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1. INTRODUÇÃO 

Gostaria que este trabalho fosse lido como uma contribuição para uma 

compreensão mais ampla e fecunda do que seja a natureza do construtivismo, 

numa perspectiva psicopedagógica. Desejo enfatizar os aspectos da ontogênese 

dos processos mentais uma vez que a história e a memória de vida, a noção de 

identidade, a representação imagética e a representação da realidade são aspectos 

bastante negligenciados em relação aos aspectos lógicos e estruturais do 

desenvolvimento cognitivo, tal como investigados por J. Piaget. 

De fato, Piaget procurou responder à questão central de como o 

Conhecimento se constitui, em geral e para cada indivíduo, e concluiu, na 

extensão de sua vasta obra, que o Conhecimento se dá por uma construção em 

dois níveis - o interno, no plano neurológico das estruturas mentais, e o externo, 

no plano das relações com o meio. A base desta construção é a atividade ou a 

ação do sujeito, seja ela externa ou interna.  

A própria noção de Sujeito do Conhecimento da psicopedagogia procede 

desta premissa piagetiana; é o indivíduo que, ao adaptar-se ativamente ao meio e 

às suas variações, se torna autor de seu desenvolvimento. Para Piaget, não há 

formas a - priori ou essências pré - formadas, inatas, frente às quais o indivíduo 

tem um papel passivo de apenas revelar o que já havia no plano da Razão. Esta 

passividade também é deduzida de correntes epistemológicas que, no outro 

extremo, assumem a maior relevância do meio sobre o comportamento humano.  
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O papel da ação na construção do conhecimento é bastante difundido, 

parecendo, muitas vezes, um chavão ou um rótulo com que se descreve uma 

pedagogia baseada no construtivismo. Esta concepção, infelizmente, tem justificado 

um espontaneísmo no ensino e um abandono da didática, num verdadeiro “laisser 

faire”. Macedo (1994a) chama a atenção para o fato de o construtivismo estar sendo 

utilizado em sala de aula como mais uma técnica ou metodologia de ensino  por sinal, 

como última esperança dentro de um modelo pedagógico esgotado. Mas o 

construtivismo não é um método e sim uma epistemologia e uma filosofia, lembra o 

autor;  toda aplicação de seus princípios na prática pedagógica impõe uma revisão de 

nossos significados pessoais a respeito do ato de aprender e de ensinar, de motivar e 

de avaliar, enfim, de fazer escola. Incentivando-se as crianças na exploração e na 

produção, sem uma idéia clara sobre as metas pedagógicas e as funções cognitivas a 

serem desenvolvidas, esvazia-se a atividade de sentido. Preserva-se a forma, mas 

empobrece-se o conteúdo. Ao dar liberdade à criança e permitir que esta explore o 

campo das possibilidades, tem-se esquecido a sistematização desta ação em princípios 

ou necessidades que nos são impostos pela realidade do objeto cultural e socializado, 

como no caso da escrita e de outras aprendizagens formais. Não podemos nos esquecer 

desta outra vertente do pensamento piagetiano que nos coloca frente aos critérios 

básicos de organização do real; o Espaço - como o domínio dos Objetos; o Tempo - 

como o domínio das Ações;  a Causalidade - como o domínio das Relações entre os 

objetos. Porém, o que ocorre é uma compreensão parcial e uma aplicação 

descomprometida e deturpada do espírito mesmo do construtivismo. Fica-se numa 

aceitação de tudo que vem da criança, na atividade pela atividade, numa posição de 

“assim é, se lhe  
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parece”, que impede, ou pelo menos não propicia, a própria organização desta 

atividade infantil. Esta atividade,  para de fato ser construtora de conhecimento, 

deve direcionar-se para a discriminação destas estruturas fundadoras da realidade: 

para Piaget (1973), os objetos de conhecimento só são compreendidos em função 

dos sistemas de transformação e das leis que regem as próprias ações sobre os 

objetos. 

A posição da epistemologia genética do conhecimento a respeito do ser humano 

tem um valor que transcende os limites da psicologia do desenvolvimento e do 

campo da aprendizagem. Na verdade, ela destaca a importância da liberdade, da 

invenção e da criatividade, que possibilitam a contínua recriação do conhecimento 

por cada pessoa.  

Esta é, a meu ver, uma contribuição importante que a psicopedagogia pode levar ao 

âmbito educacional, através dos dois eixos em que ela se funda, a subjetividade e o 

conhecimento. Em uma obra recente (1994), pude organizar algumas idéias que 

procuram delinear o lugar a partir do qual a psicopedagogia pensa a aprendizagem 

e lida com os seus processos, sejam normais ou patológicos: sintetizo aqui algumas 

dessas idéias a fim de caracterizar o que entendo por uma proposta psicopedagógica 

de investigação e intervenção. 

Uma abordagem psicopedagógica da aprendizagem com base construtivista parte 

do princípio de que esta aprendizagem é uma tarefa de apropriação e de domínio do 

objeto de conhecimento. No caso da criança, este objeto está relacionado com a 

herança cultural transmitida pelas gerações através das  
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instituições educativas, a família e a escola. Esta noção de aprendizagem, que 

encontramos explicitada em Pain (1986), supõe um sujeito, constituído em 

identidade e autonomia, que seja o agente de apropriação desse conhecimento; supõe 

também que fatores orgânicos, psicológicos (incluindo-se aí os aspectos cognitivos e 

os emocionais) e ambientais intervêm neste fenômeno extremamente complexo: este 

quadro multifatorial em que se insere a aprendizagem faz com que nenhuma área 

científica possa responder integralmente às questões que ela propõe. 

 Um quadro multifatorial para investigar e entender o aprender como um 

processo é o objetivo da psicopedagogia: é uma tarefa sem limites e sem fronteiras, 

fundada não numa disciplina científica estritamente definida nos moldes da ciência 

tradicional, mas num modelo de pensamento que busca a integração e 

operacionalização de conhecimentos que se apresentam segmentados em diferentes 

áreas de conhecimento, transformando-os em partes de um novo todo. Neste sentido, 

o psicopedagogo tem um campo de ação específico, que não se confunde com a 

didática nem com a psicologia, embora nele essas duas ordens de ações estejam 

presentes, estruturando um novo conjunto. 

Entender a aprendizagem como um processo subjetivo e subjetivante permite 

compreender as dificuldades de aprendizagem como questões inerentes às etapas do 

desenvolvimento, algo muito diverso de problemas de aprendizagem devidos a 

patologias. Muitos rótulos apressados e muitos encaminhamentos desnecessários 

seriam evitados se o professor e a família dispusessem de informações de como se 

processa a aprendizagem e se desenvolve a inteligência. A preocupação atual com os 

encaminhamentos exagerados para psicodiagnóstico com vistas à admissão             
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das crianças em classes de ensino especial justificam um posicionamento a favor da 

avaliação psicopedagógica. 

A avaliação e a intervenção psicopedagógica levam em conta a subjetividade 

no processo de apropriação e construção do conhecimento, dirigindo-se para a 

compreensão das diferentes formas em que se dá a apropriação do ensino proposto 

pela escola, pela cultura familiar e pela cultura extensa do grupo social.  

Outro eixo conceptual da teoria piagetiana, nem sempre compreendido na 

prática docente, aponta para o aspecto da significação: toda ação consciente implica 

uma organização e uma lógica, que por sua vez incluem também uma significação. 

Conhecemos o mundo ao organizá-lo, mas buscamos organizar aquilo que nos é 

significativo. O conceito de significação diz respeito àquilo que pode ser incluído 

numa estrutura existente; são índices ou sinais perceptivos, importantes desde o nível 

dos instintos até à função simbólica:  

“Todo conhecimento contém sempre e necessariamente um fator fundamental 

de assimilação, o único a conferir significação ao que é percebido ou concebido.”     

(Piaget, op.cit., 1973, p.14)  

Vale lembrar aqui que, para Piaget, percepção não é cópia do objeto nem existe 

a priori:  

“Nenhum conhecimento, mesmo perceptivo, constitui uma simples cópia 

do real, porque contém um processo de assimilação a estruturas anteriores.”  ( 

op.cit., 1973, p.13) 
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Ramozzi-Chiarottino (1988) frisa que a significação é a assimilação 

propriamente dita: o objeto só ganha sentido para a criança quando pode ser 

assimilado a esquemas de ação, e não o contrário. Os esquemas definem e 

classificam os objetos, e determinam o mundo real da criança ou os seus limites de 

conhecimento sobre a realidade.     

Assim, o mundo construído pela criança não é nem caótico nem neutro.  Desde 

o início, a criança o organiza logicamente, em termos de espaço, tempo e relações ou 

causalidade; mas também organiza essa realidade segundo suas percepções, suas 

experiências passadas, suas lembranças, enfim, tudo o que constitui suas estruturas 

anteriores, conforme explica Oliveira (1994, p.29), apontando a interseção do lógico 

e do biológico, ou histórico, no processo de estruturação mental.  

A compreensão desta afirmação é fundamental para a intervenção junto à 

criança, pois assinala que o indivíduo percebe o objeto de acordo não só com suas 

características, mas também com as experiências anteriores com esse objeto, físico 

ou cultural. Desta forma, a própria imagem mental depende tanto da coisa em si 

quanto daquilo que já se viveu com essa mesma coisa. 

Desta maneira, a psicopedagogia se distingue da pedagogia por levar em conta 

os aspectos subjetivos da aprendizagem, vendo o ser humano como Sujeito que 

constrói seu conhecimento com base nas suas significações, desenvolvidas a partir da 

experiência vivida, e não só no seu aparato físico-biológico e intelectual. Não 

significa isto uma posição crítica em relação à pedagogia, mas um  
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reconhecimento das necessárias discriminações de papéis e funções e da 

possibilidade de integração dos diversos níveis de compreensão deste fenômeno 

tão complexo como é o da aprendizagem humana. 

Por outro lado, vejo uma discussão em relação ao exercício profissional do 

psicopedagogo, cercada de disputas e desconfianças por parte dos psicólogos, e 

de dúvidas e inseguranças por parte de colegas e estudantes da área, em que as 

questões são centradas muito em torno do uso de testes projetivos e 

psicométricos. 

A minha posição é que uma sólida fundamentação da prática 

psicopedagógica, com base numa teoria da aprendizagem e do desenvolvimento 

cognitivo e emocional, já nos ofereceria amplos recursos de investigação e 

intervenção, além de uma caracterização bem definida do perfil e da área de 

trabalho destes profissionais, com amplas possibilidades de colaboração com 

outras áreas. Esta integração de áreas permitiria, entre outras possibilidades, a 

avaliação das crianças pré-escolares em termos de “fatores de risco”, para 

dificuldades na etapa posterior e tão complexa que é a da alfabetização, aliada a 

uma intervenção que promovesse, ampliasse e fortalecesse o mundo interno 

infantil, a fim de instrumentar a criança para o contexto simbólico e de relações 

cada vez mais abstratas que a escola e o ensino formal propõem. 
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2. COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 

Pretendo observar, descrever e analisar algumas manifestações da função 

simbólica na criança pré-escolar; tomarei o comportamento verbal e lúdico como as 

principais manifestações a serem observadas, em função de uma teoria do 

conhecimento de base construtivista, elaborada por Jean Piaget. Este trabalho de 

investigação das relações entre o pensamento e a linguagem oral está concebido no 

âmbito de uma ação psicopedagógica, na medida em que considera que ambos se 

originam em sistemas de significação que o indivíduo constrói ao longo de sua 

experiência de vida. 

Através da análise dos comportamentos verbais e lúdicos da criança, espero 

chegar a uma caracterização que seja instrumental para o professor no conhecimento 

de seus alunos e na identificação de suas possíveis dificuldades ou atrasos nas formas 

de manifestação simbólica, que possam afetar a aprendizagem da produção e da 

compreensão da escrita.  

Concomitantemente, procuro avaliar a importância da interação adulto-

criança no desenvolvimento da narrativa infantil, verificando até que ponto e em que 

condições é possível o incremento de uma forma socializada de linguagem, em 

detrimento da forma egocêntrica, usual nas crianças pré-escolares. A possibilidade 

que a criança manifesta para modificar sua resposta é de interesse para a 

compreensão de seu potencial para aprendizagem e do seu nível cognitivo, 

permitindo um prognóstico mais confiável, por trabalhar com os processos ativos de 

construção da linguagem e com uma visão 
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plástica da inteligência, em comparação com o exame baseado em testes 

padronizados para avaliar prontidão ou inteligência. 

Desta forma, observando e avaliando a criança enquanto sujeito 

psicológico, procuro compreender a sua modalidade de pensamento e as suas 

manifestações simbólicas como um todo. Neste movimento de integração, espero 

poder recuperar a fertilidade de possibilidades de compreensão e aplicação da 

teoria genética do Conhecimento para a ação educativa e para o trabalho 

terapêutico dos problemas de aprendizagem, em face de um uso estereotipado, 

parcial e deturpado de suas reais proposições e perspectivas.  

Esta pesquisa, portanto, será desenvolvida dentro do quadro teórico 

piagetiano, por proporcionar uma compreensão dos processos e das 

possibilidades do Conhecimento para o ser humano com articulações importantes 

no campo da aprendizagem. Pretendo trabalhar com um modelo de observação 

participante e interativa, decorrente do próprio referencial teórico. Entendo que o 

método clínico de investigação, utilizado por Piaget em suas pesquisas, nos 

oferece também uma forma de trabalho, pois supõe a intervenção do pesquisador 

junto à criança, trazendo questionamentos a fim de provocar conflitos no nível 

cognitivo e exigindo uma argumentação, ou seja, uma explicitação da 

compreensão. Através do próprio exame, possibilita-se que a criança supere o 

estágio de equilíbrio atual. 
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3 - CONTEXTO TEÓRICO  

3.1- O pensamento e a linguagem narrativa 

Na intenção de focalizar a narrativa para a análise da linguagem e do 

pensamento da criança pré-escolar, tomei por base os estudos de Piaget acerca 

do pensamento egocêntrico e das peculiaridades da linguagem das crianças com 

idade inferior a sete anos. Em “A Linguagem e o Pensamento na Criança”, 

publicado originalmente em 1923, Piaget expõe pela primeira vez o resultado de 

suas pesquisas, no Instituto J.J. Rousseau, dirigido por Claparède, sobre o 

comportamento lingüístico e a lógica das crianças: nesta obra, Piaget atribui à 

interação  social o papel fundamental no desenvolvimento da linguagem 

(Kesselring, 1993). Entre outros temas, Piaget analisa as funções da linguagem 

infantil e como elas se desenvolvem entre quatro e onze anos de idade, compara 

o caráter egocêntrico dos intercâmbios verbais entre crianças e com adultos, e 

investiga, através de um experimento, a compreensão e a explicação verbal entre 

crianças. 

