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• Aspectos do Jogo Simbólico de uma criança de cinco anos
Aspects of Symbolic Play in a 5-year-old child

Aspectos del juego simbólico en un niño de cinco años

Iara Feldman1

Antonio Carlos Ortega2

Universidade do Espirito Santo (UFES)

Resumo: O presente estudo tem por objetivo investigar os aspectos evolutivos
do jogo simbólico coletivo em um menino de cinco anos de uma Escola de
Educação Infantil de uma Capital de um Estado do Brasil, a partir da perspectiva
piagetiana. Colaboram com esta pesquisa quatro crianças (dois meninos e duas
meninas) entre cinco e seis anos de idade, focalizando um deles para o estudo.
Em seis encontros, com intervalos de, aproximadamente, 15 dias entre eles, o
participante é convidado a brincar de faz-de-conta com as outras três crianças
em um espaço que simula uma casa (Oficina de Jogo Simbólico) durante 20
minutos. Os encontros são filmados, transcritos e analisados com base nas
classificações de Piaget (1946/1990) para o jogo simbólico. A análise e
interpretação dos dados recebem tratamento qualitativo. Os resultados obtidos
permitem verificar que há evolução no jogo simbólico do participante,
constatando-se a predominância de ações próprias da Fase II. Conclui-se que a
oportunidade de se envolver no jogo simbólico coletivo em crianças pré-
escolares, em um espaço que estimule a representação, contribui para a
superação da posição egocêntrica, típica na criança desta fase de vida. Assim
sendo, este trabalho demonstra a importância da preservação do espaço lúdico
e simbólico nas escolas de educação infantil, que em geral, inclui a primeira
série do Ensino Fundamental correspondendo, a idade de seis anos.

Palavras-chave: psicologia genética; jogos infantis simbólicos; educação infantil.

Abstract: This present study intends to investigate the evolutionary aspects of
symbolic collective play in a five-year-old-boy from a Public Kindergarten located
in the city of Vitória/ Espírito Santo/ Brazil, in a Piagetian perspective. Four children,
from five to six years old (two boys and two girls), take part in this research. In six
appointments, with approximately 15-days-break between them, the participant
is invited to play a make-believe game in a space that simulates a house (Symbolic
Workshop Play), together with 3 other children, during 20 minutes. The situations
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– Vitória – ES  - Cep: 29090-490, Brasil. tel.: (27) 3027-8100 / 8167-0727 E-mail:
iarafeld@hotmail.com
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Santa Lúcia – Vitória/ES. Cep 29055-280, Brasil. Tel. (27) 3225-5836 / 9942-3653. E-mail:
acortega@terra.com.br
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are filmed in audio and video, transcribed and analyzed based on Piaget´s
classifications (1990) for the symbolic play. The data analysis and interpretation
receive a qualitative treatment. This research seeks to analyze the child evolutional
process in symbolic play. The obtained results allow us to verify that there was a
development in the child as symbolic play, with the predominance of appropriate
actions of Phase II. From these results, we observe that the opportunity of getting
involved in collective symbolic play, in a space that encourages representation,
helps children to overcome the egocentric position, typical at the pre-operative
stage. Therefore, this study contributes to demonstrate the importance of
preserving the play and symbolic space in Kindergartens, which, in general,
includes the first grade of Fundamental study, corresponding to six-year age.

Keywords: genetic psychology, children’s symbolic games, upbringing.

Resumen: El presente estudio tiene como objetivo estudiar los aspectos
evolutivos del juego simbólico colectivo en un niño de cinco años, de una escuela
de educación Infantil de la Capital de un estado de Brasil, desde la perspectiva
piagetiana. Participan en esta investigación cuatro niños (dos niños y dos niñas)
con edades entre cinco y seis años, enfocándonos en uno de ellos para este
estudio. En seis encuentros, con intervalos de aproximadamente15 días entre
uno y otro, el participante es invitado a jugar con los otros tres niños a Imaginar
(o simular) en un espacio que asemeja una casa (oficina de juego simbólico)
con duración de 20 minutos cada sesión. Los encuentros son filmados, transcritos
y analizados en base a las clasificaciones de Paiget (1946/1990) sobre el juego
simbólico. El análisis e interpretación de los datos reciben tratamiento cualitativo.
Los resultados obtenidos permiten verificar que hay evolución en el juego simbólico
del participante, constatándose el predominio de acciones propias del estadio II.
Se concluye, que la posibilidad de participar en juegos colectivos en niños pre-
escolares, en un espacio que estimule la representación, contribuye en la
superación de la posición egocéntrica, típica en niños en esta fase de la vida.
Siendo así, este trabajo demuestra la importancia de mantener un espacio lúdico
y simbólico en las escuelas de educación infantil (pre-escolar), que, incluye
también el primer año del Enseño Fundamental, que corresponde a la edad de
seis años

Palabras claves: Psicología del desarrollo, juegos simbólicos, educación infantil.

Introdução
O interesse pelo tema de brincar de faz-de-conta teve sua origem, por

volta dos anos setenta, na vivência da primeira autora, com crianças de
quatro a cinco anos, em um kibutz (fazenda coletiva, situada em Israel e
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criada durante o processo de colonização, onde os meios de produção, a
receita e os bens materiais eram socializados). Durante o ano de 1972, em
um programa de intercâmbio cultural para estudantes estrangeiros, a
primeira autora teve a oportunidade de estagiar, durante vários anos, em
uma Casa de Crianças instalada em um kibutz. Em termos de sua antiga
experiência, informa que a Casa era organizada por “cantos” de atividades,
onde as crianças brincavam e interagiam de forma autônoma. O mais
concorrido era denominado Canto das Bonecas, que consistia em um
ambiente que simulava o lar, com móveis e utensílios proporcionais ao
tamanho dos pequenos. Estes se distribuíam pelos “cantos” para brincar, a
partir da mediação do educador e de acordo com uma tabela estabelecida
previamente. No Canto das Bonecas, as crianças desenvolviam o jogo
simbólico; dividiam papéis, interagiam com seus pares e quando necessário
resolviam conflitos de forma autônoma.

De volta ao Brasil, essa organização do espaço educativo foi
introduzida nas escolas em que a primeira autora atuou como professora e
coordenadora pedagógica. A investigação científica sobre o jogo simbólico
passou a ser, desde então, seu interesse fundamental de pesquisa, a fim
de verificar os resultados do já conhecido procedimento dos “cantinhos”
para os Jardins de Infância.

