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Brincar: dos conceitos às práticas
Ana Cristina Almeida
Eduardo J. R. Santos
(Orgs.)

Apresentação
Ao longo da história das ciências humanas e sociais e do estudo do desenvolvimento
humano, seja nas tendências de valorização da racionalidade, identidade, aptidões,
interesses ou das relações interpessoais, o lugar das emoções tem sido cativo da atenção
de investigadores e de práticos. Contudo, nem sempre os tempos da ciência ou as vontades
do cidadão comum se unificam entre o tratamento dos sentimentos, da estética ou das
emoções nas esferas da vida mundana e os conteúdos formais de aprendizagem e de
produtividade, especificamente, na escola.
Também o comportamento lúdico, visto prioritário pelo estudo e intervenção no
desenvolvimento particularmente nas primeiras fases correspondentes à infância, nem
sempre é reconhecido como essencial para a promoção de competências, conforto e plena
vivência do Ser Humano.
Assiste-se à valorização desta faceta do comportamento humano na infância, sim, e
na adolescência e adultez quando focados outros aspetos que não a promoção de
aprendizagens e bem-estar, designadamente quando impactam na sociedade os receios do
uso intensivo de tecnologias, concretamente, dos jogos digitais em situações que os culpam
por ocupar lugar primordial na ligação ao mundo, aos outros e a si próprio, ou em
abordagens de provação e de superação, num fluxo de ações que absorvem os jovens
jogadores e assustam os adultos que no quotidiano atual mais dificuldades sentem em
cativar e acompanhar os mais novos ou em envolvê-los em situações ditas e entendidas
como mais saudáveis.
Excetuam-se as iniciativas que apostam na oferta de desafios que devolvem à
natureza as affordances para a liberdade de aprender e reconhecem o seu potencial para a
exploração de oportunidade, desenvolvimento e satisfação de necessidades específicas,
através de ocupações auto geradas, autogeridas, espontâneas e libertadoras.
A relação do lúdico com a adultez, isentado o que toca a prática desportiva, muitas
vezes alerta para os aspetos patológicos do uso do jogo. Outra situação é a de apropriação
de meios de sedução para a produtividade. Neste alinhamento, os jogos ou o lúdico
apresentam-se através de dinâmicas que despertam a curiosidade, anunciam novidade e
promovem um ambiente participativo, quebrando a rotina. Contudo, raras são as ocasiões
em que tais iniciativas se reconhecem como abordagem sistemática para o desenvolvimento

das pessoas, dos grupos e da sociedade, em que a aprendizagem resulta naturalmente
situada nos contextos de interação.
Em certa medida, os jogos tradicionais e/ou populares são exceção que resgatam
sorrisos de memórias de quem vivenciou um brincar livre em infâncias de lazer partilhado
e proximidade com a natureza e a comunidade. São, por vezes, os adultos hoje numa etapa
da vida de reforma em busca da ocupação de tempo livre, que auxiliam a recuperar práticas
lúdicas, recreativas, de integração e de aprendizagens.
Na dimensão emocional, as vivências e literacia são reconhecidas como sendo
fundamentais para a saúde das pessoas. A convivência pautada por valores de aceitação,
compaixão, gratidão, tolerância, respeito, etc., conquista vontades de reconduzir a
envolvência aos territórios de educação formal (além de ser cultivada em contextos
informais). A convocação a promover o prazer ou o bem-estar em diferentes contextos,
designadamente em contextos educativos e escolares, tem resultado em produções
científicas e facilidades trazidas pelos domínios de popularidade crescentes, tal é o caso das
neurociências, práticas contemplativas e especialidades emergentes como de aprendizagem
baseada em jogo, jogos “sérios” ou gamificação.
Porém, tais orientações são ainda modestamente expressas nos planos diários de
atividades formativas e o reconhecimento do humano na plenitude do seu potencial é mais
frequente ao nível dos pressupostos filosóficos, discursos retóricos do que nos dispositivos
efetivos de satisfação de necessidades integrais (apesar dos testemunhos e dos
fundamentos teóricos e científicos).
Pela consciência da importância do brincar e das emoções ao longo da vida, pelo
conhecimento disponível, de fundamentos teóricos ou de práticas concretas, este volume
pretende compilar e dar a conhecer alguns dos trabalhos e marcos nacionais do que tem
vindo a ser feito. Assim, apresentam-se exemplos-farol de orientação para percursos de
desenvolvimento e de promoção pessoal e social concorrentes para uma sociedade
inclusiva, sustentável e inteligente, prenúncio de uma estratégia global de desenvolvimento
e de participação efetiva num mundo melhor em construção, com o desígnio de cooperação
entre interessados e cultores nestas dimensões de existir, lúdico e emocional, a partir da
seriedade dialógica dos diversos conteúdos para aprender e acolher na infância o futuro
saudável da sociedade, ou nas infâncias de todas as idades, melhores condições de
futuridade.
Esta compilação surge na sequência de um Encontro realizado em Coimbra, nos dias
30 e 31 de maio de 2019, para partilha de conhecimentos e experiências, de entre elas
algumas tornadas aqui e agora indeléveis, em jeito de ensaio de mapeamento de
contributos.
Apesar de terem sido convidadas a participar pessoas individuais e coletivas de Norte
a Sul do país e evocadas dignas contribuições agenciadas por investigadores e práticos de
diversas origens geográficas e culturais, nesta publicação (que sabemos não fazer jus a
quem se tem dedicado aos temas visados) presenteia-se os leitores com referências de
estudo e de intervenção, de empenho e dedicação, práticas e reflexões de apoio ao
desenvolvimento e às aprendizagens baseadas em jogo, expressividade e educação
emocional.
Cumpre esta mostra a finalidade de ilustração, clarificação de intenções no
testemunho da sua expressão, bem como a inspiração de iniciativas, partilhas ou
ponderações.

Sabendo que muitíssimas outras entidades e iniciativas têm assumido o compromisso
de apoiar o desenvolvimento pessoal e social, de inovar, incluir,... numa lógica de promoção
integral, diferenciando abordagens potenciadoras das diversas competências, e na
impossibilidade de a todas fazer referência e agradecer o seu contributo na amplitude do
benefício proporcionado, assinalam-se possibilidades recursivas, passíveis de serem
editadas, reeditadas, adequadas nos mesmos locais onde têm decorrido, em outros lugares,
em nome das crianças, das pessoas, na sua idiossincrasia e na sociedade, pela saúde global
e bem-estar comum.
Ana Cristina Ferreira de Almeida
Eduardo João Ribeiro dos Santos
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Portugal a Brincar:
Relatório do brincar de crianças até aos 10 anos – 2018
(NUT - Região Centro)(*)
Rui Mendes1, Lara Neves2, Ana Lourenço3 & Madalena Diogo4
Instituto Politécnico de Coimbra: Escola Superior de Educação - UNICID; I2A - ROBOCORP;
CIDAF-UC;
2
IPC-ESE: Mestrado em Jogo e Motricidade na Infância
3
Instituto de Apoio à Criança - Setor de Atividade Lúdica
4
Estrelas & Ouriços
1

Resumo
Espaços, ambientes sociais e familiares, contexto educacional escolar padronizado e
possibilidades de tempo para a criança brincar livremente diminuíram nas últimas décadas.
Este artigo realça as principais conclusões do estudo “Portugal a brincar: relatório do
brincar de crianças portuguesas até aos 10 anos – 2018” desenvolvido por Mendes et al.
(2019) para conhecer e compreender a importância do brincar para os pais e também para
saber como as crianças brincam em Portugal nos dias de hoje. 1466 pais (20-65 anos, com
média de idade de 39 anos; mulheres: 92,6%) de crianças dos dois géneros, com idade até
10 anos, residentes em Portugal, incluindo Açores e a Madeira, preencheram um
questionário online em formato digital do Google Forms. Usando análise estatística
descritiva simples dos dados, 31,3% (31,1% na NUT Região Centro) dos pais enfatiza o efeito
do brincar como promotor do desenvolvimento afetivo e emocional da criança. 44,5% dos
participantes gostariam que os seus filhos brincassem mais e, 69,7% destacaram que o
elemento essencial para as crianças brincarem é terem mais tempo livre. Apenas 2,2% das
crianças brincam na rua. Estes resultados sugerem que é relevante implementar estratégias
públicas para valorizar a atividade lúdica e implementar condições para as crianças e
famílias beneficiarem das potencialidades do jogo e brincar no desenvolvimento infantil.
Palavras-chave: Brincar, jogo,
motricidade, envolvimento parental.

(*)

desenvolvimento

infantil,

emocional,

lazer,

Mendes, R., Neves, L., Lourenço, A. & Diogo, M. (2019, abril). Portugal a brincar: relatório do brincar de crianças

portuguesas até aos 10 anos - 2018. 1ª Conferência Estrelas & Ouriços: Como brincam hoje as crianças portuguesas!.
Cascais: Estrelas e Ouriços.
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2
A saudade como fator de investigação da atividade lúdica tradicional
João Amado
adrl.brinquedos@gmail.com | joao.amado@sapo.pt
F.P.C.E. – U.C. & Escola do Brinquedo Tradicional Popular – A.D.R.L.
A criança que fui chora na estrada.
Deixei-a ali quando vim ser quem sou;
Mas hoje, vendo que o que sou é nada,
Quero ir buscar quem fui onde ficou
Fernando Pessoa

Tendo-me sido lançado o desafio de dizer umas palavras a partir do mote: Brincar e
crescer: que emoções estou a ter?, pensei logo no tema da Saudade como um sentimento
que está sempre presente em quem, ultrapassada a fase infantil, recorda as brincadeiras
dos seus tempos de menino ou menina. É pois, da saudade como fator de investigação da
atividade lúdica que começo por falar, para, em seguida, proporcionar uma visão muito
rápida e sintética das diferentes constelações que compõem o universo das brincadeiras
infantis e das diferentes linhas pelas quais as tenho vindo a investigar há perto de 40 anos,
que incluem o registo de memórias, quase sempre saudosas, mas também a análise
documental, a literatura e a iconografia.
A saudade talvez não seja uma emoção … mas, certamente, ela nasce do reviver de
situações que, essas sim, foram carregadas de fortes e positivas emoções. Sabemos, por
outro lado, quanto o Brincar e o Jogar são, por sua própria natureza, situações criadoras de
emoções… prazer, alegria, sobressalto e espanto. Mas, na passagem de criança a adulto, o
brincar vai perdendo o seu espaço… E da vivência dessas emoções passa-se à sua revivência
pelas memórias, combinada, quase sempre, com um forte sentimento de saudade. É um
facto que, se lhe prestarmos atenção, podemos comprovar todos os dias, sobretudo nas
conversas com pessoas de mais idade… mesmo para aquelas cuja meninice nem sempre foi
doirada; nesse caso, aliás, os momentos lúdicos foram, frequentemente, os melhores
momentos da vida. Nós próprios temos experienciado e observado isso na pesquisa e em
múltiplas iniciativas que vimos fazendo em torno dos Brinquedos Tradicionais Populares.
Permitam que faça aqui um parêntesis para explicar o que designo quando falo de
Brinquedos Tradicionais Populares: trata-se de um património constituído pelos materiais
de jogo e de brincadeira, no passado, fruto do engenho e arte das próprias crianças e/ou
familiares e vizinhos, realizados a partir de elementos da natureza ou de desperdícios
caseiros -- (distintos, portanto, dos brinquedo tradicionais artesanais e dos fabricados em
série em oficinas e fábricas).
Nesta pesquisa tenho seguido diversas pistas: a primeira é precisamente a que venho
designando por pista da Epistemologia da Saudade, e que se traduz na abordagem das
pessoas com mais idade, tendo-se revelado uma fonte inesgotável de conhecimento, que
traz ao de cima memórias sensoriais e afetivas (Vidal, 2006) que dão mais sentido, realismo
e beleza às recordações de infância, além de estimularem uma grande vontade de
comunicar e de exemplificar. Não faltam trabalhos que discutam a legitimidade, as
16

potencialidades, os limites e as reservas da investigação realizada com recurso à memória
dos colaboradores da investigação. Uma discussão que está na base de estudos assentes na
metodologia das histórias de vida e noutros processos (auto)biográficos… e é para essa
esfera que remetemos uma eventual discussão de caráter epistemológico.
Ainda que a saudade possa colocar alguns problemas à validade dos conhecimentos
nela assentes, somos levados a concordar com o psicanalista Bernard Prieur (1999, 21,
citado em Silva, 2008, 70) ao afirmar que: “se não tens saudades não podes compreender”.
E talvez até as consequências se possam alargar a mais do que isso… “sem saudades:
esquecemos e desvalorizamos as coisas distantes e pequeninas, não nos dispomos a
transmitir aos outros o que recordamos, preferindo o silêncio egoísta e receoso, nem
abrimos as janelas para que os outros nos compreendam…” (Amado, 2019, in press).
Achamos que esta “epistemologia da saudade” está e esteve na base de muitos
projetos de investigação em torno de jogos, brinquedos e brincadeiras, mesmo daqueles
estudos datados de há mais de cem anos. Com efeito, num artigo de 1889, sobre Jogos
Infantis, na revista Portugália: Materiais para o Estudo do Povo Português (Tomo I, Fasc. 4,
p.854) o autor, J. J. Nunes, um etnógrafo da época, escrevia nestes termos:
“Todos nós certamente nos recordamos com infinda saudade d’essa deliciosa quadra da vida em que
a innocencia da nossa alma, ainda não crestada pelo sopro gélido da experiência, comunicava a tudo
quanto nos cercava umas côres verdadeiramente irisada e porventura ainda não esquecemos o
prazer com que era recebido um feriado, que nos permitia voltar aos nossos brinquedos predilectos,
livrando-nos do semblante carregado, quando não da temida férula do professor”. (Itálico nosso).

Trata-se de um belo exemplo que provém dos tempos em que a etnografia, apesar de
muito influenciada pelo espírito positivista da época, não rejeitava a combinação entre
ciência e sentimentos de saudade. Um outro exemplo interessante vamos encontrá-lo num
livro intitulado “Botânica Recreativa”, publicado em 1910, da autoria Eduardo Sequeira, um
portuense naturalista e comunicador de ciência. Diz ele, ao propor-nos uma espécie de
retorno à floresta ou aos quintais, e a propósito da observação e aproveitamento lúdico das
“sementes que voam”:
“Com as grossas sementes aladas do bôrdo, preparam as crianças, preparamos outr’ora todos nós,
um singelo moinho de vento, proporcionador de horas de deliciosa alegria, tão saudosamente
recordadas nos tristes dias do crepúsculo da vida (…)” (p. 52). (Itálico nosso).

E continua o texto descrevendo o modo como se constrói a partir da referida semente
um moinho “que o nosso sopro fará girar constantemente, ao sabor do nosso capricho,
serena ou violentamente, conforme for da nossa vontade soberana” (Eduardo Sequeira,
1910, 52).
Mais tarde, o etnólogo portuense, Fernando de Castro Pires de Lima, em vários textos
publicados sobre os Brinquedos Tradicionais (Lima,1959, 1963), na retoma da herança
intelectual de seu tio Augusto César Pires de Lima (1918, 1943), invoca repetidamente o
conhecido poema do poeta luso-brasileiro Faustino Xavier de Morais (Porto, 1820 – RJ, 1869),
que começa nestes termos:
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Saudades!... Tenho saudades
Desses tempos que lá vão!
Quando à porta do quinteiro
Eu jogava o meu pião,
Quando no campo eu corria
C’ um papagaio na mão.

Tal como a poesia, a literatura de ficção oferece-nos, por sua vez, um mar de
testemunhos de incomensurável valor artístico, etnográfico e histórico. Vou invocar apenas
uma passagem, entre as dezenas que seria possível recortar nas Obras Completas de
Aquilino Ribeiro, designadamente de um volume cujo título vem mesmo a propósito:
“Geografia Sentimental” (1983, 373). Ao falar da neve abundante numas paragens beirãs e
da sua escassez noutras, considera que a sua importação, nestes últimos casos, legitimaria
o velho ditado: “mais cara a mecha que o sebo”. E acrescenta:
“Com ela sucederia a mesma coisa que aos berlindes para os miúdos, que os senhores vidraceiros desdenham
fabricar pela sua insignificância e correspondente barateza. E os rapazinhos, que eu vejo com
saudade dobrados para o chão a empurrar com piparotes do polegar e do médio a esfera caprichosa,
vão pedir os seus abafadores às garrafas de pirolito”. (Itálico nosso).

