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APRESENTAÇÃO
“O QUE VOCÊS QUERIAM FAZER HOJE? 

IR PARA O PARQUE!”

A redução dos espaços do brincar, nos contextos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, vem ocorrendo cada vez mais nos 
dias atuais. Portanto, julgou-se pertinente desenvolver um estudo 
sobre o tema, centrado no brincar como atividade colaboradora do 
desenvolvimento das potencialidades infantis. 

Assim, a presente pesquisa procura estabelecer um diálogo entre 
discussão teórica e material de campo, como dois momentos integra-
dos e inseparáveis da produção científi ca, em que se reconhecerão a 
caracterização de vários aspectos sobre o brincar e o desenvolvimento 
das relações sociais e das potencialidades infantis, bem como os 
fatores delimitadores da realização dessa atividade. 

Inicialmente, a suposição levada a campo foi de que a atividade do 
brincar iria diminuindo gradativamente, ou seja, tinha-se como pres-
suposto que as crianças do Ensino Fundamental brincavam menos 
que as do Infantil. As observações no campo mostraram o contrário. 
A maior preocupação atual das educadoras 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 razão 
do objetivo proposto. Ao contrário da hipótese inicial, as crianças da 
primeira série do Ensino Fundamental da escola pesquisada brincam 
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com mais tempo e intensidade. Vários espaços para o brincar são 
oportunizados, assim como há projetos integradores desse objetivo.

Nesse sentido, tornou-se necessário considerar, de forma atenta, 
os principais fatores redutores do brincar, no espaço da Educação 
Infantil, e os principais fatores que contribuíam com o aumento dessa 
atividade, na primeira série do Ensino Fundamental.

Coerentemente com o referencial de análise adotado, buscou-
se deixar que os dados empíricos apresentassem novas propostas, 
possibilitando uma releitura das inúmeras contribuições teóricas 
elaboradas nessa área do conhecimento. Por conseguinte, é relevante 
dar vida aos dados empíricos, sem perder de vista a teoria.

Nessa perspectiva, a partir do surgimento das questões da pes-
quisa no trabalho de campo, os capítulos foram sendo construídos. 
Tentou-se fazer uma discussão num processo dialético, apresentando 
capítulos integrados entre fundamentação teórica e dados de campo, 
de maneira signifi cativa para que a construção de uma refl exão sólida 
e alicerçada. Para melhor visualizar essa integração entre dados da 
pesquisa e a fundamentação teórica, optou-se em acrescentar falas 
das crianças aos títulos dos capítulos, representando a relevância de 
dar voz e vez a elas, e subtítulos, representados pelo nome das brin-
cadeiras realizadas pelas crianças de uma das escolas pesquisadas. 
Iniciamos com a primeira fala, que está na própria apresentação, 
instigada pela pesquisadora “O que vocês queriam fazer hoje? Ir 
para o parque”, abrindo a discussão em pauta.

O primeiro capítulo, “‘Oi! Você vai brincar com a gente hoje, né?’ 
– A construção do tema da pesquisa”, registra a trajetória acadêmica 
e profi ssional da pesquisadora, num movimento de construção ao 
interesse do tema da pesquisa de mestrado. Expõe também o inicio 
do desenvolvimento da presente pesquisa. Torna-se um capitulo rele-
vante, tendo em vista o movimento histórico e social dessa trajetória. 

O segundo capítulo,“‘A gente usa massinha, faz cópia, o calen-
dário, 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”, 
mostra a concepção de criança e do brincar, posta nos documentos 
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que regem nossas leis para a infância, destacando trechos da Cons-
tituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
de 1990, dando grande ênfase ao percurso da própria elaboração 
dos referenciais curriculares da Educação Infantil e a para a recente 
Lei n.11.274, de 6 de fevereiro de 2006, a popularmente conhecida 
como Lei do Ensino de 9 anos. Neste último documento, tentou-se 
destacar algumas contradições a respeito do brincar, presentes na 
sua elaboração.

O terceiro capítulo, “‘Olha! É de semente! Minha mãe que me 
ensinou’ – A infância, o brincar e o brinquedo: uma história a con-
tar na Psicologia e na Educação”, apresenta um pouco da trajetória 
do brinquedo e sua relação com o aparecimento de estudos sobre 
a atividade do brincar como relevante para o desenvolvimento da 
criança, na Psicologia e na Educação. A importância desse capítulo 
encontra-se em localizar historicamente, desde a Antiguidade até 
os dias atuais, o processo de compreensão da atividade do brincar, 
ao longo da história.

O quarto capítulo, “‘Você sabe como a gente brinca? De ma-
mãe, de pega-pega, de escolinha, de médico, de neném... – A teoria 
histórico-cultural: o brincar como atividade essencial para o desen-
volvimento infantil”, busca mostrar, na perspectiva de Vigotsky e 
seus colaboradores, o brincar como fundamental para o desenvol-
vimento infantil, focalizando alguns de seus conceitos principais, 
como linguagem, atividade, mediação, zonas de desenvolvimento, 
formação de conceitos e funções psíquicas superiores.

O quinto capítulo, “‘E você sabia que a gente tinha uma profes-
sora que pulava as lições da apostila?’ – Alguns fatores delimitadores 
do espaço do brincar nas escolas pesquisadas”, teve o intuito de 
instigar ainda mais a preocupação com a redução do brincar, nos 
contextos da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Funda-
mental (foco principal desta pesquisa), evidenciando alguns dos 
fatores delimitadores, como as concepções de criança e de qualidade 
de educação, o uso de apostilas – mercadorias e instrumentos em 
potencial da diminuição dos espaços do brincar, além da redução 
de outras atividades potencializadoras do desenvolvimento infantil 
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como a música, o contar histórias, entre outras. Analisou-se também 
a própria prática pedagógica como um dos fatores delimitadores do 
brincar, provenientes da própria concepção de criança e de qualidade 
de educação. 

Finalizando com a afi rmação de uma criança “‘Mas a professora 
não vai levar a gente no parque... – Considerações fi nais”, foram 
feitas as considerações fi nais sobre os resultados da pesquisa, possi-
bilitando uma melhor visualização de seu todo, mas deixá-lo aberto 
às outras sugestões ou outras discussões a ele pertinentes.

Esperamos com este trabalho contribuir para a refl exão sobre 
a redução dos espaços do brincar no espaço da escola, lembrando 
que sua função é potencializar as crianças a níveis mais elevados de 
desenvolvimento, atendendo suas necessidades e criando novas, e 
não as reduzindo a interesses políticos e econômicos. 