O lúdico, em sua perspectiva simbólica, reveste as atividades de
significado, com contextualização e historicidade. Há uma relação entre a
pessoa que faz e aquilo que é feito ou pensado. Quando brinca de casinha,
por exemplo, a criança atribui sentido aos objetos que utiliza para montar o
cenário, simular pessoas e acontecimentos. Essas narrativas fazem sentido
para ela, pois são uma projeção de seus desejos, sentimentos e valores,
expressando suas possibilidades cognitivas, seus modos de assimilar ou
incorporar a cultura em que vive.

No atual contexto educacional brasileiro, as crianças iniciam o ensino
fundamental com idade de seis anos, com o sancionamento da Lei nº 11.274,
(Brasil, 2006). Na prática, estes alunos são submetidos, desde cedo, ao
esquema tradicional do ensino fundamental, onde os espaços lúdicos são
menos valorizados, quando não abandonados por completo.

Aponta-se, também, para a carência, nas instituições de educação
infantil brasileiras, de práticas pedagógicas, que priorizem o espaço lúdico
e simbólico, num período da vida infantil em que o brincar e o “fazer de
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conta” são manifestações fundamentais para o desenvolvimento cognitivo,
afetivo e social da criança (Kishimoto, 2002).

Assim sendo, o objetivo deste artigo é analisar os aspectos evolutivos
do jogo simbólico em uma criança pré-escolar (5 a 6 anos), corroborando
com a valorização do espaço lúdico e simbólico nas escolas de educação
infantil e no início do ensino fundamental.

Contribuições bibliográficas
No presente trabalho, prioriza-se o uso do termo jogo simbólico,

utilizado por Piaget ao longo de sua obra, cujo enfoque é o empregado
nesta pesquisa.

Para Piaget e Inhelder (1966/2007), o jogo “faz-de-conta” consiste na
forma de manifestação da função simbólica ou semiótica que emerge mais
ou menos aos 2 anos de idade e termina por volta dos 7 ou 8 anos da
criança. Ao brincar de faz-de-conta, ela transforma o real por assimilação
mais ou menos pura, ao sabor das suas necessidades. Esse tipo de jogo
também possibilita que a criança se expresse livremente, sem imposições
de adaptação ao meio, criando uma linguagem simbólica que adapta o real
às suas necessidades.

Os aspectos teóricos que caracterizam essa manifestação serão
apresentados a partir da perspectiva da psicologia genética. Como apoio
teórico à pesquisa, serão sintetizados os tipos e as fases que Piaget (1946/
1990) estabelece para o desenvolvimento desse jogo específico. Na
sequência, a partir da revisão da literatura, virão algumas pesquisas
realizadas sobre o jogo simbólico na concepção desse autor.

No enfoque piagetiano, durante o primeiro período do desenvolvimento
infantil, predomina o jogo de exercício, que geralmente apresenta conteúdos
sensoriais e motores por meio de ações simples ou suas combinações.
Esse grupo lúdico não desaparece com o advento da função semiótica,
que se inicia aproximadamente aos 2 anos e termina aos 7 a 8 anos de
idade, e caracteriza-se por ser o período pré-operatório que dará lugar à
predominância dos jogos de regras, correspondentes ao período operatório
concreto (Ortega, Rosa, Gomes & Abreu, 2000).

Piaget e Inhelder (1966/2000) ressaltam a importância do jogo
simbólico para o desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança:
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Obrigada a adaptar-se, sem cessar, a um mundo social de mais velhos,
cujos interesses e cujas regras lhe permanecem exteriores, e a um
mundo físico que ela ainda mal compreende, a criança não consegue,
como nós, satisfazer as necessidades afetivas e até intelectuais do
seu eu nessas adaptações, as quais, para os adultos, são mais ou
menos completas, mas que permanecem para ela tanto mais
inacabadas quanto mais jovem for. É, portanto, indispensável ao seu
equilíbrio afetivo e intelectual que possa dispor de um setor de atividade
cuja motivação não seja a adaptação ao real senão, pelo contrário, a
assimilação do real ao eu, sem coações nem sanções, p. 56-57 [...].

Nesse grupo lúdico acontece um relaxamento do esforço adaptativo.
Ao brincar de faz-de-conta, a criança transforma o real, ao sabor das suas
necessidades e seus interesses. Ao “fazer de conta” que é um bebê,
chorando e balbuciando, ela, possivelmente, esteja elaborando os ciúmes
do irmão mais novo.

O jogo, em referência, permite à criança expressar-se livremente, sem
a imposição de sua adaptabilidade ao meio, construindo uma linguagem
simbólica própria, que se modifica ao sabor de suas necessidades. Embora
na maior parte dos jogos de ficção, a criança manifeste comportamentos
afetivos e sociais, em algumas ocasiões, o jogo serve a interesses
cognitivos, como no caso clássico descrito por Piaget e Inhelder (1966/
2007). Uma garotinha se mostrou instigada em compreender os mecanismos
dos sinos da igreja e crivou o pai de perguntas sobre o assunto; alguns
segundos depois, manteve-se imóvel, em pé, ao lado da mesa de trabalho
do pai, emitindo barulho ensurdecedor e atrapalhando-o em seu trabalho;
quando interpelada, a menina respondeu: Não fale comigo, sou uma igreja
(Piaget, 1946/1990).

Esse tipo de jogo assinala o apogeu da brincadeira da criança tendo
suas raízes, como já referido, no estágio sensório-motor. Vê-se que sempre
o pequeno age pelo prazer de agir, sem esforço de adaptação. Por volta
dos 8 meses de idade, pode-se verificar condutas de “ritualização”, como a
criança que executa os gestos habituais que a fazem adormecer (deita-se
de lado, segura o “cheirinho”, chupa o polegar, etc.) sem estar realmente
preparando-se para dormir. Nos meses seguintes: haverá um progresso no
sentido de que a ritualização lúdica se desenvolverá até configurar-se em
jogo simbólico (Piaget, 1946/1990).
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Portanto, o esquema simbólico marca a transição do jogo de exercício
aos da dramatização que predomina no período pré-operatório. Esse grupo
de brincadeira guarda, do jogo de exercício, o poder de executar uma
conduta fora de seu contexto de adaptação, pelo simples prazer funcional,
mas que manifesta a capacidade de evoca-la na ausência de seu objeto,
quer na presença de outros novos, quer na ausência de todo suporte material
(Piaget, 1946/1990).

Essa qualidade do brincar envolve elementos de imitação, mas não
se confunde com eles, pois o objeto evocado nesse estádio é manifestado
sem que se levem em conta suas próprias características. Aqui o símbolo
lúdico constitui-se na união da assimilação deformante, princípio do próprio
jogo, à da imitação representativa, sem a qual não poderia haver o uso de
objetos ou eventos ausentes e nem, consequentemente, a ficção ou “faz-
de-conta” (Roitman, Messer & Sipres, 1974).

