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No seminário vai reflectir-se sobre a possibilidade de alunos aprenderem através de jogos
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Especialistas explicam hoje,
num seminário em Lisboa,
como é que a aprendizagem
lúdica contribui para
o sucesso escolar
Há letras espalhadas em cima das

mesas, vogais e consoantes de plás-
tico. Numa sala de aula da secundá-
ria Brancaamp Freire, em Odivelas,
ao final da tarde, uma dezena de

professores do I.° ciclo do agrupa-
mento parece estar a brincar, mas
não, está a aprender a usar as letras

para estimular a aprendizagem da
leitura. Hoje, na Faculdade de Psi-

cologia da Universidade de Lisboa
(FPUL), no seminário Brincaleitu-

ras, vai reflectir-se sobre "a sabedo-
ria do jogar na leitura e no brincar",
ou seja, a possibilidade de os alunos

aprenderem a partir de brincadei-
ras e de jogos.

Dulce Gonçalves, professora da
FPUL e mentora do projecto IDEA
- Investigação de Dificuldades para
a Evolução na Aprendizagem, tem
um saco cheio de letras na mão e vai
fazendo propostas aos professores
de como utilizá-las em aula. "A com-
preensão desenvolve-se e aprende-
se a brincar. E a leitura também, a
jogar e a interagir, a experimentar e

a discutir, a ensaiar e a dramatizar",
defende a especialista.

As docentes da escola Melo Fal-
cão, daquele agrupamento, contam
ao PÚBLICO que um dia, em vez de

pedirem aos alunos do I.° ano que
escrevessem as vogais, propuseram

que as fizessem de uma maneira ori-

ginal, em casa. No dia combinado,
havia "a, e, i, o, u" feitos em crochet,
em bolachas, em plasticina, ou em sa-

lame. Este foi um TPC que envolveu

pais, filhos e até avós. "E ao lanche
comemos ditongos", brinca uma das

professoras, explicando que, já na
escola, foi proposto aos alunos que
juntassem as vogais para fazerem di-

tongos, antes de as comerem.
"Uma questão fundamental deste

seminário é desmistificar o papel do

jogo e do brincar. Muitas vezes se
diz e ouve dizer: 'A brincar também
se aprende'. Mas isso não é verdade.
As crianças só aprendem porque
brincam, não brincam para apren-
der", defende Maria José Araújo,
professora na Escola Superior de

Educação do Instituto Politécnico
do Porto, que marcará presença



neste encontro em Lisboa, onde
não se pretende "instrumentalizar
o jogo e o brincar". "Pelo contrário,
queremos mostrar a sua importân-
cia e dar pistas para que os educa-
dores o possam valorizar, também
na sala de aula", acrescenta.

Na acção de formação na Bran-
caamp Freire, Dulce Gonçalves dá

pistas de como usar o saco das le-
tras. "Vamos pensar em jogos tra-
dicionais e pô-los ao nosso serviço,
de maneira a que os meninos olhem

para as letras, as imaginem e as ve-
jam por todo o lado", convida. De
imediato, um dos professores pro-
põe fazer um bingo, tirando as le-
tras, uma a uma, do saco, e levando
os alunos a procurá-las no cartão
que têm à sua frente.

"O desenvolvimento da literacia,
através do jogo e do brincar começa
muito antes de a criança entrar para
a escola e, nesse sentido, essa expe-
riência deve ser continuada e valori-
zada", propõe Maria José Araújo. Pa-
ra isso, é preciso "sair do esquema
de aulas master dixit, do 'temos de

cumprir o programa', do medo dos

exames", desafia Dulce Gonçalves.
É preciso mudar de paradigma e de

práticas pedagógicas, acrescenta.
O jogo é sinónimo de facilidade?

"Dificultar não educa, mas ame-
dronta, e no medo não se aprende.
No entanto, há dificuldades que de-
safiam e os desafios fazem crescer,
aprender e ser", responde Dulce
Gonçalves. "É a desafiar o que se

julga saber perante novos desafios

que se ajuda a construir o edifício
de saber", conclui.
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