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A presente pesquisa de mestrado, fundamentada na perspectiva histórico–cultural, 
tem como objetivo identificar as características do brincar das crianças nas idades 
de 6 e 7 anos, período de passagem da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental. Pretende, ainda, mostrar como os educadores oportunizam espaços 
para o brincar e como o fazem, investigando se é possível verificar os fatores 
delimitadores dessa prática. A escolha dessa faixa etária se justifica, considerando 
que as instituições escolares reduzem, cada vez mais, os espaços do brincar das 
crianças sob sua responsabilidade, haja vista, por exemplo, o recente parecer do 
Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB n° 18/2005, Lei n 11.274 de 6/02/06, 
ainda não em vigor, em todo o território nacional), que acaba por priorizar a 
alfabetização, desconsiderando as especificidades próprias da criança. Nesse 
sentido, tanto a Educação Infantil como o Ensino Fundamental participam de um 
processo de preparação da criança para a alfabetização, priorizando o uso do 
material apostilado de ensino, destacado neste trabalho como um dos principais 
fatores delimitadores do brincar, principalmente na educação infantil. Para a 
realização da pesquisa, utilizou–se a abordagem etnográfica, concebida como um 
importante instrumento, pois possibilita maior interação com as complexidades e 
singularidades das relações sociais, viabilizando um estudo mais profundo e a 
construção de conhecimentos consistentes e científicos. Os procedimentos 
envolveram a observação participante, entrevistas semi–estruturadas com os 
professores, diários de campo e a elaboração de outras técnicas de coleta de dados. 
A partir da análise do material obtido foi possível verificar que o brincar, como 
atividade essencial para o desenvolvimento infantil, é visto ainda como um 
momento de “desgaste de energia” ou como um “instrumento pedagógico” de 
alfabetização, o que o descaracteriza, em suas funções, segundo a teoria histórico–
cultural. 
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As políticas educacionais atuais, impulsionadas pelos princípios do sistema vigente, 
têm se pautado em preparar a criança para o mercado consumidor. Dessa maneira, 
o comprometimento com a formação social e integral do indivíduo está sendo cada 
vez mais relegado em segundo plano, o que afeta o curso do seu desenvolvimento. 
Considerando o contexto da Educação Infantil, em face dessa política, as atividades 
pré-escolares estão mais dirigidas à escolarização, trazendo danos ao processo de 
formação da criança. O brincar, atividade principal do período da infância, está 
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perdendo o seu espaço para "atividades" dirigidas ao processo de alfabetização, 
sendo este, hoje, o objetivo mais relevante das escolas.  

Por sua vez, a escola de Ensino Fundamental, ao receber as crianças da Educação 
Infantil, parece desconsiderar as suas especificidades e seu desenvolvimento, 
passando a vê-las não mais como crianças, mas como alunos, apenas. Assim, no 
presente trabalho, partiu-se da problemática de que, nesses períodos, o brinquedo 
vem diminuindo em função das políticas educacionais, além de outros fatores de 
ordem social e política. 

 Assim, pretendeu-se caracterizar e definir os tipos de brincadeiras que aparecem 
nesses diferentes contextos e questionar igualmente sobre os espaços reservados 
pela escola para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao brincar, 
explicitando a forma como o faz. Inicialmente, a suposição levada a campo foi de 
que a atividade do brincar iria diminuindo gradativamente, ou seja, tinha-se como 
pressuposto que as crianças do Ensino Fundamental brincavam menos que as do 
Infantil.  

As observações realizadas no campo mostraram o contrário. A maior preocupação 
atual dos educadores da Educação Infantil é prepará-los para a primeira série do 
Ensino Fundamental, de forma que já estejam alfabetizados. Em decorrência, as 
crianças do pré- III possuem o espaço extremamente reduzido para o brincar, em 
função do objetivo proposto. Ao contrário da hipótese inicial, as crianças da 
primeira série do Ensino Fundamental da escola pesquisada brincam com mais 
tempo e intensidade. Vários espaços para o brincar são oportunizados, assim como 
há projetos integradores desse objetivo. 

O presente trabalho, fundamentado pela teoria histórico-cultural, envolveu crianças 
na faixa etária de 6 e 7 anos, distribuídas em duas salas de Escolas Municipais de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizadas numa cidade do interior do 
Estado de São Paulo. A escolha dessa faixa etária se justificou, tendo em conta que 
as instituições escolares reduzem, cada vez mais, os espaços do brincar das 
crianças, sob sua responsabilidade, haja vista, por exemplo, o recente parecer do 
Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB, Lei n 11.274 de 06/02/06, ainda não em 
vigor na cidade pesquisada), que parece priorizar o processo de alfabetização, 
desconsiderando as especificidades que são próprias da criança. Em geral, todas as 
crianças das salas observadas fizeram parte da pesquisa. Porém, cerca de 20 
crianças (sendo 10 da Educação Infantil e 10 do Ensino Fundamental) se 
envolveram de forma mais acentuada, devido a suas aproximações, o que 
favoreceu a coleta de dados.  