Piaget (1946/1990) apresenta uma classificação dos tipos de jogos
simbólicos, descrevendo sua evolução até a emergência do período
operatório. A seguir, apresenta-se sinteticamente a referida classificação:

Fases I e II (de 2 a 4 anos)
Tipo IA: Projeção dos esquemas simbólicos aos novos objetos.

O sujeito atribui a outrem suas qualidades pessoais. Exemplo: quando
faz o urso de pelúcia “dormir”.
Tipo IB: Projeção de esquemas de imitação em novos objetos.

Essa forma de manifestação aparece no mesmo nível do
desenvolvimento da anterior. São esquemas aplicados, simbolicamente, a
novos objetos, substituindo os seus próprios, sendo empregados por simples
imitação. Exemplo: a criança “lava a boneca em uma caixa”, se
autodenominando “mamãe”.
Tipo IIA- Assimilação simples de um objeto a outro.

É importante observar que tal assimilação é o que ocasiona o jogo ou
lhe serve de pretexto. Exemplo: a criança “imita um avião” utilizando uma
caneta.
Tipo IIB- Assimilação do próprio corpo ao de outrem ou a qualquer objeto.

Esse jogo é, vulgarmente, chamado jogo de imitação. Exemplo: pegar
a pasta do pai, simulando que “vai trabalhar”.

É evidente que tanto nos jogos dos tipos IIA e IIB intervêm
simultaneamente, a imitação e a assimilação simbólica. O que é
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representado (o avião ou o pai saindo para trabalhar) constitui o simbolizado
(ou significado), e o gesto imitativo é o simbolizante ou significante.
Tipo III (3 a 4 anos)- Verdadeiras combinações simbólicas.

Nesse nível, não se pode separar os jogos segundo o critério do
predomínio da assimilação à ação própria do sujeito ou da imitação de
personagens ausentes, já que em toda combinação lúdica complexa, como
a dos jogos com bonecas, os elementos de imitação e assimilação ao eu
estão intimamente unidos. Isto torna artificial querer descobrir uma nota
dominante no jogo. Exemplo: a criança põe a boneca para “dormir”, “ninando-
a” nos braços e cantando canções de “ninar”.
Tipo IIIA- Combinações simples.

São prolongamentos dos tipos IIA e IIB, mas com construção de cenas
inteiras em vez de assimilações simples de objetos a objetos ou de imitação
isolada.  Essas combinações são constituídas de elementos de imitação e
de assimilação deformante. As personagens, criadas como companheiros
imaginários, servem de ouvintes ou espelhos para o eu. Isso, no adulto,
significará pensamento interior em suas formas residuais, egocêntricas
(divagação), assim como o monólogo das crianças equivale ao que,
posteriormente, será linguagem interior. Exemplo: diálogos com
companheiros imaginários.
Tipo IIIB- Combinações compensatórias.

Visam compensar ou corrigir o real e não mais reproduzi-lo pelo simples
prazer. Exemplo: receber “bronca” pela manhã e posteriormente dar “bronca”
na boneca.
Tipo IIIC- Combinações liquidantes.

Consistem em eliminar uma situação desagradável, revivendo-a
ficticiamente. Segundo Piaget, fica particularmente clara a função simbólica,
que é assimilar o real ao eu, libertando-o das necessidades de acomodação.
Exemplo: a criança simula a morte para eliminar a sensação desagradável
que a perda de um ente querido lhe provocou.
Tipo IVD- Combinações simbólicas antecipatórias.

Trata-se de aceitar uma ordem ou um conselho, mas antecipando-se,
simbolicamente, às consequências da desobediência ou da imprudência
que se seguiriam no caso da recusa em acatá-lo. O que há de novo, portanto,
é uma assimilação lúdica, mas com antecipação que funciona como
representação adaptada. Exemplo: colocar a boneca de “castigo” por ter
desobedecido à “mamãe”.
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Fase II (de 4 a 7 anos)
O símbolo acaba perdendo, gradualmente, seu caráter de deformação

e torna-se muito próximo de uma simples representação imitativa da
realidade.

Apresentam-se 3 novas características:
a) Há uma ordem relativa nas construções lúdicas, semelhante ao diálogo,

pois a partir dos 4 anos já é possível fazer-se um interrogatório ou
entrevista clínica, já que a sequência de ideias no decurso implica
numa conduta ordenada.

b) Observa-se uma crescente preocupação com a verossimilhança,
imitação exata do real. A assimilação simbólica torna-se cada vez
menos deformante e aproxima-se cada vez mais da simples
reprodução da realidade.

c) Inicia-se o simbolismo coletivo, com diferenciação e ajuste de papéis.
Desde a Fase I, a criança joga a dois ou com várias outras, mas não
se registram transformações notórias no símbolo. No início, o jogo não
é mais socializado que a linguagem entre as crianças, como no caso
dos monólogos coletivos. Depois os papéis se diferenciam e tornam-
se complementares.

Fase III (de 7-8 anos a 11-12 anos)
Caracterizada pelo declínio evidente do simbolismo em proveito do

jogo de regras e das construções simbólicas cada vez menos deformantes
e cada vez mais próximas do trabalho adaptado.

A partir dessas explicações, seguem-se algumas pesquisas sobre o
tema.

Roitman, Messer e Sipres (1974) já investigavam a relação do
significado com o significante da assimilação deformante, a partir da
concepção piagetiana, durante o exercício do jogo simbólico em 16 crianças,
de ambos os sexos, com idades variando entre 2 anos e 3 meses a 4 anos.
As crianças foram divididas em cinco grupos: três de nível socioeconômico
elevado; dois grupos de nível médio e uma criança de 2 anos e 3 meses
observada em sua própria residência, pertencente ao nível socioeconômico
elevado. Elas foram observadas em ações imitativas propostas pelo
professor e em atividades livres. As conclusões das autoras apontam para
maior incidência de assimilação deformante nas atividades livres, e nas
orientadas pelo professor, foram observadas tentativas de comunicação
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por meio de representações, que guardavam semelhança bastante próxima
com o representado. Nesse sentido, aponta-se para a motivação da criança
como fator determinante de maior ou menor afastamento do real. Nessa
perspectiva, o jogo simbólico não se apresenta como atividade antagônica
à adaptação inteligente.

