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O BRINCAR NA COMUNICAÇÃO 

 Neiva, Ivany; Santos Aluizio Augusto, Universidade de Brasília 
 
Resumo 
Nesta comunicação trata-se da utilização de brinquedos e brincadeiras como recurso 
de aprendizagem no Ensino Superior. A pesquisa partiu de oficinas realizadas há sete 
anos, na disciplina “Elementos de Realidade Regional e Brasileira Contemporânea”, do 
Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília. Verificaram-se 
influências no cotidiano e exercício profissional de sete ex-alunos que haviam 
participado das oficinas. 
 
Introdução  
A Educação vem sendo tratada não só em termos de práticas, mas também de 

estudos, diagnósticos, campanhas eleitorais, artigos, notas na mídia.  

O riso e a educação estão interligados. Mas o potencial educativo do riso, do lúdico, da 

diversão continua visto com desconfiança dentro de espaços formais de educação 

como mosteiros e universidades.  

Brincar, a nosso ver, é direito de crianças, jovens, adultos. Incluir o brincar como 

recurso de aprendizagem no ensino universitário tem sido renovador, pois em muitos 

espaços ainda predomina o caráter “carrancudo” e convencional da Educação. É antiga 

essa discussão. Reflexões sobre a importância de brincar estão presentes na Grécia 

com a formulação da Paidéia, com o intuito de formar o caráter do cidadão segundo 

um ideal superior. Platão ressaltava a importância de se aprender brincando em 

oposição à violência e à opressão. Aristóteles sugeria que a criança aprendia brincando 

com os jogos que imitavam atividades adultas, como forma de preparo para a vida 

futura. 

Não apenas especialistas da área acadêmica, mas professores, técnicos, estudantes e a 

sociedade em geral, vêm analisando, opinando, sugerindo alternativas para os desafios 

da Educação no Brasil. São assuntos recorrentes: “A Educação no Brasil tem problemas 

gravíssimos”; “A formação docente, no Brasil, é precária”; “A precarização do trabalho 

do professor, no Brasil, é um fato que vem se acentuando”; “Há ainda uma relação 

dual entre professores e alunos”; “Os alunos não são mais os mesmos”; “os alunos não 

se interessam...”; “Estamos nos tornando cada vez mais carrancudos”. 

 

Marco teórico 
Continua importante observarmos o brincar.  Isso nos traz questões, como: qual o 

sentido do brincar no desenvolvimento humano? 

Lev S. Vygotsky (1896-1934) viu no brincar uma parte essencial do desenvolvimento 

humano. Focalizou especialmente o aprendizado e as relações entre desenvolvimento 

e aprendizado. Segundo ele, brincar relaciona-se com a aprendizagem. Na brincadeira 

é que se alicerça o que, mais tarde, permitirá aprendizagens mais elaboradas. 



 

 

223 

Podemos deduzir que a ludicidade é uma estratégia educacional no processo ensino-

aprendizagem.  

Data do início do século vinte grande produção de cartas de Rilke, em que o passado e 

o presente se entrelaçam, e em que a experiência infantil tem relevância. As questões 

do brincar e da educação estão presentes em suas cartas e em sua poesia.  

Na primeira metade do século passado, Walter Benjamin dedica sua atenção a 

questões da educação e do brincar, refletindo sobre temas que atravessam toda a sua 

obra.  

Também do século vinte são os escritos de Mikhail Bakhtin. Nosso interesse em seu 

trabalho é, principalmente, pelo estudo que faz sobre a cultura popular e o riso 

medievais e do Renascimento, das manifestações da cultura popular e da circularidade 

cultural. No século passado e neste, encontramos estudos importantes no Brasil que 

tratam do brincar e da formação docente.  

Paulo Freire opina que um dos “saberes necessários à prática educativa” é o respeito 

aos saberes dos educandos (FREIRE, 1996: 21-46). Lembra que “ensinar é criar as 

possibilidades para a própria produção ou construção” (FREIRE, 1996: 47-90). Destaca 

o respeito à autonomia do ser do educando entre os “saberes necessários à prática 

educativa”. 

Florestan Fernandes em meados do século XX escolhe estudar temas ligados a grupos 

até aquele momento marginalizados na sociologia brasileira – por exemplo, a criança, 

a cultura popular.  

Em 2002, Roberto Rabêllo escreve sobre a ludicidade e a arte na formação e atuação 

docentes. Quando trata da ludicidade e da necessidade de sua inclusão na atuação e 

na formação do professor, lembra que “sem a ludicidade o conhecimento não 

acontece” (RABÊLLO, 2012: 33). Trata da presença do brincar e da “educação sensível” 

(RABÊLLO, 2012: 34). Ariano Suassuna, em suas aulas-espetáculo, valoriza o humor, o 

brincar. Lembra que o risível é um campo do conhecimento pelo qual a Arte se 

interessa – e o “brincar”, nesse sentido, interessa também à Educação e deve estar 

presente no cotidiano de pessoas de todas as idades.  