Os profissionais envolvidos na pesquisa foram: duas professoras das salas de 
Educação Infantil (identificadas neste trabalho como P1 - professora substituta e P2 
- professora efetiva) e uma do Ensino Fundamental (na Educação Infantil, duas 
professoras participaram dos trabalhos, pois, por motivo de doença, a professora 
efetiva da sala se ausentara por alguns dias), dois professores de Educação Física, 
duas diretoras, uma vice-diretora (Ensino Fundamental), duas coordenadoras, uma 
psicopedagoga e uma inspetora de alunos (as duas últimas pertencentes ao Ensino 
Fundamental). Foram conduzidas ainda as entrevistas semi-estruturadas e 
descrições do contexto escolar, dados importantes para análise. 

Para a realização deste trabalho, foi utilizada a abordagem etnográfica (SATO & 
SOUZA; 2001), a qual possibilita interação com as complexidades e singularidades 
das relações sociais, viabilizando um estudo mais profundo, uma vez que permite a 
construção de conhecimentos consistentes e científicos, além de caminhos para a 
sua efetivação.   



Durante esse processo, as entrevistas semi-estruturadas (com crianças, 
professores e demais envolvidos), como mais um instrumento da pesquisa de 
campo, foram empregadas mediante um conjunto de temas geradores, como a 
importância do brincar, o contexto escolar, a visão do professor, a perspectiva da 
escola, o desenvolvimento infantil, a concepção de criança, entre outros - não de 
modo tradicional, em que se propõem hipóteses e perguntas, mas como 
facilitadores à realização das entrevistas. Dessa forma, o roteiro foi dirigido pela 
necessidade da pesquisa e não por uma linearidade, o que torna o pesquisador um 
agente ativo e essencial para o desenvolvimento em potencial do processo. É 
necessário ficar atento a todas as implicações sociais que norteiam a pesquisa de 
campo. 

Todo o material foi registrado no diário de campo, 

  

o que permitiu fazer com que 
não se perdessem informações importantes. Observações sobre conversas formais, 
atitudes, costumes, expressões, falas, características físicas e ideológicas da 
instituição foram ali registradas, para que não fossem omitidos dados importantes à 
constituição do estudo e suas análises. 

2 - . O desenvolvimento da pesquisa: o brincar no contexto das escolas 
pesquisadas 

É preciso esclarecer de qual brincar estamos falando no espaço da escola. Temos 
encontrado várias denominações para o significado do brincar, mas consideraremos 
no contexto dessa pesquisa o brincar, no sentido de que as brincadeiras surjam do 
referencial das próprias crianças, ou seja, da sua própria iniciativa. Isto não 
significa desconsiderar a mediação do educador nessas brincadeiras e em 
proporcionar novas, e essencialmente brincar com elas. 

   

Acreditamos que o próprio processo do brincar já possibilita a construção do 
conhecimento sobre o mundo, oportunizando leituras sobre ele. O que tem ocorrido 
na escola é a substituição das brincadeiras de jogo simbólico, brincadeiras 
tradicionais, o contar histórias, entre outras atividades potencializadoras do 
desenvolvimento das crianças, em razão do uso excessivo de brincadeiras com fins 
para a alfabetização, ou seja, impossibilitando o aparecimento de novas que podem 
surgir em atividades livres, e que, portanto, perdem seu valor e significado.  

Cabe aqui considerar algumas das discussões levantadas pelos capítulos 
desenvolvidos na pesquisa, a fim de salientar a relevância de cada um para a 
construção desse trabalho. Pretende-se também discutir como a redução dos 
espaços do brincar nas escolas está relacionado às questões históricas, políticas e 
sociais, que podem determinar a própria concepção do brincar. 

No primeiro capítulo - "Oi! Você vai brincar com a gente hoje, né?" - A 
construção do tema de pesquisa, retomamos a nossa trajetória acadêmica e 
pessoal como pesquisadora, fator essencial à realização deste trabalho. A 
graduação em pedagogia favoreceu os primeiros contatos com os alicerces teóricos 
da pesquisa, que juntamente com as diversas experiências de estágios, bolsas de 
iniciação cientifica e trabalho de conclusão de curso,  o que culminou no grande 
envolvimento com a temática. Do contato direto com as crianças e com o contexto 
escolar surgiu o interesse em investigar os motivos da diminuição do brincar no 
espaço escolar, uma vez que as diversas experiências de brincadeiras com as 
crianças vieram mostrar a relevância dessa atividade para o desenvolvimento 



infantil. Já no Mestrado, na freqüência às disciplinas, na participação em diversos 
eventos e na discussão teórica constante com a orientadora, reafirmamos a 
temática e definimos as estratégias metodológicas. 

Das relações com as escolas e com as fontes documentais construímos o capítulo 
"A gente usa massinha, faz cópia, o calendário, as letras, os números, 
escreve e a ‘pro' faz na lousa e a gente também faz" -

Novas indagações surgiram a partir daí, principalmente se pensarmos o que esta lei 
poderia trazer de prejuízos às crianças com a antecipação das atividades de estudo, 
vindo a tomar o lugar das atividades potencialiadoras do desenvolvimento infantil, 
como por exemplo, a atividade do brincar. 