Uma nova contribuição para a análise e categorização do jogo
simbólico foi apresentada por Denegri (1996), em um trabalho feito na
Universidade do Chile: O uso de formas: uma ferramenta para a análise
do jogo simbólico. A autora elaborou uma categorização para este tipo de
jogo, baseada em Piaget (1946/1990), na qual classificou-o em macro e
micro categorias. Nas primeiras, a autora utilizou a classificação citada de
Piaget com algumas modificações na nomenclatura dos jogos motores ou
de ação, dos jogos simbólicos ou de ficção, e dos jogos de regras. Os
primeiros, ou de ação, são subdivididos em micro categorias: 1) jogos
motores manipulativos, 2) jogos de ganho e 3) jogos eletrônicos. Nos jogos
de símbolos, ou de ficção, as micro categorias foram assim apresentadas:
1) jogos simples de símbolo (Fase I, para Piaget) e 2) jogos simbólicos
desenvolvidos ou sócio dramáticos (jogo simbólico coletivo: fase 2, de
acordo com aquele autor).

Para a realização da pesquisa, a autora utilizou uma série de jogos
como: bonecas, bichos de granja, jogos de chá, carrinhos e mamadeiras. A
atividade foi filmada, sendo que neste momento a equipe de pesquisa saiu
da sala do experimento para que as crianças brincassem da forma mais
espontânea possível. Antes de sair do local, uma das pesquisadoras explicou
aos infantes, que ali estavam para brincar, que poderiam utilizar todos os
materiais disponíveis. Transcorridos vinte minutos, os investigadores
regressaram ao lugar do trabalho e perguntaram às crianças sobre o que
estiveram jogando, além de indagar o que representaram por meio da
brincadeira.

Depois de efetuadas as filmagens na pesquisa de Denegri (1996),
procedeu-se à sua transcrição e análise. Nesta ultima foi feita a partir das
interações lúdicas, realizando-se primeiramente uma descrição, que
consistiu em dividi-las por roteiros, episódios e ações, uma descrição
correspondente a diferentes níveis da organização lúdica.

Uma experiência bastante interessante foi a realizada em um kibutz
por Haas (1996), que utilizou o depósito de sucata para propiciar às crianças
espaço para o jogo simbólico. Esse relato interessa, sobremaneira, ao
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presente estudo, pois o espaço organizado para a observação do jogo
simbólico foi também inspirado no Canto das Bonecas das Casas das
Crianças nos kibutzim, em Israel.

Na experiência de Haas (1996), o espaço utilizado era um depósito
de sucatas, que continha tratores, geladeiras, fogões, tonéis e todo tipo de
objeto que não tinha mais uso. Constituiu-se num ambiente voltado para
propiciar às crianças estímulo para o jogo simbólico. Para as crianças, o
depósito de sucata era uma extensão do mundo adulto. Todo o seu conteúdo
foi cuidadosamente selecionado pelo professor, para facilitar a auto
expressão e a aprendizagem das crianças. Um dia da semana, era escolhido
para ser o dia do Junkyard (depósito de sucata). Neste dia, as crianças
montavam e desmontavam estruturas anteriormente elaboradas. Elas eram
motivadas a procurar e selecionar objetos para serem utilizados nas novas
estruturas que criavam. O arranjo do espaço mudava constantemente, os
objetos não tinham posição fixa e as atividades podiam acontecer de
qualquer maneira.

Haas (1996) concluiu que, no depósito de sucata, observava-se a
dialética entre estrutura e liberdade. O limite demarcado ao redor do
depósito de sucata dava a segurança às crianças e esse espaço consistia
em um mundo em miniatura, onde elas poderiam expressar livremente seus
sentimentos.

No trabalho de Teixeira (1998) o problema que norteou a realização
da pesquisa foi assim formulado: o ambiente educacional, de fundamental
importância para propiciar às crianças experiências enriquecedoras que
pudessem favorecer o desenvolvimento de suas possibilidades, poderia
explicar a diferença no jogo simbólico de crianças que frequentavam a pré-
escola em período integral e as que assistiam por apenas um período. Os
fundamentos teóricos para que se pudesse compreender o papel do jogo
simbólico, incluindo sua classificação e análise, foram encontrados na teoria
de Jean Piaget.

Participaram dessa pesquisa 32 crianças de uma EMEI (Escola
Municipal de Educação Infantil) que adotava o Programa de Educação Pré-
Escolar e de 1º Grau (PROEPRE) e 32 de uma creche. Ambos grupos
compreendiam crianças de 5 e 6 anos de idade. Foram utilizados os
seguintes procedimentos: 1. Filmagem das crianças, divididas em grupos
de quatro elementos, constituídos de dois meninos e duas meninas, os quais
interagiram com brinquedos de dramatização durante 20 minutos; 2.
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Transcrição das fitas de vídeo, analisando-as de acordo com a teoria
piagetiana quanto às manifestações da função semiótica: jogo simbólico e
de linguagem; 3. Análise dos diálogos por meio de roteiros, episódios e
ações, propostos por Denegri (1996).

A análise qualitativa dos resultados demonstrou diferenças quanto aos
tipos de jogos e suas fases nos dois grupos. Maior porcentagem de jogos
referentes à Fase II (de acordo com a classificação de Piaget) foi encontrada
entre os alunos do EMEI, enquanto que entre as crianças da creche houve
frequência maior de jogos característicos da Fase I.

Hermida (2009) abordou as expressões simbólicas nas atividades
lúdicas oferecidas a crianças de 4, 5 e 6 anos nas classes de educação
infantil, no contexto das aulas de Educação Física. O tipo de investigação
foi qualitativo, e de pesquisa-ação. O trabalho teve início com um seminário
realizado com a equipe pedagógica da escola e a da pesquisa, no qual
estudaram os fundamentos teóricos sobre o jogo simbólico e a gênese da
função simbólica de Piaget (1923/1973).

Foram escolhidos dois grupos de crianças. A coleta de dados das
experiências lúdicas realizadas nas aulas apoiou-se em três técnicas
diferentes: observação participante, análise documental das experiências
lúdicas gravadas em vídeo e entrevista livre com as crianças que
participaram dessas experiências.

Hermida (2009) conclui que a importância do brincar no interior da
instituição educacional infantil e o significado dessa atividade são temas
que devem ser levados em consideração, para que seja implementado um
projeto educativo de qualidade. A pesquisa realizada permitiu que se
discutisse, na escola, o valor e o lugar do jogo e da brincadeira relacionados
com os currículos educacionais existentes. Do ponto de vista teórico, as
diferentes experiências lúdicas promovidas permitiram comprovar a validade
da teoria da formação do símbolo na criança, segundo Piaget. A pesquisa
realizada contribuiu para a melhoria do projeto pedagógico e a revisão das
propostas curriculares da escola que acolheu a modalidade de pesquisa-
ação.