E para terminar esta deriva introdutória, acrescento uma referência muito atual: uma
obra que tive a honra de prefaciar e que ainda está a ser impressa: “Ludicidade, Saúde e
Neurociências: Um novo olhar sobre o brincar a partir das histórias de vida”. Trata-se de um
trabalho organizada pelas investigadoras brasileiras, Beatriz Piccolo Gimenes e Rosely
Perrone, cuja organização assenta numa proposta feita aos autores dos 7 capítulos que,
além da falarem da importância da atividade lúdica nos seus contextos profissionais
(médicos, psicoterapeutas, enfermeiras, professoras, ludotecárias), começassem por falar
da importância do jogo e da brincadeira nas suas vidas pessoais e familiares. E o resultado
foi um conjunto de textos que se caraterizam por grande jovialidade combinada com certa
nostalgia dos tempos de infância, sem perda do interesse e do rigor científicos. No final da
leitura fiquei com a impressão de que estamos perante memórias de infâncias felizes e de
que, de um modo ou de outro, todos os autores têm saudades… mas umas saudades que
dão sentido e despertam energia para a sua ação e militância atual. E sendo a saudade um
elemento mediador entre o passado e o presente (Silva, 2008, 70) o seu papel pode
constituir-se num campo fértil de análise em múltiplos e interdisciplinares domínios de
investigação.
Da minha parte há já quase 40 anos que me venho interessando pelos jogos e,
sobretudo pelos brinquedos tradicionais populares, numa investigação em que combino a
pista da epistemologia da saudade, com outras pistas de que destaco a análise de
documentação diversa, designadamente, a literatura, as cartilhas e manuais escolares dos
séculos XIX e XX, e a iconografia de todos os tempos e lugares. Desse modo fui inventariando
um Universo amplo de brinquedos e brincadeiras que organizei em 13 constelações (Amado,
2002; 2007).
Estas constelações tanto me servem para aprofundamento da pesquisa, como me
facilitam a sua exposição quer em apresentações orais e escritas quer em mostras dos
materiais, nomeadamente numa recente experiência de musealização, ao atuar como
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mentor de um projeto comunitário, na minha aldeia natal – Loureiro, freguesia de
Cernache/Coimbra – designado como Escola do Brinquedo Tradicional Popular.
Trata-se, com efeito, de uma iniciativa levada a cabo pela população local que deseja
evoluir para um centro de pesquisa, preservação e divulgação destes materiais lúdicos… O
projeto está aberto a todos aqueles que queiram aventurar-se com as suas memórias, a sua
experiência, a sua curiosidade, a sua boa vontade…e, já agora, com a sua saudade. Fica o
convite para visitarem e participarem. Em texto anexo, distribuído nos workshops realizados
no âmbito do Congresso, no maravilhoso espaço do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, damos
informação mais detalhada sobre esta iniciativa.
Não temos tempo para prestar atenção a cada uma das constelações do Universo dos
Brinquedos Populares, pelo que deixamos aqui apenas a sua designação e breve descrição
na tabela seguinte:
Constelações dos
Brinquedos Populares

Descrição das constelações

1- Adornos e adereços

Constelação de brinquedos e brincadeiras interpretáveis como
“ornamentos” “atavios” e “disfarces”» usados pela pequenada em suas
brincadeiras de faz de conta…

2-Brinquedos sonoros
e musicais

Reúne-se nesta categoria uma variedade de pequenos brinquedos
sonoros e musicais.

3 Bonecos, bonecas
e acessórios

Trata-se de figurações antropomórficas como as bonecas de trapos,
produzidas pelas crianças (em especial do sexo feminino), com que se
divertiam imitando os cuidados maternais.

4 Representação de
animais

Paralelamente ao mundo das bonecas e bonecos deparamos com
outra constelação encantadora: as reproduções de animais,
normalmente feitas a canivete pelos rapazes.

5 Miniaturas de
utensílios domésticos

Quase sempre obra das raparigas e de extraordinária importância na
aprendizagem do quotidiano caseiro.

6 Miniaturas de alfaias
e engenhos agrícolas

Imitações de instrumentos agrícolas e de engenhos ligados aos
trabalhos no campo, geralmente obra dos rapazes.

7 Construções, artes
e ofícios

Incluímos neste conjunto brinquedos e brincadeiras relacionadas com
atividades tradicionais, para além da agricultura, como a pesca e a
construção de casas, abrigos e castelos na areia.

8 Transportes

Esta categoria engloba dois subgrupos bem distintos: os transportes
reais (aqueles com que as crianças eram ou se faziam transportar), e
os transportes simbólicos (em que se imaginavam a ser transportadas).

9 Armas

A função destes brinquedos, imitando armas, era a de dar à criança
uma base material na imitação de atividades tão antigas como a
guerra e a caça, fundamentais para a sobrevivência em muitos e
longos períodos da história da humanidade.

10 Quebra-cabeças

Trata-se de uma categoria que encerra “adivinhas mecânicas”,
também conhecidas por “teimosas”. O exemplo mais conhecido em
todo o mundo é a «cama de gato».

11 Materiais de jogos
infantis

Materiais que serviam de suporte aos jogos tradicionais, como o pião,
os berlindes, a bexiga de porco, as bolas de meia…
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12 Fantasias

Conjunto de objetos lúdicos surpreendentes pela distância que
apresentam em relação ao mundo do quotidiano, embora a ele se
possam referir… como o telefone de cordel, as bolas de sabão e as
sombras mágicas…

13 Culinária infantil

Práticas lúdicas infantis implicando experiências com frutos silvestres,
ervas... ou com outros objetos que apenas a imaginação transformava
em alimentos.

Cada uma destas constelações pode ser, como o fizemos nos slides da nossa
comunicação, ilustrada com imagens diversas, provenientes da iconografia de todos os
tempos e lugares, e com textos cuja origem nos remete para as diferentes pistas que temos
seguido na investigação do corpo (os materiais em si mesmos) e da alma (a “história” e as
“estórias”) que eles invocam e que sobre eles se narram. A título de ilustração deixamos, no
fecho desta nossa comunicação, e a propósito da Culinária Infantil (a última constelação da
tabela), um pequeno texto de “O Mundo dos Outros” de José Gomes Ferreira (1969, 79).
Recorda ele que, nos seus “tempos de escola, as azedas ocupavam na lista das paixões
juvenis um lugar primacial” (ibid., 77). Atraíam-no “como um estupefaciente proibido” (ibid.)
e “mal tangia a sineta da saída “ da escola, corria na companhia dos amigos para os jardins
do Parque Eduardo VII onde dava asas à sua sofreguidão de liberdade… terminando nestes
temos a narrativa:
“Ah, deixem-me ser simbólico! Deixem-me dizer com ênfase que as azedas eram a liberdade. Sim, a
Liberdade! A liberdade conquistada. A liberdade, amarga e doce, obtida, ontem como hoje, como
amanhã, como sempre, à custa de sacrifícios sem nome: de zeros, ralhos, incompreensões, quartos
escuros, puxões de orelhas, ponteiradas nos dedos, reprovações, descomposturas da família, e
caretas, muitas caretas, imensas caretas. Mas, digam-me lá: onde estão as azedas da minha infância
que nunca mais as vi? Onde crescem agora? Em que cantos de pátios em ruínas? Em que quintais
perdidos ao pé de que nespereiras? Onde? Onde? Onde? Dêem-me azedas! Quero azedas. Tragamme azedas. Quero morrer a fazer caretas!”

E por aqui me fico, sem conclusões mas também com vontade de fazer caretas!
Espero que se tenham divertido.
Obrigado.

Texto Anexo:
Texto divulgado no contexto do workshop “Construção de Brinquedos Populares”
desenvolvido em pareceria com o IAC. Colaboradores: Alice Veríssimo, Ana Vicente, João
Amado, Narcindo Cunha e Pedro Rodrigues.

“ESCOLA DO BRINQUEDO TRADICIONAL POPULAR”
Na escola do Loureiro, freguesia de Cernache/Coimbra (há 10 anos devoluta) graças
ao trabalho de uma equipa de sócios da Associação local (A.D.R.L) está patente, desde o dia
15 de Dezembro de 2018, uma exposição intitulada “Brinquedos Populares, um património
inspirador a preservar”. Trata-se de uma mostra de brinquedos outrora produzidos pelas
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próprias crianças ou familiares próximos, com base em saberes e tradições milenares e a
partir de materiais de que a natureza é pródiga ou de desperdícios caseiros. O espólio em
causa foi em grande parte obtido e realizado na comunidade local, nos finais dos anos 80
do século passado, com base em memórias de gerações anteriores à primeira metade
daquele século. Já nesses anos o levantamento deu origem a uma exposição itinerante, com
cerca de 100 fotografias e correspondentes materiais, equipada com apoios da Fundação
Gulbenkian (com intermediação do Instituto de Apoio à Criança) e que percorreu muitas
instituições do país (Museus, Câmaras, Associações, Escolas), esteve um mês no Museu do
Brinquedo em Bruxelas e marcou presença, de forma parcial, num Congresso Internacional
de Ludotecas, em Turim. Vicissitudes várias fizeram com que a iniciativa, a partir de 93,
entrasse numa certa letargia, ainda que não caísse no esquecimento da comunidade. Pelo
contrário, a vontade da população tem sido a de aproveitar aquele edifício para patentear o
espólio a todos quantos tenham interesse em saber como é que as crianças pobres, “do pé
descalço”, brincavam outrora nos seus tempos livres. Aos brinquedos provenientes da
tradição portuguesa e europeia (estudada desde o séc. XIX por autores como Teófilo Braga,
Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos, Pires de Lima, entre muitos outros, designadamente o
mentor científico do projeto, João Amado), há que acrescentar um valioso conjunto de
materiais lúdicos de outras proveniências oferecidas por diversos investigadores e amigos,
de que se destaca uma coleção de brinquedos marroquinos oferecida pelo etnólogo belga
Jean Pierre Rossie que tem dedicado a sua investigação às culturas infantis do Norte de
Africa. Este investigador foi um dos conferencistas (a que se juntou a investigadora brasileira
Maria Walburga dos Santos) no 1º Colóquio realizado no âmbito deste projeto, sobre “O
Brincar e o Brinquedo no quotidiano e na história”, e em colaboração com a Faculdade de
Psicologia e C. Educação da U. Coimbra. No passado dia 25 de Abril, no contexto de um
segundo Colóquio organizado pelos mentores do projeto – “A Brincar sem fonteiras em
Abril” -- e que teve a participação da professora Stela Maris, fundadora do Museo del Juguete
Etnico (Argentina), finalmente concretizou-se uma das aspirações da Associação local: a
assinatura pelo Presidente da Câmara de Coimbra do protocolo da cedência oficial da
escola, para que a iniciativa possa caminhar em frente, tornando-se um polo inspirador em
diversos campos, como os da pedagogia e da gerontologia. A “Escola…” está, pois, aberta a
quem queira refletir acerca da importância patrimonial, pedagógica e psicossocial dos
“Patrimónios
do
Brincar”.
Qualquer
contacto
pode
ser
feito
para
adrl.brinquedos@gmail.com ou joao.amado@sapo.pt.
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Resumo
O desenvolvimento global da criança depende fortemente da qualidade dos cuidados
e das experiências dos primeiros anos de vida (OCDE, 2018), desempenhando o brincar um
papel central no seu crescimento saudável (UNICEF, 2018). A participação da criança em
contextos lúdicos que sejam propiciadores de momentos de brincadeira tem sido
considerada como fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social
(French, 2005). O playfulness, i.e., predisposição interna para o brincar (e.g. Lieberman, 1977)
pela sua relação com fatores psicológicos (ex. raciocínio lógico; Barnett, 1991) e físicos (ex.
motricidade ampla) e pelo facto de ser preditor de um maior nível de bem-estar e saúde em
adulto (e.g. Diener & Chan 2011) foi descrito como podendo ser uma das partes mais
importantes do brincar (Shark & Bundy, 2008).
O papel do ambiente (e.g. Bundy et al, 2008) e dos cuidadores tem sido evidenciado
com fundamental no desenvolvimento do playfulness (Sanderson, 2010), tendo estudos
anteriores relatado um aumento significativo do playfulness em crianças (15-36m) que
participaram em playgroups (Fabrizi, 2014). Pela ausência de literatura nacional neste campo,
o projeto-piloto Playgroups for Inclusion3 , surge como um contexto de excelência para
testar a relação entre a participação das crianças e cuidadores nos Grupos Aprender,
Brincar, Crescer (GABC) enquanto intervenção, e o aumento dos seus níveis de playfulness,
por comparação com um grupo de controlo de famílias distribuídas aleatoriamente. Neste
estudo, observadores treinados aplicaram o Test of Playfulness (ToP; Skard & Bundy, 2008) e
Short Measure of Adult Playfulness (SMAP, Proyer 2012) a 66 díades cuidador-criança,
distribuídos pelo grupo de intervenção e controlo. Os resultados mostram um nível
significativamente mais alto na dimensão fantasia/liberdade nas crianças no grupo de
intervenção, controlando distrito, idade e sexo da criança.
Palavras-chave: Brincar; Playfulness; Desenvolvimento Infantil; Cuidadores
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Introdução
O brincar é uma parte vital da experiência do ser humano, contribuindo de forma
muito significativa para o desenvolvimento saudável da criança (IPA, 2014). Através do
brincar a criança interage desde cedo com o mundo à sua volta e experimenta o prazer, a
curiosidade, o senso de humor, a espontaneidade e a possibilidade de escolher (Ferland,
2006). As características próprias do brincar que colocam a criança no centro da ação são
uma alavanca de excelência no estímulo e desenvolvimento das suas competências
basilares (Amado & Almeida, 2017). São inúmeras as evidências do quão impulsionador do
desenvolvimento infantil é o brincar. Por exemplo, Miller e Almon (2009) demostraram o
importante papel das brincadeiras de faz-de-conta no desenvolvimento da linguagem de
crianças na primeira infância, enquanto Seo e Ginsburg (2004) apresentaram como crianças
de 4 e 5 anos constroem conceitos matemáticos fundamentais durante o brincar livre.
Neste amplo campo de investigação, surgem mais recentemente experiências
internacionais que exploram o conceito de Playfulness, que paralelamente mas de forma
diferenciada tem impacto no crescimento saudável da criança (e.g. Gordon, 2014) e no bemestar do adulto (e.g. Proyer, 2012). É um conceito de tradução difícil, sendo possível
encontrá-lo associado a ludicidade, brincadeira ou a agir de forma brincalhona. No entanto,
estas traduções mais literais limitam a abrangência que o conceito assume com a sua
nomenclatura original, e que se mantem neste estudo.
Playfulness é internacionalmente descrito como uma predisposição para o brincar (e.g.
Lieberman, 1977), que incentiva a um olhar mais atento às atitudes daquele que brinca ao
invés de se focar na atividade propriamente dita (Sicart, 2014). O Playfulness caracteriza-se
por estar relacionado com dois processos que influenciam positivamente as experiências
individuais: a capacidade cognitiva para transformar a realidade e a presença de afeto
positivo (Barnett, 2011). Desta forma, maiores níveis de Playfulness significam uma maior
capacidade para reenquadrar as situações, de forma a proporcionar diversão, humor e
entretenimento a si próprios e aos outros (Barnett, 2007).
Entre os benefícios associados a elevados níveis de playfulness na criança, a literatura
evidencia uma maior capacidade para se adaptarem cognitivamente, emocionalmente e
socialmente aos diversificados ambientes (Barnett, 1991) e competências superiores na
resolução de problemas (Youell, 2008). No adulto destaca-se a sua relação com a criatividade
(e.g. Bateson & Nettle, 2014) e com a capacidade de gerir o stress (e.g. Magnuson & Barnett,
2013).
Apesar de não ser consensual, alguns autores defendem que o playfulness, construto
multidimensional, desenvolve-se como resultado da experiência e da interação e que
complementa as qualidades internas trazidas à atividade pelos próprios jogadores (Howard,
Bellin & Rees, 2002). Considerado como um estado ou atitude positiva motivacional
temporária (Yarnal & Qian, 2011), esta perspetiva preconiza que qualquer criança ou adulto
pode em qualquer momento adotar um conjunto de atitudes e comportamentos mesmo
não sendo pessoas vincadamente “brincalhonas” (Proyer, 2016).
Assim, pela importância que o playfulness assume na vida da criança, mas também do
adulto, importa identificar contextos que pelas suas características seja expectável que
proporcionem o seu desenvolvimento. Investigação mais recente destaca especificamente
os playgroups (i.e. grupos de brincadeira destinados a díades cuidador-criança), que se
diferenciam de outras respostas educativas pela presença e participação ativa dos
cuidadores (Handcook et al., 2012). Por exemplo Fabrizi, Ito e Winston (2016) evidenciou uma
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evolução significativa no nível de playfulness de crianças com idades compreendidas entre
os quinze meses e os três anos de idade, após a participação num playgroup durante oito
semanas.

O presente estudo
O objetivo deste estudo foi analisar em que medida a integração dos cuidadores e
crianças nos GABC tem impacto no nível de Playfulness das crianças e cuidadores
participantes, por comparação com as crianças e cuidadores do grupo de controlo.

Método
Participantes
De um total de 416 cuidadores de díades (cuidador – criança 0 a 4 anos) do projeto
GABC, participaram neste estudo uma amostra estratificada de 66 díades (37 de intervenção
e 29 de controlo). A idade das crianças variou entre os 9 e os 41 meses (M = 17,28 DP =
10,22); 39,4% entre 24 e 36 meses e 44% eram do sexo feminino. Os cuidadores eram
maioritariamente mães, sendo 95,5% do sexo feminino e com idades compreendidas entre
21 a 66 anos (M = 36,22; ST = 10,79).

Instrumentos
Neste estudo aplicámos três instrumentos: tabela de registo de práticas e parceiros
de brincadeira, medida de observação do playfulness da criança Test of Playfulness (ToP;
Skard & Bundy, 2008) e o questionário de autorrelato Short Measure of Adult Playfulness
(SMAP; Proyer, 2012).
Nesta aplicação do ToP, foram observados 20 itens, medindo as seguintes dimensões:
motivação intrínseca (por exemplo, "está ativamente envolvido"); liberdade para suspender
a realidade (por exemplo, "fingir ser alguém, fazer alguma coisa"); locus de controlo interno
(por exemplo, "decide o que fazer"); partilha (por exemplo, “negocia com outros para ter
necessidades / desejos atendidos”); e reenquadramento (por exemplo, "responde a
sugestões de outros"). Para aferir o playfulness dos adultos foi aplicado o SMAP (Proyer,
2012), composto por cinco itens que avaliam as experiências lúdicas dos participantes (por
ex. “Frequentemente faço coisas divertidas na minha vida”). As respostas são dadas numa
escala tipo likert, de sete pontos, ancorada nos seguintes extremos: 1= “discordo
totalmente” e 7= “concordo totalmente” (α = 0,679).