 Da Educação Infantil 
para o Ensino Fundamental: as concepções de criança e do brincar nas fontes 
documentais. Nas escolas pesquisadas, a denominada Lei de 9 anos ainda não se 
encontrava em vigor, devido o MEC ter estabelecido o prazo até 2010 para que 
todas as escolas se adequassem. Contudo, constatou-se que muitas crianças já se 
encontram matriculadas no pré III com 5 anos e na primeira série com 6 anos de 
idade. A questão que se coloca é: será que na vigência da lei, poderia ocorrer uma 
antecipação cada vez maior da escolarização, crianças de 4 no pré III e de 5 na 
primeira série do Ensino Fundamental?  

Nessa perspectiva, tornou-se então relevante refletir como essas questões vem 
sendo abordadas historicamente na psicologia e na educação. Assim surgiu o 
terceiro capitulo "Olha! É de semente! Minha mãe que me ensinou" 

     A partir de estudos recentes sobre como a Psicologia, na abordagem da Teoria 
Histórico-Cultural, ilustrada também pelas falas dos participantes, elaborou-se o 
próximo capitulo: 

- A 
infância, o brincar e o brinquedo: uma história contar na psicologia e na educação, 
no qual se procurou resgatar, como o próprio nome diz, como a infância, a ação do 
brincar e o objeto brinquedo foram sendo historicamente concebidos, chegando até 
os dias atuais. Tal capítulo foi importante, pois delineou uma boa parte do caminho 
percorrido e que a concepção atual do brincar depende das condições sociais, 
políticas e econômicas da sociedade. 

"Você sabe como a gente brinca? De mamãe, de pega-
pega, de escolinha, de médico, de neném" 

Percebeu-se que as crianças das escolas pesquisadas possuem, cem, mil 
linguagens, porém são impedidas de expressá-las. A escola não respeita as 
necessidades especificas das crianças, tratando-as como produtos a serem 
reproduzidos e embalados igualmente, configurando-se um processo que visa à 
homogeneização. Nesse contexto se pode entender porque ocorre a redução do 
brincar na Educação Infantil. Desde muito cedo a criança é cobrada a aprender a 
partir de modelos pré-estabelecidos e de materiais prontos, como o sistema 
apostilado de ensino.  

- A teoria histórico-cultural: O 
brincar como atividade essencial para o desenvolvimento infantil. Ficou claro nesse 
texto os fundamentos teóricos do brincar e como as crianças em suas falas e ações 
se ressentem da falta do brincar na escola, fazendo vários apelos em favor da 
brincadeira, o que corrobora um dos pontos essenciais dessa pesquisa, dar vez e 
voz às crianças e considerar as suas várias linguagens.  

No quinto e ultimo capítulo "E você sabia que a gente tinha outra professora 
que pulava as lições da apostila? - Alguns fatores delimitadores do espaço do 
brincar nas escolas pesquisadas, também deixa nítido que o uso do material 
apostilado de ensino se constitui num dos principais fatores que reduzem os 
espaços do brincar, além de impedir a criatividade da criança. A cobrança se 
estende como uma bola de neve. Professores sendo cobrados para o cumprimento 



do uso do extenso material, tanto por seus superiores (Secretaria da Educação), 
como pelos pais que induzidos pela mídia, acreditam estar sendo oferecido aos seus 
filhos uma educação de qualidade, equivalente às escolas particulares[3]. Até 
mesmo o simulado, realizado geralmente em períodos preparatórios para o 
vestibular, foi aplicado na Educação Infantil. Um dado importante e que chama a 
atenção, pois se trata de crianças entre 5 e 6 anos que já estão submetidas a tal 
processo.  

Além do uso das apostilas, as demais atividades pedagógicas se concentram, em 
sua maior parte, em atividades mimeografadas ou exercícios de alfabetização. 
Jogos, músicas, brincadeiras tradicionais ou atividades diferenciadas não aparecem 
nesse contexto.  

São conseqüências do sistema capitalista, que reduzem a educação a uma espécie 
de mercadoria, onde a qualidade de ensino é baseada no lucro. O uso exagerado de 
caros materiais apostilados, envolvidos em propagandas políticas, induz o povo a 
acreditar que o ensino de qualidade é tomado por esse viés. Nesse sentido, a 
prioridade da educação atual é antecipar as etapas do desenvolvimento, para assim 
preparar as crianças para o mercado de trabalho assalariado e continuar a propagar 
os ideários da classe dominante.  

As preparações para o Ensino Fundamental e a preocupação de ingressarem 
alfabetizados são extremas, o que viabiliza a redução de outras atividades 
potencializadoras não somente como a atividade do brincar, como também as 
atividades artísticas como a música, a dança, o teatro, a pintura, ou seja, as muitas 
linguagens das crianças. As crianças por sua vez, começam a interiorizar que a 
escola de Educação Infantil é somente para estudar e não é espaço para a 
brincadeira.  O que pode se depreender das falas e ações das crianças coletadas 
durante a pesquisa, que deixam escapar suas angústias e opressões frente a uma 
realidade que elas não conseguem se opor.  