Essas pesquisas a respeito das características e do desenvolvimento da 

linguagem egocêntrica da criança antes dos 7-8 anos de idade permitem algumas 

conclusões sobre as diferentes formas que ela assume, conforme a interação se 

dá com um interlocutor adulto ou com outra criança; no caso da interação com o 

adulto, Piaget identifica diferenças na linguagem, determinadas pelo meio social 

e pela qualidade da interação. 
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Sendo estes dois temas complementares, a análise que Piaget faz a respeito 

de seus resultados e de outros pesquisadores (Katz e Leuzinger-Schuler, op.cit.) 

propicia uma comparação com as posições de Vigotsky (1987), e traz indicações 

interessantes a respeito de quais recursos e qual a postura do adulto mais favoráveis 

para o desenvolvimento do pensamento socializado da criança.  

De acordo com as conclusões de Piaget (1923:1993, p.106-126), não se pode 

falar de linguagem socializada na criança antes de 7-8 anos: o que existe são 

monólogos que, embora realizados coletivamente, não caracterizam uma verdadeira 

comunicação, por lhes faltar a objetividade (ou fidelidade) ao que deve ser 

transmitido, bem como a causalidade. Esta linguagem colada à ação concreta, 

elíptica, vaga nos pronomes usados e confusa na ordem, é a expressão de um 

pensamento egocêntrico, no sentido que Piaget convencionou: um pensamento que  

apenas considera o próprio ponto de vista, confundindo-o com o do outro, i.é, 

assumindo que não há diferenças de entendimento. 

Bleger (1995) fala da sociabilidade sincrética que se caracteriza pela 

indiscriminação e não-individualização da pessoa, em contraste com a sociabilidade 

por interação, em que há maior grau de organização e integração no conjunto de 

suas manifestações: motricidade, ação, verbalização, raciocínio e pensamento. Para 

o autor, esta identidade grupal só se estabelece quando o indivíduo é capaz de  

proceder a uma imobilização dos aspectos sincréticos ou não-discriminados da 

personalidade, separando-os daqueles mais integrados. Pode-se pensar que, na 

criança pré-escolar, predomina a sociabilidade sincrética, pois esta integração e 

organização pessoal só ocorrem precariamente; as suas possibilidades de interação 

desenvolvem-se gradualmente, à medida que ela se discrimina como pessoa e pode 
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reconhecer, assim, o outro e seu ponto de vista. A linguagem egocêntrica da criança 

é, para Piaget (1923:1993), indício desta relativa indiferenciação entre o individual 

e o social. 

No entanto, Piaget observa que o grau de egocentrismo na comunicação da 

criança com o adulto é normalmente maior do que quando ela se comunica com 

outras crianças. Em outros termos, a necessidade de diferenciação entre o eu e o 

outro está mais presente entre crianças do que com os adultos; com estes, que lhe 

são superiores e estranhos, a criança se submete a um estado mais primitivo de 

sincretismo, reconhecendo neles uma capacidade de total compreensão. A 

linguagem socializada, manifesta através de diálogos e informação adaptada, 

ocorre com maior freqüência entre pares; é no choque de opiniões e intenções 

diferentes que a criança chega à discussão de ordem superior, com recurso a 

explicações ou interpretações (Piaget, op.cit.).  

Conclui-se que a socialização da inteligência necessita de um ambiente de 

cooperação e de reciprocidade, que se estabelece entre as crianças de modo mais 

freqüente do que entre adultos e crianças, em que a tônica da relação é de 

dominação-subordinação. Piaget aponta aí toda a questão da educação “ativa” e 

do autoritarismo, e faz ver que o desenvolvimento da linguagem infantil não 

depende apenas dos fatores individuais, mas do tipo de relação adulto-criança. 

Mas se a criança pensa e fala de forma egocêntrica, mesmo socialmente, é 

porque sua verdadeira comunicação, a sua linguagem social, não é ainda a 

verbal, mas é a da brincadeira; é aquela em que predominam os gestos, as 
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mímicas e movimentos que acompanham sua atividade lúdica (Piaget, 

1923:1993). 

Na brincadeira, a criança interpreta o mundo num nível simbólico e 

figurativo; a realidade é representada por imagens mentais estáticas, ainda que 

extremamente vivas e animadas pelas suas significações, e ela reluta em 

abandoná-las para adotar sistemas lógicos. Para Ramozzi-Chiarottino  (1993, 

conferência), este é o conflito fundamental na passagem do pensamento 

simbólico para o operatório. As estratégias para superar o conflito entre um nível 

e outro devem colocar a criança diante da nova estrutura através de perguntas, 

inferências e comparações entre as possibilidades, para que a criança perceba a 

necessidade (i.é, a própria regra que rege o sistema), mas ao mesmo tempo 

devem procurar integrar suas vivências neste novo patamar de representação.  

Ao procurar ampliar as estruturas mentais da criança pré-escolar, 

particularmente no tocante à linguagem, é necessário considerar-se como esta 

criança lida com a questão da ordem temporal-espacial e das relações causais. 

Na verdade, estes aspectos só estão presentes nas suas narrativas na forma de 

ligações por justaposição, onde permanece mais ou menos indiferenciada a 

ligação de causa e efeito. Desta forma, a narrativa não constitui um todo coerente 

e permanece como uma série de afirmações justapostas, fragmentadas e 

incoerentes, marcadas pelo emprego de palavras como e, e depois, porque (este 

último indicando mais uma conseqüência do que a causa).    
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Em decorrência destas características de falta de síntese e coerência, 

observados por Piaget em relação às narrativas infantis, alguns aspectos de suas 

pesquisas dizem respeito à compreensão daquilo que é efetivamente comunicado, ou 

seja: quando há uma fala socializada, há sempre compreensão?   

Podem-se distinguir dois tipos de conversa: a conversa ativa ou de ação, onde 

há um objeto presente e a comunicação é complementada por gestos e 

demonstrações, e a conversa verbal ou abstrata, que ocorre quando as crianças 

tentam reconstituir uma história, evocar um fato passado ou oferecer alguma 

explicação sobre algo abstrato. 

A compreensão é bem diferente nos dois tipos de comunicação: na conversa 

ativa, as crianças parecem se compreender bem e até melhor do que nas explicações 

dadas por adultos. Já a conversa no plano verbal não chega a se manifestar antes dos 

7 anos, e não garante a compreensão entre crianças, bem como entre adulto e criança 

antes dos 8 anos. Aqui se manifesta a marca do pensamento egocêntrico sobre o 

estilo comunicativo infantil: anteriormente aos 7-8 anos, a criança omite uma série 

de informações e não dispensa ao seu interlocutor explicações necessárias, ainda que 

tenha entendido bem a questão, em virtude de sua crença na compreensão imediata 

do outro, seja adulto ou outra criança. Por outro lado, as crianças não perguntam nem 

reclamam da explicação dada porque assumem ter entendido tudo. Assim, verifica-se 

que, entre pares, o incremento da compreensão de conteúdos abstratos não se efetua 

até que a criança se liberte do pensamento egocêntrico e de suas crenças. A principal 

dificuldade, segundo Piaget, não é tanto a da falta de conhecimentos da criança, mas 

o caráter mesmo do seu pensamento,   
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que se ocupa do objeto e se confunde com ele, por não ter antes tomado consciência 

de sua própria perspectiva.  

No entanto, é no âmbito da conversa abstrata ou verbal que, em geral, reside a 

maior parte da comunicação utilizada pela escola;  por outro lado, a criança lida com 

uma extensa gama de conceitos abstratos quando ela investiga temas acerca de 

sentimentos, de pensamentos e de vida, tanto nos fatos de ordem física como entre as 

pessoas. Neste caso, apenas o adulto poderá ajudar a criança, contrapondo sua 

limitação de entendimento e sua diferenciação de pontos de vista: trata-se de 

defrontá-la com o fato de que aquilo que está claro no seu pensamento não está 

necessariamente no pensamento do outro. 

Desta forma, ao propor à criança uma atividade comunicativa em forma de 

narrativa, interagindo com ela num nível de reciprocidade e respeito mútuo, penso 

ser possível ampliar ou estabelecer novas estruturas a partir daquelas já dominadas 

por ela. 

A situação experimental idealizada por Piaget (op.cit., p.91-106) serviu de 

fundamento para o projeto desta pesquisa, pois nela foram examinadas as formas de 

linguagem infantil mais socializadas, a colaboração e a discussão, vistas nos dois 

casos possíveis, como já disse: a conversa de ação, que é acompanhada por gestos e 

demonstrações, e apoiada totalmente nos objetos visíveis;  a conversa verbal, quando 

as crianças colaboram ou discutem, sem ação e sem apoio de objetos concretos, a 

propósito de uma estória ou de uma lembrança que tentam reconstituir, ou ainda, a 

respeito de uma explicação que tentam elaborar. Trata-se, neste último  
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caso, de representações  e, como tais,  só podem ser conhecidas e investigadas 

pela criança no plano verbal, sem o apoio de manipulação: são, por exemplo, 

representações de  mecanismos complexos como a bicicleta, o avião, o trem, ou 

de fenômenos físicos como o vapor e a eletricidade, mas também de 

pensamentos,  sentimentos e motivações que pessoas ou animais possam ter.  

Encontrei nestes dois casos de intercâmbio verbal identificados por Piaget 

o núcleo da narrativa, tal como é definida na área da lingüística e pesquisada, 

atualmente, pelos mais diversos campos científicos voltados para a cultura, a 

linguagem e o desenvolvimento cognitivo.  

3.1.1. Conceito e funções da narrativa 

 “Narratives, oral or written, represent events in comprehensible 

form and thereby make those events into objects of consciousness, reflection and 

analysis.”1   Bruner (apud Swearingen, 1990) 

A transformação de eventos em narrativas implica uma atividade criativa e 

inventiva do narrador: estudos recentes da psicologia cognitiva, da antropologia 

e da literatura nos ajudam a entender como as formas do discurso se relacionam  

com os padrões do pensamento, advogando que a racionalidade não é privilégio  

                                                 

1 Narrativas, orais ou escritas, representam eventos em forma compreensível e assim 

transformam estes eventos em objetos de consciência, reflexão e análise (tradução da 

autora). 
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apenas da prosa analítica e lógica. Na realidade, desde sempre, a Lógica e a 

Narrativa compartilham a mesma característica essencial, que é a seqüenciação e 

a ordenação, seja de eventos ou de idéias (Olson, 1990; Swearingen, 1990).  

A estrutura narrativa constitui o meio mais comum e, talvez, o mais 

universal, para organizar séries de eventos, e desta forma contribui com um 

modelo através do qual a experiência pode ser representada a fim de tornar-se 

compreensível, memorizada e compartilhada (Benjamin, 1969; Olson, 1990). 

Desta forma, as funções da narrativa são: 

• arquivar a memória, retendo a informação e a experiência vivida. 

• interpretar a experiência, pois a narrativa também é uma forma de 

pensamento, ao fornecer esquemas de generalização e de aplicação. 

•  compartilhar a experiência, informando e controlando a ação futura.  

Para Olson (1990), tanto as narrativas orais como as escritas são 

essencialmente construções ou artifícios lingüísticos que transformam eventos 

em algo que pode ser comunicado e recordado, através da imposição de certas 

propriedades (narrativas):  

• ter começo, meio e fim. 

• realizar a separação entre a estrutura narrativa e a estrutura do evento 

propriamente dito, o que diz respeito a relações espaciais, temporais e causais. 

• colocar a instância particular do narrador diante da estória. 

• A competência no uso destas estruturas narrativas constituem uma 

forma importante de pensamento, não menos importante que o discurso lógico e 
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argumentativo das ciências. É Bruner (apud Olson, op.cit., p.100) que chama a 

atenção para os dois tipos de pensamento, que são: 

• o pensamento paradigmático,  expresso pelo discurso de caráter lógico-

científico, corresponde em parte aos processos hipotético-dedutivos e reúne as 

funções explicativas e implicativas, pois está voltado para a explicação dos 

fenômenos físicos, sua verificação, comprovação, argumentação e conclusão.  

• O pensamento narrativo, traduzido pela linguagem dramática e artística, 

relaciona-se com os fenômenos psíquicos e com a realidade interna, com as 

crenças, as intenções, dúvidas e emoções que constituem o domínio da 

experiência humana. Bruner também defende a igual importância dos dois tipos 

de discurso, o narrativo e o argumentativo: 

“A good story and a well-formed argument are different natural 

kinds....It has been claimed that the one is a refinement or an 

abstraction from the other. But this must be false or true only in 

the most unenlightening way.” 2   Bruner, J. (apud Swearingen, 

1990, p.173) 

A produção de narrativas compreende dois tipos básicos:  

O descritivo, causal ou mecânico, referindo-se a objetos, fatos e 

comportamentos, levando em conta o plano da ação concreta.  

                                                 

2 Uma boa estória e um argumento bem formado são de natureza diferente...Tem sido 

dito que um é o refinamento ou uma abstração do outro. Mas isso deve ser considerado 

falso ou verdadeiro somente na mais obscura interpretação (tradução da autora). 
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• o psicológico ou intencional, referindo-se ao plano da consciência. 

Penso que o primeiro modelo de narrativa corresponderia ao que Perroni  

(1983) chama de relato, que são as narrativas que descrevem o universo empírico e 

cuja estrutura depende das ações e eventos efetivamente ocorridos, não 

necessariamente apresentando as relações de causalidade expressas nas categorias 

superestruturais de complicação e resolução  (da estrutura narrativa)3. 

Complementa Rojo (1996) que o relato teria sua estrutura mais próxima da lógica 

das ações.  O segundo tipo de narrativa estaria relacionado ao que Perroni chama de 

estória, a qual corresponde a uma filtragem dos eventos através de uma 

representação lingüística dos acontecimentos em forma de discurso narrativo, sendo 

esta representação regida pelas restrições impostas pela superestrutura narrativa.   

