Desta forma, fica clara a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil, por meio da brincadeira,

desde os primeiros anos de vida a criança desenvolve a inteligência, aprende a representar simbolicamente

sua realidade e a interagir com o outro de forma afetiva, até mesmo produzindo cultura e externalizando seus

anseios e desejos.

4 Ainfluência da brincadeira para aprendizagem na educação formal

No que se refere ao quesito aprendizagem no contexto escolar, Cordazzo (2007) acredita que a utilização da

brincadeira como estratégia de ensino é positiva, pois possibilita o aproveitamento da motivação interna que

as crianças já trazem para este comportamento de brincar e, desta forma pode transformar a aprendizagem

de conteúdos disciplinares acadêmicos mais atraente. Melo (2005) adverte que a brincadeira não pode ser

percebida apenas como atividade divertimento, pois a utilização do recurso lúdico facilita a aprendizagem e o

desenvolvimento global da criança, no nível pessoal, social e cultural.

Diante dos pressupostos de Kishimoto:

O espaço do brincar no contexto da educação infantil requer a partilha de

concepções de criança e de educação infantil que valorizem a expressão e a

socialização desde os cursos de formação inicial e continuada, retomadas pela

equipe da escola, com apoio da família e da comunidade, dentro de uma política

pública que sustente essa perspectiva. Tais orientações moldam o projeto

pedagógico, gerando espaços para a estruturação de ambientes de livre

exploração, no qual o brincar pode ter lugar concomitante a outros, necessários

para a educação da criança pequena. (2001, p.244)

A partir das ideias de Dohme (2004) sobre a aplicação das atividades lúdicas na aprendizagem, percebe-se

que o lúdico pode ser praticado em sala de aula por meio das seguintes estratégias: jogos, histórias,

dramatizações, músicas, danças, canções e nas artes plásticas. A autora chama de ludoeducação a prática

das atividades lúdicas no contexto escolar.

Os jogos possibilitam ao professor transmitir os conteúdos escolares a partir de uma linguagem apropriada

para o nível cognitivo da criança. As histórias apresentam a característica de transportar o aluno ouvinte para

o mundo da fantasia, permitindo-o experimentar novas e diferentes emoções, como consequência contribui

para construção da subjetividade infantil. O trabalho da dramatização em sala de aula desenvolve aspectos

sociais e psicológicos, relacionados com a autoestima, o crescimento pessoal, o exercício dos direitos e

deveres, o respeito à diferenças, a representação de papéis, dentre outros fatores. As músicas, canções e

danças contribuem para o rompimento da timidez e falta de confiança. Por fim, a arte plástica contribui para a

descoberta de aptidões e para o desenvolvimento da imaginação, do espírito criativo e do poder de

concentração (DOHME, 2002).
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É neste sentido que o brincar como estratégia de ensino no contexto escolar propicia a expressão e a

construção do conhecimento de forma diferenciada e adaptada para o nível cognitivo, social e afetivo da

criança. Proporcionando além da educação em nível pessoal e particular do sujeito, o aprimoramento no nível

grupal e dos relacionamentos interpessoais.

Todavia, diante de pesquisas na área de educação, são encontrados alguns obstáculos e restrições

significativos para utilização do recurso da brincadeira como um facilitador para a aprendizagem no contexto

escolar, como exemplo, os espaços e recursos inapropriados e especialmente a qualificação de profissional

(CORDAZZO, 2007).

Contribuindo para a discussão teórica, Bomtempo (1999, p.64) afirma que:

O brincar e a escola nunca estiveram em plena concordância. Para pedagogos, de

Platão a Schiller e de Comenius a Rousseau, o jogo ou brinquedo é o método mais

eficiente de aprendizagem para criança. Porém, existe diferença entre aprender

brincando e brincar para aprender. O jogo, dentro do processo educativo, deve ser

mescla de repetição e surpresa, deve estimular o interesse dos participantes com a

introdução de elementos inesperados, agradáveis e difíceis, aproveitando o momento

para chegar com entusiasmo a esse descobrimento. É o aprender brincando.

A autora continua, afirmando que é de extrema necessidade uma mudança de atitude do docente frente à

situação de brincadeira no contexto escolar, pois os professores ainda não se mostram convencidos de que os

jogos são impulsionadores e estruturam as relações humanas, contribuindo para o estabelecimento da

comunicação dos estudantes entre si e com os professores (BOMTEMPO, 1999).