Em geral, as instituições escolares, destacando aqui as pré-escolares, possuem 
suas características estruturais demarcadas por um espaço no qual se concebe o 
estudo formal. Assim, a pré-escola, foco deste trabalho, compunha-se de mesas e 
cadeiras, lousa, giz, prescindindo de material próprio a idade das crianças. 

A redução dos espaços para a realização de atividades lúdicas e artísticas tornou-se 
visível principalmente na pré-escola, o que já nos indica também que a Educação 
Infantil está cada vez mais perdendo a sua função de humanizar as crianças, 
tornando-se apenas num espaço de alfabetização.  

Já a instituição de Ensino Fundamental possui uma estrutura diferenciada da 
Educação Infantil em alguns aspectos, porém muito parecidos em outros. Ao ser 
entendida como espaço de escolarização, sua organização volta-se para tal 
objetivo. Salas com projetos extracurriculares, como de informática, xadrez, inglês; 
salas de reforço para crianças com dificuldades em matemática e português são os 
principais elementos constitutivos desse espaço. 

Entretanto, possuem também ambientes estruturados às brincadeiras como a 
quadra, o gramado e o pátio. A quadra é mais utilizada para as aulas de Educação 
Física. Localiza-se ao lado do gramado, que, por sua vez, é utilizada para 
festividades ou atividades extras. As crianças têm acesso a esses espaços à medida 
que surgem atividades conduzidas por professores. Um portão separa o pátio do 
intervalo da quadra e gramado, demarcando a separação entre os espaços. Essas 
são algumas das características que a diferem da escola de Educação Infantil, pois 
os espaços do brincar no Ensino Fundamental mostraram-se mais significativos, as 



brincadeiras são mais freqüentes e as crianças tem mais liberdade para se 
expressarem, o que indica que, mesmo de forma muito peculiar, as necessidades 
infantis e suas especificidades são mais respeitadas. 

Deve se sublinhar a iniciativa de profissionais do Ensino Fundamental na 
organização e desenvolvimento do projeto Folclore[4], que trabalhou as 
brincadeiras tradicionais com as crianças.  

No Ensino Fundamental, em conversas com as crianças, brincadeiras sugeridas por 
elas, o brincar no intervalo e na sala de aula, a presença de brinquedos na escola, 
em qualquer dia da semana, além da interação positiva conosco, no decorrer do 
período de observações, foram extremamente importantes. As crianças se 
aproximaram para conversar e dar sugestões sobre jogos e brincadeiras. Observou-
se grande envolvimento das crianças com as brincadeiras tradicionais, o que nos 
permitiu interferir no sentido de elaborar uma lista dessas brincadeiras, ilustrando-
a com desenhos. As brincadeiras tradicionais foram as mais cotadas, o que 
evidenciou que o trabalho realizado pela diretora funcionou como mediador de todo 
o processo. 

Quanto à visão do brincar que aparece nas observações, em geral, definem-se mais 
como uma atividade relacionada ao desgaste de energia, de efeito pedagogizante. 
Mesmo assim, o Ensino Fundamental mostrou-se como um espaço diferenciado, 
oportunizando, de certa forma, uma abertura maior para a realização de 
brincadeiras.  

Não afirmamos que todo o trabalho encontrado nesta escola tenha sido relevante, 
considerando nossos pressupostos teóricos, mas pode se afirmar que, nesse 
contexto, a ação do brincar e demais atividades lúdicas são manifestadas com mais 
intensidade pelos educadores e pelas próprias crianças, o que nos sugere mais 
iniciativas e mediações. 

Ainda que as brincadeiras tradicionais tenham surgido a partir da organização da 
escola, com a intenção indicada, as crianças aprenderam as brincadeiras e 
passaram a brincar no intervalo, o que favoreceu a interação. 

  

Os apontamentos finais 

Algumas considerações 

"Mas a professora não vai levar a gente pro 
parque..." - 

Esta marcha atual rumo à aceleração do desenvolvimento infantil se solidifica 
mediante as práticas educativas, que carregam uma formação profissional 
deficitária, políticas públicas educacionais paliativas e o descompromisso de nossos 
governantes para com a educação de nosso país. O que define uma visão de 
educação mercantilista que não se preocupa com valores mais humanitários.  

Considerações finais, indicam que o brincar é uma atividade essencial 
para que a criança alcance um maior nível de desenvolvimento psíquico, o que 
caracteriza seu importante papel no processo de humanização. Sabemos que 
muitos estudos em diversas linhas teóricas foram e continuam sendo realizados em 
defesa do brincar. A história tem nos mostrado o caminho percorrido para a 
conquista desse espaço do brincar na literatura da psicologia e da educação. 
Contudo, mesmo com estudos na área e a luta em defesa dos direitos da criança, o 
brincar, ainda não ocupou o espaço que merece em nossa sociedade. 



É relevante sublinhar que a discussão iniciada, nesse trabalho de mestrado, merece 
ainda ser melhor aprofundada por outros estudos que possam contribuir 
significativamente  para o resgate do brincar como direito fundamental da criança. 