Para Astington (1990), a estória, ou pelo menos uma boa estória, reúne os 

dois modos de pensamento: o paradigmático e o narrativo, pois não só dá conta da 

realidade em termos de eventos e ações no mundo real, mas também inclui a 

percepção dessa realidade por parte dos personagens em termos de suas crenças, 

medos, esperanças e intenções. No primeiro, encontra-se o domínio da ação, o 

                                                 

3 O conceito de superestrutura narrativa é definido por Van Dijk (apud Rojo,1996) como 

uma estrutura convencional, e portanto culturalmente variável, que organiza o conteúdo 

global do texto: o esquema superestrutural que investiguei nas narrativas das crianças é 

fundamentado no mesmo proposto por Rojo: a presença de um cenário, de uma 

complicação (ou mais) com sua resolução, seguida de um desfecho que pode assumir 

várias formas de finalização narrativa (avaliação, moral, coda, ou fórmulas usuais).    
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agente, objetivos e metas, instrumentos, ou seja, tudo que se refere aos argumentos 

da ação ou à estrutura de estória. No segundo, encontra-se o domínio da consciência, 

o que os envolvidos na ação sabem, pensam ou sentem; são aspectos relacionados 

com atitudes como acreditar, desejar, pretender. Astington sugere que as crianças 

entre três e cinco anos já dominam a existência dos dois cenários da estória e ressalta 

que dominar o duplo discurso de uma estória é um fator determinante para sua real 

compreensão.  

A autora questiona a quantidade de pesquisas a respeito da produção da 

narrativa infantil que enfocam os aspectos estruturais da estória, sua conformidade 

com a estrutura narrativa, etc., mas que não investigam a habilidade para representar 

as representações de outros (habilidade metarepresentacional), que consiste em poder 

pensar-se e atribuir pensamentos a outros. 

Concordo com Astington em que esta habilidade abre o campo da consciência 

humana à criança e estende sua percepção do plano da ação para o plano do 

simbólico e dos possíveis, e penso que esta dupla modalidade de narrar o mundo e a 

experiência vivida se relaciona com a questão colocada por Piaget em termos de 

conversas de ação e conversas verbais, sendo porisso incluída nas análises realizadas 

na presente pesquisa.  

A pesquisa de Piaget, na qual me fundamentei, foi de caráter transversal e 

procurava avaliar o grau de egocentrismo da linguagem infantil. Através de um 

procedimento quantitativo e de uma análise qualitativa, Piaget estabeleceu relações 

entre o que era comunicado e o que era compreendido entre crianças de várias  
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idades e entre crianças e adultos, podendo assim avaliar os fatores da compreensão 

global, i.é, como a criança compreendeu toda a narrativa, e da compreensão verbal, 

esta se referindo às ligações lógicas e causais. Estes aspectos foram estudados em 

situações narrativas diferentes quanto ao grau de abstração: 

• uma reprodução de estória infantil, como mais abstrata, por não ter nenhum 

suporte concreto ou figurativo, correspondendo ao tipo de conversa verbal. 

• uma explicação sobre objetos mecânicos, como menos abstrata, por ter o recurso 

de esquemas gráficos do objeto, correspondendo ao tipo de conversa de ação.  

Piaget também comparou a objetividade da linguagem infantil quando a criança se 

comunicava com um adulto ou com outro da mesma idade, percebendo que a 

criança cuidava mais de sua comunicação, procurando ser mais explícita, quando 

falava a outra criança. Com o adulto, as crianças produziam mais omissões, uma 

vez que, segundo Piaget, o percebiam como alguém que pode entender melhor, sem 

muitas explicações. No entanto, a grande diferença entre essas interlocuções, no 

sentido da produção de uma linguagem mais organizada, consiste no fato de que as 

crianças logo se dão por satisfeitas com as explicações recebidas e nada interrogam, 

acreditando ter compreendido tudo,  enquanto o adulto tem condições de estimular 

na criança formas mais elaboradas de comunicação. 

A atual pesquisa privilegiou a comunicação entre adulto e criança por assegurar ou 

promover, mais efetivamente, o seu caráter abstrato, o que constituía  
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uma das hipóteses deste trabalho. De fato, desde o início, queria investigar o valor 

da instrução como fator de socialização da linguagem infantil, e para isso a pesquisa 

contempla dois momentos diferenciados quanto ao grau de instrução que a criança 

recebe para a produção de sua narrativa. 

A presente pesquisa propõe um estudo de crianças da mesma faixa etária e  

introduz,  no lugar da explicação sobre objetos mecânicos que consta no trabalho de 

Piaget, a apresentação de brinquedos e a proposta de uma atividade lúdica como 

base para a construção de uma narrativa. 

 O estudo do jogo simbólico do pré-escolar é essencial à compreensão das 

características gerais do desenvolvimento cognitivo dessa faixa etária e de como 

cada criança em particular realiza a transição entre a ação e o símbolo. Entendendo 

que a brincadeira simbólica é o principal meio de comunicação da criança pré-

escolar, pelo qual se dá a articulação entre seu mundo interno e o ambiente externo, 

ela torna-se o espaço privilegiado onde se pode ter contato com sua experiência de 

linguagem e de vida. Ao mesmo tempo, pode-se conhecer a maneira como a criança 

organiza essas vivências em sua atividade lúdica pois são as relações sintático-

semânticas do jogo que coordenam a expressão verbal. Exponho mais longamente 

as funções e as características da brincadeira no capítulo a ela dedicado ( item 2.2. e 

2.2.1.). 

A hipótese é de que o emprego de objetos lúdicos e a montagem de uma cena 

poderão servir de apoio para uma narrativa mais concreta, com caráter de descrição 

ou de explicação semelhante ao que encontramos na pesquisa de Piaget, mas 
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também poderão propiciar uma narrativa abstrata, com elementos de evocação e 

fantasia.  

Desta forma, a narrativa infantil foi examinada em dois contextos quanto ao 

grau de abstração ( reprodução de estória e jogo simbólico), e em duas situações 

diferentes quanto ao grau de intervenção do adulto ( menor e maior intervenção) . 

Quanto ao contexto da narrativa: na reprodução de estória, a criança tinha 

uma tarefa exclusivamente verbal de compreender e comunicar uma narrativa  já 

pronta e organizada, enquanto no jogo simbólico era ela o autor da narrativa, mas 

contando com o recurso de objetos e brinquedos. Nos dois contextos o objetivo 

comum era examinar a linguagem infantil sob o foco dos fatores de compreensão, 

os quais explicarei na seção dedicada aos procedimentos.  

Quanto ao grau de intervenção do adulto, as situações foram definidas como: 

de menor intervenção, quando não há nenhuma instrução ou ensinamento além da 

proposta de contar uma estória, mas considerando-se que sempre há algum grau de 

intervenção, ou da parte do adulto ou do próprio contexto (a estrutura da estória 

relatada à criança fornece um modelo para sua reprodução, enquanto os brinquedos 

oferecidos carregam significados e possibilidades); de maior intervenção, quando 

havia uma instrução explícita a respeito dos fatores de compreensão de uma estória, 

os quais são especificados adiante, em relação aos procedimentos da pesquisa. 

Conforme o exposto, há dois focos centrais nesta pesquisa: 

 1) o grau de abstração da narrativa. 



 24 

 2) o grau de intervenção na relação adulto-criança. 

A análise das narrativas infantis produzidas nos dois contextos, de jogo 

simbólico e de reprodução de estória, se ateve, primeiramente, aos aspectos da 

compreensão global e da compreensão verbal, procurando seguir os mesmos 

critérios aplicados por Piaget (ver p.20), e de modo a permitir a comparação destes 

aspectos de compreensão em narrativas produzidas em contextos diferentes quanto 

ao grau de abstração e quanto à intervenção do adulto em forma de instrução 

oferecida. Esta análise visa avaliar, em suma, o grau de egocentrismo intelectual 

revelado na linguagem infantil. 

A análise foi ampliada para incluir também o tipo de conhecimento que a 

criança demonstrava a respeito do discurso narrativo e que recursos dispunha para 

ser um narrador. A questão aqui é da metacognição do discurso narrativo, a qual 

Piaget aborda apenas enfocando os dois tipos de conversa de que a criança se 

utiliza, conversa de ação e conversa verbal, como definidas anteriormente  (ver 

p.14-15). Esta análise da narrativa propriamente dita exigiu a definição de novos 

critérios, relacionados com a estrutura convencional da narrativa e com a 

consciência de um plano psicológico das ações,  uma representação das 

representações, conforme discutido nas p.16-20. 

A pesquisa também contempla uma análise do jogo simbólico e da 

linguagem, na medida em que a situação permitia registrar e examinar a própria 

atividade simbólica da criança em plena ação de brincar. Procurou-se  
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verificar o grau de complexidade das combinações lúdicas conforme descritas 

por Piaget (1978a), juntamente com as diferentes categorias de linguagem 

infantil (Piaget, 1923:1993). 

Num estudo preliminar à pesquisa, procedi ao levantamento de situações 

narrativas de crianças pré-escolares, baseando-me nos protocolos de observação 

de Piaget em “A formação do símbolo na criança” ( 1978a). Para a análise destas 

situações, procurei identificar os fatores de compreensão verbal do discurso da 

criança (espaço, tempo e relações) e a forma que assume a verbalização, se 

monólogo, monólogo coletivo ou informação adaptada, como definidos por 

Piaget (1923:1993), relacionando estes aspectos verbais com as características 

do jogo. Forneço aqui alguns exemplos, retirados dos protocolos registrados por 

Piaget (1978a), a fim de ilustrar o tipo de análise que pretendo fazer: 

1 -  Início da evocação verbal ou primeiras narrativas: 

Obs. 104: J.(1,7) Série de narrativas dirigidas a ela mesma, evocando 

pessoas que viu ou o que comeu. Monólogo. J.(1,7) Evocação dirigida à mãe, 

sobre o gafanhoto que viu no jardim: “Fanhoto, fanhoto saltou (como me 

mandou fazer) rapaz”. Informação adaptada, sem localização espacial/temporal, 

mas com uma comparação com sua própria ação de saltar. 

J.(1,11) Evocação dirigida ao pai após regressar de uma visita: Robert 

chorou, pato nadou no lago, parti mun (muito) longe. Informação adaptada. 

Localização espacial. 
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2 -  Combinação simbólica simples: 

Obs. 811: Aparece a seqüência temporal das ações, verbalizada em 

pequenos monólogos: J.(2,5) - Prepara cena do banho da irmã, com bacia e 

termômetro. Experimenta a água do banho, acha-a quente demais, espera um 

pouco, volta a experimentar e conclui: “Agora está bem, mas que sorte”. Em 

seguida, faz que tira as roupas da irmã, peça por peça, sem tocá-la. J.(3,6) - 

Organiza cena de um ninho de formigas com objetos e móveis e personagens 

organizados no espaço e no tempo: “As formigas sentam-se ali” (Espaço). “A 

vovó chegou” (Tempo). 

3) Combinação simbólica antecipatória (transitando para a combinação 

simbólica ordenada), em que aparece a estrutura narrativa (cenário, problema e 

desfecho), com seqüência temporal das ações, localização espacial de um evento 

e relação causal; monólogo coletivo. 

Obs. 87- J.(4,6): “Tu sabes (ao pai, que a previne para tomar cuidado nas 

pedras escorregadias), Marecage (personagem imaginário) pôs uma vez o pé 

num pedregulho destes,/ não prestou atenção/ e escorregou,/ e ficou bastante 

machucada. J.(4,6): “Tu sabes o que ela fez, a minha amiguinha preta (ao pai que 

a adverte sobre a trilha escarpada)? Ela rolou até o fundo da montanha, indo 

mesmo cair no lago/ rolou e rolou, quatro noites a fio/ arranhou terrivelmente o 

joelho e a tíbia/ Nem sequer chorou/ Apanharam-na depois/ Ela estava no lago/ 

Ao princípio, não a viram/ mas depois acharam-na”.  

4) Combinação simbólica ordenada; juntamente com o simbolismo 

coletivo, constitui a última forma do jogo simbólico, no sentido de maior  
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adaptação e menor deformação. Aparecem ordem e coerência, imitação exata do 

real e diferenciação de papéis. Monólogo. 

J.(4,7), usando uma pedra comprida como vasilha de leite e imitando o 

sotaque da empregada: “Eu sou a irmã de Honorine, (vim) porque Honorine está 

doente. Tem coqueluche. Ela tosse e escarra um pouco. Então seria uma pena 

que a menina a pegasse. A senhora quer leite? Ah, eu cheguei muito tarde. Aí 

vem Honorine”. 

As categorias do jogo simbólico e da linguagem que tomei para analisar e 

classificar a atividade lúdica das crianças deste estudo são:  

1) a evocação verbal, primórdio da narrativa: apresenta-se em forma de 

monólogos ou de uma informação adaptada, i. é, uma comunicação dirigida a 

uma outra pessoa. 

2) combinações simbólicas simples, em que aparecem os rudimentos da 

ordenação espacial e temporal, verbalizadas em pequenos monólogos em cenas 

isoladas, que se esgotam em si mesmas, sem uma continuidade.  

3) combinações simbólicas ordenadas, onde há maior adaptação da 

linguagem  e menor deformação da realidade, com imitação mais exata do real, 

coerência e ordem, além da diferenciação de papéis. Pode coordenar-se com a 

brincadeira simbólica coletiva, pois neste ponto a criança encontra-se no último 

estágio do jogo simbólico, já caminhando para formas lúdicas mais socializadas. 

No entanto, a situação coletiva não está prevista no esquema desta pesquisa. 
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3.2. O papel  da  função  simbólica  na  construção  do  conhecimento 

   

Piaget (1978b) entende o processo cognitivo como o resultado de uma 

AÇÃO, como um saber fazer com sucesso, o “reussir”, e de um 

COMPREENDER, como sendo a atribuição de significado e de relações entre os 

elementos da Realidade. 

 Acredito ser da maior importância as derivações desta compreensão para a 

psicopedagogia e para o trabalho com as crianças que não aprendem, i.é, que não 

constroem conhecimento e não atribuem significado, particularmente em relação 

à linguagem escrita. 

O conhecimento depende da história do sujeito, de seu organismo e do 

meio. Os três aspectos envolvidos em toda construção do Conhecimento seriam 

assim: o sujeito psicológico, ser histórico, único, individual; o sujeito 

epistêmico, universal e genérico, o qual traz em si o potencial de aprendizagem e 

de pensamento de sua espécie, biologicamente determinado; o contexto físico e 

sociocultural de sua comunidade. Podemos entender a interação destas diferentes 

dimensões quando relacionamos que:  

1) a possibilidade de se determinar níveis hierárquicos ou estágios no 

desenvolvimento da inteligência, pela convergência extraordinária das respostas 

das crianças do mesmo meio aos mesmos problemas e pela regularidade na 

ordem de sucessão destas respostas, indica que os níveis são seqüenciais e  
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hierárquicos, i.é, precisa-se passar por cada um deles para se alcançar o seguinte. 