Procedimento
Após treino das avaliadoras na aplicação dos instrumentos, as sessões de recolha de
dados decorreram maioritariamente em contexto domiciliário (n=53) ou em espaço com
características similares de conforto e segurança (ex. biblioteca municipal) (n=13),
agendadas mediante disponibilidade das famílias participantes.
Após disponibilização de duas caixas com materiais e brinquedos apropriados à faixa
etária da criança (ex. livro de folhas grossas para crianças dos 12m às 18m e livro de história
infantil para crianças dos 36m aos 48m), esta foi convidada a brincar livremente. Durante 15
minutos a avaliadora observou o comportamento da criança e fez registos na grelha de
observação do ToP no que se refere à extensão, intensidade e competência da criança nos
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itens que compõem cada uma das dimensões. Terminado o tempo de observação previsto,
a avaliadora efetuou nova análise no sentido de confirmar o preenchimento adequado de
todos os itens. Seguidamente o cuidador foi convidado a responder ao questionário de
autorelato SMAP e a identificar as principais práticas, locais e parceiros de brincadeira do
seu filho numa semana típica. Esta informação foi registada numa tabela onde é também
identificada pelo cuidador a periodicidade de cada uma das brincadeiras enunciadas.

Resultados
No que se refere ao playfulness da criança, a estatística descritiva do ToP não demostra
diferenças significativas entre os grupos (Tabela 1).
Tabela 1. Estatística descritiva ToP
ToP

N

Minimum

Maximum

M

SD

Playfulness IG

37

-1,00

2,50

1,1081

,85094

Playfulness CG

29

-1,50

2,50

,7759

,95978

Análises adicionais demostram que crianças no grupo de intervenção playgroups
mostram um nível significativamente mais elevado na dimensão fantasia/liberdade (Figura
1), em média, do que as do grupo controle, controlando o distrito, idade e género da criança
(β = 0.327; p. <.05).
[Imagem 1 disponível em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Relativamente ao playfulness dos cuidadores (M = 5,65; ST = 0,81) não se verificaram
diferenças significativas como efeito da intervenção (β = 0,029; p = 0,878).

Conclusões
Os resultados relativos ao playfulness da criança encontrados neste estudo podem ser
explicados pelo facto das quatro dimensões do playfulness do modelo utilizado serem
suscetíveis de influências diferenciadas do ambiente (Rigby, 2007). Aumentos significativos
na fantasia/liberdade estão de acordo com outros estudos que mostram a imaginação como
um aspeto chave do desenvolvimento dentro do brincar (Mooler, 2015). “Uma criança
imaginativa ou criativa que parece estar no controle de suas próprias ações e que é motivada
pelas transações geradas através dessas ações pode ser mais propensa a entrar em
episódios lúdicos.” (Morrison, Bundy & Fisher, 1991, p. 688). Por outro lado, os outros
domínios do playfulness podem ter um carácter mais temperamental que pode ser menos
maleável. O sentimento de controlo sobre o ambiente, e o desejo intrínseco de interagir com
pessoas e objetos no ambiente também são traços da criança (Kooij & Vrijhof, 1987).
Ainda que com pouca expressão, consideramos estas descobertas de extrema
importância no incentivo à continuidade da investigação neste campo. Salientamos a
importância da validação destes instrumentos em contexto nacional, o teste da sua
associação com o desenvolvimento e a identificação de instrumentos alternativos para
medir o playfulness do adulto, por forma a aprofundar o conhecimento científico nesta área
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de investigação. O desenvolvimento do playfulness associado à participação da criança em
ambientes que a estimulam, a envolvem, promovem interações positivas com os cuidadores
e são prazerosos, podem estar na base de uma aprendizagem verdadeiramente
significativa, potenciadora de um crescimento ajustado a um mundo em constante mudança
(Zosh et al., 2017).
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Resumo
De acordo com a atual organização social, a escola assume um papel de importância
crescente, sendo-lhe atribuídas novas funções e responsabilidades: o desenvolvimento de
competências académicas, cívicas, socioemocionais, e a promoção de bem-estar (físico e
psicológico).
Identificando aspetos positivos no percurso que as escolas têm traçado na educação
social e emocional das crianças, a presente comunicação refere a importância dos
programas SEL e de outros projetos inovadores que têm sido implementados na última
década, colocando, contudo, a seguinte questão: Será que os investigadores e os
profissionais que têm concebido e operacionalizado esses programas estão a incluir na
equação da regulação emocional um elemento básico mas primordial – a sensação ou, mais
concretamente, a organização e a qualidade dos estímulos que preenchem o dia-a-dia das
crianças?
Analisando a relação entre sensação, emoção e cognição e tendo por base a Hipótese
do Marcador Somático, de António Damásio, questionamos a forma como a organização
atual das escolas e das aprendizagens condicionam o percurso construído pela criança no
labirinto entre as sensações, as emoções e as cognições.
Palavras-Chave: Sensação; Emoção; Cognição; Aprendizagem Social e Emocional;
Organização das aprendizagens.

Introdução
De acordo com a atual organização social, a escola assume um papel de importância
crescente, sendo-lhe atribuídas novas funções e responsabilidades. Espera-se que prepare
as crianças para a sua vida futura, que substitua a família, que transmita afetos, que
equilibre distúrbios psicológicos e afetivos, que desvaneça diferenças sociais e que seja
inclusiva… desafios para os quais outros contextos sociais têm tido dificuldade em dar
respostas adequadas.
É indubitável que as instituições educativas assumem um papel importante no
desenvolvimento de competências cívicas, socioemocionais, e de promoção de bem-estar
(físico e psicológico) (Greenberg et al., 2003), sobretudo se considerarmos que é nesse
contexto que as crianças e adolescentes passam a maior parte dos seus dias, ao longo de
um período temporal cada vez mais longo, considerando a actual escolaridade obrigatória
até aos 18 anos.
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O prazer em aprender, o ser capaz de assumir riscos e enfrentar o desafio da
autonomia, compreender, progressivamente, o princípio da realidade, gerir os conflitos…
são competências essenciais que a Escola deve preocupar-se em promover.
Este novo paradigma educativo tem conquistado uma relevância crescente pelo facto
de, ao longo das duas últimas décadas, se verificar um aumento de problemas relacionados
com a saúde mental (depressão, isolamento social, violência interpares, hiperatividade) em
idades precoces, com impactos significativos nos resultados escolares e na adoção de
comportamentos de risco por parte de crianças e jovens (Durlak et al., 2011).
Considerando os dados anteriormente apresentados, a missão atual da escola deve
ser constantemente reinventada de forma a desenvolver competências académicas e
promover, paralelamente, o bem-estar (Kickbush, 2012).
A organização deste Congresso é particularmente relevante se pensarmos que reúne
um leque de investigadores, profissionais e técnicos que estão preocupados em refletir
estas temáticas e correr o risco da inovação educativa na procura de experiências de
aprendizagem holística, baseadas num olhar sistémico da realidade. Se, por um lado, a atual
sociedade em Portugal se confronta com ameaças complexas ao bem-estar físico e
emocional do ser humano, uma análise mais atenta permite identificar a coexistência de
realidades múltiplas em interação, que se organizam como múltiplas formas de ser e de
aprender. As escolas, mesmo as do interior do país, são um mosaico colorido da diversidade
do ser humano.
1ª Asserção: A escola continua mergulhada no seu objetivo primordial de socializar os
seres humanos, contudo, os referenciais formais que assentam na normalização e na
uniformização conduzem a vivências pedagógicas estéreis, vazias de sentido, sendo fonte
de conflito e de mal-estar em todos os intervenientes.
2ª Asserção: Assistimos, paralelamente, a uma proliferação de projetos e de iniciativas
assumidos por profissionais que procuram, cada dia, uma nova resposta, que olham para a
diversidade de culturas e realidades como um potencial imenso de aprendizagens. Muitas
escolas abriram as portas a experiências inovadoras que contemplam a área das
expressões, do Yoga, da programação computacional, de novas modalidades desportivas.
De uma forma discreta, as conceções de Gardner (2005) e as evidências da neuropsicologia
vão sendo assumidas no agir educativo.
3ª Asserção: A aprendizagem social e emocional (Social and Emotional Learning -SEL)
é um movimento educativo que tem assumido uma importância crescente em vários países,
podendo ser definida como a capacidade para reconhecer e regular as emoções, resolver
problemas, tomar decisões responsáveis e estabelecer relações interpessoais positivas
(CASEL, 2003).
Mais recentemente, tem havido um interesse crescente por este movimento em
Portugal. Em 2016, o Ministério da Saúde publicou o Manual para a Promoção de
Competências Sociais e Emocionais nas Escolas com o objetivo de ser um recurso
pedagógico na implementação de um projeto de promoção da saúde mental nas escolas
baseado nos programas SEL (de Carvalho et al., 2017). De acordo com a revisão realizada
por Cristovão, Candeias e Verdasca (2017), a maioria das referências à implementação
desses programas em escolas diz respeito aos EUA e a primeira referência sobre este
assunto surge em Portugal apenas em 2011, num estudo de Faria “Social and emotional
education in Portugal: Perspectives and prospects,” in Social and Emotional Education: An
International Analysis, ed Foundation Marcelino Botín (Spain: Santander), 153 – 187.
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Questão em análise
Considerando a necessidade de prosseguir a implementação de programas SEL, bem
como de introduzir processos de monitorização sobre os resultados desses programas no
comportamento socioemocional dos indivíduos a médio prazo, temos já possibilidade de
constatar que o percurso construído na educação emocional se centra na organização de
programas que visam promover a identificação e a regulação emocional.
O seu objetivo primordial é desenvolver uma linguística associada às emoções que
permita à criança conhecer, imaginar, simular situações interpessoais coloridas pelas
emoções.
A estrutura organizativa desses programas assenta na implementação de atividades
mobilizadoras de processos cognitivos mediadores das emoções com o objetivo de
promover o desenvolvimento pessoal e social.
Pretendem desenvolver a inteligência emocional (Salovey & Mayer, 1990) no
pressuposto que o conhecimento e a consciencialização permitirão desenvolver nas
crianças um bem-estar promotor de melhores relacionamentos, de uma maior capacidade
de auto regulação, de tomada de decisões mais consciente e de descentração.
Decorrente do exposto, a questão que pretendemos analisar é se estamos a incluir na
difícil equação da regulação emocional um elemento básico mas primordial – a sensação ou,
mais concretamente, a organização e a qualidade dos estímulos que preenchem o dia-a-dia
das crianças.
Damásio (1995) ajudou-nos a compreender que a emoção está intimamente
associada com a memória, ou seja, com os episódios e contextos da experiência individual
sendo que o conjunto crítico e formativo de estímulos para os emparelhamentos somáticos
é adquirido na infância e na adolescência. Este processo envolve categorizações de
representações de estímulos associadas a respostas passadas, avaliadas como agradáveis
ou desagradáveis.
Reconhecendo as relações entre as sensações, as emoções, os sentimentos e as
cognições, que sensações dominam o mundo atual das crianças? Será possível promover
competências socioemocionais sem analisar os estímulos presentes no seu dia a dia? Que
organização do espaço e do tempo preside às rotinas atuais das crianças? Como é que a
organização atual das escolas e das aprendizagens condicionam o percurso construído pela
criança no labirinto entre as sensações, as emoções e as cognições?

Sensação, Emoção e Cognição
Os dados atuais permitem-nos afirmar que o sistema nervoso autónomo, responsável
pela coordenação do funcionamento de todos os órgãos internos, é regulado pelo sistema
límbico que, por sua vez, é afetado pelas experiências afetivas e emocionais do indivíduo no
seu contexto social. Sabemos hoje que a emoção influi diretamente no nosso sistema
imunológico e, por isso, no nosso bem-estar e saúde.
António Damásio (1995) permitiu uma mudança de paradigma no estudo das
emoções formulando a Hipótese do Marcador-Somático, propondo uma interrelação entre
processos cognitivos e emocionais.
Este autor concebe a emoção como um conjunto de mudanças no estado corporal
associado a imagens mentais específicas que ativaram sistemas específicos no cérebro.
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Fazendo a distinção entre emoções primárias e secundárias, Damásio (1995) postula
que as emoções secundárias provêm de representações adquiridas e não inatas, que
incorporam a experiência única do indivíduo ao longo da vida. As emoções primárias
dependem da rede de circuitos do sistema límbico enquanto as secundárias envolvem
processamentos no córtex frontal, embora os estímulos possam ainda atuar diretamente
no sistema límbico.
[Imagem 2 disponível em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

A Hipótese do Marcador-Somático relaciona os estados emocionais ao processo de
tomada de decisão. Para Damásio (1995), a emoção decorrente da pré-avaliação cognitiva
(formação de imagens sensoriais) é expressa por meio de mudanças na representação de
estados corporais que, por sua vez, geram um feedback ao cérebro influenciando também
processos cognitivos, como a tomada de decisão.
A natureza e a extensão do nosso repertório de respostas emocionais não depende
exclusivamente do nosso cérebro, mas da sua interação com o corpo, e das nossas próprias
percepções do corpo (Tomas & Giugliano, 1997, p. 407).
A maior parte dos marcadores-somáticos que usamos para a tomada racional de
decisão foi provavelmente criada nos nossos cérebros durante o processo de educação e
socialização, pela associação de categorias específicas de estímulos a categorias específicas
de estados somáticos. Os marcadores-somáticos são, portanto, adquiridos por meio da
experiência, sob o controle de um sistema interno de preferências e sob a influência de um
conjunto externo de circunstâncias que incluem não só fenómenos com os quais o
organismo tem de interagir, mas também convenções sociais e regras éticas (Damásio,
1995).
Como referimos anteriormente, a emoção está intimamente associada com a
memória, ou seja, aos episódios e contextos da experiência individual, assumindo um
contributo importante na construção da nossa história de vida e individualidade.
A este propósito, vou citar as palavras de Max Wiznitzer, neurologista pediátrico em
Cleveland, consultadas num artigo de uma Edição Especial, de 2001, da revista Visão:
Os bébés e as crianças afinam os seus sentidos sempre que são expostos a novos estímulos. Cada
novo estímulo desencadeia uma cascata de acontecimentos cerebrais. A informação sensorial não
pára com a percepção; também interactua com outras funções e zonas do cérebro. Nos adultos o
sentido do olfacto pode ser um poderoso gatilho da memória: O odor de uma flor, de um alimento,
de uma casa, enviam sinais para o sistema límbico, despertando memórias, ativando imagens
mentais, carregadas de emoções agradáveis e felizes ou não(…).

Se pensarmos também nos fundamentos que presidem às salas Snoezelen
compreendemos ou atualizamos o que já sabemos: as implicações que as experiências
sensoriais têm sobre o comportamento da criança e as emoções associadas a essas
experiências.
De acordo com o exposto podemos estabelecer uma relação entre a teoria dos
marcadores somáticos e os princípios organizadores dos programas SEL, no sentido em que
pretendem associar as emoções com cognições, podendo ajudar a criança a ter consciência
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e a tomar decisões mais adequadas mesmo relativamente às emoções mais negativas, com
consequências nefastas para si próprio e para as interações sociais.
Nesse sentido, salientamos o papel positivo que os programas SEL podem assumir
para o desenvolvimento socioemocional das crianças.

Considerações Finais
“Sinto-me bem, mas ao mesmo tempo mal,… bem quando estou acompanhado e na escola podes estar ao
lado de quem mais gostas. Por outro lado, é como se estivesses numa cela e saísses de vez em quando”.
“Gosto de brincar com os amigos (…) de escrever, ler, pintar, desenhar (…)”.
(relatos sobre a escola de duas crianças do 4º ano de escolaridade, in Carvalho, 2019).