Portanto, torna-se desafiador e instigante para nós mesmos, como pesquisadora e 
educadora e aos que lutam por uma educação para além dos discursos, dar 
continuidade à presente pesquisa e acreditar que esse pode ser o caminho para a 
transformação da realidade. É nesse sentido que trilhamos nossa caminhada.  
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[1] Pesquisa de mestrado financiada pelo CNPq. 

[2]Pedagoga (UNESP - Marília), Especialista em Educação Inclusiva (UENP - PR), 
Mestre em Psicologia (UNESP - Assis) - Professora UNIP e colaboradora UENP / Pós-
graduação/Grupo de pesquisa Implicações Pedagógicas da teoria histórico-cultural 
(UNESP - Marília- CNPq). 

[3] Isto não significa que as escolas particulares ofereçam um ensino de qualidade, 
pautado no referencial de uma educação mais justa e igualitária. 

[4] O Projeto Folclore, idealizado e desenvolvido pela unidade escolar, teve como 
intuito resgatar valores nas crianças, através das brincadeiras. Não há registros 
escritos do projeto. 
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As observações realizadas no campo mostraram o contrário. A maior 

preocupação atual dos educadores da Educação Infantil é prepará-los para a primeira 

série do Ensino Fundamental, de forma que já estejam alfabetizados. Em decorrência, as 

crianças do pré- III possuem o espaço extremamente reduzido para o brincar, em função 

do objetivo proposto. Ao contrário da hipótese inicial, as crianças da primeira série do 
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Introdução 

As políticas educacionais atuais, impulsionadas pelos princípios do sistema 

vigente, têm se pautado em preparar a criança para o mercado consumidor. Dessa 

maneira, o comprometimento com a formação social e integral do indivíduo está sendo 

cada vez mais relegado em segundo plano, o que afeta o curso do seu desenvolvimento. 

Considerando o contexto da Educação Infantil, em face dessa política, as atividades pré-

escolares estão mais dirigidas à escolarização, trazendo danos ao processo de formação 

da criança. O brincar, atividade principal do período da infância, está perdendo o seu 

espaço para “atividades” dirigidas ao processo de alfabetização, sendo este, hoje, o 

objetivo mais relevante das escolas.  

Por sua vez, a escola de Ensino Fundamental, ao receber as crianças da 

Educação Infantil, parece desconsiderar as suas especificidades e seu desenvolvimento, 

passando a vê-las não mais como crianças, mas como alunos, apenas. Assim, no 

presente trabalho, partiu-se da problemática de que, nesses períodos, o brinquedo vem 

diminuindo em função das políticas educacionais, além de outros fatores de ordem 

social e política. 

 Assim, pretendeu-se caracterizar e definir os tipos de brincadeiras que aparecem 

nesses diferentes contextos e questionar igualmente sobre os espaços reservados pela 

escola para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao brincar, explicitando a 

forma como o faz. Inicialmente, a suposição levada a campo foi de que a atividade do 

brincar iria diminuindo gradativamente, ou seja, tinha-se como pressuposto que as 

crianças do Ensino Fundamental brincavam menos que as do Infantil.  

                                                 
1 Pesquisa de mestrado financiada pelo CNPq. 
2Pedagoga (UNESP – Marília), Especialista em Educação Inclusiva (UENP - PR), Mestre em Psicologia 
(UNESP – Assis) – Professora UNIP e colaboradora UENP / Pós-graduação/Grupo de pesquisa 
Implicações Pedagógicas da teoria histórico-cultural (UNESP – Marília- CNPq). 



Ensino Fundamental da escola pesquisada brincam com mais tempo e intensidade. 

Vários espaços para o brincar são oportunizados, assim como há projetos integradores 

desse objetivo. 

O presente trabalho, fundamentado pela teoria histórico-cultural, envolveu 

crianças na faixa etária de 6 e 7 anos, distribuídas em duas salas de Escolas Municipais 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizadas numa cidade do interior do 

Estado de São Paulo. A escolha dessa faixa etária se justificou, tendo em conta que as 

instituições escolares reduzem, cada vez mais, os espaços do brincar das crianças, sob 

sua responsabilidade, haja vista, por exemplo, o recente parecer do Conselho Nacional 

de Educação (CNE/CEB, Lei n 11.274 de 06/02/06, ainda não em vigor na cidade 

pesquisada), que parece priorizar o processo de alfabetização, desconsiderando as 

especificidades que são próprias da criança. Em geral, todas as crianças das salas 

observadas fizeram parte da pesquisa. Porém, cerca de 20 crianças (sendo 10 da 

Educação Infantil e 10 do Ensino Fundamental) se envolveram de forma mais 

acentuada, devido a suas aproximações, o que favoreceu a coleta de dados.  

Os profissionais envolvidos na pesquisa foram: duas professoras das salas 

de Educação Infantil (identificadas neste trabalho como P1 – professora substituta e P2 

– professora efetiva) e uma do Ensino Fundamental (na Educação Infantil, duas 

professoras participaram dos trabalhos, pois, por motivo de doença, a professora efetiva 

da sala se ausentara por alguns dias), dois professores de Educação Física, duas 

diretoras, uma vice-diretora (Ensino Fundamental), duas coordenadoras, uma 

psicopedagoga e uma inspetora de alunos (as duas últimas pertencentes ao Ensino 

Fundamental). Foram conduzidas ainda as entrevistas semi-estruturadas e descrições do 

contexto escolar, dados importantes para análise. 