Portanto, a inteligência só pode ser definida e compreendida por referência a estes 

níveis de desenvolvimento (Piaget,1973). Manifesta-se aqui a dimensão do sujeito 

epistêmico, genérico e, portanto, comum a todos os seres humanos. 

2)  a variação na idade em que aparecem as respostas conforme o 

meio social manifesta a dimensão do ser psicológico, individual, histórica e 

culturalmente determinado. Apesar da seqüência ser sempre a mesma, 

observam-se diferenças na ordem temporal, com defasagens de até 3 anos, 

conforme registradas pelo próprio Piaget, em estudos entre crianças da 

África e do Oriente Médio e entre os índios norte-americanos. A diferença 

observada se manifestava, sobretudo, entre crianças de meio urbano, 

escolarizadas, e as de meio rural, analfabetas, independentemente de seu 

país.   

Com Piaget, penso que há uma construção interna (endógena) das 

estruturas mentais que se apóiam nos aspectos externos (exógenos) da relação do 

sujeito com a realidade. Esta atividade que organiza o mundo e constrói a realidade 

possui dois níveis, intimamente ligados: 

• o nível da ação, compartilhado por todos os animais e que 

predomina no início da vida da criança, que organiza seu mundo no nível sensório 

motor, porém já com uma lógica implícita.  
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• o nível da representação, exclusivo do homem, que permite a 

interiorização desta ação e a permanência do objeto. Promovendo a independência 

em relação ao imediatamente percebido, a representação ou a  

função semiótica alarga extraordinariamente os horizontes do pensamento para 

além do contexto e do circunstancial, recuperando o passado e projetando-se 

para o futuro.  

Esta atividade, assim compreendida nos seus dois níveis, permite que o 

sujeito construa e amplie seus esquemas de ação, sejam eles motores ou 

simbólicos. Esquema é uma noção central da teoria piagetiana; corresponde “ao 

que, numa ação, é transponível, generalizável ou diferenciável de uma situação à 

seguinte, ou seja, o que há de comum nas diferentes repetições ou aplicações da 

mesma ação” (Piaget, 1973, p.16). Em outras palavras, esquema de ação é o saber 

fazer algo, em diferentes situações. Os esquemas se diferenciam e se coordenam 

entre si, ensejando o nascimento de novos esquemas. Os primeiros esquemas 

motores evoluem dos reflexos e dos movimentos espontâneos iniciais e diferem 

deles pela sua intencionalidade e aplicabilidade geral. Quanto aos esquemas 

simbólicos, Oliveira (1992) explica como sendo “o saber simbolizar”, i.é, saber 

extrair simbolizantes (os significantes) dos objetos ou fatos.  

Na verdade, o conceito de assimilação é o que rege e articula estas 

relações entre a atividade e o conhecimento. É o que depreendemos da afirmação: 

“... todo conhecimento está ligado a uma ação (...) conhecer um objeto ou 
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acontecimento é utilizá-los, assimilando-os a esquemas de ação” (Piaget, 1973, 

p.15). 
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3.2.1. O desenvolvimento do pensamento representativo e a linguagem 

 A organização do Real, a capacidade de representação e a linguagem 

estão intimamente ligadas entre si pela ação do Sujeito  -  esta é a nossa premissa, 

tomando como suporte a teoria piagetiana. 

 Piaget (1973) coloca que, num primeiro momento, no período 

sensório-motor, a lógica das ações existe independente de sua consciência ou de sua 

representação pela criança. No entanto, para existir linguagem é necessária a 

representação, i.é, a internalização das ações e sua tomada de consciência. A função 

semiótica, que se inicia por volta dos 18 meses de idade, promove a passagem da 

criança para o período representativo ou pré-operatório. 

 A linguagem e o pensamento como representação conceptual são, para 

Piaget, solidários num mesmo processo mais geral que é a constituição da função 

simbólica, pela qual a criança se utiliza dos signos verbais e dos símbolos lúdicos, 

em contraste com a utilização apenas dos índices sensório-motores, os quais não se 

diferenciam de seus significados. Esta é a diferenciação básica entre a inteligência 

prática, do período sensório-motor, e a inteligência representativa, do período pré-

operatório que vamos estudar. 

  Para Ramozzi-Chiarottino (1972), a função semiótica se define pela 

capacidade de distinguir os "significantes" (símbolo individuais e coletivos) dos 

"significados" (objetos ou fatos), diferenciando a realidade de sua representação 

simbólica, e de evocar os significados não percebidos na ocasião, graças a estes 

"significantes" diferenciados.    
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 Cassirer (apud Oliveira,1992) indica que a capacidade de conferir 

significado não é exclusiva do homem; entretanto, os outros animais mantêm-se 

no plano do sinal, i.é, dos indícios perceptivos fornecidos pelo mundo físico, os 

quais devem conter parte ou um aspecto da coisa. O homem tornou-se um animal 

simbólico ao aprender a abstrair o significado das coisas do mundo físico; o 

símbolo, que representa algo, funciona como se fosse a coisa e se desliga da 

experiência concreta e imediata. O símbolo é o resultado de uma interação, pois 

depende, de um lado, de quem atribui significado e, de outra parte, do que é 

representado.  

  Piaget (1975) toma a conceituação do lingüista Saussure para definir 

os significantes; para a escola saussuriana, estes diferenciam-se entre símbolo e 

signo. Os símbolos são significantes individuais e "motivados", i.é, guardam 

alguma relação de semelhança com o seu significado, sendo esta conexão feita 

pelo indivíduo, a partir de sentimentos e experiências vividas concretamente; é o 

caso da metáfora, que emprega uma imagem para se referir a um objeto, no 

quadro de uma "linguagem afetiva". Os significantes podem ser, também, 

coletivos e impessoais - é o signo. Este tem um caráter arbitrário, conferido por 

uma convenção, e está mais distante, em semelhança, em relação ao seu 

significado. Palavras e notações matemáticas são exemplos de signos. O caráter 

social e abstrato dos signos, em relação ao pensamento individual, permite a 

formação do pensamento racional e da linguagem, por assim dizer, "intelectual". 

  A função semiótica traz a possibilidade orgânica da representação; 

através da formação do símbolo, ela promove a aquisição do signo e da 
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linguagem, nesta ordem de precedência.       

  Piaget considera que a aquisição da função semiótica e da linguagem 

se dão concomitantemente por volta de 1,6 a 2 anos de idade, na sexta e última 

fase do período sensório-motor, mas enfatiza que esta função é preparada 

durante todo o período anterior. 

  De fato, é com base nos esquemas sensório-motores que a criança 

inicia a exploração do seu ambiente e vai adquirir, gradualmente, as noções de 

espaço, tempo e causalidade nos primeiros 18 meses de vida.  

 Piaget (1975a) recorta seis fases que marcam a evolução destes 

conhecimentos. Nas fases iniciais, a criança percebe o objeto como uma extensão 

de si mesma, não se diferenciando do Meio. O objeto não tem permanência 

mínima, pois, ao desaparecer de vista, também cessa sua existência. Nas fases de 

transição, a criança percebe o objeto segundo o resultado de sua ação. Havendo, 

então, maior discriminação entre o mundo interno e o exterior, ainda o objeto é 

definido e "classificado" empiricamente pela sua função (para sugar, para puxar, 

etc.). É o esquema motor aplicado ou aquilo que garante o sucesso da ação 

empreendida que definem o objeto. Percebe-se, assim, o caráter egocêntrico e 

prático da inteligência sensório-motora .   

 Ao final deste período, entre os 18 meses e 2 anos de idade, a criança 

começa a perceber o objeto independente de sua ação, conservando-o na sua 

existência, ainda que fora do alcance do olhar. Desta forma, ela ingressa no período 

representativo, no qual as imagens mentais podem evocar o objeto e antecipá-lo, 
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unindo a ação presente com a passada e a futura. A criança, que, num primeiro 

momento, procurava o objeto desaparecido no ponto em que ele apareceu pela 

primeira vez, agora vai procurá-lo no primeiro local onde se escondeu, ainda que 

tenha havido uma sucessão de deslocamentos e "esconderijos": ela ainda não pode 

relacionar a sucessão das ações com os deslocamentos no espaço.  

 Apenas quando consegue organizar estes dois eixos, Espaço e 

Tempo, em permanente relação, é que a criança, ao perder de vista o objeto, vai 

procurá-lo no último local onde desapareceu. A relação antecedente-conseqüente 

em que se baseia a relação causal só é possível neste quadro da interação espaço-

temporal e de permanência do objeto. Decorre deste quadro de relações entre 

espaço, tempo e causalidade a construção das imagens mentais e das diferentes 

manifestações da função simbólica. A representação vem coroar este primeiro 

período, expandindo estas noções fundamentais para um novo plano. 

  Na representação mental do objeto, este ganha, aos poucos, o caráter 

de reversibilidade, i.é, o objeto se conserva nas suas permanentes transformações; a 

diferença entre Estado e Transformação, que a criança do sensório-motor ainda não 

faz, começa a ser construída. 

  Temos aqui a base para o desenvolvimento das operações mentais, 

ainda como uma ação, porém agora como uma ação interiorizada e "significante". 

No período representativo, a causalidade apresenta-se, de início, dependente do  

concreto e do contingencial e trabalha com elementos isolados,  um a um, 

explicando os fatos no seu contexto. É uma causalidade baseada ainda na 
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inferência, em implicações, permanecendo num plano de "legalidade", como 

Piaget a denomina, para a diferenciar da causalidade no plano lógico e 

abstrato, onde a Necessidade é deduzida (Chiarottino, 1991). 

Progressivamente, a causalidade ganha força ao poder se aplicar fora do 

contexto atual, quando a criança consegue pensar um maior número de 

possíveis, aqueles anteriores e os futuros. Estas características da causalidade 

no período representativo serão examinadas nas narrativas das crianças dessa 

pesquisa, a partir de uma análise qualitativa da compreensão verbal, conforme 

descrito na seção dedicada à metodologia.  

 Piaget destaca a relação social como determinante neste processo de 

desenvolvimento; de fato, é para poder comunicar-se com outra pessoa e dela 

receber informação sobre uma realidade que a criança busca a representação e 

não somente a ação.  A partir do momento em que a criança procura sair do 

plano da ação sobre as coisas, buscando representá-las em si mesmas e de forma 

independente da ação imediata, surge a necessidade de coordenação entre 

diversas perspectivas, incluindo-se aí a sua própria. A questão da representação 

do espaço e dos objetos no espaço traz implicitamente a questão das várias 

perspectivas, relativas aos diversos indivíduos. Piaget sustenta que: 

 "a representação pura e desligada da atividade própria supõe 

a adaptação a outrem e a coordenação social" (1975a, p.343).  

O pensamento conceptual é um pensamento coletivo; obedece a regras 

comuns e busca conhecer e enunciar as verdades; é coletivamente introduzido e 
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facilitado pela linguagem, com todo seu arcabouço lógico. Já a inteligência prática 

do período sensório-motor busca o êxito ou a adaptação prática. 

  Se a linguagem aparece no nível do pensamento representativo é 

porque este pensamento evoluiu o suficiente para que a criança sofra a influência do 

meio social. No início, ela usa "esquemas verbais" que são ainda símbolos e, 

portanto, carregados de significados pessoais; aplica estes esquemas verbais a 

conjuntos de objetos ou seres. Só mais tarde vai utilizar o signo, no caso, a palavra, 

que consiste num significado coletivamente usado para designar um significante. 

Aqui também fica claro este movimento de um estado de não-discriminação entre o 

eu e o mundo para uma progressiva discriminação desta relação. A linguagem entra 

para organizar o pensamento, na medida em que a criança atinge um nível de 

pensamento em que é possível se fazer a representação mental da realidade.  

Embora haja continuidade entre um nível e outro da inteligência, Piaget 

(1975a) aponta para as "defasagens" neste processo; são as dificuldades a serem 

superadas nesta passagem para o plano da linguagem e do pensamento conceptual 

socializado. A adaptação da inteligência a essas novas realidades provoca o 

reaparecimento de todas as dificuldades já vencidas no domínio da ação. A criança 

não consegue, de pronto, refletir em palavras e noções o que já sabe executar em 

atos e necessita refazer o trabalho de coordenação entre assimilação e acomodação, 

agora em outro nível do pensamento.   

 A acomodação deste período se traduz, no plano social, pela imitação 

e pelo "conjunto de operações que permite ao indivíduo submeter-se aos 
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exemplos e imperativos do grupo" (Piaget, 1975a, p.336, grifo nosso). 

Manifestações deste movimento são as repetições de palavras e frases, a imitação 

de atitudes observadas, a procura do grupo. 

 A assimilação, neste momento, consiste em incorporar esta realidade 

social ao seu ponto de vista: ainda que continuamente sofrendo pressões e 

sugestões do grupo, a criança ainda se mantém fechada em si, antes de situar-se 

entre os demais. Este movimento de adaptação pela assimilação se manifesta na 

brincadeira simbólica e no jogo de imaginação onde 

 "o real é transformado de acordo com as necessidades do 

eu, a tal ponto que os significados que o pensamento comporta 

podem ficar estritamente individuais e incomunicáveis" (Piaget, 

1975a, p.337).  

É então que a brincadeira simbólica encontra o seu auge, só declinando na 

segunda fase do período, quando a criança se aproxima do estágio das operações 

concretas, onde o pensamento socializado se acentua.  

   Para elaborar esta síntese entre as duas tendências, ou seja a 

conciliação “da  perspectiva própria com a reciprocidade", a criança do período 

representativo oscila num "compromisso sem síntese ...sem poder organizá-las 

ou dominá-las" (Piaget, op.cit., p.338).  

Piaget entende que a representação do mundo depende, em primeiro 

lugar, da organização espaço-temporal e causal que a criança constrói no seu 
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mundo, pela sua ação. A criança representa aquilo que construiu no estágio 

concreto anterior, através da abstração reflexiva; sem uma organização adequada 

do Real, a sua representação do mundo será deficiente e não poderá exibir um 

discurso coerente, pois a função semiótica não cria o Real, apenas o representa 

ou interioriza. 