Tendo por base as questões apresentadas, pretendemos desafiar os especialistas e
os profissionais da educação a adotar uma análise e uma intervenção mais global e
sistémicas sobre a organização do tempo e do espaço educativos, questionando a “lógica
sumativa” que, muitas vezes, está na base da implementação dos programas SEL ou de
outros projetos nas escolas.
O dia-a-dia de muitas crianças está dominado por rotinas que se organizam como um
somatório de tarefas e aprendizagens, de natureza diversa mas vivenciadas de forma pouco
integrada. No dia-a-dia, há (muitas?) crianças que não têm tempo para parar, pensar,
explorar livremente, imaginar… aprender de uma forma significativa. “Despacha-te, vais
chegar atrasado…” - é assim que muitas vezes despachamos as crianças. Será que nos/lhes
perguntamos como se estão a sentir, o que aprenderam realmente?
Os dias das crianças oscilam entre uma sobrecarga de estímulos causadora de “ruído
cognitivo e emocional”, associada a comportamentos de hiperatividade e desatenção.
As experiências sensoriais acontecem predominantemente em ambientes virtuais ou
artificialmente construídos pelo homem. As experiências de aprendizagem são
frequentemente formatadas, estruturadas e rotineiras.
As crianças estão cada vez mais afastadas da estimulação sensorial geradora de
prazer e conhecimento na maioria do tempo dos seus dias.
Aprendem a organizar cenários virtuais mas manifestam dificuldades em harmonizar
o movimento no espaço real, em ser autónomas na gestão das suas aprendizagens.
Exigimos que a criança se concentre num mundo dominado por uma estimulação e
velocidade vertiginosas.
Qual o lugar do jogo e das expressões na maioria das escolas?
Que oportunidades damos à iniciativa e ao sentido de descoberta da criança na
organização das suas atividades e na escolha de materiais?
Ao longo desta comunicação pretendemos identificar aspetos positivos no percurso
que as escolas têm traçado na educação social e emocional das crianças, questionando,
paralelamente, aspetos que nos merecem alguma reflexão e análise crítica. Há cada vez mais
projetos inovadores nas escolas contudo nem sempre adotamos uma visão sistémica
aquando da sua implementação. Numa busca desenfreada de soluções, esbarramos, muitas
vezes, na dificuldade de nos descentrarmos da racionalidade linear e da lógica remediativa
e sumativa em que assenta a estrutura organizativa das nossas vidas.
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Resumo
A Empatia significa mais do que tratar os outros melhor, significa fazer melhor. Num
tempo caracterizado pela conectividade e mudança, os alunos que aprendam a construir e
a alimentar as relações na sala de aula irão prosperar positivamente, tanto a nível pessoal
como profissional. Empatizar com as emoções e as perspetivas dos outros é a fundação para
uma boa comunicação, trabalho de grupo e boa liderança. Praticar a Empatia na escola
permite uma melhor organização do trabalho na sala de aula e assim, mais tempo de
aprendizagem.
A pesquisa em Neurociências Cognitiva tem demonstrado uma forte correlação entre
a Atenção Plena (MindFulness) e a capacidade de Empatizar. Ao praticar a Atenção Plena é
possível criar um espaço mental, permitindo às crianças conectarem-se umas com as outras
e aprenderem, aumentando o seu foco e estabelecendo ligação aos outros.
No Centro de Recursos de Educação Especial do Funchal, um projeto sobre Empatia
teve o seu início em 2015, e até 2018 foi desenvolvido em três escolas de 1º Ciclo do Funchal,
abrangendo 229 alunos e 10 turmas, desde a educação pré-escolar ao 4º ano. No ano
2017/18 foi possível trabalhar com 262 alunos, 16 turmas, três escolas, 18 docentes. No ano
letivo 2018/19, passou a incluir mais uma escola pública e outra privada.
Desde 2018 que tem sido possível iniciar uma avaliação qualitativa do projeto, em
termos de: Empatia, Mindfulness e emoções. A cada ano mais escolas têm mostrado
interesse em dar início ao projeto, também em Portugal Continental, atendendo aos
objetivos de: criação de um espaço seguro através de uma aprendizagem assente na
expressão emocional, e na escola como uma continuidade do seio familiar e vice-versa;
desenvolvimento de competências emocionais, permitindo olhar para si, conhecer-se a si
próprio, as suas emoções e a melhor forma de as gerir; orientação através do exemplo, em
que é na relação com o outro que é possível dar o exemplo tomando consciência da forma
como influenciamos o outro com as nossas atitudes diárias; e motivação para a prática da
meditação como ferramenta essencial para se conectar consigo e com o outro.
Palavras-chave: Empatia, Mindfulness, emoções, conexão.
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Resumo
Uma das opções para desenvolver a educação emocional consiste na aplicação dos
princípios dos Serious Games, adaptando jogos existentes, o que permite gerar atividades
lúdicas que exploram as dimensões emocionais através do storytelling. Na era dos jogos de
tabuleiro modernos, este trabalho pretende indicar alguns caminhos para a sua
compreensão como ferramentas de utilização para a educação emocional, de um modo que
seja fácil, flexível e adaptável.
Palavras-chave: Jogos de Tabuleiro; Serious Game; Educação Emocional; Storytelling.

O potencial educativo dos jogos
Os jogos despertam curiosidade e colocam-nos desafios. Ao fazerem isso de forma
divertida, preparam-nos para a vida, enquanto se lida com a frustração e conflitos. Ensinamnos a analisar comportamentos que permitem fazer projeções. Os jogos criam modelos que
simulam situações próximas da realidade. Podem ajudar a perceber as consequências das
ações tomadas no contexto de jogo, gerando-se potencial de aprendizagem,
tendencialmente graduais. Assim os jogos são poderosas ferramentas de resolução de
problemas e amplificação de expressividade, com forte componente pedagógica, pois é
possível experimentar sem as consequências negativas da experimentação real.
O prazer de jogar advém do sentido de progressão e de acumulação de experiência e
saber (Jarvinen, 2009). Os jogos relacionam-se com o saber-fazer, convertíveis em dinâmicas
educativas e formativas. Quando os jogos são sociais e criativos potenciam múltiplas
competências sociais e cognitivas, incluindo as emoções. Através dos jogos podemos
absorver informação e competências de forma inconsciente (Koster, 2014). No entanto, os
jogos são uma das formas mais consciente de envolvimento divertido, por incorporarem
avaliações de desempenho (Salen & Zimmerman, 2003). Ao jogarmos por prazer, os jogos
são uma forma eficiente de escapar a efeitos depressivos da vida contemporânea e explorar
a nossa realidade (McGonigal, 2012).
Clark Abt (1987) referia que estar motivado significa ter uma razão para agir, e que as
pessoas mais motivadas podem ultrapassar mais facilmente desafios. Lembrava como a
ausência de motivação condicionava o interesse dos estudantes. Abt sabia que as crianças
gostavam de jogar pelo fator dramático e interativo proporcionado pelos jogos. Mas para
que os jogos garantam aprendizagem é necessário que simulem realidades e cenários, que
evoquem conteúdos, e levem os jogadores a desenvolver competências, e assim também
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emoções. O segredo da aplicação de jogos consiste na conjugação da motivação dos
conteúdos num equilíbrio que garanta ambos os objetivos.
Jamais nos podemos esquecer que “brincar” é um conceito unificador dos indivíduos
e suas vivências com o mundo social ao longo dos tempos, e que através dessa análise
podemos explicar o comportamento humano e social (Amado & Almeida, 2017).
Ao jogar existe sempre uma relação com o perfil real e virtual que se assume no jogo,
sendo as emoções amplificadas por essas oportunidades geradas. Os jogos estimulam,
através dos seus designs, para atingir os objetivos definidos no sistema de jogo, segundo as
regras nele estabelecidas. Esses sistemas constroem mundos através de atividades
sistemáticas, narrativas e criativas onde os jogadores podem experimentar diversos tipos
de prazer: prazer intelectual, emocional, social e até físico (Dubé & Le Bel, 2003; Jarvinen,
2009).
Apesar do pensamento de Abt estar na base do desenvolvimento dos serious games
(SG), o conceito tem evoluído. Para Ralf Doner et al. (2016) qualquer jogo pode ser um SG,
tudo depende de como é utilizado. Será um SG se os jogadores aprenderem algo, mesmo
que não tenha sido esse o objetivo do design do jogo. No entanto, tendemos a considerar
que um SG é aquele jogo que desenvolve nos jogadores características, competências,
transmite informação, garantindo uma dimensão lúdica apelativa. Mas nada exclui que um
jogo desenhado como lúdico possa ser utilizado como ferramenta de SG. Mas a simples
aplicação destas dinâmicas não é uma solução milagrosa, pelo que os jogos têm de ser
desenhados, integrados e focados nos temas a tratar (Gordon et al., 2017). Por isso não
chega aplicar um qualquer jogo e dizer que se vai fazer um SG. Até porque um jogo tem
certos requisitos, caso contrário pode ser apenas uma dinâmica.

Os jogos de tabuleiro modernos
Os jogos de tabuleiro (JT) são tão antigos como a civilização, mas em finais do século
XX surgiu um novo tipo de jogo. Durante os anos de 1980, em paralelo com o
desenvolvimento dos jogos digitais, instituiu-se na Alemanha uma nova tendência de design
de JT. Esses jogos foram pensados inicialmente para adultos, mas devidamente integrados
na vida familiar alemã. Caraterizavam-se pelo design elegante, eliminando o fator de sorte,
favorecendo a tomada de decisão dos jogadores. Esses jogos eram desenhados para uma
duração predeterminada, com componentes alusivos a temas, mas com mecânicas fortes
ao nível da profundidade lógica e estratégica. Nestes jogos a competição era indireta, sem
confronto e eliminação de jogadores. Vencia quem fosse mais eficiente e competente, em
competição não destrutiva com os adversários. A minimização da aleatoriedade na decisão
das jogadas ajudava a desenvolver competências nos jogadores e a estabelecer relação de
causa-efeito entre as jogadas e o seu resultado do jogo. Este tipo de design foi tão marcante
que redefiniu a indústria mundial de jogos de tabuleiro no início do século XXI (Donovan,
2017).
Estes novos jogos têm despertado verdadeiras paixões e competido com os jogos
digitais. Algo que se nota no florescimento de “grupos de boardgamers” por todo o mundo
e também em Portugal, destacando-se grupos como os “Boardgamers de Leiria”, que têm
usado o hobby para implementar projetos sociais e educativos. Ao serem eminentemente
sociais, para além do tipo de e tema do jogo, estes jogos presenciais têm conseguido
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impor-se e criar o seu próprio público que busca principalmente o prazer da sociabilização
presencial (Woods, 2012).

Educação emocional
As emoções são vistas como a base que gera compreensão, cognição e interação com
os outros (Parker & Wampler, 2006). Mas as emoções também se relacionam com a tomada
de decisão perante a informação, o modo como definimos objetivos e regulamos as
interações com os demais indivíduos (Greenberg, Rice & Elliot, 1993).
Assim, e porque as emoções afetam tantas áreas da nossa vida pessoal e social
(Greenberg & Bolger, 2001), importa compreender e gerir estes múltiplos fenómenos.
Invoca-se uma necessidade de uma pessoa gerir as suas experiências emocionais de forma
a interagir com o ambiente de uma forma adaptativa (Shields & Cicchetti, 1998), incluindo a
capacidade de monitorizar o seu comportamento expressivo (Saarni, 1984). Esta regulação
é importante porque é uma capacidade essencial para a formação de relacionamentos
positivos (Fabes et al., 1999). O desenvolvimento dessa regulação emocional ocorre durante
a infância, fruto da autorregulação e dos fatores sociais, das convenções e regras coletivas
que ditam onde, quando e como se devem expressar as emoções (Ekman & Friesen, 1969).
Através do “faz de conta” as crianças têm a oportunidade de vivenciar experiências
emocionais e construir competências de regulação, ao poderem criar e modificar
comportamentos enquanto simulam serem outras pessoas (Howes & Matheson, 1992).
Estamos assim também perante um processo em que a criatividade se relacionada com o
pensamento divergente e o storytelling (Hoffman & Russ, 2012).
Quando ouvimos ou lemos uma história somos puxados para a cena descrita e
incentivados a sentir as emoções das personagens envolvidas. Neste exercício somos
levados para situações semelhantes, em que refletimos as nossas experiências e seus
significados pessoais. Assim as histórias evocam tanto imagens como emoções, criando
forte probabilidades para as recordarmos (Morgan & Dennehy, 1997). Mas ao remeter-nos
para algo de familiar, uma história tem também o potencial para nos mostrar algo de novo
sobre as nossas vidas e o mundo (Bell, 1992). Surgem assim plataformas de intervenção e
desconstrução de significados e comportamentos (Parker & Wampler, 2006).

Jogos de tabuleiro modernos à nossa disposição para a educação emocional
A etapa seguinte deste trabalho consistiu em identificar quais os JTM que se podem
utilizar na educação emocional. Recorreu-se ao maior portal internacional da especialidade,
ao Boardgame-geek (BGG), onde se regista cada jogo lançado, estabelecendo-se rankings
globais e por subtipos de JTM. Apenas jogos com mais de 30 avaliações entram no ranking,
que se baseia em médias Bayesianas, tendo em conta a votação dos utilizadores, com
classificações entre 1 e 10 no que toca à nota de qualidade geral. São também os utilizadores
que definem a classificação do jogo por tipo, tipologia das mecânicas que utiliza, temas,
duração das partidas, quantidade de jogadores que acomodam e complexidade dos jogos
(de 1 a 5). Será com base nestes rankings e classificações do BGG que se apresenta de
seguida a ordenação de alguns jogos passíveis de serem utilizados na educação emocional.
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No caso dos temas e mecânicas, a associação será feita ao “storytelling”, invocando as
relações entre gestão emocional e storytelling anteriormente feitas.
Tabela 1 – Seleção de 10 jogos, ordenados por ranking do BGG e para idades até aos 14 anos, em que
o storytelling é a mecânica dominante.

Título do jogo

BGG
Ranking

Complexidade

Idade
recomendada

N.º de
jogadores

Duração
(minutos)

Dixit Odyssey

184

1,22

8+

3 a 12

30

Tales of the Arabian
Nights

361

2,16

12+

1a6

120

When I dream

799

1,10

8+

4 a 10

20 a 40

Snake Oil

1354

1,16

10+

3 a 10

30

Once Upon a time:
the storytelling Card
Game

1417

1,39

8+

2a6

30

Funemployed

1670

1,19

13+

2 a 20

30

Rory’s Story Cubes

1992

1,14

6+

1 a 12

20

Trapwords

2177

1,20

8+

4a8

30 a 45

But Wait, There’s
More!

2920

1,10

14+

3 a 10

30

Braggart

3059

1,22

10+

2a6

30

Apresentou-se na tabela 1 uma sequência de 10 jogos ordenados por ranking no BGG,
em que o storytelling é a principal mecânica do jogo, podendo ser utilizados até aos 14 anos.
De notar que estas classificações são dinâmicas, podendo mudar, embora os lugares
superiores do ranking são mais estáveis. É também relevante ter em conta o nível de
complexidade e a idade recomendada, especialmente quando direcionados para
determinadas faixas etárias. A duração e o número de jogadores que cada jogo comporta é
igualmente importante para a sua utilização em atividades.
Há que lembrar que todos estes jogos foram inicialmente desenvolvidos como
produtos de diversão. Dado que são jogos analógicos, facilmente podem ser manipulados e
adaptados para realidades particulares que se pretendam explorar ou simplesmente
adaptar para o público-alvo desejado. Os jogos analógicos não têm as “caixas negas” típicas
dos jogos digitais (Donovan, 2017). As suas mecânicas são transparentes, facilmente
percetíveis, mesmo que complexas, e passíveis de transpor e adaptar para outras realidades
e casos.
Apesar de alguns dos jogos referidos deterem elementos de design que não encaixam
no estilo dito europeu, a influência é notória. Sem ela dificilmente estes jogos teriam tanto
sucesso de forma generalizada e poderiam ser utilizados como ferramentas educativas e
sociais. O design europeu de jogos de tabuleiro foi e continua a ser imensamente influente,
mas com a necessidade de captar novos públicos o desenvolvimento de novos produtos não
cristalizou e continua a influenciar novos jogos, reinventando e misturando conceitos.
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Conclusão
Tendo em conta que estamos numa era de imensa produção de jogos de tabuleiro
influenciados pelo design europeu, considerado moderno, e que estes jogos têm
demonstrado ser capazes de cativar multidões, será um desperdício não os utilizar.
Demonstrou-se uma relação entre a gestão das emoções e o storytelling, com muitos jogos
de sucesso a usarem isso como mecânica principal. Através destes jogos, que são produtos
de anos de teste e desenvolvimento, é possível transformar atividades de desenvolvimento,
treino e ensino em experiências lúdicas divertidas. A leitura inversa também pode ser feita,
a de aproveitar as brincadeiras para ensinar conteúdos. Por outro lado, existe uma grande
panóplia destes jogos para adultos, com uma grande parte deles a podem ser utilizados
também com crianças, o que permite também uma aproximação intergeracional e familiar.
As mesmas ferramentas podem ser utilizadas, de forma progressiva, tendo em conta o nível
de complexidade, para múltiplos públicos e em diferentes contextos.
Outra vantagem inegável prende-se com o facto de desenvolverem várias
competências em simultâneo. Ao escolher um jogo para usar como ferramenta de educação
emocional, não serão apenas os conteúdos ou competências dessa área que se
desenvolvem. Por serem ferramentas de grupo, independentemente das mecânicas, vão
desenvolver competências sociais. Mas também o pensamento lógico, dedutivo e
estratégico, pelas características típicas dos jogos de tabuleiro modernos.
O mercado atual dos jogos de tabuleiro modernos é muito dinâmico, surgindo
constantemente novos produtos, tornando a aplicação de jogos uma ferramenta
inesgotável. E se, por algum motivo, se precisar de um determinado jogo para um projeto
específico, conhecendo estes modelos de design, mais facilmente será possível adaptar um
jogo ou até criar um novo para o objetivo pretendido.
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Abstract
Social and Emotional Learning (SEL) supported by technology is an innovative
challenge in the area of education. Children who become skilled at SEL improve their
relationships with others and academic success. The efficiency of the SEL process in
emotional outcomes increase when it take place with young children in early childhood
classrooms. SEL is also an effective way to reach young children and youth who are most
vulnerable (e.g., problem behavior, involvement in bullying). Education technology is as a
tool that can enlarge learning when used adequately by educators and teachers.
A tool, called “StopBully”, that significantly contributes toward putting an end to
bullying and cyberbullying among school-aged children is presented. This tool was envisaged
as an application for mobile devices (smartphones and tablets), so that children could use it
at all times, but it can also run in PCs. It was designed explicitly to promote emotional
empathy and pro-social behavior toward the victims, particularly by children who passively
watch bullying events – so called bystanders.
We consider that influencing bystanders is key to the successful prevention of
(cyber)bullying, and that a higher empathic understanding of the victims’ condition will
increase proneness to help the victims. Also, we believe that children can learn through
observing social situations; consequently actively participating in an interactive technology
(a serious game) might contribute towards changing their behavior, because the game will
engage children’s attention and motivate them, and it will train them in strategies to prevent
(cyber)bullying.
Key words: Social and Emotional Learning; Technology; Bullying; Bystanders