Freitas (2010), também com base na teoria de Piaget, estudou as
condutas de representação da função simbólica quanto à evolução desse
tipo de jogo, a partir de observações realizadas em atendimento
psicopedagógico de uma criança entre 5 anos e dez meses e outra de 6
anos e oito meses de idade. O ambiente dos atendimentos
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psicopedagógicos foi adequado para possibilitar a livre expressão da
criança, por meio de materiais diversificados. Foi utilizado o método clínico
de Piaget, que se baseia no pressuposto de que as pessoas têm uma
estrutura coerente de pensamento, constroem representações da realidade
à sua volta e as revelam por entrevistas ou por ações. Os resultados obtidos
mostraram que a criança se expressou espontaneamente por meio do jogo
simbólico, tendo sido possível a classificação e análise do mesmo e a
verificação de que ela aproximava-se, cada vez mais, do real à medida que
o simbolismo lúdico perdia o seu caráter deformante para se aproximar de
uma simples representação imitativa da realidade. Isto favorecia o progresso
da socialização.

Foram encontrados poucos estudos que abordassem o jogo simbólico
coletivo, com crianças de 5 a 6 anos, o que, por si só, justificou a escolha da
presente pesquisa.

Método
Participantes

No planejamento deste trabalho, foram levados em consideração todos
os aspectos éticos e científicos aplicáveis. Portanto, foi dada a devida
importância aos padrões vigentes da Resolução nº 196/1996 do Ministério
da Saúde – MS (Brasil, 1996) e da Resolução nº 016/2000 do Conselho
Federal de Psicologia – CFP (Brasil, 2000), referentes às diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto deste
trabalho foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro de Ciências da Saúde da UFES.

Foram incluídas na presente investigação, quatro crianças de 5 a 6
anos de idade, duas do sexo masculino e duas do feminino (nomes fictícios:
Júlio, Felipe, Rinat e Maya), com foco em um deles, o Júlio. Foram
provenientes de uma instituição de Educação Infantil do Município de uma
capital brasileira de médio porte. A aceitação das crianças para a pesquisa,
foi feita mediante dois termos de consentimento livre e esclarecido,
encaminhados, respectivamente, à instituição em que as crianças
estudavam, e aos responsáveis por elas.

Os participantes foram selecionados por meio de sorteio, excluindo
as crianças que apresentavam problemas na linguagem que, possivelmente,
poderiam dificultar a transcrição das verbalizações, comprometendo, assim,
os dados obtidos para análise.
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Neste artigo, que é resultante de uma pesquisa maior realizada pela
primeira autora, sob a orientação do segundo autor, focalizaremos apenas
o relato e a análise do estudo de caso realizado com o participante Júlio.

Instrumentos e Procedimentos
A presente investigação foi desenvolvida em seis encontros, com

intervalos de quinze a vinte dias entre eles. Em cada encontro, com duração
de aproximadamente trinta minutos, foram realizadas atividades em dois
momentos.

O primeiro, com tempo aproximado de dez minutos, constituía-se da
realização de uma roda de conversa (Warschauer, 1993), na qual eram
fornecidas explicações sobre o momento de jogo e os limites de tempo e
espaço. A pesquisadora mostrava um relógio analógico grande e,
concretamente, ilustrava o tempo de duração do jogo. Essa estratégia teve
a função de promover a auto-regulação da criança quanto aos limites
temporais sem que os pesquisadores precisassem exercer controle sobre
o tempo, passível de interferir na espontaneidade do participante.

No segundo momento, com duração de vinte minutos, eram realizadas
as oficinas nas quais as crianças eram convidadas a brincar, utilizando os
seguintes objetos: mesa, quatro cadeiras, sofá, mesinha de centro, colchão
com travesseiro, roupa de cama, penteadeira com espelho, fogão, utensílios
de cozinha, telefone, bloco de recados, lápis e canetas, arara com roupas,
fantasias e acessórios (bolsas, sapatos, bijuterias, gravatas, etc.), bonecas
e animais de pelúcia. Esses objetos foram organizados inicialmente de forma
a simular o ambiente interno de uma casa. As crianças brincaram o mais
livre e espontaneamente possível, sem a interferência dos pesquisadores.
Essa organização do espaço e dos objetos foi inspirada na proposta
denominada Cantos das Bonecas dos kibutzim em Israel, conforme descrito
na introdução desse trabalho.

Todos os encontros foram registrados em áudio e vídeo, sendo que as
cenas foram tomadas por duas câmeras fixas, posicionadas em ângulos
diferentes, que registraram todas as ações da criança. Para esse
procedimento, uma das pesquisadoras e dois assistentes de pesquisa
permaneceram na sala onde foi organizada a Oficina de Jogo Simbólico,
mantendo-se fora do ambiente reservado ao jogo. Desta forma,
permaneciam na sala no máximo três pesquisadores, que observavam a
ação das crianças e registravam momentos significativos, que poderiam
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não ser identificados no ato da transcrição dos dados. Os técnicos de
filmagem instalavam os equipamentos, e se retiravam do espaço, para que
houvesse o mínimo de interferência possível.
Tratamento dos Dados

Para analisar e categorizar a evolução dos tipos e fases do jogo
simbólico utilizou-se a classificação proposta por Piaget (1946/1990) já
apresentada de maneira resumida.

Os dados dos participantes obtidos nos seis encontros foram
transcritos na íntegra e organizados em protocolos, contendo: (a) o relato
dos episódios e cenas do jogo simbólico; (b) a análise e classificação dos
tipos e fases do jogo simbólico. Denominou-se “episódio”, o conjunto de
cenas pertencentes a uma mesma temática e “cena”, as ações ou
verbalizações isoladas, sem continuidade. Após coleta, os dados foram
tabulados e analisados em termos de frequência (Fr) e de porcentagem
(Fr%) das fases e tipos de jogo simbólico. Com base nos dados numéricos
obtidos, foram elaborados gráficos ilustrando a evolução dos participantes
quanto ao jogo simbólico ao longo de todos os encontros.

Resultados e Discussão
Com base nos resultados obtidos à luz das ideias piagetianas,

apresentaremos a seguir o relato do caso que analisa os aspectos evolutivos
do jogo simbólico do participante Júlio nos seis encontros realizados.