A criança verbaliza sobre ações representadas internamente, na medida em 

que o discurso se inicia como evocação ou reconstituição da ação. O início da 

fala se caracteriza como uma "fala egocêntrica", com função de acompanhar a 

ação e como descarga emocional; só gradualmente esta fala vai desenvolver uma 

função planejadora da ação, portanto com um caráter antecipatório. Para Piaget, 

a linguagem é uma das manifestações da função simbólica e, nesta medida, 

contribui para a formação do pensamento representativo, embora por si só não 

determine o conceito. Piaget considera que:  

1) há uma lógica de coordenações mais profunda que a lógica vinculada à 

linguagem e anterior às estruturas proposicionais da lógica formal; 

 2) no desenvolvimento da inteligência é mais importante o papel das ações 

e do pensamento operatório. Este, ao internalizar as ações e suas coordenações, 

se coloca com uma relativa autonomia em relação à linguagem; 

 3) ainda que a linguagem não seja condição suficiente, é condição 

necessária para a formação das estruturas lógicas, sobretudo para as estruturas 

proposicionais que ocorrem a partir dos 11-12 anos de idade.  
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 Concluindo, para Piaget não é a linguagem em si que determina o 

conceito; no entanto, ela concorre para o desenvolvimento de suas formas mais 

complexas.    

 Ressalto aqui duas considerações importantes no contexto deste 

trabalho: na primeira, Chiarottino (1984;1994) explica que, do ponto de vista da 

epistemologia genética, é o nosso modo de organizar o Real que obriga a 

linguagem a se organizar de certa forma. Sendo assim, as dificuldades de 

linguagem apontam, em primeiro lugar, não para um déficit na função simbólica 

ou na inteligência em si, mas para deficiências no representado, ou seja, na 

organização desta Realidade. Portanto, a estruturação lógica que o indivíduo 

constrói no plano interno será a base de sua linguagem e esta é, portanto, 

reveladora dos níveis em que esta organização  se situa. 

 A segunda consideração que quero ressaltar é que Piaget (1978a) 

entende que a sintaxe da fala está ligada aos esquemas e à lógica das ações, 

enquanto  a semântica depende da experiência vivida e da significação que o 

sujeito lhe dá. Portanto, o exame e a intervenção em questões de linguagem não 

pode ser desvinculado de um aspecto estrutural e lógico nem de um aspecto 

genético e subjetivo. A lógica e a subjetividade estão interligadas e se 

determinam mutuamente: este  é um princípio fundamental para a  

psicopedagogia, que pretende compreender e intervir no processo de 

aprendizagem no nível do sujeito. 
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 Penso que a compreensão destas relações abre possibilidades muito 

ricas para a intervenção preventiva ou terapêutica dos problemas de linguagem, 

centrada na reorganização e re-significação do mundo da criança. 

 Ao refletir sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem, 

não poderia deixar de comentar a concepção de S. Vygotsky (1987). Para ele, o 

movimento evolutivo é do social para o individual, no sentido de que todas as 

funções intelectuais superiores são interiorizadas a partir da troca social; a fala e o 

pensamento têm raízes genéticas diferentes, podendo-se distinguir um período pré-

intelectual da fala, bem como uma fase pré-verbal do pensamento. A fala 

originalmente tem funções sociais, e já nos primeiros meses de vida aparecem os 

sons inarticulados, juntamente com as risadas e os movimentos, como meio de 

contato social. A partir de dois anos de idade, a fala e o pensamento encontram-se 

em sua evolução e unem-se para iniciar um novo tipo de comportamento, em que a 

fala passa a ser racional, e o pensamento, verbal. 

  Vygotsky, porém, ressalva que não há uma ligação necessária entre 

pensamento e fala, pois várias dimensões do pensamento não são verbais (nas 

situações de uso de instrumentos e no pensamento prático, em geral), assim como 

algumas situações de fala não envolvem diretamente o pensamento (como é o caso 

das recitações memorizadas e das repetições mecânicas de frases). 

 Para este autor, a criança constrói o valor nominativo da palavra e seu uso 

como signo, gradualmente; no início, a palavra é vista como um aspecto da 
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estrutura do objeto, como uma de suas propriedades, mais do que um símbolo 

deste.   

Seguindo um padrão geral de desenvolvimento do uso dos signos, só 

depois de operar com a estrutura externa “palavra-objeto” (a palavra como elemento 

externo e concreto) a criança descobre o valor simbólico da palavra e o seu uso 

funcional como signo. 

  Vygotsky pensa que, uma vez dominadas pela criança, as estruturas 

da linguagem passam a organizar o próprio pensamento, pois o significado de uma 

palavra é a unidade básica do pensamento verbal, o resultado da íntima relação entre  

pensamento e linguagem. Desta forma, o desenvolvimento do pensamento passa a ser 

determinado pela linguagem ou, mais precisamente, pelos instrumentos lingüísticos 

do pensamento e pela experiência sociocultural da criança. Vygotsky considera que: 

-  a linguagem é um fenômeno cultural e um código coletivo. 

- os significados são generalizações ou conceitos e, portanto, da 

ordem do pensamento. 

- o próprio desenvolvimento do pensamento sofre uma transformação 

por influência da fala, passando do nível biológico para o sócio-histórico. 

 Em outras palavras, o autor afirma que o desenvolvimento mental é 

um processo de apropriação e elaboração da cultura pelo indivíduo, que, para isso, 

conta com a mediação do signo, e sobretudo, com a mediação dos signos verbais.

As pesquisas de Vygotsky e os estudos que delas se originaram a 

respeito do desenvolvimento da linguagem oral e escrita, nesta perspectiva interativa, 
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têm trazido uma nova compreensão do sujeito falante e/ou leitor e das condições em 

que tais aprendizados se desenvolvem. O aprendiz é visto como 

alguém extremamente ativo, que  formula e testa hipóteses, realiza descobertas e, 

sobretudo, influencia e é influenciado continuamente por seus pares e pelos adultos 

(Góes e Smolka, 1993; Smolka,1988;1993).          

Com respeito à controvérsia entre as posições de Piaget e Vygotsky, penso 

como Zamorano (1981), que, ao considerar vários estudos a respeito do 

desenvolvimento mental de crianças surdas, aponta como questão central a 

possibilidade de troca com o meio através da linguagem para a aquisição de 

conceitos. Na verdade, as controvérsias se anulam quando se compreende que a 

base teórica  de  ambos é o interacionismo.

 

 

 3.2.2. A linguagem escrita e a questão da alfabetização 

 Quanto à aprendizagem da linguagem escrita e da leitura (ou da 

produção e compreensão da escrita), os estudos de Ferreiro e Teberosky (1985) e 

Ferreiro (1985:1994) a respeito da aquisição do sistema de escrita, de sua 

natureza e função, na linha da epistemologia genética, demonstram que esta 

aquisição depende de uma estruturação conceptual, e não de habilidades 

percepto-motoras fundadas na maturação. 
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  Baseadas na teoria de Piaget, as autoras mostram que os mesmos 

princípios que ele propõe para a aquisição de conhecimentos se aplicam ao campo 

da linguagem escrita, objeto cultural por excelência. Destacam também que as 

particularidades da escrita a aproximam, em objetividade e consistência, do objeto 

físico; a escrita permite à criança a possibilidade de agir sobre ela de forma 

semelhante  ao que realiza com o objeto físico.  

 Algumas propriedades da escrita permitem, portanto, um contato 

direto do sujeito, mediado apenas por suas capacidades lingüísticas e cognitivas. No 

entanto, as autoras ressaltam a necessidade da mediação social para a exploração de 

outras propriedades que não são diretamente observadas no objeto, e que só são 

compreendidas através de ações que outros realizam com ele (p. ex.: o nome das 

letras, a orientação da leitura, o conteúdo próprio dos diferentes tipos de texto, etc.). 

 As pesquisadoras compartilham com Vygotsky as críticas ao ensino 

tradicional da escrita, que prioriza as habilidades motoras e os métodos mecânicos, 

suprimindo toda possibilidade de um significado vivo, atual e pessoal construído 

pelo sujeito no contato com a linguagem no seu uso cotidiano. Através da escrita, 

Ferreiro e Teberosky entram no terreno da aprendizagem dos objetos socioculturais 

e, nesta área, é fundamental a contribuição dos estudos de Vygotsky (1984) a 

respeito das origens da escrita e de sua aprendizagem, bem como os de Luria e 

Leontiev (1988), dentro de uma concepção sócio-histórica da linguagem e da 

escrita.  
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Do ponto de vista vygotskiano, também poderíamos afirmar a importância 

da brincadeira e das manifestações do pensamento simbólico para a aprendizagem 

e, em especial, para a aprendizagem da língua escrita, uma vez que, para Vygotsky, 

é através da brincadeira que a criança vai exercitar a separação entre o objeto e sua  

representação, condição esta necessária para que ela aprenda a relação arbitrária 

entre os dois elementos constituintes do signo: o significado e o significante. Além 

disso, é através da brincadeira que a criança pode aprender as funções sociais da 

escrita, tais como a comunicação e a ampliação da memória. A intervenção 

pedagógica pautada na teoria vygotskiana irá trabalhar a construção da escrita na 

zona de desenvolvimento proximal, privilegiando a troca entre pares, uma vez que 

acredita que tudo aquilo que uma criança consegue fazer em grupo, com auxílio do 

outro, posteriormente fará sozinha. 

Tradicionalmente, a escrita tem sido compreendida como transcrição da 

fala, sendo subordinada a esta, e a leitura como sendo uma sonorização da escrita. Os 

referenciais da escrita estariam na linguagem oral e nas habilidades de análise 

auditiva e de pronúncia correta, a fim de  relacionar o fonema com os sinais gráficos. 

A esta interpretação opõe-se Vygotsky, que pensa a escrita como distinta da fala, na 

estrutura e no funcionamento. Para ele, a escrita é uma representação altamente 

abstrata da fala em pensamento e imagens; consiste em imagens de palavras sem o 

acompanhamento dos gestos e das entonações que complementam a compreensão da 

fala.  O desenvolvimento da escrita, portanto, exige um alto grau de representação 

mental.  
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A partir deste ponto de vista interacionista-construtivista, o pré-requisito 

para a escrita deixa de ser o desenvolvimento psicomotor e passa a ser a 

possibilidade de a criança interagir com o objeto "escrita" e construir por si mesma 

as relações e os princípios do sistema de escrita. Aprende-se a ler, lendo, e a 

escrever, escrevendo: desta forma, a construção da base alfabética ou das leis de  

composição do sistema alfabético da escrita não estaria mais sob total controle da 

escola, mas dependeria de todos os contatos da criança com o material escrito. 

 Outra peculiaridade da escrita consiste em que, diferentemente da 

fala, ela é dirigida a um interlocutor ausente, o que, para a criança, é uma 

situação nova e carente de sentido. Além disso, a escrita exige um esforço 

consciente e um trabalho analítico que a criança não realiza na fala. 

 Finalizando estas considerações sobre a escrita, recorro a Ferreiro e 

Teberosky (1985), quando propõem a distinção entre os métodos de ensino e os 

processos subjacentes à aprendizagem, ou seja, entre aquilo que a professora 

ensina e o que a criança realmente aprende. Através de suas pesquisas, as autoras 

(1985) constataram que a construção da base alfabética da escrita se dá a partir 

de uma série de hipóteses que a criança levanta sobre este objeto de 

conhecimento. Tais hipóteses, muitas vezes contraditórias entre si, colocam a 

criança em uma situação de conflito que, para ser sanada, a impulsiona para o 

questionamento e reformulação de hipóteses. 

  Da mesma forma como acontece com todo o processo de 

aprendizagem da criança, tal como examinado e descrito por Piaget, a aquisição 
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da escrita pode ser descrita em termos de níveis, pois as hipóteses 

correspondentes aparecem  com uma marcada regularidade. 

 As autoras (op.cit.) discriminam 5 níveis neste processo em que a 

questão principal com que a criança se debate é: o que a escrita representa ou 

substitui, e que estrutura tem este sistema (pois, por volta dos 4 anos de idade,  já 

está claro para ela que se trata de um objeto que representa algo, e não de simples 

marcas aleatórias).   

   Nos dois primeiros níveis, "a criança tenta estabelecer as 

diferenças entre  desenho e escrita e, paralelamente, entre imagem e texto" (op.cit., 

p.261). Nesta altura, a criança já lida com o conceito de escrita, concebendo sua 

natureza simbólica e tentando atribuir um significado ao que está escrito. 

    A hipótese do nome é um passo importante para se conceber a escrita 

como representação da fala; a escrita é concebida como o registro de nomes, 

servindo para identificar os objetos referidos no texto e, assim, "espera-se 

encontrar no texto tantos nomes quanto objetos existam na imagem" (op.cit., 

p.262). Mesmo em textos sem imagem, a criança mantém esta primeira 

interpretação da escrita como uma maneira particular (portanto distinta do desenho) 

de se representar objetos. A partir desta hipótese, ela começa a atentar para algumas 

propriedades do texto em si.  

 No início, quando desenho e escrita estão ainda pouco discriminados, 

as propriedades do texto estão relacionadas com atributos quantificáveis do objeto, 

tais como tamanho e idade; a criança observa, no texto, as propriedades 
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quantificáveis, como tamanho da palavra, quantidade de linhas, número de partes 

numa mesma linha, e tenta corresponder objetos grandes com palavras ou trechos 

maiores. A consideração das propriedades qualitativas do texto surge muito depois 

e é influenciada pelas oportunidades de contato com material escrito e modelos 

socialmente transmitidos, tais como a inicial dos nomes próprios. 

No entanto, o caminho percorrido pela criança é muito diferente do que o 

adulto poderia esperar ou ensinar, o que indica que são construções totalmente 

endógenas.  A hipótese da quantidade designa um primeiro critério adotado pelas 

crianças em relação ao que pode ou não ser lido; para haver um ato de leitura é 

preciso uma quantidade mínima de grafias, na média de 3, pois "com poucas letras 

não se pode ler" (op.cit., p.263). Outra qualidade exigida de um texto é que possua 

variedade de grafias, de modo que os distintos significados sejam discriminados e 

expressos pela diferença dos significantes. Até este ponto, a criança faz uma 

correspondência global entre fala e escrita, percebendo apenas a totalidade e não 

analisando as partes destes objetos. 

A hipótese silábica revela um novo patamar de evolução; a criança procede 

a uma análise da fala (nos seus componentes ou sílabas) e estabelece sua 

correspondência com a escrita. Esta liga-se definitivamente à linguagem e separa-se 

do objeto referido, como fora originalmente pensada. Na hipótese silábica, cada letra 

vale por uma sílaba da emissão sonora; isto se choca continuamente com o critério de 

quantidade mínima de grafias, e a criança usa de diversos recursos para tentar 

coordenar estas duas questões. 
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São justamente as tentativas de superação deste conflito que conduzem aos 

níveis finais do processo; a hipótese silábico-alfabética constitui uma transição, 

onde se busca harmonizar estes critérios internos criados pela criança, mas também 

se adaptar às exigências externas constatadas nas escritas observadas no meio. É 

um momento de grande dificuldade,  pela necessidade de coordenação, que se 

aprofunda, mas tem maiores chances de se resolver, na medida em que o meio 

oferece exemplos de letras e de formas fixas estáveis, como os nomes próprios. A 

criança percebe, aos poucos, que precisa aprofundar a análise para além da sílaba, 

chegando, assim, à análise fonética da palavra.  