Social and emotional learning
In recent years, the use of technologies as a tool for learning, has gained increasing
interest in the area of education. The report New Vision for Education: Fostering Social and
Emotional Learning through Technology (World Economic Forum, 2016) addresses the
importance of promoting competencies and character qualities, in parallel with foundational
literacies, to the overall success of students. Through social and emotional learning (SEL),
students can develop their skills, which will be critical, not only for their academic success,
but for their employment and educational achievement.
SEL is the process through which children and adults acquire and effectively apply the
knowledge, attitudes, and skills necessary to understand and manage emotions, set and
45

achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish and maintain positive
relationships, and make responsible decisions (http://www.casel.org/what-is-sel/).
According to international studies, children who master SEL skills get along better with
others, do better in school, and have more successful careers and better mental and physical
health as adults (e.g., Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2018). In addition, the development
of emotional skills in early childhood and in the curriculum is highly effective. McLeod,
Sutherland, Martinez, et al. (2017) reported that the most common practice elements,
such as emotion regulation, praise, and tangible reinforcement where identified to improve
emotional outcomes of young children in early childhood classrooms and that they are
efficient and effective ways to serve children and youth who are most vulnerable (e.g.,
problem behavior). Furthermore, by using education technology, the learning process can
be improved. Education technology can be a tool to increase and spin out the students’
learning.
In spite of the immense benefits and strengths of SEL and technologies, there are
some barriers to consider. In the literature there are few tools educators can use to assess
children's SEL that are usable, feasible, and scalable (McKown & Taylor, 2018). Still, there are
no consensus regarding how technology improve students learning, but one potential
reason for the lack of consistent findings is the lack of documentation of how teachers are
using technology to improve learning (McKnight, O'Malley, Ruzic, Horsley, Franey & Bassett,
2016). Therefore, teachers can play a critical role. To overcome some of these barriers, the
involvement and collaboration of all stakeholders is crucial and the mentioned report from
World Economic Forum (2016) highlight that no one-size-fits-all solution exists and to
increase the adoption of education technology for SEL it is necessary:
1) Improve awareness of SEL and the understanding of the positive outcomes of SEL;
2) Prioritize social emotional skills, because many stakeholders do not view social and
emotional skills with the same priority they assign to other education skills;
3) Develop appropriate measurements, since measurement is a key concern among
stakeholders, around the world, and it is one of the most important impediments to promote
SEL and one of the main barriers to teaching social and emotional skills;
4) Increase levels of funding and resources for SEL, such as training in SEL for teachers;
and
5) Adequate SEL programs and products, to decrease the gap in effective school-based
SEL programs available.
By using SEL, that also promotes academic success, our vision is to prepare today’s
students for the future, which will impact in a positive way individuals, families, organizations
and society.

Bullying and cyberbullying
Bullying is a type of aggressive behavior that involves intentionality, repetition over
time and abuse of power (Olweus, 1993) it is frequent during childhood and adolescence,
but prevalence varies between countries (Carvalhosa, 2008). In Portugal, 1 in 5 students is
involved in traditional bullying (face-to-face) or cyberbullying (online) (Carvalhosa, Moleiro &
Sales, 2009, Carvalhosa, 2009). It is a group phenomenon (Bauman & Yoon, 2014) and peers
who hear about or observe bullying – bystanders – may reinforce it (by laughing when
bullying occurs or by watching in silence) or prevent it (e.g. defending the victim). Whilst the
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important role of bystanders in bullying prevention is not new, little is known on the best
way to change bystanders’ behavior toward aiding the victim.
Bystander centered approaches establish the motivations and decision-making
processes of passive and active bystanders: Latané and Darley (1970) present a model with
stages of helping and factors that lead a person to decide whether or not to help, which does
not fully explain why some bystanders help and others do not, leaving out components such
as the role of peers. More recent research has focused on factors that promote pro-social
behavior in bystanders, such as Thornberg’s (2010) proposal of a model highlighting the role
of empathy and empathy-driven emotions in bystander situations. Also, in 2012, Melo and
Carvalhosa found the relationship between empathy and helping the victim, in bullying
situations. Nickerson et al. (2008) also argue that experiencing empathy towards a peer in
distress may drive the shift from passive bystander to helper, acting to stop the bullying.
Adequate decoding and responding to others’ emotions associates with high empathy (Dimberg &
Thunberg, 2012) and should be protective against bullying, as empathic individuals (bystanders and
potential victims) can better predict interaction outcomes; highly skilled emotion decoders should fare
better at this because real life emotion expression is subtle (Gaspar & Esteves, 2012) and accordingly
evoke only subtle emotional reactions (Gaspar & Esteves, 2011).
Given the limited bystander research and the lack of a theoretical support for antibullying programs, we propose a framework for a bystander intervention program that aims
to promote pro-social behavior - an Ecological Model for bystander action to prevent
bullying, rooted in social learning and social cognitive theories (e.g. Bandura), in the decision
model (Latané & Darley, 1968) – process through which an individual decides whether or not
help – complemented by the role of empathy (Thornberg, 2010) and the bioecological model
(Bronfenbrenner & Morris, 1998) –– with the inclusion of the techno-subsystem (Johnson &
Puplampu, 2008) – internet mediating interaction between the child and the microsystem.
Transforming this integrative model into practice is the challenge. The research project
StopBully uses interactive technologies based on the premise that video games teach and
influence behavior (Buckley & Anderson, 2006). More details about this project can be found
in a paper published in 2015 (Raminhos et al., 2015).
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Resumo
A complexidade da atividade de brincar, um comportamento aparentemente sem
sentido mas imediatamente reconhecido por qualquer observador, merece uma atenção
especial por parte da Psicologia. O presente texto articula-se em torno de uma muito breve
revisão da literatura, para ajudar a situar o “estado da arte” sobre o brincar, com referência
a autores clássicos mas igualmente a autores ou estudos mais recentes, no âmbito da
Psicologia do Desenvolvimento, da Psicologia Evolucionista e das neurociências. Procurouse, de seguida, esboçar uma definição (necessariamente incompleta) do brincar, a partir de
alguns dos autores mais relevantes nesta área, privilegiando-se os aspetos mais
consensuais. Nesse âmbito, foram abordadas algumas das funções associadas ao
comportamento de brincar, que remetem para o desenvolvimento cognitivo, emocional,
físico e para a aquisição de competências sociais. E foi dada particular atenção aos estudos
que defendem que o brincar promove, de algum modo, o crescimento emocional,
nomeadamente ao ajudar a regular as emoções, ao aumentar o autocontrolo e ao funcionar
como treino para lidar melhor com situações inesperadas. A tónica das palavras que se
seguem foi colocada na tarefa de realçar a importância do comportamento de brincar no
desenvolvimento infantil, assim como a pertinência de dar continuidade às pesquisas de
carácter empírico, que permitam aprofundar o conhecimento ainda incipiente de um dos
comportamentos mais cruciais da infância da espécie humana.
Palavras-chave: brincar, jogo infantil, funções e definições do brincar,
desenvolvimento infantil, autocontrolo, regulação emocional, treino para o inesperado.
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«Play» é a âncora da imaginação criadora das crianças,
dos adolescentes e dos adultos, e é um ingrediente crucial
das invenções que marcam as culturas.
António Damásio, “A estranha ordem das coisas”

Introdução e posição do problema
É do conhecimento vulgar que as crianças passam grande parte da sua infância a
brincar. Brincar parece ser (universalmente) o seu maior interesse comum, de tal modo que
quando duas ou mais crianças se encontram, sejam conhecidas ou desconhecidas, é trivial
perguntarem-se de imediato «a que vamos brincar?». É todavia menos sabido — mas ainda
mais importante — que tal comportamento é igualmente comum em muitas outras espécies
animais, especialmente entre os mamíferos, o que desde logo suscita um conjunto
significativo de questões genéricas acerca do seu sentido profundo, uma vez que,
aparentemente, não tem propósito (purposeless). Por outro lado, e tal como notam, entre
outros, Pellegrini e Bjorklund (2004), em referência à espécie humana, o seu custo (e.g.
calórico) elevado implica pelo menos a existência de uma ou de várias funções; de contrário,
não faria sentido ter sido selecionado no longo curso da evolução natural.
Não se deve, pois, ao puro acaso o interesse recente das abordagens evolucionistas
do comportamento (humano e animal), as quais começaram, finalmente, a enfatizar a
importância do brincar, nomeadamente em termos de sobrevivência e reprodutividade, em
algumas das espécies já estudadas. O assunto é vasto e há ainda muito por estudar. É, no
entanto, importante reconhecer que o interesse no seu estudo não é recente, tal como não
é recente a noção da sua importância. A atenção que Piaget e Vygotsky dedicaram a esta
matéria, para referir somente os autores que atingiram maior distinção, prova isso mesmo,
pelo que qualquer estudo fundamentado sobre o brincar deve consagrar, na revisão da
literatura, um espaço especial a esses assim como a outros dos chamados autores clássicos,
ainda que isso constitua o ponto de partida; sendo fundamental conhecer os resultados de
outros autores e estudos mais recentes em torno da definição do brincar e das suas funções,
informados pelos dados empíricos entretanto obtidos pelas abordagens evolucionistas e
neurocientíficas. A grande questão, hoje, já não consiste em aceitar a sua importância, mas
sim em compreender os modos pelos quais o brincar faz parte do desenvolvimento normal
e normativo das crianças, procurando de igual modo conhecer e compreender em que
medida a sua ausência, devida por exemplo ao excesso de ocupações de natureza escolar
ou extracurricular, pode comprometer tal desenvolvimento.

Definindo brincar
Apesar de ser fácil de reconhecer, não é fácil definir o que seja brincar. Algumas
características parecem reunir alguma concordância ou mesmo um consenso alargado
entre os diversos autores ou escolas de pensamento, como é o caso (por exemplo) do seu
caráter autotélico e desinteressado, perspetiva que teve origem na obra de Baldwin (Piaget,
1976, p. 95). Ou ainda o prazer inerente a quem brinca. Todavia, estas (ou outras)
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características não esgotam a definição de brincar nem, tão pouco, são exclusivas do brincar.
Pelo contrário, a complexidade deste comportamento aponta para uma definição
multidimensional, tal como sugerem Pellegrini e Smith (1989, p. 51).
É nesse sentido, justamente, que Rubin, Fein e Vanderberg (por exemplo) consideram
que brincar é o comportamento que reúne o conjunto das seguintes características: (a)
intrinsecamente motivado; (b) espontâneo, livre de sanções externas, sendo os seus
objetivos são autoimpostos; (c) distinto do comportamento exploratório; (d) envolvendo
fantasia (não é literal); (e) livre de regras impostas externamente; e (f) implicando um
envolvimento ativo dos seus participantes (cf. Rubin & Smith, 2017).
Smith e Vollsted, por seu lado, acrescentam à não-literalidade (elemento de como se
ou de fantasia) o afeto positivo (reconhecido pelo riso ou pelo chamado play face) e a
flexibilidade, critério estrutural que se refere às variações na forma e no conteúdo do
comportamento e das suas sequências (e.g. comportamentos exagerados, repetidos,
fragmentados, reordenados). (cf. Smith, 2010, p.7).
Gordon Burghardt (2011; mas veja-se também 2005) também aborda este critério
estrutural, ao afirmar que o comportamento de brincar se distingue do comportamento
estritamente funcional por apresentar pelo menos um destes aspetos: é incompleto
(geralmente através da inibição ou desistência de elementos finais), exagerado, desajeitado
e imaturo, ou envolve um padrão de comportamento com forma, sequência ou objetivos
modificados. Para além disso, o comportamento de brincar é repetido numa forma similar
(mas não rígida) durante, pelo menos, uma parte da ontogenia do indivíduo. Burghardt
acrescenta que o comportamento de brincar só se inicia quando as necessidades básicas
estão satisfeitas e há uma sensação de segurança. Referindo-se a todos os animais que
brincam, o autor menciona que para brincar, o animal tem que estar adequadamente
alimentado, saudável, sem stress (e.g. por perigo físico, condições climatéricas adversas,
doença, instabilidade social, disfuncionamento familiar) ou sem estar envolvido em
competição intensa (e.g. por alimentação, acasalamento).
Pellegrini e Bjorklund (2004) apresentam uma definição geral do brincar que afirmam
poder ser aceite pela maioria dos autores: “é um tipo de comportamento juvenil que se
parece com o comportamento funcional, mas a sua forma é tipicamente exagerada,
aparentemente menos séria, e tem componentes individuais rearranjadas em sequências
inusuais; é também descrito como uma classe de comportamentos cujos meios são mais
importantes que os fins” (Pellegrini & Bjorklund, 2004, p. 24), ou, por outras palavras, em
que as crianças estão mais interessadas na sua performance do que nos resultados.

As múltiplas funções do brincar
A literatura sobre esta matéria tende a realçar uma forte probabilidade de não haver
apenas uma função inerente à atividade de brincar, mas várias funções. Destaque-se nesse
âmbito o artigo de síntese de Burghardt (2011), resultado de uma revisão atenta de artigos
publicados no American Journal of Play: brincar permite exercitar a imaginação; promove
empatia; melhora a capacidade de negociação; ajuda a inibir de forma apropriada o
comportamento; é uma forma de descoberta e preparação para a realidade ou mundo do
trabalho; permite o aumento do desempenho cognitivo; ajuda a reduzir a obesidade; o
brincar de construção favorece o pensamento matemático; a atividade de brincar é central
na terapia infantil (ludoterapia) porque permite exprimir simbolicamente o mundo interno
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da criança. Dito por outras palavras e em síntese, a revisão de Burghardt, à qual se poderia
acrescentar trabalhos análogos de outros autores (e.g. Rubin & Smith, 2017; Coplan, Ooi,
Kiirkpatrick & Rubin, 2015), salienta funções importantes e normativas para o
desenvolvimento integral e saudável da criança, uma vez que se referem ao aumento de
competências cognitivas, físicas, sociais e emocionais.
Por seu lado Pellegrini (2011), cuja proeminência nesta área não é demais referir, faz
referência à importância que o brincar tem para o desenvolvimento neuromuscular e ósseo,
assim como para adquirir resistência física e aprender a economizar movimentos. O treino
físico está presente nas estereotipias rítmicas dos bebés (e.g. balouçar corporal, pontapear
de forma repetitiva), no brincar de exercício das crianças mais pequenas (e.g. correr, saltar,
trepar e rolar no chão) e no brincar social locomotor, uma forma de brincar vigorosa e
competitiva que envolve um contexto social. Nesta forma de brincar está incluído o roughand-tumble, que implica contacto físico como agarrar, empurrar, engalfinhar-se, rebolar,
prender, pontapear e sovar, num contexto não-sério e divertido; e o brincar à apanhada e
às escondidas, ou play-chasing (Pellegrini, Symons & Hosh, 2013, p.73; Fry, 2005, pp.54-56).3
Pellegrini (2011) atribui um efeito social ao brincar locomotor, uma vez que os rapazes
parecem usar o rough-and-tumble como forma de criar vínculos sociais com outros pares
masculinos. Através desta forma de brincar, constroem-se amizades, aprende-se e testamse capacidades sociais. Pellegrini avança com a hipótese de que, nos grupos sexualmente
segregados, onde as crianças brincam com seus pares de género, as crianças podem
começar a aprender os papéis sociais femininos e masculinos (Pellegrini, 2011, p.181; para
uma maior compreensão das diferenças de género observadas no brincar veja-se Geary,
1998; Pellegrini & Smith, 1998; Pellegrini & Bjorklund, 2004; Fry, 2005).
Enfim, vários autores consideram que o brincar de fantasia tem uma função
socializante e cognitiva. No seu “faz-de-conta”, as crianças vão criando uma “teoria da
mente”, desenvolvem empatia e aprendem a distinguir entre aparência e realidade (Rubin
& Smith, 2017). Para além de aprenderem a perspetiva do outro, as crianças treinam formas
de cooperação, negociação e resolução de conflitos (Coplan et al., 2015). Um estudo de
análise sequencial de comportamento realizado por Doyle et al. (1992) sugere que o brincar
de fantasia permite o aumento da complexidade das interações sociais reais (Doyle,
Doehring, Tessier, de Lorimier & Shapiro, 1992). Outra vantagem que tem sido associada a
este tipo de brincar é o desenvolvimento de competências linguísticas, requeridas para
manter a interação entre pares e negociar ou clarificar aspetos simbólicos da fantasia
(Pellegrini & Bjorklund, 2004; Orr & Geva, 2015).