Desde o primeiro encontro, Júlio produziu grande quantidade de cenas
simbólicas (17), entrando rapidamente no jogo coletivo e convidando seus
pares a participar delas. A análise desses dados permitiu constatar que
houve predominância de cenas características da Fase II (F = 12; 70; 59%),
nas quais Júlio procurou imitar ações do cotidiano, principalmente no cuidado
com animais ou crianças pequenas. Insistiu para que seus pares
desempenhassem papéis de personagens frágeis, que necessitassem de
cuidados. Desse modo, assumiu na maioria dos episódios a postura de
cuidador, acariciando, alimentando, cobrindo e contando histórias para
dormir.

De acordo com Piaget (1946/1990), a Fase II do jogo “faz de conta” é
caracterizada por um simbolismo coletivo, com diferenciação e ajuste de
papéis, assim como uma crescente preocupação com a verossimilhança e
imitação exata do real. Desta maneira, a assimilação simbólica torna-se
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cada vez menos deformante e aproxima-se cada vez mais da simples
reprodução da realidade.

Neste encontro, Júlio ainda criou episódios com características mais
egocêntricas e individuais, totalizando 29,41% de cenas da Fase I (F = 5),
sendo quatro ocorrências do Tipo IB: projeção de esquemas de imitação
em novos objetos (23,53%) e uma do Tipo IIB: assimilação do próprio corpo
ao de outrem ou a qualquer objeto (5,88%). Para Piaget (1946/1990), o
Tipo IB (projeção de esquemas de imitação em novos objetos) consiste na
manifestação da capacidade de representar (função semiótica), sendo
caracterizada por esquemas aplicados a novos objetos, substituindo seus
objetivos atuais aplicados por simples imitação. Esse tipo pode ser ilustrado
pelas seguintes cenas, nas quais ele realiza um jogo simbólico solitário:
Júlio senta-se na cadeira e simula estar lendo um pequeno livro. Em seguida
deita-se na cama e continua lendo.

Por outro lado, segundo Piaget (1946/1990,) o Tipo IIB (assimilação
do próprio corpo ao de outrem ou de qualquer objeto) é outra forma de
manifestação da função semiótica, sendo vulgarmente denominada “jogo
de imitação”. Assim, em uma determinada ação, não encontrando nenhum
objeto que se parecesse com um cavalo, Júlio executa movimentos corporais
imitando um trote como se estivesse cavalgando.

Portanto, Júlio se envolveu tão intensamente na atividade que não foi
registrada nem uma única cena com ausência de jogo simbólico no primeiro
encontro. Além disso, demonstrou ter liderança na adequação de papéis
durante a brincadeira, determinando os em Felipe e Rinat. A construção
lúdica criada por Júlio tornou-se, gradativamente, mais coletiva. Iniciou o
jogo solitariamente, depois incluiu Felipe. No final, Rinat entrou também na
cena, desempenhando o papel de gato. Observou-se uma preocupação na
imitação do real.

No segundo encontro Júlio entrou, imediatamente, no jogo simbólico
coletivo, convidando Felipe para participar. Repetiu os papéis
desempenhados durante o primeiro encontro, procurando ser sempre o
cuidador ou pai dos animais: Felipe (cão) e Rinat (gato). Apesar de ter
participado de um número maior de cenas (21), a porcentagem delas,
características do jogo simbólico da Fase II (F = 15; 71,43 %) manteve-se
próxima a do primeiro encontro.

Além disso, verificou-se que construiu somente duas cenas típicas da
Fase I (9,52%), sendo que as duas foram do Tipo IIIA (combinações simples),
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na qual a criança constrói cenas inteiras, com elementos de imitação e
assimilação deformante (Piaget, 1946/1990). Por exemplo, em uma cena,
Júlio vestiu a fantasia de feiticeiro e brincou solitariamente. Em seguida,
Felipe lhe entregou um pequeno livro. Júlio aceitou esse acessório, simulou
estar lendo e fez um gesto de mágico ou feiticeiro.

 Por fim, participou de algumas cenas onde houve ausência de jogo
simbólico (F = 4; 19,05%) como nos momentos em que experimentou
fantasias.

 Nesse encontro, Júlio circulou por diversos papéis no jogo: ora foi
pai, ou cuidador dos animais, ora mágico ou feiticeiro, ora cowboy ou super-
herói. No entanto, ainda predominavam cenas onde desempenhou o papel
de pai ou cuidador de animais, nas quais preparou, juntamente com seus
pares, uma viagem. Ainda não conseguia criar episódios contínuos dotados
de sequência temporal e lógica; ou seja, seus episódios foram interrompidos
e curtos durante este encontro. Neste sentido, ainda não apresentou uma
das características do jogo simbólico da Fase II: conduta ordenada, com
uma ordem relativa nas construções lúdicas.

No terceiro encontro, constatou-se um aumento de cenas produzidas
por Júlio (29). A maioria delas, 89,65% (F = 26) caracterizou-se por ser
coletiva, com evidente preocupação de verossimilhança com o real e a
adequação de papéis (Fase II).

O ajuste de papéis, próprio do jogo simbólico coletivo levou algum
tempo neste episódio, pois não existiu consenso entre os participantes.
Júlio assumiu uma postura autoritária no jogo simbólico, procurando
determinar os papéis de seus pares nos episódios.

A evolução do jogo simbólico de Júlio ficou evidenciada nos episódios
contínuos com a mesma temática, nas quais os papéis foram
desempenhados por um espaço de tempo maior. Os episódios foram
caracterizados por diversas cenas simbólicas, nas quais permaneceu
desempenhando o papel de pai ou cuidador dos animais, produzindo
situações diferentes e mais elaboradas de imitação do cotidiano. Neste
encontro, pela primeira vez, os quatro participantes interagiram em um
mesmo episódio simbólico criado pela insistência de Júlio em determinar
os papéis no jogo. O episódio no qual Júlio é o pai, que chama o médico
(Felipe) por telefone para cuidar dos seus gatinhos (Rinat e Maya),
exemplifica as características do jogo simbólico da Fase II, conforme postula
Piaget (1946/1990): imitação exata do real, sequência lógica dos fatos
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representados e simbolismo coletivo, com ajuste e adequação de papéis
no jogo.

Neste encontro, observou-se que Júlio produziu somente uma cena
típica da Fase I (3,45%), na qual não interagiu com seus companheiros, ou
seja, Júlio se dirigiu ao telefone e discou um número (Tipo IIIA: combinações
simples). Assim sendo, houve uma diminuição no percentual de cenas dessa
fase com relação aos dois primeiros encontros.

Por fim, verificou-se também que, em apenas duas cenas (6,90%),
houve ausência de jogo simbólico. Em uma delas, Felipe não entrou no
jogo de Júlio e a cena não se concretizou e em outra tentou vestir o jaleco
de médico, mas teve dificuldade.