 A hipótese alfabética conclui esta longa investigação; neste nível, a 

criança compreende o sistema de escrita como baseado na correspondência de 

cada grafia a valores sonoros menores que a sílaba. Desta forma, ao escrever, 

procede à análise dos fonemas da palavra. Restam ainda as dificuldades 

ortográficas, ou seja, poder distinguir entre as distintas grafias que correspondem 

aos mesmos valores sonoros, mas, finalmente, o código foi decifrado.    

  As autoras apontam a coincidência entre os níveis da escrita e os 

níveis de pensamento, conforme definidos por Piaget; assim, as crianças pré-

operatórias são aquelas que lidam com uma hipótese por vez, encontrando 

dificuldade em integrar duas fontes de informação e adaptar-se às exigências 

externas. É importante observar que esta modalidade de pensamento acentua as 

dificuldades da criança em acompanhar o ensino da escrita tal como proposto 

pela escola; esta privilegia a análise fonética das grafias, fornecendo informações 

no nível do último estágio do processo de descoberta da escrita.  
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Giusta (1990) pesquisou as bases cognitivas da escrita e concluiu que as 

crianças que fracassaram na alfabetização não tinham ainda o domínio das noções 

operatórias concretas (conservação de quantidades, classificação e seriação);  

funcionando num estágio intermediário ou mesmo num nível pré-operatório, essas 

crianças não contavam com recursos cognitivos para responder às exigências do 

ensino da primeira série.    

Ferreiro e Teberosky (1985) consideram que a variável “classe social” influi 

consideravelmente no conhecimento prévio sobre escrita. Sendo assim, as crianças 

de classe popular entram na fase de alfabetização em níveis iniciais do processo, 

tendo menos recursos para atender às exigências metodológicas impostas pela escola.  

Em relação a essa questão de carência cultural, tão discutida nos meios 

educacionais para justificar o fracasso escolar, penso, como Feuerstein (1980, 1991), 

que a privação cultural se define por uma importante falha ou mesmo ausência da 

mediação, a qual se traduz numa escassa exposição do indivíduo à cultura e aos 

processos simbólicos: seu resultado é uma rigidez de pensamento e um baixo nível 

de adaptação, que limita a capacidade do indivíduo em se aproveitar de novas 

situações de aprendizagem. A privação cultural não está relacionada com diferença 

cultural nem está necessariamente ligada aos aspectos de marginalidade social. Para 

Feuerstein, a variável determinante deste quadro é a impossibilidade do sujeito 

aprender (ou modificar-se estruturalmente) apenas pela exposição direta ao estímulo: 

à atividade exógena e endógena do indivíduo, o autor acrescenta a necessidade de 

uma mediação do sentido - do “por quê” e do “para quê” - daquilo que se faz ou do 

que acontece. São relações causais, mas também relações valorativas, que o 
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mediador traz para a situação de aprendizagem, ampliando seu significado e 

estendendo seu alcance para outras situações. Além dessa característica da mediação, 

Feuerstein ressalta a intencionalidade do mediador e a  

reciprocidade do mediado como aspectos intrínsecos a toda mediação que promove 

aprendizagem, porque definem os fatores interpsíquicos e energéticos ou 

motivacionais da mesma.  

 Pelo exposto e fundamentada em vários autores que discutem as 

funções, a organização e a didática do período preparatório para a alfabetização 

(Campos et alii, 1993; Angotti,1994; Machado, 1991; Cavicchia, 1990; 

Pain,1988; Oliveira, 1994), vemos que a pré-escola pode se constituir num fator 

importante para a redução dos níveis alarmantes e persistentes de reprovação que 

ocorrem na primeira série de nosso sistema educacional, desde que : 

- ultrapasse  sua  função original,  de guarda das crianças pequenas, 

integrando uma função pedagógica com especificidade própria. 

-  a preparação para a alfabetização não se limite à prontidão perceptiva e 

motora, mas leve em conta todo o processo de construção do conhecimento sobre 

a leitura-escrita e, sobretudo, compreenda a escrita no seu caráter simbólico e na 

sua função de comunicação e atribuição de sentido.  

- as relações adulto-criança sejam pautadas por uma mediação criteriosa e 

atenta não só aos conteudos, mas ao sentido e às implicações culturais e 

valorativas da aprendizagem. 
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3.2.3. - A brincadeira e o desenvolvimento da inteligência e da afetividade

 Como já vimos, a origem do Conhecimento não está, para Piaget, só na 

razão ou só na realidade; para ele não existe esta dicotomia entre objeto ou sujeito 

como sede do conhecimento. A explicação de sua origem está sim na rede de 

interações entre sujeito e objeto que é propiciada pela ação. As relações entre 

aprender e brincar podem ser entendidas, portanto, com referência à atividade do 

sujeito sobre o mundo: mundo dos objetos, das pessoas e dos fatos.  

A brincadeira tem lugar quando, na  interação com o meio, há o 

predomínio dos esquemas de assimilação sobre os de acomodação (Piaget, 

1978a). Na brincadeira, a criança se entrega ao lúdico e ao prazer em detrimento 

do esforço de se transformar para acomodar os dados da realidade à sua 

estrutura. 

Na realidade, não existe assimilação ou acomodação em estado puro; 

ambas se equilibram no processo de adaptação ao meio e, assim, toda brincadeira 

se compõe de esquemas de assimilação e de acomodação em graus variados. Em 

complementação à brincadeira, temos a imitação, onde a criança exercita, 

sobretudo, seus esquemas de acomodação. 

Quando há predomínio de um processo sobre o outro, entra-se no terreno 

da patologia, como aponta Pain (1986,p.46), ao comentar a modalidade do processo 

assimilativo-acomodativo da criança: "Os problemas de aprendizagem estão 

freqüentemente ligados a perturbações precoces que determinaram a inibição dos 

processos ou o predomínio de um dos momentos sobre o outro, impedindo a 

integração que possibilita a aprendizagem". A inibição das atividades relacionadas 
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com a assimilação ou com a acomodação provoca desequilíbrio nos processos 

representativos e na modalidade de aprendizagem do indivíduo.  

 A observação da atividade lúdica da criança constitui, assim, um 

aspecto importante para a detecção precoce de possíveis desequilíbrios nos processos 

cognitivos; esta avaliação deve ser um dos objetivos principais de uma 

psicopedagogia preventiva  na  pré-escola.    

 Piaget (1978a) estudou a brincadeira infantil e a classificou com a 

finalidade de  acompanhar os níveis de desenvolvimento da inteligência. 

A brincadeira existe desde o período sensório-motor e sua primeira forma 

foi chamada, por Piaget, de brincadeira de exercício, pois segue o caráter repetitivo e 

funcional dos esquemas motores. Ela nasce com a ação, sobrepondo-se à vida 

instintiva e aos reflexos. 

 Oliveira (1992) frisa que, desde seus primeiros meses, a criança brinca e 

imita segundo o que lhe é significativo e pelo qual tem interesse. O significativo 

responde pelo aspecto intelectual, enquanto o interesse se reporta ao aspecto afetivo. 

  Piaget (1978a) aponta que no jogo de exercício não se observa a 

presença de símbolos, nem de ficção ou de regras; brinca-se pelo prazer funcional, 

pela própria atividade. Ressalta que este tipo de jogo ainda ocorre nas crianças pré-

escolares e nas mais velhas, e mesmo nos adultos, pois sua característica principal é 

o exercício de uma função no vazio (não só as funções motoras, mas também as 

funções superiores). Ex.: saltar um obstáculo de um lado para o outro, fazer 

perguntas pelo prazer de perguntar, sem interesse pela resposta. 
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 No período representativo, com o advento da função simbólica, 

aparece o jogo simbólico, já anunciado nas últimas fases do sensório-motor pelos 

ritos lúdicos (em que há o prazer do jogo, mas não ainda o seu simbolismo); é o 

jogo do “faz de conta", onde um objeto é usado para representar outro ausente no 

momento. Surge o símbolo lúdico, em contraste com os jogos motores. Piaget 

explicita as diferenças que marcam esta nova forma da brincadeira: 

- a aplicação dos esquemas habituais a objetos inadequados (para os fins 

de uma adaptação efetiva). Ex.: a criança usa uma caixa de fósforo como copo, 

fazendo de conta que bebe; coloca as mãos ao lado do rosto como se fosse o 

travesseiro e fosse dormir. 

- o uso da evocação (ou imitação) para conseguir prazer e não uma 

adaptação objetiva. Pelo contrário, nestes jogos, a criança realiza assimilações 

deformantes do objeto ao eu com a finalidade de obter satisfação. 

- o exercício não cessa, mas é subordinado agora ao simbolismo: a não 

ser em jogos de pura imaginação, há sempre a presença dos movimentos integrados 

à brincadeira.  

- as funções da atividade lúdica se diversificam: a realização dos desejos, 

a compensação e a liquidação dos conflitos aparecem junto com o prazer de sujeitar 

a realidade. 

O jogo de regras é o que aparece a seguir, sendo característico do período 

operatório concreto: supõe a intervenção do grupo e das regras. A regra é uma 

regularidade imposta pelo grupo, e sua violação representa uma falta. O jogo de 

regras incorpora elementos das atividades lúdicas anteriores como o exercício (jogo  
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de bolas de gude, p. ex.) e a imaginação simbólica (como nas adivinhações e 

charadas). No entanto, aponta Piaget, nada pode ser mais diferente do símbolo que a 

regra, resultante de uma organização coletiva das atividades lúdicas. 

 Extremamente importante para a avaliação e a intervenção junto à criança, é o 

fato de que estas três classes de brincadeira correspondem a três fases da atividade 

lúdica que se relacionam a formas sucessivas da inteligência (a sensório-motora, a 

representativa e a refletida ou operatória) e da linguagem. 

 A brincadeira possui também uma dimensão afetiva que se manifesta nas 

combinações lúdicas, que têm a função de corrigir o real, quando a realidade se torna 

muito difícil para ser assimilada ao eu (Piaget,1978a).  

 Nestas situações, as combinações compensatórias são usadas para compensar 

a frustração diante de uma proibição ou impossibilidade, como uma desforra. Nas 

combinações liquidantes, a criança procura aceitar situações difíceis e penosas, 

revivendo-as; ao lidar no jogo com o contexto irritante, sofrido ou amedrontador, a 

situação é progressivamente assimilada. Piaget acentua como este tipo de brincadeira 

mostra claramente a função de assimilação do real ao eu, efetuada pelo jogo 

simbólico.  

 Uma abordagem psicopedagógica da brincadeira leva em conta esta dimensão 

inconsciente do jogo, em função de sua importância no desenvolvimento integral  da  

criança.  

Donald Woods Winnicott (1896-1971), médico pediatra e psicanalista, 

reflete a respeito do valor da atividade lúdica, do uso de brinquedos e objetos na 
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relação da criança com o mundo, e ressalta que é no brinquedo e pelo uso de 

objetos que o ser humano inicia seu relacionamento com o meio, amplia sua 

criatividade e descobre a si mesmo. No início, a criança apega-se ao objeto como 

fonte de apoio e segurança na transição que ela deve proceder entre seu mundo 

interno e a realidade; posteriormente, ao agir sobre o objeto, a criança o descobre 

como independente dela e, a partir daí, emprega o objeto como parte da realidade 

externa a fim de se situar frente ao mundo, à cultura e ao conhecimento. Neste 

processo de identificação pessoal e discriminação da objetividade, o brinquedo 

tem função primordial, pois é pelo fazer ,i.é, pela atividade lúdica, que a criança 

procura alcançar um novo controle, agora não mais de caráter mágico e 

onipotente, sobre este mundo externo recém-identificado. 

O brincar é, assim, um fenômeno universal que pertence ao domínio da 

saúde, facilitando o crescimento e conduzindo aos relacionamentos grupais. A 

criatividade e o brincar, sendo entendidos em todos os seus desenvolvimentos, 

desde o uso primitivo de um objeto até os níveis mais avançados da experiência 

cultural, têm uma relação fundamental com a construção do conhecimento e da 

subjetividade. 

Winnicott (1975), através de seus estudos dos fenômenos transicionais, 

preconiza a existência de uma área de experiência entre a realidade psíquica e 

pessoal e a realidade exterior e objetiva; esta terceira área é a área do brincar, 

que vem a se relacionar com toda a atividade criativa e a vida cultural do 

homem, além de ter importância fundamental na formação da identidade. 
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• O brincar tem um lugar e um tempo. O tempo é o tempo das ações, 

do fazer coisas, pois, para controlar o mundo externo, a criança descobre que é 

preciso fazer coisas, não apenas pensar ou desejar. O lugar do brincar é descrito 

por Winnicott como o espaço transicional ou espaço potencial, que se cria, 

inicialmente, entre o bebê e sua mãe: é um espaço diferente do mundo interno, 

mas diverso também da realidade externa e objetiva; é um espaço variável, 

conforme as experiências de vida entre o bebê e a mãe.  

• Coloca o autor (1990)  que o adulto pode entrar em contato íntimo 

com a realidade psíquica da criança, através de sua fala e de seu brincar, já que 

toda experiência instintiva na infância é relacionada ao brincar e à fantasia. Estes 

são modos de manter o instinto vivo de modo indireto, pois ao brincar a criança 

obtém satisfação no envolvimento do corpo na dramatização e no movimento; ao 

fantasiar, a satisfação aparece também, embora de forma secundária, através de 

excitações somáticas localizadas. Portanto, através da brincadeira e da 

imaginação a criança obtém satisfação física, de uma forma mais ou menos 

direta. A predominância dos jogos e da imaginação criativa na infância vem 

justamente suprir a vida instintiva, que, nesta fase, é mais destinada à frustração 

do que na idade adulta. O auge do desenvolvimento emocional ocorre por volta 

dos 3-4 anos, quando a criança já está inteiramente estruturada numa unidade e é 

capaz de ver os outros como pessoas totais. Após esta época, ocorre o adiamento 

até a puberdade, para que o indivíduo possa assumir as experiências sexuais 

genitais; é o período de latência. Quando enfim chega este período, a criança é 

liberada desta lida com a tensão do instinto em desenvolvimento, tranqüilizando- 
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se por alguns anos. Durante este período, ela vai continuando a processar em seu 

mundo interno as experiências vividas, observadas e imaginadas na fase anterior. 