Para a realização deste trabalho, foi utilizada a abordagem etnográfica 

(SATO & SOUZA; 2001), a qual possibilita interação com as complexidades e 

singularidades das relações sociais, viabilizando um estudo mais profundo, uma vez que 

permite a construção de conhecimentos consistentes e científicos, além de caminhos 

para a sua efetivação.   

Durante esse processo, as entrevistas semi-estruturadas (com crianças, 

professores e demais envolvidos), como mais um instrumento da pesquisa de campo, 

foram empregadas mediante um conjunto de temas geradores, como a importância do 

brincar, o contexto escolar, a visão do professor, a perspectiva da escola, o 

desenvolvimento infantil, a concepção de criança, entre outros – não de modo 



tradicional, em que se propõem hipóteses e perguntas, mas como facilitadores à 

realização das entrevistas. Dessa forma, o roteiro foi dirigido pela necessidade da 

pesquisa e não por uma linearidade, o que torna o pesquisador um agente ativo e 

essencial para o desenvolvimento em potencial do processo. É necessário ficar atento a 

todas as implicações sociais que norteiam a pesquisa de campo. 

Todo o material foi registrado no diário de campo, o que permitiu fazer com 

que não se perdessem informações importantes. Observações sobre conversas formais, 

atitudes, costumes, expressões, falas, características físicas e ideológicas da instituição 

foram ali registradas, para que não fossem omitidos dados importantes à constituição do 

estudo e suas análises. 

 

2 - . O desenvolvimento da pesquisa: o brincar no contexto das escolas pesquisadas 

 

É preciso esclarecer de qual brincar estamos falando no espaço da escola. 

Temos encontrado várias denominações para o significado do brincar, mas 

consideraremos no contexto dessa pesquisa o brincar, no sentido de que as brincadeiras 

surjam do referencial das próprias crianças, ou seja, da sua própria iniciativa. Isto não 

significa desconsiderar a mediação do educador nessas brincadeiras e em proporcionar 

novas, e essencialmente brincar com elas. 

Acreditamos que o próprio processo do brincar já possibilita a construção do 

conhecimento sobre o mundo, oportunizando leituras sobre ele. O que tem ocorrido na 

escola é a substituição das brincadeiras de jogo simbólico, brincadeiras tradicionais, o 

contar histórias, entre outras atividades potencializadoras do desenvolvimento das 

crianças, em razão do uso excessivo de brincadeiras com fins para a alfabetização, ou 

seja, impossibilitando o aparecimento de novas que podem surgir em atividades livres, e 

que, portanto, perdem seu valor e significado.  

Cabe aqui considerar algumas das discussões levantadas pelos capítulos 

desenvolvidos na pesquisa, a fim de salientar a relevância de cada um para a construção 

desse trabalho. Pretende-se também discutir como a redução dos espaços do brincar nas 

escolas está relacionado às questões históricas, políticas e sociais, que podem 

determinar a própria concepção do brincar. 

No primeiro capítulo - “Oi! Você vai brincar com a gente hoje, né?” - A 

construção do tema de pesquisa, retomamos a nossa trajetória acadêmica e pessoal 

como pesquisadora, fator essencial à realização deste trabalho. A graduação em 



pedagogia favoreceu os primeiros contatos com os alicerces teóricos da pesquisa, que 

juntamente com as diversas experiências de estágios, bolsas de iniciação cientifica e 

trabalho de conclusão de curso,  o que culminou no grande envolvimento com a 

temática. Do contato direto com as crianças e com o contexto escolar surgiu o interesse 

em investigar os motivos da diminuição do brincar no espaço escolar, uma vez que as 

diversas experiências de brincadeiras com as crianças vieram mostrar a relevância dessa 

atividade para o desenvolvimento infantil. Já no Mestrado, na freqüência às disciplinas, 

na participação em diversos eventos e na discussão teórica constante com a orientadora, 

reafirmamos a temática e definimos as estratégias metodológicas. 

Das relações com as escolas e com as fontes documentais construímos o 

capítulo “A gente usa massinha, faz cópia, o calendário, as letras, os números, 

escreve e a ‘pro’ faz na lousa e a gente também faz” - Da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental: as concepções de criança e do brincar nas fontes documentais. 

Nas escolas pesquisadas, a denominada Lei de 9 anos ainda não se encontrava em vigor, 

devido o MEC ter estabelecido o prazo até 2010 para que todas as escolas se 

adequassem. Contudo, constatou-se que muitas crianças já se encontram matriculadas 

no pré III com 5 anos e na primeira série com 6 anos de idade. A questão que se coloca 

é: será que na vigência da lei, poderia ocorrer uma antecipação cada vez maior da 

escolarização, crianças de 4 no pré III e de 5 na primeira série do Ensino Fundamental?  

Novas indagações surgiram a partir daí, principalmente se pensarmos o que 

esta lei poderia trazer de prejuízos às crianças com a antecipação das atividades de 

estudo, vindo a tomar o lugar das atividades potencialiadoras do desenvolvimento 

infantil, como por exemplo, a atividade do brincar. 