3

Para uma melhor compreensão dos vários tipos de brincar, veja-se um estudo exploratório que realizámos

previamente e no qual apresentamos uma proposta de categorização tipológica inspirada nos trabalhos de Piaget,
Rubin, Pellegrini e Peter Smith (Pereira, 2018).
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Desenvolvimento emocional e social
Pellegrini e Smith (1998) verificaram que crianças com vinculação segura se envolvem
em brincadeiras mais sofisticadas de faz-de-conta, comparativamente às crianças com
vinculação insegura. Ou seja, parece haver relação entre o brincar, a qualidade desse brincar
e o desenvolvimento emocional das crianças.
Piaget realçou o papel edificante do brincar no desenvolvimento não só cognitivo, mas
também no âmbito emocional e social. Na sua obra La formation du symbole chez l’enfant
refere que criança começa a brincar pelo prazer de agir, motivada pelo sentimento de
domínio sobre as coisas, sobre o seu corpo e sobre os outros, extraindo dessa atividade um
sentimento de eficácia e poder (Piaget, 1976, p. 94). Quando, pelos 3 ou 4 anos, a criança
inicia o brincar simbólico, surgem outras funções do brincar: compensação de desejos
frustrados, realização de desejos e liquidação de conflitos, em que a criança procura aceitar
situações penosas ou desagradáveis (ibidem, p.119). E em fase mais tardia, com o declínio
do pensamento egocêntrico e início do período escolar, a criança começa a preocupar-se
com as exigências da reciprocidade social, que põe em prática nos jogos de regras (ibidem,
pp. 176-178).
Stuart Brown (2009), fundador do National Institute of Play com sede na Califórnia,
realça o quanto o brincar é importante para um desenvolvimento saudável a partir do
estudo intensivo de homicidas americanos. Nas entrevistas realizadas detetou uma
característica comum nesta classe de presidiários: a ausência de experiências de brincar
típicas enquanto foram crianças. Para além de haver, frequentemente, um historial de abuso
e solidão nestes indivíduos, falta-lhes o controlo dos impulsos, capacidade de empatia e
outras competências emocionais e sociais que a atividade normal de brincar com outras
crianças ajuda a desenvolver. Não parece ser fácil, em investigação, isolar o efeito do brincar
de outros fatores socioemocionais que podem condicionar o resultado da pesquisa.
Contudo, as experiências de privação do brincar realizadas por Bell, Pellis e Kolb (2010) com
ratos de laboratório tiveram esse cuidado. Impediram que os ratos juvenis brincassem de
rough-and-tumble com os seus pares, mantendo-os em contacto com fêmeas adultas, que
não brincam, mas que podem facultar outras aprendizagens de cariz social. O resultado da
privação de brincar nesses ratos juvenis é interessante: apresentaram défices
comportamentais de longa duração nas suas interções sociais, quando adultos, revelando
falta de controlo emocional, comportamento hiper-defensivo, elevada susceptibilidade ao
stress e tendência para se envolverem em conflitos agressivos, em escalada.
Rubin e K. Smith (2017) consideram, igualmente, que o brincar sociodramático ajuda
a desenvolver funções executivas, em particular a aquisição de autocontrolo e inibição dos
impulsos. Pelo facto das crianças terem que criar cenários imaginários em conjunto, há
regras que são acordadas mutuamente, é requerida atenção para agir segundo essas regras
e é necessário regular as emoções numa variedade de contextos.
Spinka, Newberry e Bekoff (2001) propõem que o brincar tem a função ancestral de
preparar todos os animais que brincam para lidar com situações imprevistas. Ao brincar, os
juvenis aumentam a sua capacidade de improvisar comportamentos, aumentando o leque
do seu repertório comportamental e a versatilidade dos mesmos. Numa perspetiva
evolucionista, brincar torna os animais mais adaptáveis a novas situações e por isso com
maior probabilidade de sobrevivência. Nesta hipótese de que o brincar ajuda a treinar para
o inesperado, existe igualmente uma componente de regulação emocional, uma vez que os
animais aprendem a não ficar incapacitados pelo medo ou susto perante situações que
55

podem desorientá-los temporariamente. A perda de controlo está sempre presente nas
brincadeiras de rough-and-tumble, nomeadamente no comportamento de self-handicaping,
em que o animal se coloca propositadamente em desvantagem (veja-se a este respeito a
investigação de Pellis, Pellis & Bell, 2010; e ainda os estudos de campo sobre o play-fighting
em Fry, 2005). O trabalho exploratório que realizámos anteriormente fundamenta-se desta
premissa teórica. Partindo da observação direta de crianças a brincar livremente em
contexto de recreio escolar, e não querendo limitarmo-nos ao brincar de rough-and-tumble,
que na nossa cultura não parece muito bem tolerado (os adultos separam as crianças
quando elas iniciam este tipo de brincar), foram categorizados os elementos de novidade
que surgiam nas brincadeiras e que exigiam uma readaptação dos participantes (Pereira,
2018). Caso estudos futuros venham a confirmar a existência efectiva desta característica na
atividade de brincar, isto é, a introdução de elementos ou situações que deliberadamente
provocam imprevisibilidade durante as interacções das crianças que brincam, o treino para
lidar com o inesperado pode bem ser mais uma função a levar em conta no brincar infantil.

O contributo das neurociências
Panksepp (2001, 2010) definiu a existência de pelo menos sete sistemas cerebrais
referentes a processos emocionais primários partilhados por todos os mamíferos, os quais
podem ser identificados por estimulação elétrica de certas zonas do cérebro (evocando por
consequência a resposta emocional associada). Um desses sistemas é o PLAY (grafado
intencionalmente em maiúsculas). Apesar de ainda não se saber a sua localização
neurológica precisa, sabe-se que se situa no subcórtex (Panksepp, Normansell, Cox & Siviy,
1994). Também há estudos sobre a expressão genética da neurotrofina BDNF em ratos, que
sustentam a hipótese de que brincar ajuda a desenvolver regiões superiores do cérebro
usualmente envolvidas nos processos emocionais (Gordon, Burke, Akil, Watson & Panksepp,
2003). Um outro dado descoberto é que o prazer obtido pela actividade de brincar parece
promover o aumento do fator de crescimento tipo-insulina (IGF-I, o qual, por sua vez, tem
efeito nos estados de afeto positivo (Burgdorf, Kroes, Beinfeld, Panksepp & Moskal, 2010).
Em experiências com ratos de comportamento hiperativo, induzido experimentalmente por
lesão no lóbulo frontal direito, Panksepp et al. (2003) verificaram que a exposição
prolongada ao que chamaram de “brincar terapêutico” reduziu o seu comportamento
impulsivo. Os autores concluem que brincar pode ajudar a reduzir a hiperatividade e
promover comportamentos inibitórios e de atenção ao meio circundante, pelo que os seus
estudos poderão dar um contributo considerável para o tratamento de crianças com
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (Panksepp, Burgdorf, Turner & Gordon,
2003).

Conclusão
Brincar é um comportamento complexo e multidimensional. Por esse motivo, nem
sempre é fácil recolher trabalho de investigação com resultados comparáveis e que permita
alicerçar um corpo de conhecimento que possa progredir de forma sistemática e contínua.
Procurámos compreender os autores atuais com trabalho de investigação relevante nesta
área, e com alguma convergência na definição, na tipologia e nas funções do brincar. As
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observações recolhidas através do método clínico de Piaget, e sua fundamentação teórica,
foram um ponto de partida para o trabalho de Rubin, e são uma referência importante para
Pellegrini e Peter Smith. As descobertas recentes das neurociências têm dado um contributo
empírico importante às hipóteses levantadas no campo da psicologia do desenvolvimento,
assim como da psicologia evolucionista. Esta última disciplina tem, por seu turno, ajudado a
compreender as funções do brincar de um ponto de vista adaptativo da espécie,
beneficiando de descobertas que têm sido realizadas através da observação do
comportamento de animais, o que aliás sempre inspirou o trabalho de autores clássicos da
psicologia, incluindo Piaget (e.g. Baldwin cit. in Piaget, 1976; Koehler cit. in Piaget, 1976,
p.104).
Brincar é um comportamento que não é funcional, no sentido em que aparentemente
não visa atingir um objetivo, mas é a própria performance de brincar que é importante.
Como diria Peter Smith (2010, pp.4-5), do ponto de vista da criança que brinca pode não
existir um propósito pois ela brinca apenas porque isso lhe dá prazer; contudo, para o
observador que investiga, o brincar tem várias funções. Referimos neste trabalho as funções
que têm sido identificadas em vários estudos: aumento de competências físicas, cognitivas,
linguísticas, sociais e emocionais. Brincar favorece o desenvolvimento da musculatura e do
esqueleto, da resistência e da força; o raciocínio abstrato e matemático; ajuda a distinguir
fantasia de realidade; a desenvolver o pensamento simbólico e a imaginação; a treinar
competências linguísticas na interação de pares; a criar laços sociais e construir amizades; a
aprender e treinar competências de negociação; a respeitar e assumir regras definidas pelo
grupo; a desenvolver a capacidade de empatia; aprender papéis sociais e de género da sua
cultura; a aumentar o autocontrole e a regular as emoções; e, provavelmente ainda, a treinar
para lidar com situações inesperadas, mantendo um nível baixo de ansiedade e de
capacidade de resposta. Pelo exposto, não se pode negligenciar a importância da atividade
de brincar para o desenvolvimento infantil. Panksepp e Stuart Brown alertam-nos para o
risco de não se deixar a criança brincar livremente com os seus pares. Para pais, educadores
e psicólogos, esta parece ser uma informação de assumida importância, especialmente
numa sociedade que cada vez mais estrutura as atividades das crianças, sem deixar tempo
nem espaço para que elas desenvolvam e criem livremente as suas brincadeiras com os
amigos.
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9
Incluir com afetos – um testemunho junto de crianças
migrantes/refugiadas
Sónia Farias
soniafarias@gmail.com
[ ل ك ش كراshukraan] foi a primeira palavra Árabe que aprendi, sendo “obrigada” a sua
tradução para a nossa língua. Terá sido, provavelmente, um prenúncio do sentimento de
todos os envolvidos num processo de acolhimento complexo e enriquecedor. Gratidão pelas
oportunidades, gratidão pelas experiências, gratidão pela partilha…
No início do ano letivo, à semelhança dos outros professores, eu não sabia o que me
esperava. Seriam, provavelmente, quatro ou cinco turmas com mais de vinte alunos cada,
um programa curricular para seguir e cumprir, momentos de avaliação e as chamadas
pausas letivas onde, supostamente, não se pensa na escola. Naquele ano, não foi isto o que
vivi.
Nos corações de F e S cabe o amor de um pelo outro e o amor por sete filhos, amor
que os levou a deixar para trás a sua cidade, Aleppo, o seu país, a sua família e a plenitude
da sua cultura.
Um setembro atipicamente quente, em 2017, recebeu a família JSM neste país
pequeno, acolhedor, caloroso e cheio de boa vontade. Depois de uma vida na Síria e três
anos num acampamento de refugiados na Turquia, Castelo Branco foi a cidade escolhida,
tendo sido o Agrupamento de escolas onde fiquei colocada naquele ano letivo aquele que
demonstrou genuíno interesse em acolher, incluir e ensinar a nossa língua às crianças da
família. Assim, duas semanas depois de terem chegado a Portugal, tiveram início as aulas de
Português Língua Não Materna. As crianças mais novas, NA, de 3 anos, e E de 4, foram
integradas num Jardim de Infância, tendo as outras cinco ficado juntas numa escola de
1ºciclo comigo: AB, um adolescente com 13 anos, J, um menino de 11 anos, AM, a filha mais
velha com 10 anos, NO, uma menina com 8 anos e M, um menino com 6 anos.
Desde o início, todos demonstraram real interesse em aprender a Língua Portuguesa,
sendo AB quem mais resistiu e quem se recusava sistematicamente a executar algumas das
tarefas propostas. Era notória e evidente a sua contrariedade em estar na escola, em
desempenhar tarefas escolares, em obedecer a regras, em cumprir deveres e em respeitar
quem o rodeava. De acordo com os pais, à data o jovem adolescente teria já 15 anos e,
provavelmente, o facto de se encontrar numa escola de 1ºciclo poderia estar a contribuir
para a sua falta de motivação.
O entrave inicial foi a língua: eu não falava Árabe e os meus alunos não falavam
Português. Fomos ultrapassando essa dificuldade através de linguagem não verbal e de
algumas ferramentas disponíveis online. A dada altura, senti que conseguíamos até
comunicar com o olhar, percebendo o âmago através do brilho, da profundidade e do
desvio.
Menos de um mês depois do início das atividades letivas, AB foi manifestando
desagrado em relação aos pais, tendo discutido várias vezes em casa, discussões
testemunhadas e relatadas pelos irmãos aos professores. Na escola, foi demonstrando
insatisfação, desagrado e tédio. Quando questionado acerca do seu estado emocional,
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sentindo-se incomodado, proferia um discurso, em Árabe, muito agressivo e acompanhado
de muitos gestos. Referiu, por diversas vezes, que pretendia voltar para a Turquia para
posteriormente voltar para a Síria, o seu lugar. Chegou mesmo a dizer-me que o Presidente
do seu país, Bashar al-Assad, queria os rapazes como ele para combaterem. Noutros dias,
pediu-me autorização para orar dentro da sala de aula, lá bem ao fundo, sem os olhares dos
irmãos e, muito menos, o meu. Anuí sem hesitar e a aula fluiu naturalmente, com alunos
atentos e empenhados sem olhar para trás uma única vez.
Face a este comportamento, os seus irmãos mantinham-se em silêncio, creio que até
envergonhados, de semblante carregado e apreensivo. Era evidente a liderança exercida por
AB na família, sendo que todos pretendiam agir em conformidade com as suas vontades,
tanto os pais como os irmãos.
Assumindo algum tipo de perturbação emocional, os pais dirigiram-se à escola
algumas vezes para me pedir ajuda, revelando cansaço, desânimo e alguma incapacidade
na resolução deste aparente problema. Em articulação com as várias entidades
responsáveis pelo acolhimento da família, foi-me solicitado um relatório quanto ao
comportamento, atitudes e desempenho de AB a fim de ser observado e acompanhado em
pedopsiquiatria. Logo na primeira consulta, foi-lhe diagnosticado um quadro de depressão,
tendo-lhe sido prescrita medicação que o jovem tomava de forma irregular, por vontade
própria. Inicialmente, dizia que a medicação o deixava sem forças e que não se sentia bem;
posteriormente, reconheceu que houve alguma melhoria, mas as tomas diárias não eram
rigorosas e os efeitos desejados levaram bastante tempo a surtir efeito.
AB era um jovem adolescente emocionalmente muito instável e com bastante
dificuldade em regular as suas emoções. Conseguia passar de um estado de euforia para
um estado de agressão em poucos minutos, ofendendo verbalmente quem o rodeava e
fazendo frente com um olhar ameaçador. Por várias vezes, dentro da sala de aula,
manipulava e obrigava os irmãos a manter a cabeça baixa e a não olhar nem falar para mim.
Devido a esta postura, fui muitas vezes para a escola de peito apertado, mas com uma
vontade enorme de o ajudar a desenvolver alguns mecanismos de defesa relativamente às
memórias, às vivências e às cicatrizes que trouxe da infância. A dada altura, no primeiro
período letivo, tinha dias em que lhe dava um gozo imenso contrariar-me, chegando a
ameaçar que enquanto eu estivesse naquela escola, ele jamais lá voltaria. Voltava sempre
na manhã seguinte. As suas competências socioemocionais foram trabalhadas, ainda que
de forma dissimulada, uma vez que AB rejeitava qualquer tipo de ajuda. O diálogo
motivacional e a tomada de consciência foram fundamentais para o desenvolvimento da
sua autorregulação e, consequentemente, da sua autoestima.
J era o segundo filho mais velho da família JSM, um pré-adolescente de 11 anos,
embora os pais afirmassem que tinha 14, com comportamento de criança mais nova,
constantemente a chamar a atenção dos adultos. À semelhança de AB, demonstrou algum
desagrado por estar em Portugal e recordava muitas situações vividas em Izmir, na Turquia,
cidade que os acolheu depois de terem deixado Aleppo. Manifestou alguma resistência à
aprendizagem de Português, recusando-se a trabalhar e desistindo facilmente, se
considerava a tarefa difícil. No entanto, era um menino afável e muito afetuoso. Era
frequente vê-lo dar beijinhos às crianças mais pequenas, dar palmadas nas costas às
professoras e auxiliares, sem maldade, e apertar as bochechas a colegas e professoras.
Quanto ao seu relacionamento com os irmãos, eram evidentes as quezílias com AM,
a irmã mais velha, com uma idade muito próxima da sua. Agrediam-se mutuamente,
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quer física, quer verbalmente, ficando a irmã em lágrimas na maioria das vezes. Com AB, J
mantinha um relacionamento de respeito. À sua frente, concordava sempre consigo, mas
mostrava-se revoltado para com o irmão quando este não estava. Nos intervalos, não
participava nos jogos coletivos que o irmão fazia com os colegas, uma vez que AB nem
sequer o permitia. Eram frequentes as suas queixas relativamente aos privilégios do irmão,
uma vez que o que este pedia aos pais, lhe era concedido, o mesmo não acontecendo com
J e os outros irmãos.
Tanto J como AB abandonaram a escola quando abandonaram Aleppo, não tendo
adquirido as competências exigidas num nível básico de escolaridade. Não reconheciam as
letras e não sabiam escrever os seus nomes. Do mesmo modo, manifestaram desde logo
algumas dificuldades em cálculos básicos de adição e subtração. Similarmente, o
cumprimento de regras na escola era algo que os ultrapassava, tendo sido manifestamente
difícil incutir-lhes esses princípios.
AM era a menina mais velha, com 11 anos, mas 13 de acordo com os pais. A sua
evolução foi notória dia após dia. Quando chegou, AM era submissa a todos, com uma baixa
autoestima, insegura e de semblante sempre triste. Eu e as minhas colegas apercebemonos que era ela a mais sobrecarregada da família, mas também a menos valorizada. Face às
evidências, AM passou a ser muito apoiada e protegida por todas nós, que fomos
enfatizando a igualdade de género na nossa cultura, algo que a menina foi interiorizando e
assumindo gradualmente. A meio do segundo período letivo, AM adotou uma postura mais
altiva, começou a responder com desagrado quando algo ia de encontro às suas vontades,
começou a desencadear discussões com colegas de outras turmas e tornou-se mais
impertinente. Na sua opinião, as professoras estavam sempre a falar dela, mantendo uma
atitude de desconfiança que a levava a questionar diretamente quem estava ao seu redor.
Porém, quando chamada à razão, acabava por ceder, ainda que com alguma relutância, e
acatar o que as professoras lhe diziam.
A par de NO, AM frequentou uma escola em Izmir, tendo adquirido algumas noções
básicas, fundamentais para aprender uma segunda língua, além de uma maior facilidade
nos cálculos simples.
NO era uma menina que tinha em si uma grande vontade de concretizar os seus
sonhos em Portugal. Querer “ser doctóra” era, quando a conheci, a sua ambição. A adaptação
também não foi fácil para esta menina de olhos doces, mas o mundo da fantasia inerente à
sua idade ajudou-a a contornar os obstáculos e a incluir-se de forma efetiva na escola. A sua
competência comunicativa revelou uma evolução que se evidenciava diariamente e era, de
todos os irmãos, a que revelava tanto uma maior apetência como aptidão para a
aprendizagem da Língua Portuguesa, mas também a que revelava uma maior facilidade no
cálculo, escrito e mental, e em situações problemáticas, apresentando um raciocínio
manifestamente rápido.
Enquanto aluna, era muito metódica e perfecionista, manifestando orgulho quando
constatava ter um bom trabalho. Por vezes, e considerando a sua idade, abstraía-se e
mergulhava num mundo colorido do qual só ela e as princesas faziam parte, voltando
imediatamente ao mundo real se chamada à atenção. Conseguiu manter uma boa relação
com todas as crianças da escola, exteriorizando apenas alguma desilusão e tristeza aquando
das discussões e antipatias desencadeadas pelos e com os irmãos.
M comemorou o seu sétimo aniversário em Portugal no dia da criança. Chegou tímido,
absorto no seu mundo, resistindo a tudo o custo à inclusão, à interação, ao contacto com
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toda a comunidade escolar. Os irmãos consentiam sempre as suas birras, os seus amuos e
os seus caprichos. Para o comportamento desadequado alegavam sempre que “ele era
pequenino, ele era bebé como a NA e a E”.
De facto, a intenção inicial era manter o pequeno M no jardim de infância com as duas
irmãs mais novas, mas o sofrimento demonstrado quando deixado lá, levou as educadoras
a optar por juntá-lo aos irmãos mais velhos. A fim de demonstrar que era ali o seu lugar,
demonstrou bastante interesse e motivação, realizando tarefas adequadas e adaptadas ao
seu nível. Na sala de aula, o seu olhar ia sempre em direção às irmãs, em busca de ajuda
para o cumprimento das tarefas propostas, retardando um pouco a sua autonomia. Talvez
por ter um filho da mesma idade, tentei sempre aconchegar M e dar-lhe colo, que ele insistia
em rejeitar, embora eu soubesse, no fundo, que era junto a mim que ele queria estar. O M
caprichoso foi dando lugar a um menino ternurento e, assim, houve uma diferença abismal
relativamente ao M que chegou em setembro e ao M que chegou a junho: tornou-se um
menino mais afável, mais compreensivo e sensato, procurando cada vez mais o meu
aconchego. No meio das outras crianças, era a minha mão que ele procurava, em eventos
dentro e fora da escola, os seus olhos buscavam os meus, quando me ia embora, pedia
sempre para ir para minha casa. Apesar disso, M tornou-se uma criança feliz na escola, fez
muitos amigos e partilhou brincadeiras e sonhos.
NA e E, de 3 e 4 anos respetivamente, frequentaram o jardim de infância e a sua
integração foi, desde o início, mais tranquila. Com idades muito próximas, apoiaram-se
mutuamente e envolveram-se desde logo nas atividades desenvolvidas pelas educadoras.
Foram muitos os incidentes críticos ocorridos dentro da sala e aula e na escola. Muitos
deles foram desencadeados pela adaptação, ou tentativas de adaptação, à nossa
alimentação. Ainda que fossem pedidos pratos que respeitassem os seus hábitos culturais
e religiosos, a falta de confiança na nossa palavra levava as crianças a rejeitar o almoço.
Foram muitos os almoços entre lágrimas e um enorme desconforto. Passavam muitos dias
só com os lanches, da manhã e da tarde, e a fruta fornecida ao almoço.
Em dezembro de 2017, no final do primeiro período letivo, chegou-nos a notícia de
que uma segunda família Síria, a família AA, chegaria a Portugal e que três dos cinco filhos
dessa família se juntariam a nós. Estávamos em plena época natalícia e a notícia chegou
como um presente. A turma ia aumentar e, pelo que percebemos na altura, as duas famílias
tinham laços familiares. Dezembro foi um mês frio, bonito e cheio de luz. Os meus alunos
nunca tinham visto e muito menos vivido esta época da forma como a maioria de nós a vive.
O encanto foi de tal modo arrebatador que pediram aos pais para decorar uma árvore de
Natal em casa, sendo este pedido concretizado. Viveram intensamente a festa de Natal na
escola, os cânticos, as peças de teatro e o brilho especial que todos temos e transmitimos
nesta época do ano.
Em meados de janeiro de 2018, NI foi o primeiro menino da família AA a juntar-se à
turma. Era um menino de 11 anos, aguerrido, corajoso e com imensa vontade de aprender.
Foi demonstrando, gradualmente, uma evolução satisfatória na aquisição da Língua
Portuguesa, preferindo a área da matemática em detrimento daquela. Ao mesmo tempo,
era bastante afetuoso e gostava muito de abraços, dados por sua iniciativa e recebidos de
sorriso rasgado. No entanto, era um pouco conflituoso e a sua postura era incompatível com
a de AB, o que levou a algumas agressões mútuas, verbais e físicas. Nestes momentos de
grande tensão, tentei sempre apaziguar o conflito recorrendo a um discurso calmo, a
exemplos de solidariedade e a alguns mecanismos de regulação da raiva que ambos tinham
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manifesta dificuldade em controlar. A chegada de NI fez com que as crianças da família JSM
aprendessem uma nova palavra: ciúmes. Todos, mas principalmente J, assumiram que
sentiam ciúmes com a chegada de NI, uma vez que eu tinha de dividir ainda mais a minha
atenção. A situação foi-se amenizando com o tempo, enquanto as crianças iam percebendo
que o carinho inicial se mantinha intocável.
NI juntou-se a nós numa altura particularmente bonita, quando andámos pela cidade
a cantar as Janeiras e a desejar um bom ano a quem connosco se cruzava.
[Imagem 3 disponível em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Dois meses depois, devido a um processo que colocou obstáculos vários na inclusão
destes jovens, dois irmãos de NI, H, de 13 anos, e AL, de 16 anos, juntaram-se finalmente a
nós. AL, um jovem adolescente muito empenhado e dedicado revelou, em pouco tempo,
uma evolução na aquisição da Língua Portuguesa fenomenal, enquanto H, revelou alguma
falta de interesse e, a par do seu irmão NI, entrava frequentemente em conflito com AB, que
nesta altura do ano letivo já queria demonstrar alguma melhoria no seu comportamento e
no seu autocontrolo.
A família AA tinha ainda dois filhos mais velhos, MO, com 20 anos, e AH, com 22 anos,
tendo ambos sido integrados em estabelecimentos de acordo com as suas idades e
necessidades. Tive conhecimento que MO foi integrado num curso profissional numa escola
secundária, enquanto AH, tendo paralisia cerebral, foi integrado numa instituição com apoio
específico. Não conheci AH, mas conversei algumas vezes com MO e posso assegurar que
era um jovem muito educado, com um desejo imenso de aprender a nossa língua e a nossa
cultura. O seu principal lamento era a falta de amigos, mas nas nossas conversas, além de
lhe dizer que já tinha uma amiga, eu, que o tempo lhe traria muitos e bons amigos.
A escola onde nos encontrávamos era uma escola de 1ºciclo com cerca de 40 alunos,
sendo a sua maioria crianças de etnia cigana. Assim, em parceria com algumas instituições
da cidade, foram desenvolvidas muitas atividades dentro e fora da escola, com vista à
promoção da inclusão destes jovens, bem como à promoção de competências essenciais
para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos ativos, benevolentes, generosos e
solidários. Outras atividades, desenvolvi sozinha com os meus alunos, uma vez que nem
sempre estavam dispostos a partilhar momentos de ludicidade com os colegas. Por algumas
vezes fomos ao parque da cidade, onde se soltavam, gritavam de alegria, subiam a árvores
e corriam.
[Imagens 4, 5 e 6 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