Winnicott discrimina algumas fases no processo de desenvolvimento em 

que o brincar tem papel decisivo: num primeiro momento, o bebê e o objeto estão 

totalmente fundidos entre si e a visão do objeto é subjetiva. A mãe se esforça para 

apresentar ou concretizar aquilo que o bebê tem possibilidade de encontrar. O bebê 

rejeita o objeto, i.é, o mundo externo, e nele, sobretudo, a própria mãe como pessoa 

diferenciada dele, para depois aceitar e perceber objetivamente esta realidade 

externa. A mãe oscila neste movimento de ser o que o bebê tem capacidade para 

encontrar e ser ela mesma, reapresentando e devolvendo o que o bebê rejeita. 

Depende muito da mãe, portanto, agüentar este papel por certo tempo e não forçar 

uma realidade que o filho não pode ainda suportar. Nesta situação de confiança na 

mãe, o bebê pode ter uma experiência de controle mágico do meio, ou de 

“onipotência”, suportando melhor as inevitáveis frustrações que surgem e não 

sentindo o meio como muito invasivo e difícil. 

O estágio seguinte é quando a criança pode brincar só, na presença de 

alguém em quem confia e acredita disponível; o bebê sente esta pessoa apenas como 

quem reflete de volta o que se passa no brincar.  

Na seqüência, finalmente, o bebê está pronto a aceitar outra pessoa no 

seu brincar; é quando ocorre “uma superposição de duas áreas de brincadeira” 

(Winnicott, op.cit., p.71) e quando, acredita o autor, se instaura a possibilidade  
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do jogo em conjunto. Quando a criança pode aceitar a brincadeira de outra pessoa, 

cria-se uma área de grandes possibilidades, tanto para o professor como para o 

terapeuta, pois Winnicott ressalta que não é só na psicanálise que se pode fazer 

uso terapêutico da brincadeira infantil. Na realidade, o brincar já é uma terapia e 

contém em si mesmo todos os elementos da experiência criativa que fica no limite 

entre o subjetivo e o objetivo. Winnicott compara a “preocupação” da criança ao 

brincar com a concentração dos adultos: neste momento, ela está alheia ao seu 

ambiente, numa área que não aceita facilmente intrusões: neste momento, ela 

submete os elementos externos ao sonho e à sua realidade interna e investe os 

fenômenos externos de significado e de sentimento.  

Portanto, para Winnicott, a brincadeira evolui diretamente dos fenômenos 

transicionais, se prolonga no relacionamento grupal e vai culminar nas experiências 

culturais: o brinquedo tem para a criança a mesma função que a atividade cultural e 

criativa tem para o adulto, pois ambas as atividades têm lugar na interseção entre o real 

e o simbólico. Em termos escolares, Winnicott aponta a importância do lúdico 

compartilhado entre a criança e o adulto, na sobreposição das brincadeiras, que 

permitiria o enriquecimento de sua criatividade e, simultaneamente, de sua identidade. 

Percebemos aqui um paralelismo entre este autor e Piaget, o qual coloca que a 

construção do Eu, do Real e do Símbolo se fazem concomitantemente. 

Oliveira (1994) aponta que os objetos e fenômenos transicionais situam-se 

num nível pré-simbólico e complementam-se com a criação dos ritos, ligados às 

situações mais significativas da vida infantil. São processos indispensáveis à  
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afirmação afetiva e o lidar com os medos e ansiedades. A posse e o reencontro 

com o objeto, com seu cheiro e textura, com seu significado, reasseguram o 

bebê de uma continuidade através da presença de algo já conhecido. A mesma 

autora traça um paralelo com a epistemologia genética, apontando a construção 

da noção do objeto permanente como coincidente com a fase em que aparecem 

os objetos transicionais (entre 4/6 meses e 8/12 meses), pois somente um 

elemento significativo será assimilado e constituído pelo sujeito.  

3.2.4. A  brincadeira do pré-escolar  

Dentre os diferentes tipos de brincadeira, a categoria que mais nos 

interessa no presente estudo é a do jogo simbólico e, particularmente, aquele que 

se constitui no último período do pensamento representativo. O jogo simbólico é 

extremamente rico e variado, e Piaget (1978a) faz uma classificação de suas 

modalidades, separando-as entre a Fase I (de 2-4 anos) e a Fase II (de 4-7 anos).  

Piaget discrimina três níveis na brincadeira da Fase I, nos quais a criança 

vai se afastando cada vez mais da ação e do contexto imediato e entrando no 

contexto simbólico, onde a realidade é representada mentalmente. Das 

assimilações simples de um objeto a outro passa à assimilação do próprio corpo 

ao corpo de outro ou de um objeto (o que constitui o jogo de imitação), para, 

mais tarde, integrar tudo em combinações simbólicas. 

A partir desta fase, a complexidade da brincadeira aumenta, a assimilação 

deformante e a imitação se interpenetram e a criança organiza cenas inteiras, 

constituindo as combinações simbólicas ordenadas. Estas, juntamente com o 
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simbolismo coletivo, constituem a última forma do jogo simbólico; aparecem com 

mais evidência a ordem e a coerência, a imitação exata do real e a diferenciação de 

papéis. 

Na fase II do período representativo, o simbolismo deformante diminui e a 

brincadeira se adapta mais ao real, constituindo-se em uma representação que busca 

imitar a realidade (Piaget,1978a). O autor destaca três características desta fase do 

jogo simbólico: 

• uma ordem relativa, o quanto possível dentro de uma situação livre e 

espontânea como é a do jogo, em comparação com a incoerência das combinações 

simbólicas anteriores. A criança consegue organizar seqüência de idéias, tanto no 

diálogo como na construção lúdica. 

• a imitação exata do real, revelada na preocupação com a exatidão nas 

construções e materiais utilizados no jogo (as casinhas, utensílios, desenhos e 

modelagens), que recebem grande atenção. A criança, já dotada de uma melhor 

coordenação motora, consegue agora uma maior correspondência entre a 

representação mental e sua execução, integrando ambas na atividade lúdica. Mas, 

por isso mesmo, também realiza uma outra coordenação, entre a assimilação  e a 

acomodação, no sentido de uma menor deformação e de uma adaptação maior ao 

real.  

• o simbolismo coletivo com diferenciação de papéis: a criança agora 

busca  brincar com o outro e não só ao lado do outro. Se isto é possível pelas 

coordenações mentais no sentido de maior ordem e coerência da atividade, por                         

outro lado este mesmo aspecto é ampliado pelas relações sociais. São dois aspectos 
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do mesmo desenvolvimento que se enriquecem mutuamente. Considera Piaget que, 

nesta fase, tanto no plano mental como no social, verifica-se o fenômeno geral da 

passagem do egocentrismo para a reciprocidade.    

Limongi (1994) mostra como a linguagem se insere num processo global 

de desenvolvimento, partindo da ação que consiste principalmente na brincadeira, e 

Oliveira (1992) comenta o duplo movimento da criança, se diferenciando 

individualmente e se socializando, separando-se e se relacionando. Perto dos 7-8 

anos, quando o seu eu está mais fortalecido, a criança tende para a conduta adaptada 

e para a cooperação, podendo observar o respeito às regras sociais. Através da 

brincadeira, a criança aprende a lidar com a própria vida, com os outros e com as 

suas dificuldades, até o ponto em que não precisa mais deformar a realidade para 

assimilá-la. Agora, é na interação com os outros e com a realidade que ela vai 

encontrar os meios para sua adaptação. Estas características da última fase do jogo 

simbólico são as que espero encontrar entre as crianças examinadas nesse trabalho; 

que informações terei a partir da análise de sua brincadeira? Espero poder entender, 

em síntese, como cada criança organiza e representa a realidade, em contextos 

espaciais, temporais e causais: 

- qual o grau de deformação de sua brincadeira: se há predomínio da 

fantasia e das ligações livres e pessoais entre cenas e objetos, idéias e 

acontecimentos, de forma incoerente e incompreensível ao outro. 

- como expressa a causalidade: se pela justaposição, com ênfase nas 

partes, ou seja, sem referência às relações, sejam relações de tempo, de causa ou 

lógicas, refletindo uma incapacidade sintética para coordenar a parte e o todo e 

caracterizando uma maneira egocêntrica de exprimir a causalidade. 
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- qual o grau de adaptação da brincadeira: se há predomínio da ordem e da 

coerência entre as partes; se mostra a necessidade de explicar essas relações por 

justificativas e implicações, apresentando uma pré-causalidade, na forma de uma 

ligação implicativa e significativa (e portanto ainda uma forma pessoal, não 

lógica porque não necessária,  de fazer ligações entre os fatos). 

- o quanto coordena a atividade lúdica com a atividade verbal e qual dessas 

duas modalidades de representação simbólica se destaca e está controlando sua 

narrativa; e, nessa atividade simbólica, poder discriminar, além dos aspectos 

lógicos, o aspecto da significação dada às ações, as relações sintático-semânticas 

que o sujeito constrói e expressa.  

Se pensar é estabelecer relações, a tarefa toda resume-se em tentar 

identificar o quanto essas relações estão presentes no jogo simbólico e na 

linguagem infantil. Esta é a tarefa a que me propus, ao delinear os objetivos 

desse trabalho. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS  
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 Tendo em vista a revisão da literatura realizada, a presente 

dissertação investigou: 

- a produção narrativa de crianças de seis anos de idade, a fim de conhecer 

as características de sua linguagem.  

- o grau de modificação que essas crianças podem alcançar com respeito à 

qualidade de sua  narrativa, mediante uma intervenção do adulto. 

 

V. METODOLOGIA  

 “ ...em todos os níveis (os da célula, do organismo, da espécie, 

dos conceitos, dos princípios lógicos, etc.) o mesmo problema das 

relações entre a parte e o todo volta a apresentar-se.”    J. Piaget  

(1952, Autobiografia, p. 11)  

 

5.1. A escolha do ambiente para a coleta de dados 

 Procurei a creche da Universidade de São Paulo, ligada à Faculdade 

de Educação, por se tratar de uma instituição já habitualmente aberta a pesquisas 

e estágios dos alunos de graduação e pós-graduação, e onde poderia contar com 

condições favoráveis à minha entrada no ambiente e à utilização de suas 

dependências. Outro fator importante para essa escolha é o de ali poder encontrar 

crianças de diferentes níveis sociais e, provavelmente, com diferentes 
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experiências em relação ao tema que me interessava: relatos de estórias e 

brincadeira simbólica. 

5.2. Caracterização da instituição 

A creche da Universidade de São Paulo é destinada aos filhos de 

funcionários e professores. Recebe desde crianças de berçário até as pré-escolares. 

Existe uma orientação pedagógica geral e uma coordenação específica para cada 

módulo ou faixa de idade. Conta também com psicólogo escolar. O ambiente é de 

muita interação entre as crianças e entre elas e os adultos, com atividades variadas, 

criativas e instigadoras da pesquisa, da discussão e do trabalho colaborativo.   

Quanto à experiência escolar das crianças da creche, pude constatar que na 

programação do módulo III, das crianças mais velhas, as atividades se combinam 

entre: 

- momentos livres, sem uma coordenação de adulto (pátio, biblioteca, artes); no 

início e no final do período e no intervalo do almoço e descanso, quando algumas 

crianças saem e outras chegam. 

- atividades livres mas coordenadas por uma educadora, nos chamados ateliês: de 

artes plásticas, biblioteca, jogos de mesa e de construção, brincadeira de casinha, 

jogos de exercício regrados, em que as crianças podem optar livremente pelo ateliê 

que mais lhe agrade; 

- atividades coletivas comuns e obrigatórias, que se realizam no momento dos 

pequenos grupos, em que as crianças desenvolvem projetos pedagógicos de língua 

portuguesa, matemática, artes e áreas específicas (com temas de ciências, história ou 
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geografia), sob a direção de uma educadora. Além disso, são oferecidas 

periodicamente as rodas: de música, de desenho, de jogos e de estória, onde as 

crianças entram em contato com atividades novas. Na roda de música, as educadoras 

cantam e ensinam músicas novas; na roda de desenho, todo o processo de 

representação gráfica é registrado, as propostas ora são livres, ora são dirigidas para 

o ensino de uma técnica; na roda de jogos, as crianças aprendem jogos novos e, na 

roda de estória, as crianças podem ler, contar ou ouvir uma estória, de um adulto ou 

de outra criança. 

 

5.3. Caracterização dos sujeitos  

  Conforme o procedimento estabelecido, o grupo de crianças foi 

sorteado entre aquelas que pertenciam ao pré II, i.é, as crianças  que estavam no 

primeiro semestre do ano com idade entre 5a.6m. e 6a.11m. O grupo se formou com 

2 meninos e 4 meninas, com idades entre 6a.2m. e 6a.9m4. 

   Busquei caracterizar o grupo quanto ao período de ingresso na creche 

e a regularidade de freqüência na instituição, conforme verifica-se na tabela 1. 

Observa-se que Nat. é a mais nova do grupo, além de ser recém-chegada à creche. A 

família reside em outro Estado e ela veio com sua mãe, que é aluna de pós- 

                                                 

4 As crianças foram nomeadas pela abreviação do nome próprio: as meninas são Nat., 

Mar, Marc., Jo.; os meninos são Lu. e Yu.  
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graduação, tendo assim uma situação temporária na instituição: Yu freqüenta a 

creche há três semestres apenas; vive com seus avós, que são seus tutores legais. Jo. 

está há dois anos e meio na instituição, e Lu está numa situação intermediária em 

termos de ingresso na creche, enquanto Marc. e Mar. são “veteranas”, já com um 

longo período de educação pré-escolar. A questão das faltas e atrasos freqüentes de 

Jo. resultava, segundo a orientadora, em uma participação muito irregular nas 

oficinas de jogos, artes e casinha, em que a atividade simbólica era mais explorada. 

TABELA 1 

Nomes Idade Sexo Ingresso na creche Freqüência 

Yu. 

Jo. 

Marc. 

6a.3m. 

6a.3m. 

6a.9m. 

Masc. 

Fem. 

Fem. 

20/03/95 

20/01/94 

06/03/90 

constante 

média c/ atrasos 

constante c/ atrasos 

Mar. 

Nat. 

Lu. 

6a.7m. 

6a.2m. 

6a.3m 

Fem. 

Fem. 

Masc. 