No quarto encontro, de acordo com os dados obtidos, verificou-se que,
apesar de Júlio ter produzido uma menor quantidade de cenas (25) em
relação ao encontro anterior, a quantidade de cenas características da Fase
II aumentou (F = 24; 96%), configurando uma evolução em relação à sua
construção simbólica.

Desse modo, Júlio criou o simbolismo lúdico e determinou os papéis
que as outras crianças iriam desempenhar, não aceitando que seus pares
saíssem do papel por ele imposto. Felipe, impedido por Júlio de
desempenhar os papéis de que gostaria, disputou com ele os cuidados
com Rinat (gato). Durante diversas cenas de um mesmo episódio, os dois
meninos trouxeram presentes para o gato (Rinat), disputando a atenção da
menina.

A última cena do quarto encontro foi a única categorizada como sendo
da Fase I (4%), na qual Júlio ministrou à sua gata (Rinat) um remédio para
desmorrer, após a menina anunciar sua morte. Existe um caráter de
assimilação deformante da realidade neste episódio, o que caracteriza a
Fase I, apesar de o jogo ser coletivo neste momento. Júlio pôde compreender
que a morte é irreversível, mas, no jogo simbólico, elaborou a sensação
aflitiva que a morte causa, criando uma cena típica da Fase I – Tipo IIIC
(combinação liquidante): que consiste em eliminar uma situação
desagradável, revivendo-a ficticiamente. Segundo Piaget (1946/1990), aí
fica particularmente clara a função simbólica, que é assimilar o real ao eu,
libertando-o das necessidades de acomodação.

Constatou-se, também, que não houve ocorrência de cenas com
ausência de jogo simbólico neste encontro.

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 32, no 82, p. 88-111



105

Para o quinto encontro, foram acrescentados ao espaço da Oficina
de Jogo Simbólico, novos elementos: uma mesinha com embalagem de
produtos de mercado, dinheiro fictício e máquina calculadora de brinquedo.
Diante deles, Júlio pareceu deixar de ser o protagonista dos episódios
simbólicos e observou-se uma diminuição tanto na criação de cenas (24),
quanto no percentual de cenas típicas da Fase II (F = 19; 79,17%). Por outro
lado, verificou-se um aumento das cenas, nas quais houve ausência de jogo
simbólico (F = 4; 16,66%), pois Júlio simplesmente manipulou objetos e
observou seus companheiros que assumiram a liderança de vender e
comprar no “mercado”.

 Enquanto as outras crianças criavam episódios em que compravam,
vendiam, negociavam e imitavam transações comerciais, Júlio permaneceu
nos papéis que desempenhou nos encontros anteriores. Continuou
simulando ser o pai ou cuidador dos animais indefesos. Mas desta feita,
deparou-se com uma nova situação: Rinat não mais se submeteu às suas
vontades e deixou de ser a gata submissa, para determinar situações no
jogo simbólico. Júlio procurou seduzi-la com presentes, para continuar no
comando. Não tendo êxito em seus intentos, criou uma cena solitária típica
da Fase I (4,17%), em que se deitou na cama e simulou estar dormindo.
Esta cena caracteriza a Fase I – Tipo IIIA: combinação simples, que permite
a criação de símbolos livres no sentido de expressar tudo que, na
experiência da vida infantil, não pode ser formulado e assimilado por meio
de apenas linguagem (Piaget & Inhelder, 1966/2007).

No final deste encontro, Júlio reassumiu seu papel de liderança,
propondo um episódio de viagem. Todos se envolveram e criaram uma
construção simbólica coletiva bastante elaborada, com a participação das
quatro crianças.

Tornou-se bastante evidente a evolução de Júlio em sua construção
simbólica quando se observam os dados obtidos no sexto encontro. Dessa
maneira, verificou-se que, além de aumentar o número de cenas nas quais
participou (31), houve predominância bastante acentuada de jogo simbólico
da Fase II (F = 30; 96,77%), sendo que a única cena em que houve ausência
de jogo simbólico ocorreu quando a pesquisadora anunciou o final da
brincadeira (3,23%).

Durante todo o encontro, Júlio interagiu com seus pares, criando cenas
coletivas com uma crescente preocupação com a verossimilhança e imitação
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exata do real. A assimilação simbólica tornou-se cada vez menos deformante
e aproximou-se gradativamente da simples reprodução da realidade. Os
papéis no jogo diferenciaram-se e tornaram-se complementares, como nas
cenas em que Júlio cuidou e comandou as ações, enquanto Rinat guardou
e cuidou do dinheiro da “família”. Este contexto pode ser também uma
imitação exata da divisão de papéis em sua família.

Outro aspecto que chamou a atenção nesse encontro, foi a quantidade
de cenas simbólicas criadas por Júlio, e os episódios que se prolongaram
por quase toda a duração da oficina. Deste modo, foram desenvolvidos
somente três episódios, sendo que o último contou com 22 cenas
consecutivas, com uma ordem relativa na sequência das ações. Por fim,
não foram registradas cenas próprias da Fase I do jogo simbólico neste
encontro.

Figura 1 - Aspectos evolutivos do jogo simbólico de Júlio nos seis encontros

Com base nestes resultados, conforme ilustra a Figura 1, verificou-se
que houve, em relação ao jogo simbólico, predomínio de ações específicas
da Fase II nos seis encontros. Além disso, observou-se que o percentual de

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 32, no 82, p. 88-111



107

cenas típicas dessa fase aumentou nos quatro primeiros encontros,
diminuindo no quinto e voltando a aumentar no sexto encontro.

Por outro lado, constatou-se que as cenas com ausência de jogo
simbólico apareceram no segundo encontro, sofrendo um decréscimo no
terceiro, desaparecendo no quarto, voltando a aumentar no quinto para, por
fim, diminuir no último encontro. Por sua vez, o percentual de cenas
específicas da Fase I decresceu até o terceiro encontro, manteve-se baixo
até o quinto para, finalmente, desaparecer no último encontro.

Considerações finais
A partir da análise dos dados obtidos, observou-se que houve evolução

no jogo simbólico de Júlio, sendo que as maiores ocorrências se
apresentaram na Fase II do jogo em referência. Esses dados estão de
acordo com Piaget (1946/1990), assinalando que as crianças tendem a
alcançar esse nível evolutivo entre 4 e 7 anos.