O carnaval foi outra festividade que os surpreendeu, não só pela grandiosidade de
festejos, mas pelo facto de nos mascararmos. Participamos no desfile da cidade, organizado
pela Câmara Municipal, e o tema escolhido foi uma homenagem a um artista albicastrense.
Naquele dia, transformámo-nos em telas decoradas até onde a imaginação permitiu,
trabalho que fomos desenvolvendo ao longo de algumas semanas. Mãos sujas, cheias de
tinta e de cola, cabelo cheio de lãs coloridas, caras pintadas e sorrisos rasgados. Foi desta
forma que surgiram os nossos quadros andantes:
[Imagem 7 disponível em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]
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O cortejo foi numa manhã fria e chuvosa, tendo desfilado pela cidade de mão dada
com AM, a minha menina-mulher que se sentia muito envergonhada pela “figura tonta” que
estava a fazer. Palma com palma, tentei transmitir-lhe segurança e confiança ao longo de
todo o percurso. No final do desfile, chegámos à escola molhados, despenteados,
esborratados, alguns com metade do fato, outros sem os adornos na cabeça, cansados e
felizes.
Com a chegada da primavera, chegaram os corações a saltitar e as paixões a
despertar. O comportamento de AB, por esta altura, estava já mais moderado e, por vezes,
gostava de assumir o papel de mediador na turma. Considerava-se demasiado velho para
estar naquela escola - “tu já viste, professora, eu tenho barba e estou aqui” – pelo que
considerou que podia tirar algum proveito desse avanço cronológico. Por diversas vezes
repreendeu NI, que continuava a revelar-se algo rebelde, procurando quezílias
propositadamente junto dos colegas das outras turmas.
A nossa escola foi convidada a confecionar espantalhos para colocar numa horta
comunitária da cidade. Todos contribuímos um pouco para o resultado final e coube-nos a
instalação dos espantalhos na horta, numa manhã que prometia ser de trabalho
colaborativo e agradável. Porém, nesse dia NI estava disposto a contrariar e J foi no seu
encalço. Ambos decidiram fugir da quinta que, por sinal, ficava muito distante do centro da
cidade e, obviamente, da escola. Foi AB quem decidiu assumir o controlo, repreendendo NI
e o seu irmão J. Apesar de tudo, conseguimos alguns momentos verdadeiramente felizes na
quinta:
[Imagens 8, 9 e 10 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]
[Imagem 11 disponível em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Quisemos o bem, plantámos o bem e o resto continuou a vir para bem.
Perto da pausa letiva correspondente às férias da Páscoa, as conversas fluíam em
Português entre todos. Foi deveras gratificante constatar que o Português deixara de ser
uma língua estranha para aquelas crianças, passando a ser o principal elo de ligação entre
elas e a sua nova vida.
A alegria tornou-se, gradualmente, na emoção mais vivida entre todos. No entanto,
todas as emoções foram sendo trabalhadas ao longo das semanas e de diversas formas.
[Imagens 12, 13 e 14 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Todos os dias os meus alunos me diziam, de uma ou outra forma, como se sentiam e
o que algumas situações despoletavam: “Professora, hoje não quero brincar porque estou
triste”, “Ele está com ciúmes porque acha que tu gostas mais de mim”, “Olha, olha as
bochechas do M! Ele está tão envergonhado”, “O meu coração bate por aquela menina;
estou feliz”, “Estou mesmo vaidosa com este trabalho que fiz! Ai, não é vaidosa, é orgulhosa”.
O meu coração também se foi enchendo de orgulho, muito orgulho.
[Imagens 15 e 16 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]
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O terceiro período chegou com um sentimento nostálgico de saudade antecipada. As
crianças sabiam que seriam semanas de consolidação de conteúdos e de preparação para
longos meses de férias. Neste período, AB foi inserido, juntamente com H e AL, em oficinas
de expressões na escola sede do Agrupamento, pelo que deixaram de estar comigo em
algumas tardes. Com esta mudança, os jovens rapazes conheceram novos colegas e
professores, mas AB voltou a adquirir um comportamento de provocação para com os
adultos que com ele trabalhavam. Tentei sempre inteirar-me do que se passava, mantendo
o contacto com alguns professores da outra escola, com membros da direção e com o
próprio AB, que contava sempre uma versão diferente do que ocorrera. Felizmente, H e AL
agiram como elementos apaziguadores e foram dando o exemplo a AB que, a dada altura,
começou a acatar as palavras e as ações dos seus colegas.
Na nossa escola, o nível de exigência académica ia aumentando, uma vez que as
crianças superavam todas as expetativas. Nesta fase, já conseguiam ler e interpretar textos
sem dificuldades, elaborar elas próprias um texto, pelo que os bilhetes e as cartas para a
professora, acompanhadas de flores, começaram a ser uma constante.
[Imagens 17, 18 e 19 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

O bom tempo de primavera proporcionou mais saídas, mais passeios e mais visitas.
Foi-nos proporcionada uma visita ao aeródromo de Castelo Branco, naquele que foi para a
maioria das crianças o primeiro contacto com meios de transporte aéreos.
[Imagens 20, 21 e 22 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Adotámos uma cegonha num centro de recuperação de animais selvagens que, após
alguns meses, devolvemos ao seu habitat natural:

[Imagem 23 disponível em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Confecionámos, com o apoio de várias instituições da cidade, vestidos em pano cru e
decorámos camisolas que as crianças mostraram num desfile. Foi uma semana de azáfama,
quais semanas de moda das grandes cidades. Após algum retraimento inicial, o desfile
acabou por ser um verdadeiro palco de cor, luz e sorrisos imensos.
[Imagens 24, 25. 26 e 27 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Numa manhã soalheira fui surpreendida com um prato de biscoitos que “a mamã fez
para ti”. Eram umas bolachinhas com um suave sabor a erva-doce, decoradas com nozes e
pistachios. Fomos partilhando sabores dos nossos países, nesta altura já com poucos
receios e com mais confiança do que estava no prato. Este desejo de partilha levou-nos a
participar na feira das sopas do Agrupamento, realizada na última semana de aulas, e na
qual participámos com uma sopa Síria. As duas mães foram à escola cerca de uma semana
antes para me ensinarem como cozinhar a sopa. Era uma sopa de lentilhas, com alho,
cebola, entre outros, e malagueta como ingrediente principal. Anotei tudo, mas no dia da
feira pude contar com a preciosa ajuda das mães e de A para cozinhar duas grandes panelas
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de sopa. Foi uma tarde esplendorosa, de partilha de sabores, de encontros e reencontros,
de balanços e de expectativas.
[Imagens 28 e 29 disponíveis em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Os últimos dias foram de arrumações da escola, da nossa sala e de ideias. Foi de
lágrimas nos olhos que fomos descolando da parede os trabalhos, que fomos colocando
algumas fichas nos dossiês, que arrumámos as mesas e as cadeiras. No último dia, AB,
depois de arrumar os seus pertences, pediu-me, sem me olhar nos olhos e com lágrimas a
correr pelo rosto, para ir embora no intervalo da manhã. Autorizei o seu pedido, dei-lhe um
abraço e ele saiu a correr da escola. Os irmãos e os restantes colegas ficaram na escola até
à hora de almoço, altura em que nos despedimos com a certeza de que não seria um
“adeus”, mas antes um “até já”. Fizemos juras de amizade, de comprometimento e de eterna
lembrança.
Com o início das férias começaram os contactos quase diários via mensagens de
telemóvel e também através de redes sociais. Além disso, conseguimos marcar alguns
encontros para trocar abraços, beijinhos e novidades. Todos pensaram que eu os
acompanharia no ano seguinte, mas o sistema de ensino não o permitiu. A turma foi
separada: AB foi transferido para outro agrupamento e passou a frequentar um curso
profissional; AM e J foram inseridos numa turma de 2ºciclo na escola sede do Agrupamento;
NO, M e NI ficaram na escola onde nos conhecemos; AL e H foram inseridos em turmas de
3ºciclo na escola sede do mesmo agrupamento; NA e E continuaram a frequentar o jardim
de infância. Entretanto, a doce e corajosa mãe engravidou novamente e B, um menino de
nacionalidade Portuguesa, nasceu em abril de 2019. A família fez questão que eu
conhecesse o pequeno B, pelo que já fui a sua casa e pude afagar, não só B, mas todos os
pequenos JSM. Não mantenho contacto regular com a família AA, mas através das redes
sociais sei que estão felizes e realizados em Castelo Branco.
[Imagem 30 disponível em: https://livrobrincar.wixsite.com/basededados]

Com esta experiência que ultrapassou o campo profissional, pude comprovar que
os afetos traduzem qualquer língua, ensinam qualquer área disciplinar, toleram e superam
qualquer expetativa. Um processo de inclusão focada nestas crianças deve ir para além da
escola, e foi nessa perspetiva que pretendi trabalhar. Em articulação com as outras
professoras da escola e com todas as entidades responsáveis pelo acolhimento destas
famílias, promovemos o diálogo intercultural com respeito pela diversidade e recorremos à
componente lúdico-pedagógica com vista à introdução e desenvolvimento de vários
aspetos, não só académicos, mas também culturais com todas as vertentes inerentes a
estes. O trabalho desenvolvido implicou o envolvimento de toda a comunidade educativa
num trabalho que se pretendeu colaborativo e que facilitou a adaptação ao país e, em
particular, à cidade de Castelo Branco, a autonomia, o reconhecimento e identidade cultural,
a aquisição da Língua Portuguesa e as competências socioemocionais. Um trabalho de todos
e para todos.

