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A presente produção textual tem o objetivo de apresentar algumas reflexões a respeito
do espaço do brincar na infância, como parte do trabalho que constituirá a Tese de Doutorado,
ainda em andamento, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UNESP/Assis, com
apoio da FAPESP1. A pesquisa tem como um de seus objetivos, investigar como o brincar
vem sendo oportunizado no contexto escolar, considerando as condições institucionais e as
formas de brincar da criança de quatro a seis anos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
fundamentada na Psicologia Sócio-Histórica, que vem sendo desenvolvida em duas
instituições públicas de ensino localizadas numa cidade do interior paulista, envolvendo
turmas da pré-escola e do primeiro ano do ensino fundamental. A observação participante dos
momentos de brincadeiras e entrevistas semiestruturadas com crianças e equipes dirigentes
das escolas são as estratégias que estão sendo empregadas para o registro dos dados.
Na Educação Infantil, as últimas décadas do século XX foram marcadas por vários
avanços nas políticas educacionais para a infância. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 ressaltaram a educação infantil como direito
da Criança (Oliveira–Formosinho & Kishimoto, 2002) A educação infantil passou das
Secretarias da Assistência Social para as Secretarias da Educação. Documentos foram criados
para estabelecer as diretrizes curriculares e referenciais de funcionamento de creches e préescolas como, por exemplo, O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil - RCNEI
(1998) e As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (2009). O
Estatuto da Criança e do adolescente (1990) prevê no Art. 16 que a criança e o adolescente
possuem direito à liberdade compreendendo este o aspecto do brincar, praticar esportes e
divertir-se.
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Sobre o brincar na educação infantil, o RCNEI (1998) considera que a brincadeira é
uma atividade fundamental para desenvolver a identidade e a autonomia das crianças, além de
potencialmente desenvolver capacidades como a atenção, memória, imitação e imaginação.
Há o entendimento do brincar como uma linguagem infantil. Para o DCNEI (2009) a proposta
pedagógica das instituições de ensino de educação infantil deve garantir o direito de brincar
da criança, tendo como eixos norteadores do currículo as interações e a brincadeira.
Para Vygotski (2014) o desenvolvimento infantil é um processo dialético complexo,
de transformações qualitativas, onde tanto fatores internos quanto fatores externos se cruzam.
A brincadeira é a atividade principal da criança na idade pré-escolar. Nesta idade surgem
necessidades que a conduzem à brincadeira. A criança possui desejos que não são realizáveis
imediatamente, mas são atendidos apenas de forma imaginária, mediante a atividade do
brincar. Por exemplo, ela quer dirigir um carro, mas não é possível realizar tal ação, assim, a
criança brinca de dirigir um carro, de ser mãe, de cozinhar, etc. O brincar de faz-de-conta é,
desta forma, a realização de desejos da criança, são afetos generalizados e não desejos
isolados. Porém, a criança brinca sem ter consciência dos motivos que a faz brincar (Vigotski,
2008).
A brincadeira é para Vygotski (2014) como uma etapa fundamental para o
desenvolvimento da linguagem escrita. O jogo simbólico pode ser considerado como uma
complexa linguagem, que por meio de gestos indicativos informa e dá significado a vários
objetos/brinquedos. O objeto do brincar vai ganhando significado através do gesto, ou seja,
um tijolo é um carro quando a criança lhe atribui esse significado com o gesto ao brincar com
ele, assim podemos dizer que o significado está no gesto e não no objeto. Ao utilizar por
muito tempo o objeto, ocorre uma emancipação do objeto em relação ao gesto e ele passa a
representar aquilo que é brincado sem, contudo, necessitar de gestos.
Para a Teoria sócio-histórica o conteúdo do brincar de faz-de-conta, brincadeira
comum a crianças de quatro, cinco e seis anos, depende da riqueza do acesso a conhecimentos
que lhes são ofertados. Desta forma, podemos dizer que depende das condições de educação e
vida das crianças. Quanto mais conhecimentos são oferecidos à criança, mas rico será o
conteúdo das brincadeiras, potencializando o desenvolvimento psíquico dos pequenos. O
conteúdo do brincar pode nos mostrar a percepção das crianças frente aos objetos do mundo
adulto (Pasqualini, 2013).
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No cenário educacional, mudanças na Constituição Federal como a Emenda
Constitucional nº 53/06 que estabelece o ensino fundamental de 9 anos, onde crianças de 6
anos são incluídas nesta etapa da educação básica, junto com a Lei n.11.274, de 6 de fevereiro
de 2006, popularmente conhecida como Lei dos 9 anos, tem trazido vários questionamentos e
receios sobre a antecipação da escolarização e o espaço do brincar dentro das instituições.
Apesar dos documentos oficiais ressaltarem a importância do brincar para as crianças
de quatro, cinco e seis anos, relatando que esta prática é fundamental para o desenvolvimento
e a aprendizagem infantil, observamos na prática de pesquisa, crianças de seis anos, agora no
ensino fundamental, com o tempo de brincar consideravelmente reduzido no ambiente
escolar. O tempo destinado à brincadeira no primeiro ano do ensino fundamental parece estar
restrito ao intervalo para o recreio em área externa, sendo a sala de aula considerada um lugar
apenas de estudo. Também refletimos sobre a possível perda do espaço da brincadeira para
atividades de leitura e escrita até mesmo com crianças de quatro anos. Dentro da sala,
observamos que são cobradas das crianças de quatro e cinco anos atividades de cópia de letras
e números, que posteriormente passam por avaliação das educadoras. Assim, verificamos na
educação infantil uma possível preparação para o ensino fundamental.
Diante dessas considerações, questionamos a respeito das consequências da
antecipação da escolaridade para o desenvolvimento e o aprendizado infantil e acreditamos
que é necessário haver uma reflexão por parte de toda a comunidade escolar acerca da
importância de disponibilizar espaços que possibilitem o brincar nas instituições. Além, é
claro, da formulação de um Projeto Político Pedagógico que considere as especificidades das
crianças pequenas. Nesta tarefa, a Psicologia pode ter muito a contribuir no sentido de mediar
discussões e trazer conhecimentos desenvolvidos no campo do desenvolvimento infantil e
suas relações com o processo de ensino-aprendizagem. Assim, acreditamos que o psicólogo
possui um papel importante para contribuir com a efetivação do direito de brincar da criança,
dentro do ambiente escolar.
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