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Resumo Nem sempre a relação professor-aluno é bem sucedida, pois podem surgir questões de 

descontinuidade no processo de escolarização que culminem no seu fracasso, e entre eles, a 

dificuldade de aprendizagem. Alunos crianças que, de acordo com a avaliação do professor, não 

apresentam o rendimento acadêmico esperado pelo sistema educacional. Desta forma, para propor 

um olhar diferenciado sobre a dificuldade de aprendizagem, a relação do ser humano com o brincar 

e daquilo que ele favorece para a ação pedagógica, constitui-se um caminho possível na concepção 

deste trabalho. Assim, traçamos como objetivo geral investigar como o brincar permite ao professor 

e ao aluno entrarem em diálogo possibilitando ao professor conhecer de maneira mais profunda os 

processos de aprender e pensar de seus alunos, em particular, daqueles que enfrentam obstáculos no 

processo de aprendizagem. Para compreender a realidade escolar utilizou-se a Psicologia Histórico-

Cultural com delineamento qualitativo. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do DF, tendo 

como colaboradores uma professora regente em turma do 3º ano - anos iniciais e sua turma. A 

investigação consistiu na observação participativa do contexto de sala da aula e entrevista com a 

professora. Os resultados indicaram que o professor por meio do brincar pode se comunicar com o 

aluno para compreender melhor seu processo de aprendizagem e que durante a brincadeira a criança 

modifica seu comportamento, assumindo o polo ativo. Importante considerar que para atingir esse 

propósito o professor deve entender o desenvolvimento humano como singular e diverso e se 

constituir como professor investigador. A escolha pelo brincar se justifica por ser responsável pelas 

principais mudanças nos processos psíquicos da criança e pelo fato de que, quando a criança brinca, 

ela age de forma natural, permitindo ao professor fazer uma leitura do seu desenvolvimento. Por fim, 

destacamos que os resultados demonstram também que as questões que consubstanciam a relação 

professor/aluno são decisivas para o sucesso na aprendizagem. Quanto à relevância acadêmica e 

científica do presente estudo investigativo, situam-se na possibilidade de colaborar para ampliarmos 

a compreensão do desenvolvimento humano como complexo, heterogêneo, histórico e cultural, e o 

brincar como estratégia pedagógica que auxilia o professor a compreender seus alunos e facilitar o 

seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 
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