Crianças: mesclando realidade e imaginação
Viagens supersônicas a planetas distantes. Lutas com gorilas. Bebês que sobem
sozinhos no lustre. Cenas como essas só acontecem em filmes, livros e desenhos
animados - ou na fala de uma criança pequena que conta sobre sua vida.
Ficção e relato de experiências vividas são gêneros diferentes, mas, nos primeiros
anos de vida, é comum que se combinem nas narrativas infantis.
Esse recurso não deve ser entendido como um problema de falta de clareza entre o
real e o imaginado. Ao contrário: é preciso encará-lo como um dos elementos mais
importantes para o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos pequenos.
O que se testemunha nesse tipo de construção é justamente o nascimento do discurso
narrativo - uma das principais estruturas de expressão de qualquer pessoa e uma
essencial troca comunicativa.
Esse processo - que se estende até a idade adulta - começa antes mesmo de
a criança conseguir falar. Nesse período, ela já é capaz de entender as histórias
contadas pelos adultos e o contato com relatos cotidianos ou contos de fadas, por
exemplo, faz com que, aos poucos, adquira um repertório de imagens, nomes e
roteiros de ações que utilizará mais tarde.
Como a narrativa infantil se constrói?
Em rodas de conversa é muito comum que os pequenos comecem contando sobre o
passeio que fizeram ao zoológico com a família e terminem narrando como quase
caíram na jaula do leão ou como o irmão se perdeu e não foi mais encontrado.
Esses "causos" têm ligação com a presença do faz de conta no pensamento infantil e
a maneira de apreender o mundo e elaborar os sentimentos, que é uma característica
marcante nessa faixa etária. A criança brinca com sua realidade, extravasando-a para
experimentar outros papéis e situações.
Brincando com a realidade
Ao brincar com sua realidade, os pequenos articulam imagens do repertório que
conquistaram ao longo de sua vida para explorar futuros potenciais. A criação de
papéis e situações de faz de conta nas brincadeiras ("Eu era herói, você, o monstro" e
"Eu era a mãe, você, a filhinha") assume a forma de simbolização nas narrativas
infantis.
Para o psicanalista e pesquisador da infância Donald Winnicott (1896-1971), as
simbolizações se enquadram no que ele chamou de espaço potencial. Trata-se de
uma área de experiência em que os pequenos podem brincar com a realidade, em que
dão um sentido pessoal aos elementos do ambiente e os elaboram à sua maneira para
com eles poder lidar.
Esse espaço potencial, segundo Winnicott, deve ser garantido pelo adulto para que o
pequeno dê liberdade à sua criação - não apenas artística, mas como uma forma
autêntica de encarar a vida.

O adulto deve apontar o que é verdade ou ficção?
O adulto não deve questionar se o que ela conta é verdade ou invenção, mas
embarcar na aventura e pedir mais detalhes.
Em muitos casos, ela vai rir ou dizer que o adulto já sabe que aquilo não é verdade.
Os jogos de contar e a experiência com os usos sociais de comunicação são
suficientes para a criança se ater cada vez mais aos fatos 'vividos' em seus relatos.
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