É consenso entre os profissionais que trabalham com a educação, principalmente na 

educação infantil, que brincar é essencial para o desenvolvimento, a aprendizagem e o 

bem-estar. Contudo, como pensam e trabalham educadores de adolescentes, jovens e 

adultos? Avaliam se brincar para aprender e se desenvolver é essencial tanto para as 

crianças quanto para os adultos? 

 

Metodologia 
Tratamos, aqui, de uma experiência realizada em outubro de 2007, na Universidade 

Católica de Brasília, com universitários. Organizamos Oficinas de Brinquedos com duas 

turmas do Curso de Comunicação Social. A disciplina nesse tempo se chamava 

“Elementos de Realidade Regional e Brasileira Contemporânea”, do quarto semestre 

da Graduação.  
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Naquele semestre, o mote da disciplina era “Construção de Realidades”. E na Unidade 

II (Construtores de Realidades), se desenvolvia o “Projeto Brincar”, no qual se 

realizaram as oficinas. 

No Projeto Brincar, além da participação nas oficinas, os estudantes eram convidados a 

discutir textos (por exemplo, “Memórias de brincadeiras na cidade de São Paulo nas 

primeiras décadas do século XX”, organizado por Maria Alice Setúbal Silva; crônicas de 

Bráulio Tavares; “O que é realidade”, de João-Francisco Duarte Junior; “Reflexões 

sobre a criança, o brinquedo e a educação”, de Walter Benjamin), e a construir 

crônicas a respeito de “memórias pessoais sobre brincadeiras de infância” ou “brincar 

na Universidade”. Estudantes, professora, oficineiro, concordavam que todas essas 

atividades seriam realizadas de forma cooperativa e leve. 

Uma das ideias da disciplina, e da Unidade, e do Projeto Brincar, era enfatizar que cada 

um é sujeito de sua história, e que a realidade é, também, construída. Pretendia-se 

vivenciar experiências lúdicas dentro da Universidade, questionando se “para ser 

rigoroso, precisa-se ser rígido”, se “para ser universitário tem que ser carrancudo”, se 

“para ser educador precisa ensinar”, se “há uma verdade única”. Assistíamos à palestra 

de Chimamanda Adichie  – “O perigo da história única”.  

Nas crônicas que os estudantes eram convidados a escrever, apareciam noções de 

rigor (que se associavam ao brincar) e de construção bem humorada da aprendizagem. 

Dos quase noventa alunos, foram recontatados vários, por e-mail, redes sociais, 

telefone, encontros. Foram se escolhendo sete deles, todos já “formados”, todos 

profissionais. Assim que entramos em contato com eles e anunciamos um encontro, 

alguns já se manifestaram, e seus comentários “responderam” a uma questão mais 

ampla: a Oficina de Brinquedos contribuiu para sua visão do curso universitário que 

você escolheu?  

 

Resultados 
Houve conversas com os jornalistas Leonardo Arruda, Hélio Montferre, Michelle 

Horovits, Yoko Teles, e com os publicitários Jaciele Neves Ferreira, Daniel Martins, 

Vanessa Avelans. 

Sobre o brincar, os comentários dos atuais profissionais confirmaram nossa ideia de 

que a ludicidade é instrumento essencial na educação.  Jailson Dantas, que era o aluno 

mais velho daquelas turmas, contou por e-mail que agora está aposentado e mora no 

Espírito Santo. Disse ele: “Foi muito marcante aquele momento na minha vida, pois fui 

remetido a uma viagem regressiva aos meus tenros anos da adolescência”. Quanto aos 

que estão “em atividade”, optamos por escolher o comentário de Jaciele Neves 

Ferreira, representativo dos demais.  Jaciele lembra que, depois da oficina, realizou um 

documentário como projeto final: “O Grande Mentiroso – Chico Onça e outros 

mentirosos de São João d´Aliança”, em que personagens de sua cidade contavam 

causos e histórias, brincando consigo mesmos e com os amigos. Conta ela que a oficina 

lhe deu suporte para escolher esse tema e, atualmente, de desenvolver sua atividade 

profissional e sua vida.  Buscamos referências em trechos do filme brasileiro Tarja 

Branca, de 2014, cujo título vem de um comentário do artesão Hélio Leites: ao 
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contrário dos remédios tarja preta, a tarja branca é o sentimento da brincadeira – “um 

santo remédio”. 

 

Conclusões 
Com base na experiência da Oficina de Brinquedos realizada com estudantes de nível 

superior, confirmamos a oportunidade e necessidade de pensar no brincar como 

instrumento pedagógico, e de se incluírem aspectos lúdicos na formação docente, 

inclusive voltada a quem lida com universitários. Nossa ideia é que, por não ser ainda 

uma prática usual na academia, essa inclusão caracteriza-se como inovadora na 

formação docente na educação superior.  
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