Nessa perspectiva, tornou-se então relevante refletir como essas questões 

vem sendo abordadas historicamente na psicologia e na educação. Assim surgiu o 

terceiro capitulo “Olha! É de semente! Minha mãe que me ensinou” - A infância, o 

brincar e o brinquedo: uma história contar na psicologia e na educação, no qual se 

procurou resgatar, como o próprio nome diz, como a infância, a ação do brincar e o 

objeto brinquedo foram sendo historicamente concebidos, chegando até os dias atuais. 

Tal capítulo foi importante, pois delineou uma boa parte do caminho percorrido e que a 

concepção atual do brincar depende das condições sociais, políticas e econômicas da 

sociedade. 

 A partir de estudos recentes sobre como a Psicologia, na abordagem da 

Teoria Histórico-Cultural, ilustrada também pelas falas dos participantes, elaborou-se o 



próximo capitulo: “Você sabe como a gente brinca? De mamãe, de pega-pega, de 

escolinha, de médico, de neném” - A teoria histórico-cultural: O brincar como 

atividade essencial para o desenvolvimento infantil. Ficou claro nesse texto os 

fundamentos teóricos do brincar e como as crianças em suas falas e ações se ressentem 

da falta do brincar na escola, fazendo vários apelos em favor da brincadeira, o que 

corrobora um dos pontos essenciais dessa pesquisa, dar vez e voz às crianças e 

considerar as suas várias linguagens.  

Percebeu-se que as crianças das escolas pesquisadas possuem, cem, mil 

linguagens, porém são impedidas de expressá-las. A escola não respeita as necessidades 

especificas das crianças, tratando-as como produtos a serem reproduzidos e embalados 

igualmente, configurando-se um processo que visa à homogeneização. Nesse contexto 

se pode entender porque ocorre a redução do brincar na Educação Infantil. Desde muito 

cedo a criança é cobrada a aprender a partir de modelos pré-estabelecidos e de materiais 

prontos, como o sistema apostilado de ensino.  

No quinto e ultimo capítulo “E você sabia que a gente tinha outra 

professora que pulava as lições da apostila? - Alguns fatores delimitadores do espaço 

do brincar nas escolas pesquisadas, também deixa nítido que o uso do material 

apostilado de ensino se constitui num dos principais fatores que reduzem os espaços do 

brincar, além de impedir a criatividade da criança. A cobrança se estende como uma 

bola de neve. Professores sendo cobrados para o cumprimento do uso do extenso 

material, tanto por seus superiores (Secretaria da Educação), como pelos pais que 

induzidos pela mídia, acreditam estar sendo oferecido aos seus filhos uma educação de 

qualidade, equivalente às escolas particulares3

São conseqüências do sistema capitalista, que reduzem a educação a uma 

espécie de mercadoria, onde a qualidade de ensino é baseada no lucro. O uso exagerado 

. Até mesmo o simulado, realizado 

geralmente em períodos preparatórios para o vestibular, foi aplicado na Educação 

Infantil. Um dado importante e que chama a atenção, pois se trata de crianças entre 5 e 6 

anos que já estão submetidas a tal processo.  

Além do uso das apostilas, as demais atividades pedagógicas se concentram, 

em sua maior parte, em atividades mimeografadas ou exercícios de alfabetização. Jogos, 

músicas, brincadeiras tradicionais ou atividades diferenciadas não aparecem nesse 

contexto.  

                                                 
3 Isto não significa que as escolas particulares ofereçam um ensino de qualidade, pautado no referencial 
de uma educação mais justa e igualitária. 



de caros materiais apostilados, envolvidos em propagandas políticas, induz o povo a 

acreditar que o ensino de qualidade é tomado por esse viés. Nesse sentido, a prioridade 

da educação atual é antecipar as etapas do desenvolvimento, para assim preparar as 

crianças para o mercado de trabalho assalariado e continuar a propagar os ideários da 

classe dominante.  

As preparações para o Ensino Fundamental e a preocupação de ingressarem 

alfabetizados são extremas, o que viabiliza a redução de outras atividades 

potencializadoras não somente como a atividade do brincar, como também as atividades 

artísticas como a música, a dança, o teatro, a pintura, ou seja, as muitas linguagens das 

crianças. As crianças por sua vez, começam a interiorizar que a escola de Educação 

Infantil é somente para estudar e não é espaço para a brincadeira.  O que pode se 

depreender das falas e ações das crianças coletadas durante a pesquisa, que deixam 

escapar suas angústias e opressões frente a uma realidade que elas não conseguem se 

opor.  

Em geral, as instituições escolares, destacando aqui as pré-escolares, 

possuem suas características estruturais demarcadas por um espaço no qual se concebe o 

estudo formal. Assim, a pré-escola, foco deste trabalho, compunha-se de mesas e 

cadeiras, lousa, giz, prescindindo de material próprio a idade das crianças. 