A concepção de Piaget (1946/1990) quanto ao jogo simbólico, como
manifestação da função semiótica, permite considerar que a mesma
favorece a adaptação da criança à realidade, ao possibilitar-lhe livre
expressão e assimilação dos acontecimentos a partir de um mundo que ela
cria de acordo com seus interesses e necessidades. O jogo é concebido
pela criança como uma atividade séria, na qual ela pode assumir total
soberania ao elaborar, com liberdade de ação, seus anseios, fantasias e
conflitos (Freitas, 2010).

De acordo com os resultados obtidos por Teixeira (1998) e por Piaget
(1946/1990), aponta-se para uma liderança feminina no cenário lúdico, o
que não ocorreu no presente trabalho, em que se observou uma ocupação
masculina dos papéis “maternais” responsáveis por cuidar e alimentar os
outros. Para Piaget (1946/1990), as atitudes maternais da menina
adquiridas por imitação constituem apenas uma pequena parte do jogo. A
boneca representa a possibilidade de a criança reviver, simbolicamente,
sua própria vida, de assimilar seus diversos aspectos e de lidar com seus
conflitos cotidianos. Todo acontecimento, alegre ou triste, com certeza
repercutirá na relação da criança com a boneca. “Trata-se apenas de uma
construção simbólica com múltiplas funções, tomando simplesmente da
matéria familiar os seus meios de expressão, mas interessando, em seu
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conteúdo, a vida inteira da criança” (Piaget, 1946/1990, p. 140). A
preferência das meninas pela boneca persiste durante os anos pré-
escolares.

Pode-se inferir que a oportunidade apresentada pela Oficina de Jogo
Simbólico, possibilitou ao participante desempenhar papéis distintos
daqueles determinados pelos estereótipos sociais e culturais, nos quais os
“maternais” são destinados às meninas. No atual contexto social os papéis
tradicionais desempenhados no meio familiar vêm sofrendo transformações,
consequentemente, papéis de agentes maternos podem ser
desempenhados por homens e mulheres. Em decorrência dessas
transformações nas configurações familiares, sugerem-se novas
investigações acerca das diferenças de gênero no jogo simbólico e na
linguagem infantil.

Além disso, foi possível verificar que a organização do espaço para o
livre exercício do jogo simbólico, com móveis e utensílios disponíveis para
essa sessão, serviu de inspiração para que Júlio manifestasse condutas
próprias da função semiótica com total liberdade de escolha, desenvolvendo
ações coletivas.

Os resultados do presente trabalho estão em concordância com os
estudos de Roitman, Messer e Sipres (1974) no que concerne à
predominância de representações que guardam semelhança bastante
próxima com o representado. Assim sendo, conclui-se que o caráter de
assimilação deformante do jogo simbólico perde intensidade a partir de
situações lúdicas coletivas. Este tipo de jogo envolve elementos de imitação,
mas não se confunde com a imitação pura, pois o objeto evocado no jogo
simbólico é manifestado, sem que se levem em conta suas próprias
características. Em geral, todo símbolo lúdico constitui a união de uma
assimilação deformante, princípio do próprio jogo, e de uma imitação
representativa, sem a qual não poderia haver representação de objetos ou
eventos ausentes nem, consequentemente, ficção ou “faz-de-conta”
(Roitman, Messer & Sipres, 1974). Para as autoras, a maior ou menor
presença do afastamento do real no jogo depende do aspecto motivacional.
No entanto, diferentemente do presente trabalho (crianças de 5 a 6 anos),
essas investigaram crianças menores (entre 2 anos e 3 meses e 4 anos de
idade).

Considera-se que uma organização do espaço escolar, que desafie a
criança a re-significar cada objeto, cada canto, cada móvel e embarcar no
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jogo simbólico, dividindo espaços com seus pares, exercitando a livre
escolha de papéis, lidando com as frustrações de “trabalhar em equipe” e
vestindo todas as fantasias possíveis para apreender o mundo, pode
promover vínculos cooperativos entre as crianças e estimular a utilização
de linguagem comunicativa (Feldman, Lemes, Dias, Kazama & Roda, 2006).
Nesse sentido, postula-se que o conhecimento é uma construção social,
sendo que as crianças tendem a aprender de maneira mais eficaz quando
intercambiam ideias com seus companheiros ou quando todos colaboram
em uma ação comum (Anijovich, R., Malbergier, M. & Sigal, C., 2004).

O estímulo ao exercício do jogo simbólico coletivo em crianças pré-
escolares pode contribuir para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social
delas. Do ponto de vista afetivo, por meio do envolvimento em situações de
jogo coletivo, a criança elabora seus sentimentos e conflitos interiores.
Cognitivamente, o pequeno(a) constrói o conhecimento do mundo que o(a)
rodeia, desenvolvendo a linguagem oral, conhecendo os limites impostos
pelo meio, interagindo com seus pares em situações de igualdade e sem a
interferência do adulto e, como consequência, humanizando-se
gradativamente.

A capacidade de criar símbolos é medida de humanização do ser
humano, diferenciando-o de outras espécies. O envolvimento em situações
lúdicas coletivas que oportunizem a simbolização e representação em
crianças pequenas facilita ainda a gênese da cooperação entre iguais. Em
situações nas quais precisam interagir com seus pares, com o fim de dividir
espaços, papéis no jogo e objetos, fantasias ou utensílios, os pequenos se
veem impelidos a agir de forma cooperativa. Na resolução de conflitos que
surgem no decorrer do jogo, podem superar a posição egocêntrica (Feldman
& Souza, 2011).

Por outro lado, nas instituições de ensino, que atendem a diversidade,
é fundamental o papel do docente na criação de um entorno que favoreça o
desenvolvimento da autonomia e possibilite à criança ser o sujeito de sua
aprendizagem. Para esse fim, os educadores que trabalham a partir dessa
concepção elaboram e implantam centros de aprendizagem (Anijovich,
Malbergier & Sigal, 2004), que podem ser denominados também “cantos”
ou “cantinhos” de aprendizagem.

Considera-se que o brincar constitui um espaço privilegiado de
construção do conhecimento, no qual a criança afasta-se da realidade, mas,
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paradoxalmente, a ela se subordina (Vieira, 1994), pois é no jogo que os
desejos do eu se expandem e subordinam o real, de acordo com Piaget
(1946/1990).

Portanto, ressalta-se a necessidade de se favorecer um ambiente na
escola de educação infantil e início do Ensino Fundamental que estimule o
jogo simbólico coletivo, oportunizando o brincar em pequenos grupos. As
narrativas criadas no jogo fazem sentido para a criança, pois são uma
projeção de seus desejos, sentimentos e valores, expressam suas
possibilidades cognitivas, seus modos de assimilar ou incorporar o mundo,
a cultura em que vive. Dessa maneira as crianças manifestam suas intuições.
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