Nota: Todas fotografias foram utilizadas com o consentimento dos encarregados de educação.
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Resumo
Brincar não é meramente um comportamento menor ou trivial nas crianças. Pelo
contrário, é ou faz parte de uma função adaptativa crucial, existente em muitas espécies de
mamíferos, preservada pela ordem natural da evolução da vida no planeta e evolvida ao
longo de milhões de anos. O seu sucesso neste âmbito prova aliás, por omissão, a sua
importância fundamental. Por seu lado, tal visão evolucionista apoia-se em dados recentes
das neurociências, que revelam a existência de (pelo menos) sete regiões subcorticais
ancestrais no cérebro dos mamíferos, das quais uma é dedicada à função de brincar; o que
permitirá eventualmente, nomeadamente através da triangulação de estudos (sobre o
cérebro, a mente e o comportamento) em várias espécies animais, chegar a uma
compreensão e a uma explicação mais completas de tal comportamento, cujas aplicações e
implicações na Psicologia do Desenvolvimento e na Psicopatologia Infantil, entre outras, não
é necessário enfatizar.
Palavras-chave: brincar; evolucionismo; jogo infantil; neurociências; Psicologia
Evolucionista
1. O ilustre geneticista e biólogo evolucionista Theodosius Dobzhansky esteve na
origem de uma das frases mais discutidas, e mais vezes repetida, na literatura e na história
das ciências biológicas: «Nothing in biology makes sense except in the light of evolution».
Esta ideia, por sua vez inspirada pela elegante formulação de Teillard de Chardin de que a
evolução é uma luz que ilumina todos os factos, tem a virtude maior de vincar (justamente)
o facto de que é muito difícil compreender algo — seja o que for — em Biologia, sem se
compreender ou conhecer primeiro por que razão esse «algo» apareceu na filogenia da
espécie, qual a sua função, por que razão se manteve ou se transformou ou evolveu. Seja
esse «algo» um órgão ou função do corpo, um processo fisiológico ou até um esquema inato
de comportamento. A evolução é verdadeiramente uma luz, em termos epistémicos, que
— desde os clarões de espírito de Darwin e de Wallace até hoje — não deixou nunca de
brilhar. Nem deixou de esclarecer e de dar sentido a muitos dos fenómenos biológicos que
constituem a escala integral da disciplina da Biologia, desde o gene até à espécie.
A Psicologia, ainda hoje enlevada pela retórica encantadora mas assaz fantasista (do
ponto de vista epistemológico) propagada e propagandeada pela sua corrente dominante,
parece todavia continuar cega à luz da Evolução. É verdade que não deverá existir, quase de
certeza, nenhuma personalidade de relevo na sua história (remota ou recente) que se tenha
alguma vez atrevido a confessar um desconhecimento completo da tese evolucionista
proposta por Darwin, ao menos nos seus rudimentos. Pelo contrário, alguns dos vultos —
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de Freud a Pavlov — que marcaram os anos iniciais e formativos da Psicologia, enquanto
disciplina científica, confessaram abertamente uma admiração sem limites por Charles
Darwin. Aliás, a publicação em 1859 da sua magnum opus despertou mais vocações
científicas na própria Psicologia, pelo menos entre tais vultos, do que qualquer outra obra,
publicada em data anterior ou posterior. Além disso, existe um número reduzido — embora
algo significativo, em termos de influência — de nomes no campo da Psicologia cujo
conhecimento erudito, e não apenas superficial, do pensamento darwiniano — que
entretanto foi refinado e expandido por sucessivas «sínteses» — acabará mais tarde ou mais
cedo por produzir frutos, em termos de conhecimento científico.
Mas o conhecimento, mesmo erudito, das teses evolucionistas não significa que estas
tenham tido alguma aplicação de relevo na disciplina. Não tiveram, pelo menos a nível global
— regra esta que é desafiada basicamente e somente pelos esforços, por vezes
exageradamente prosélitos, dos defensores da chamada Psicologia Evolucionista. Muito
especialmente, não existe ainda hoje a noção de que também em Psicologia, nada (ou muito
pouco) faz sentido, a não ser à luz da Evolução. Antes pelo contrário, um tal argumento
desperta quase de imediato clamores exaltados de indignação, e atitudes obstinadas de
resistência, como se a espécie humana estivesse acima das leis básicas que regularam e
regulam o aparecimento e a evolução de todas as outras formas de vida no planeta Terra.
Como se o cérebro humano não começasse por ser um conjunto de células, um órgão físicoquímico e biológico, sujeito a constrangimentos fisiológicos e princípios semelhantes aos
dos cérebros e dos sistemas nervosos de outras espécies. Ou, enfim, como se a mente que
resulta do funcionamento desse cérebro e dos seus processos fisiológicos surgisse, ao
nascimento, como uma mitológica e virginal tabula rasa, quase inteiramente despida de
qualquer informação ou «programação» prévias; e mostrando, a partir desse dia, uma
misteriosa e pouco esclarecida capacidade de se preencher ou de ser preenchida e de se
auto-organizar ou de ser organizada pelas — e apenas pelas — experiências de vida. Pois
que, no fundo, a presunção de que a espécie humana é única e está acima de todas as outras
espécies animais, ainda não morreu, mesmo um século e meio após a publicação da Origem
das espécies. Tal como não morreu o antropocentrismo humano, nem a vaidade de alguns e
de algumas dos seus representantes, que continuam a recusar com tenacidade e estrépito
a «destruição da ilusão narcísica» intuída genialmente por Freud (1917) há mais de cem anos
e, ao invés, opta — tal antropocentrismo — por considerar-se como fazendo parte de uma
espécie única, criada à imagem e semelhança de um ser sobrenatural ou de uma divindade
muito superior, ultrapassando — como? através de que mecanismos ou processos? — a sua
mera condição biológica.
A realidade, aliás também vincada por Freud e por outras personalidades de elevada
ilustração e competência, começando por Darwin, é que a espécie humana não é melhor
(nem pior) do que as outras espécies animais; nem é essencialmente diferente de algumas
delas. As diferenças que existem, especialmente ao nível da cerebralização, não resultam de
princípios ou mecanismos de funcionamento exclusivos, que violem as leis mais básicas da
matéria física, dos processos químicos ou da própria vida. Isso é impossível. Na prática, a
Psicologia, se se quiser afirmar (e fazer respeitar) como disciplina científica, terá
obrigatoriamente que colocar de lado quaisquer ilusões narcísicas ou idealizações criadas
pelo amor-próprio hipertrofiado da espécie homo sapiens, e considerar a realidade tal como
ela é. Na sua totalidade. E a totalidade da realidade psicológica da espécie humana é um
composto de entidades diversas, das quais algumas, não sendo propriamente tangíveis,
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tendem a ser definidas (hipoteticamente) como possuindo uma grande nobreza — o
exemplo mais evidente é a inteligência; acreditando-se além disso que são supostamente
(mas erradamente) únicas ou exclusivas da condição humana. Enquanto que outras,
geralmente observáveis sob a forma de comportamentos concretos, tendem a ser —
também por isso mesmo — trivializadas ou desprezadas como se tratando de entidades
menores ou de menor importância ou relevância para a compreensão e explicação da
mente. O brincar, tido como uma mera característica vulgar da infância humana, faz parte
desta última categoria; o mais erradamente possível. A prova mais fundamental e mais
irrefutável da importância do brincar é, por omissão, o simples facto de existir, ao fim de
vários milhões de anos de evolução da vida no planeta. A (salvo seja) Natureza é impiedosa:
nenhum processo com custos não triviais, nem que seja em termos meramente calóricos,
persiste durante milhões de anos se não tiver um real valor adaptativo, em termos de
sobrevivência ou de reprodução ou de ambas as coisas. Dito de uma forma muito simples:
o comportamento de brincar, que já existe em espécies animais que precederam em vários
milhões de anos o surgimento do homo sapiens, ou até de todos os primatas, tem
insofismavelmente que ter um valor (adaptativo) muito importante ou até crucial. A grande
questão é compreender que valor é esse. Qual é o seu fim ou fins? Que funções adaptativas
fundamentais serve? Quais são os mecanismos fisiológicos e neurológicos envolvidos?
Quando e onde surgiu? Como se manifesta e que modalidades tem, na espécie humana e
noutras espécies? (Etc.)
2. Jaak Panksepp (1943–2017), um dos nomes mais erradamente (e mais injustamente)
ignorados pela corrente dominante da Psicologia, foi um dos autores e proponentes de uma
putativa e muito interessante tipologia das emoções, definidas em termos neurológicos e
das suas origens evolucionárias, no contexto de uma (também putativa) nova disciplina
científica — «affective neuroscience», na palavra do seu autor. A obra de síntese The
archaeology of mind, escrita em parceria com Lucy Biven, apresenta de modo excelso tal
tipologia e tal disciplina, e é de leitura obrigatória para quem as quiser conhecer melhor,
desde a sua estrutura neurológica até às suas múltiplas implicações e aplicações (cf.
Panksepp & Biven, 2012).
Para efeitos deste texto introdutório, é suficiente referir (por alto) aquela que talvez
seja a tese principal de Panksepp e que poderá vir simultaneamente, perdoe-se a ousadia,
a constituir um dos maiores contributos para o progresso do conhecimento em Psicologia
do Desenvolvimento e da Psicopatologia Infantil nos próximos anos: a existência de regiões
(ou circuitos) subcorticais ancestrais no cérebro dos mamíferos, correspondendo a (pelo
menos) sete sistemas afectivos básicos, universais e fundamentais. Dos quais, para resumir
ao máximo a argumentação, um parece ser dedicado à função de brincar. Ou, dito de uma
forma um pouco mais precisa: que se trata, ao que tudo indica, de um sistema específico e
dedicado ao conjunto diversificado de comportamentos (de natureza lúdica) que provocam
um determinado tipo de prazer em todos os mamíferos infantis ou juvenis.
A argumentação de Panksepp é vasta e sofisticada, estendendo-se ao longo de uma
literatura científica extensa, mas não prolixa, cuja leitura se recomenda vivamente e cuja
vastidão é o resultado natural da sua considerável pesquisa empírica — em especial com
ratos — a qual, obviamente, alicerça as suas teses. Sendo que ao instrumentalismo da sua
notável base empírica, Panksepp contrapõe uma outra força poderosa, que o complementa
e que (até) o transcende: o realismo epistemológico ou científico, sobre o qual construiu
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uma notável capacidade de explicar. Faz parte desse realismo, por exemplo, a sua proposta
de uma abordagem formalmente lógica mas rara, pelo menos em Psicologia: a triangulação
de estudos sobre o cérebro, a mente e o comportamento, estudos esses que não se
restrigem ao ser humano e, pelo contrário, são alargados a outras espécies entre os
mamíferos
Não é possível apresentar, nestas linhas e em poucas palavras, uma panorâmica
sequer desse universo teórico e empírico. É todavia possível sublinhar a importância de uma
tal abordagem para a compreensão e explicação, em termos fundamentados, desse
comportamento complexo que é, afinal, o brincar; na realidade, muito mais complexo e
plurideterminado do que durante séculos se imaginou — ou, sequer, se concebeu.
Comportamento cujas características principais provocam tantas vezes a perplexidade de
quem o estuda — a sua aparente falta de propósito, o facto de ser autotélico e
desinteressado, o prazer inerente que causa, etc. (Para uma síntese de outras
características, veja-se «Crescer a brincar e com emoção: A importância do brincar no
desenvolvimento infantil», neste volume.) É igualmente possível enfatizar a significância dos
contributos de Panksepp, em si mesmos (a solo ou em co-autoria com outras pessoas), mas
sobretudo como porta-estandarte das abordagens pluridisciplinares, articuladas (por
exemplo) em torno de triangulações semelhante ou análogas, que tenham em conta os
sistemas cerebrais envolvidos, a observação e o estudo cuidadosos de indivíduos de várias
espécies de mamíferos e, enfim, a análise psicológica de seres humanos, nomeadamente na
obtenção de dados acerca das suas experiências. Assim como é possível — enfim —
compreender o alcance e as aplicações e implicações do conhecimento fundamentado
acerca do brincar e do jogo infantil na Psicologia, especialmente na Psicologia do
Desenvolvimento e na Psicopatologia Infantil: se, tal como tudo indica, tais comportamentos
desempenham funções adaptativas cruciais no desenvolvimento humano, escolhidas e
preservadas (enquanto tal) ao longo de milhões de anos de evolução, então é crucial
conhecer, compreender e conseguir explicar quais os possíveis efeitos da sua ausência, de
eventuais disfuncionalidades ou de quaisquer obstáculos à sua realização. Mais
especificamente: a discrepância entre as condições e estilos de vida hodiernos, pelo menos
nas sociedades industriais e pós-industriais, e as condições e estilos de vida que marcaram,
justamente, o ambiente (social, mas não necessariamente físico) no qual a espécie humana
evolveu, pode estar a criar (nessas mesmas sociedades) problemas mais ou menos sérios
no desenvolvimento infantil, por várias razões, incluindo a possibilidade de tornar
inadequados ou disfuncionais alguns esquemas de comportamento inatos.
Dito de uma forma um pouco diferente, recorrendo a um exemplo corriqueiro: o
excesso de ocupações de natureza escolar ou extracurricular, que caracteriza hoje a vida de
um número significativo de crianças nessas sociedades, limitando as ocasiões e os
momentos de jogo livre, pode comprometer tal desenvolvimento. Na prática, o típico deficit
de tempo e de oportunidades para brincarem de forma espontânea e «natural» — de forma
autotélica, desinteressada, prazenteira, sem aparente finalidade, etc. — e sem estarem
sujeitas a elementos indutores de «stress» (físico ou psicológico), pode estar na origem de
quadros psicopatológicos infantis e juvenis, inexistentes ou vestigiais até ao século XX, mas
cuja prevalência tem vindo a aumentar; piorados ou não pelo efeito de eventuais comorbilidades. Tal como a substituição dessas brincadeiras no mundo real pela imersão em
ambientes vituais, pesados em estimulação sensorial mas indigentes em termos de trocas
sociais reais — ou a utilização mais ou menos compulsiva de jogos vídeo («online» ou não)
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e até mesmo dos chamados media sociais; realidades tanto mais preocupantes, quando
parece ser certo que a utilização (e dependência) de tais dispositivos assenta em ligações ao
sistema hedónico do cérebro.
3. Pergunte-se a crianças o que é que elas gostam mais do que qualquer outra coisa,
sugerem Panksepp e Biven, e a resposta será quase de certeza e invariavelmente «brincar!»
(Panksepp e Biven, 2012; p. 251). Não é certamente por acaso: entre outras razões, incluindo
neuro-estruturais, a química cerebral associada ao comportamento de brincar é muito
poderosa, no sentido em que o reforça desde tempos muito remotos — milhões de anos,
na verdade. A ampla libertação de opioides no sistema nervoso, verificada e confirmada
através de diversas técnicas, durante o brincar, embora seja somente um exemplo, deveria
constituir prova suficiente da importância magna desse comportamento, assim como de
toda a estrutura neural — em particular as regiões ou circuitos subcorticais ancestrais —
que lhe subjaz e que o permite. Quer na espécie humana, quer em numerosas espécies que
a precederam. A prova inversa, inibir os comportamentos de brincar pela simples
manipulação farmacológica (abstraindo aqui quaisquer considerações éticas, para efeitos
retóricos ou de simples debate académico de ideias), deveria calar as vozes relutantes.
Uma criança que salta e corre, brincando com outras crianças e rindo pelo simples
facto de o fazer, é uma espécie de imagem primordial da Humanidade, de tal modo essa
experiência — o brincar — é universal; tão universal quanto o nascimento e a morte. É um
arquétipo, no sentido jungiano, se se preferir um jargão um pouco mais técnico. Mas é, ao
mesmo tempo, uma imagem do futuro, dos próximos anos ou décadas, no que diz respeito
à pesquisa científica, no domínio específico das neurociências e, esperemos, da Psicologia.
Se hoje sabemos muito mais sobre o brincar do que sabíamos há somente uns vinte anos,
na verdade sabemos ainda muito pouco. Neste campo como noutros, felizmente está ainda
quase tudo por fazer.
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