A redução dos espaços para a realização de atividades lúdicas e artísticas 

tornou-se visível principalmente na pré-escola, o que já nos indica também que a 

Educação Infantil está cada vez mais perdendo a sua função de humanizar as crianças, 

tornando-se apenas num espaço de alfabetização.  

Já a instituição de Ensino Fundamental possui uma estrutura diferenciada da 

Educação Infantil em alguns aspectos, porém muito parecidos em outros. Ao ser 

entendida como espaço de escolarização, sua organização volta-se para tal objetivo. 

Salas com projetos extracurriculares, como de informática, xadrez, inglês; salas de 

reforço para crianças com dificuldades em matemática e português são os principais 

elementos constitutivos desse espaço. 

Entretanto, possuem também ambientes estruturados às brincadeiras como a 

quadra, o gramado e o pátio. A quadra é mais utilizada para as aulas de Educação 

Física. Localiza-se ao lado do gramado, que, por sua vez, é utilizada para festividades 

ou atividades extras. As crianças têm acesso a esses espaços à medida que surgem 

atividades conduzidas por professores. Um portão separa o pátio do intervalo da quadra 

e gramado, demarcando a separação entre os espaços. Essas são algumas das 



características que a diferem da escola de Educação Infantil, pois os espaços do brincar 

no Ensino Fundamental mostraram-se mais significativos, as brincadeiras são mais 

freqüentes e as crianças tem mais liberdade para se expressarem, o que indica que, 

mesmo de forma muito peculiar, as necessidades infantis e suas especificidades são 

mais respeitadas. 

Deve se sublinhar a iniciativa de profissionais do Ensino Fundamental na 

organização e desenvolvimento do projeto Folclore4

                                                 
4 O Projeto Folclore, idealizado e desenvolvido pela unidade escolar, teve como intuito resgatar valores 
nas crianças, através das brincadeiras. Não há registros escritos do projeto. 

, que trabalhou as brincadeiras 

tradicionais com as crianças.  

No Ensino Fundamental, em conversas com as crianças, brincadeiras 

sugeridas por elas, o brincar no intervalo e na sala de aula, a presença de brinquedos na 

escola, em qualquer dia da semana, além da interação positiva conosco, no decorrer do 

período de observações, foram extremamente importantes. As crianças se aproximaram 

para conversar e dar sugestões sobre jogos e brincadeiras. Observou-se grande 

envolvimento das crianças com as brincadeiras tradicionais, o que nos permitiu 

interferir no sentido de elaborar uma lista dessas brincadeiras, ilustrando-a com 

desenhos. As brincadeiras tradicionais foram as mais cotadas, o que evidenciou que o 

trabalho realizado pela diretora funcionou como mediador de todo o processo. 

Quanto à visão do brincar que aparece nas observações, em geral, definem-

se mais como uma atividade relacionada ao desgaste de energia, de efeito 

pedagogizante. Mesmo assim, o Ensino Fundamental mostrou-se como um espaço 

diferenciado, oportunizando, de certa forma, uma abertura maior para a realização de 

brincadeiras.  

Não afirmamos que todo o trabalho encontrado nesta escola tenha sido 

relevante, considerando nossos pressupostos teóricos, mas pode se afirmar que, nesse 

contexto, a ação do brincar e demais atividades lúdicas são manifestadas com mais 

intensidade pelos educadores e pelas próprias crianças, o que nos sugere mais iniciativas 

e mediações. 

Ainda que as brincadeiras tradicionais tenham surgido a partir da 

organização da escola, com a intenção indicada, as crianças aprenderam as brincadeiras 

e passaram a brincar no intervalo, o que favoreceu a interação. 

 

Algumas considerações 



Os apontamentos finais “Mas a professora não vai levar a gente pro 

parque...” - Considerações finais, indicam que o brincar é uma atividade essencial para 

que a criança alcance um maior nível de desenvolvimento psíquico, o que caracteriza 

seu importante papel no processo de humanização. Sabemos que muitos estudos em 

diversas linhas teóricas foram e continuam sendo realizados em defesa do brincar. A 

história tem nos mostrado o caminho percorrido para a conquista desse espaço do 

brincar na literatura da psicologia e da educação. Contudo, mesmo com estudos na área 

e a luta em defesa dos direitos da criança, o brincar, ainda não ocupou o espaço que 

merece em nossa sociedade. 

Esta marcha atual rumo à aceleração do desenvolvimento infantil se 

solidifica mediante as práticas educativas, que carregam uma formação profissional 

deficitária, políticas públicas educacionais paliativas e o descompromisso de nossos 

governantes para com a educação de nosso país. O que define uma visão de educação 

mercantilista que não se preocupa com valores mais humanitários.  

É relevante sublinhar que a discussão iniciada, nesse trabalho de mestrado, 

merece ainda ser melhor aprofundada por outros estudos que possam contribuir 

significativamente  para o resgate do brincar como direito fundamental da criança. 

Portanto, torna-se desafiador e instigante para nós mesmos, como 

pesquisadora e educadora e aos que lutam por uma educação para além dos discursos, 

dar continuidade à presente pesquisa e acreditar que esse pode ser o caminho para a 

transformação da realidade. É nesse sentido que trilhamos nossa caminhada.  
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