De acordo com Cordazzo (2007) a maneira como o educador fará a intervenção durante a brincadeira irá

definir o curso desta. Bomtempo (1997) coloca que a intervenção do professor deve revitalizar, clarificar,

explicar obrincar e não dirigir as atividades, pois quando a brincadeira é dirigida por um adulto com

umdeterminado objetivo ela perde o seu significado, lembrando que a brincadeira deve possuir umfim em si

mesma.

De acordo com as pesquisas de Baptista da Silva (2003) as professoras nem sempre sabem definir o que

significa brincadeira, geralmente associam a uma atividade que possibilitam a aprendizagem de forma

prazerosa, permite a criança expressar seus sentimentos e agir sobre seu meio de forma livre e autônoma.A

autora afirma que quanto mais facilitada as interações entre professores e alunos melhor o aproveitamento

da atividade brincar, como uma atividade coletiva que proporciona a criança a coordenar suas ações e

adquirir experiências sociais e culturais aprendendo a se comportar em situações diferentes do espaço

escolar.

Por meio do estudo da autora, percebe-se que os docentes avaliam como positivo os resultados da utilização

da brincadeira no contexto escolar, entretantonão raramente sabem precisar seus reais significados e nem

sempre utilizam esse recurso como estratégia de ensino, sendo muitas vezes, caracterizada apenas como

atividade recreativa(SILVA, 2003).

Neste sentido, no contexto da educação formal, percebe-se que a brincadeira se configura como um espaço e
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dimensão possível para atender de forma diferenciada o complexo processo de construção e aquisição de

conhecimento e de cultura. A percepção dos professores a respeito desse instrumento de ensino e sua atitude

mediante o ato de brincar no contexto escolar se torna imprescindível para o enriquecimento dos saberes e

práticas pedagógicas garantindo o melhor aproveitamento do potencial do aluno.

Entretanto, Baptista da Silva (2003) afirma que de modo geral, as escolas não têm considerado a atividade

brincar como possibilidade de construção do conhecimento, de aquisição e re-significação da cultura.

Destacando a brincadeira apenas como recurso lúdico, disponibilização de espaços como parques e

brinquedos com fins de divertimento.

5 Considerações finais

A partir de toda a revisão bibliográfica levantada pela presente pesquisa, identifica-se a importância de se

estudar a brincadeira como estratégia no processo ensino e aprendizagem e o papel do docente como

mediador, haja vista a grande necessidade de se encontrar mecanismos diferenciados que possibilitem a

aprendizagem no contexto escolar de forma mais significativa e lúdica.

Por meio do ato de brincar foi percebido que as crianças dão significados a suas experiências, vivenciam

papeis, re-significam e transmitem cultura, desenvolvem habilidades psicomotoras, afetivas, cognitivas e

sociais. Neste sentido, fica claro a importância da brincadeira para o desenvolvimento global da criança e

estreita relação do brincar com a aprendizagem.

Portanto, a brincadeira deveria fazer parte da cultura escolar, pois a motivação interna e inata da criança para

o brincar, seria utilizada para fins didáticos pedagógicos. O professor participaria deste processo, com a

responsabilidade de observar e avaliar os tipos de brincadeiras desenvolvidos e como direcionar o potencial

da atividade para a aprendizagem não apenas de conteúdos curriculares, como também para desenvolver

competências, habilidades e atitudes comportamentais, por exemplo, a autonomia e criatividade.

Por meio da brincadeira, o professor pode se utilizar das relações interpessoais estabelecidas, e assim,

promover a aprendizagem do trabalho em equipe, desenvolver o espírito de investigação e da pesquisa, o

senso de responsabilidade, a capacidade crítica e de iniciativa. Assim sendo, a formação da criança seria

desenvolvida de forma lúdica e envolvente.

Entretanto, foram apresentadas algumas limitações para utilização da brincadeira como estratégia de ensino,

entre elas, o espaço, os recursos e principalmente a qualificação do profissional da educação.

Apesar disso, esse estudo não tem por objetivo encerrar o assunto, nem mesmo a pretensão de extrair

conclusões definitivas. São cabíveis ainda, algumas elucidações que se fazem necessárias, tendo em vista que

a formação do docenteainda não contempla de forma enfática a atividade brincar como recurso didático,

apesar de pesquisas apontarem resultados satisfatórios da brincadeira como instrumento suporte para

estimular o desenvolvimento e a aprendizagem infantil. Sendo assim, como deveria ser a formação do

professor que brinca?

Enfim, essa é apenas uma indagação que surgiu durante o desenvolvimento da pesquisa e que merece ser
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investigada com maior profundidade. Desse modo, é sugerido ou recomendável para futuros trabalhos a cerca

do tema.
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