31/08/90 

14/03/96 

02/04/92 

constante 

constante 

constante 

 

Levantei também a ocupação dos pais, o seu nível de escolaridade e o 

bairro onde reside a criança (ver tabela 2). Verifica-se a diversidade em relação 

ao nível de escolaridade e ao tipo de ocupação dos pais, bem como ao local de 

moradia, permitindo caracterizar um grupo heterogêneo quanto às condições 

sociais e culturais. 
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TABELA 2   

Nomes profissão/pa
i 

profissão/mãe Escol./pai Escol./mãe Bairro 

Yu. motorista 
(avô)

auxiliar de 
laboratório (avó )

∗ ∗ Jd. Boa Vista 

Jo. instalador/ 
telefone 

copeira ∗ 1. grau 
incompleto 

Embu 

Marc. engenheiro engenheira/profa. 3o grau 3. grau Vila Madalena 

Mar. músico educadora 2o grau 2o grau Rio Pequeno 

Nat  engenheiro bióloga 3o grau 30grau/pós Jd. Esmeralda 

Lu. eletricista aux. de 
enfermagem 

∗ ∗ Sto. Amaro 

∗não foi possível obter dados. 

 

5.3.1. Os primeiros contatos e impressões iniciais 

No primeiro encontro com cada criança, apresentei o objetivo do meu trabalho: 

conhecer como as crianças contam estórias. Fiz algumas perguntas que visavam 

esclarecer a experiência anterior da criança com a situação de relato de estória: 

ouve estórias em casa? Tem livros de estória? Verifiquei que, para Jo. e Lu., a 

biblioteca da creche é a única fonte de material de leitura, e as rodas de leitura 

(onde uma educadora lê para o grupo) são a principal oportunidade para escutar 

estórias. Os demais contam com gibis ou livros e com a disponibilidade de um 

adulto que conte estórias. Notei que Marc. e Nat. foram as mais enfáticas ao falar 

de seus livros de estória, dando a impressão de terem muito contato com eles.  
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Yu.: Sua avó conta qualquer estória que ele pedir; a avó também lê os gibis 

para ele, e seu irmão mais velho também. 

Nat.: Possui muitos livros de estória; lêem e contam estórias para ela em casa. 

Jo.: Não contam estórias para ela em casa; sua mãe só reza com ela, e às vezes 

conta a estória do Chapeuzinho Vermelho, quando estão no ponto de ônibus. Em 

casa, só tem um gibi e um livro de estória; costuma ler na biblioteca da creche. 

Lu: Não contam estórias para ele em casa, não tem livros de estória para ler. Só 

quando leva livros da escola é que lêem para ele em casa. 

Mar.: Tem muitos livros em casa. Às vezes a mãe lê os livrinhos e também conta 

estórias.  

Marc.: Sua mãe conta estórias para ela à noite. Agora ela mesma lê seus livros, 

pois já está sendo alfabetizada. Sempre tem um monte de livros para ler. 

Quanto à situação de jogo simbólico, pude perceber que Jo., Lu. e Yu não 

estavam familiarizadas com blocos de encaixe e de montar e empregavam 

bastante tempo, fazendo um inventário e explorando as características do 

material; ao tentar encaixar as peças, encontravam dificuldades para isso, tanto 

que Jo. preferia deixar as peças superpostas; entretinham-se fazendo torres ou 

procurando equilibrar os blocos de madeira e outros objetos, em várias 

tentativas. Mar., Marc. e Nat. mostraram-se mais à vontade na manipulação dos 

brinquedos, não se demorando no inventário e na exploração inicial. As crianças, 

de modo geral, apresentaram um fácil contato, dispondo-se com prazer às 
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atividades propostas. A única exceção foi Nat., que se mostrou mais reservada e 

tímida, com pouca disposição em atender as minhas solicitações, sobretudo para 

a brincadeira.   

5.4. Procedimentos para coleta de dados:  

O procedimento para coleta de dados constou de sessões individuais com 

cada sujeito, sem tempo determinado, em que a narrativa foi observada da seguinte 

maneira: 

1) Na situação de menor intervenção do adulto:  

Nesta situação, não há intervenção do adulto no sentido de instrução, 

esclarecimento ou qualquer tipo de orientação que vise modificar a resposta da 

criança, tanto na narrativa baseada em uma reprodução de estória como na narrativa 

baseada em uma brincadeira simbólica. Os protocolos desta fase foram chamados 

de reprodução de estória I e jogo simbólico I. 

- contexto de reprodução de estória I: a criança ouve uma estória infantil lida em 

voz alta pelo adulto. A criança é convidada a recontar a narrativa ouvida: a 

instrução dada à criança consistia em que procurasse  recontar a estória como se o 

fizesse para um amigo, de modo que ele entendesse tudo. Seu relato é, então, 

gravado. Os questionamentos feitos nesta fase procuravam esclarecer a 

compreensão da criança quanto ao tema central, os personagens principais, as 

motivações ou relações que orientaram a ação e o desfecho da estória 
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- contexto de jogo simbólico I: a criança é convidada a brincar com o material 

figurativo descrito. O examinador procede ao registro gravado da brincadeira, além 

de fotografar a montagem da cena e suas transformações ao longo da brincadeira.  

 

2) Na situação de maior intervenção do adulto 

  Inicialmente, na fase de projeto desta pesquisa, a intervenção do 

adulto foi pensada com base no registro escrito da narrativa oral da criança: o 

adulto funcionaria como "escriba", contrapondo a sua escrita à oralidade da criança: 

a hipótese era de que, ao ditar a sua estória, a criança necessitaria organizar os 

elementos da sua narrativa, muito mais do que nas verbalizações associadas ao seu 

jogo. Através desta atividade mediada pela escrita, se verificaria a possibilidade de 

mudança apresentada pela criança com respeito aos fatores de compreensão da 

narrativa. 

No entanto, na fase preparatória da pesquisa, ao realizar um projeto-piloto 

com crianças do mesmo grupo, verifiquei a insuficiência deste modelo de 

intervenção para tornar consciente à criança aqueles critérios que auxiliam na 

comunicação de sua narrativa; o simples registro por escrito era insuficiente para 

aumentar a necessidade de organização lógica. Por outro lado, observei que, ao 

registrar o que a criança dizia, havia uma interferência continuada e difusa de 

minha parte, modelando o discurso da criança com os meus parâmetros e 

direcionando a organização da sua narrativa; assim, não se podia discriminar 

exatamente o que era uma elaboração apenas da criança.  Outro fato que verifiquei 
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é que a  situação de exame impunha uma separação entre a atividade lúdica e o 

relato verbal: ao relatar sua brincadeira após brincar, a criança fazia acréscimos e 

omissões, distorcendo a narrativa original. Optei, então, por uma forma de 

intervenção mais direta e explícita, em que a criança seria instruída a respeito dos 

atributos da narrativa que garantem a sua compreensão, no início da sessão, sendo o 

registro tomado simultaneamente ao seu jogo, através de gravação. 

O procedimento de intervenção, tanto para o contexto de reprodução de 

estória como para o contexto de jogo simbólico, fundamentou-se no conceito de 

mediação e nos critérios para uma aprendizagem mediada, conforme Feuerstein et 

al. (1991): para esses autores, a mediação é eficaz quando ela é intencional, procura 

garantir uma reciprocidade por parte da criança ou do mediado e traz um 

significado à experiência de aprendizagem (ver p.50). Elaborei uma instrução 

explícita, definida da seguinte forma: 

 - Em primeiro lugar, se manifestava a intenção de ensinar à criança 

como contar bem uma estória, para que todos entendessem. Era colocado um 

sentido para a tarefa: o projeto de escrever um pequeno livro com o texto da estória 

criada pela criança ilustrado com as fotografias. 

- Uma vez interessada no projeto, a criança era instruída sobre os 

principais critérios para compreensão de uma narrativa. Era oferecida uma instrução 

em que os seguintes aspectos foram ressaltados e ilustrados com exemplos da 

primeira estória: 

- os personagens: Quem. 

- o lugar ou lugares: Onde. 
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- a ordem sucessiva dos fatos: Quando. 

 - a razão ou motivo dos acontecimentos: Por quê. 

 Somente depois desta instrução se iniciava a atividade propriamente dita. 

Usaram-se, da mesma forma, gravações e fotografias das sessões, bem como 

questionamentos, para verificação da compreensão da estória. Os protocolos 

desta fase foram denominados reprodução de estória II e jogo simbólico II.    

Como disse anteriormente, a pesquisa foi estruturada sobre dois eixos 

principais ou dois focos de análise, definidos pelos objetivos da mesma:  

a) o grau de abstração da atividade, relacionado com os dois contextos para 

produção das narrativas: o contexto de reprodução de estória, proporcionando 

um grau mais abstrato; o contexto de jogo simbólico, como um grau mais 

concreto. 

b) o grau de intervenção do adulto na sua relação com a criança, entendida como 

uma instrução explícita e uma proposta concreta de produção de estórias. 

A combinação desses dois focos de análise determina três  tipos de comparação: 

a) reprodução de estória I comparada com reprodução de estória II. 

b) jogo simbólico I comparado com jogo simbólico II.      

c) reprodução de estória  comparada com jogo simbólico. 

A estrutura dessa pesquisa pode ser esquematizada da seguinte forma:  

                  grau de abstração 
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grau de intervenção mais abstrato menos abstrato 

menor intervenção reprodução de estória I jogo simbólico I 

 maior intervenção reprodução de estória II jogo simbólico II 

 

5.5. Material 

Para a realização desta pesquisa, utilizei o seguinte material:  

- um material figurativo composto de bonecos, animais, carrinhos, objetos e 

mobiliário doméstico; um material não figurativo, composto de toquinhos de 

madeira, sucata (rolos de plástico e de papelão, fios de lã, palitos de madeira), 

blocos e outras peças de encaixe do LEGO: 

- dois textos de estória infantil: optei por textos mais longos do que aqueles 

utilizados por Piaget, de modo a permitir que a análise da narrativa fosse mais 

extensa, além de atender mais especificamente ao nível de desenvolvimento da 

faixa etária estudada. Piaget submeteu as mesmas estórias a crianças de 

diferentes idades, para compreender a evolução da linguagem e do pensamento 

infantil, enquanto o presente estudo procura investigar diferenças pontuais entre 

crianças da mesma idade, todas já na etapa final do período representativo.  

Foram apresentadas duas estórias diferentes para cada fase da pesquisa, a 

fim de evitar o eventual efeito de um treino com o conteúdo repetido.  “Babioca, o 
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cavalinho medroso” 5.serviu para a fase I da pesquisa, enquanto a estória 

escolhida para a fase II foi “ Pedro e o Lobo” 6.  Selecionei as estórias pelos 

seguintes critérios: não serem conhecidas; conterem um texto de extensão média, 

um pouco maior que as estórias oferecidas por Piaget; apresentar passagens em que 

a ordem temporal e espacial estava bem marcada; oferecer algumas informações 

explícitas e outras implícitas, as quais exigiam que a criança estabelecesse relações 

por  inferência, a fim de compreender as motivações dos personagens e as relações 

de causalidade. O texto integral das estórias encontra-se na seção de ANEXOS 

deste trabalho.  

 Seguindo o procedimento empregado por Piaget (op. cit., 1993) , dividi os 

textos originais em itens, procurando selecionar apenas as passagens essenciais 

da estória, sem considerar detalhes ou nomes; estes itens foram considerados 

independentes da ordem em que se apresentaram no relato da criança. Assim, se 

em qualquer ponto da fala da criança havia menção a um personagem ou fato 

relevante da estória, estes eram considerados para pontuação, tanto da 

compreensão explícita como da implícita. Encontrei vinte pontos nos dois textos, 

sendo que, entre estes pontos, distingui: 

                                                 

5 - Autor: Mary Veen; Editora de Orientação Cultural, Rio de Janeiro, 1973. 

6 - Conto adaptado do tema musical de S. Prokofieff, in O Mundo da Fantasia, coleção 

"Os mundos encantados de Walt Disney", Editora Abril Cultural, 1976. 
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- aqueles que são complementares ao enredo da estória, tendo uma função 

acessória, não sendo indispensáveis para sua compreensão; 

- aqueles que são implícitos, por apresentarem uma relação de dependência 

ou de causalidade com a informação que os precede, ou por se referirem às 

motivações internas das ações relatadas. 

 

6. A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os critérios de análise das narrativas fundamentaram-se nas referências 

teóricas desse trabalho e foram adaptados a cada um dos contextos propostos na 

pesquisa, o que apresento na seqüência.   

- No contexto de estória 

Compreensão global:  Seguindo o procedimento utilizado por Piaget, em 

sua obra "A Linguagem e o Pensamento da Criança” (1923;1993), utilizei uma 

análise quantitativa da reprodução da estória como um meio, ainda que parcial ou 

precário, para avaliar como a criança compreendeu o conjunto da narrativa. Mais 

precisamente, a intenção é obter uma medida aproximada daquilo que a criança 

comunica em relação àquilo que ela compreende. Os textos das estórias foram 

pontuados quanto aos elementos mais relevantes em relação a personagens e 

eventos. Estes itens foram comparados com a narrativa que a criança produziu, de 

modo a verificar quais fatos foram omitidos ou conservados por ela. Procuram-se 
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apenas os fatores essenciais à compreensão da estória e não a retenção de detalhes 

como nomes ou quantidades precisas. Obtém-se um índice que é o resultado da 

relação entre aquilo que a criança reteve e comunicou e aquilo que lhe foi 

transmitido: a compreensão explícita, i. é, o que a criança reproduz 

espontaneamente da narrativa que ouviu. Após o relato da criança, eram feitos 

alguns questionamentos quanto ao tema, os personagens principais, as relações ou 

motivações que orientam a ação desses personagens e o significado do desfecho.   

Essas perguntas procuravam  verificar a compreensão implícita da criança, ou 

seja, aquilo que ela não relatou, embora tivesse compreendido. Da mesma forma, 

recebiam uma pontuação.  A pontuação da compreensão explícita e da 

compreensão implícita permite a análise da compreensão global através de dois 

coeficientes, a e b (respectivamente para compreensão implícita e para 

compreensão explícita), que são calculados pela seguinte relação: 

a =  número de pontos compreendidos

       número de pontos por compreender 

b =  número de pontos expressos

       número de pontos compreendidos 

O coeficiente a  expressa o que a criança compreendeu em relação ao que o 

adulto exprimiu. O coeficiente b  expressa o que a criança exprimiu em relação ao 

que compreendeu. Este coeficiente b permite avaliar, de uma forma aproximada, a 

relação entre objetividade e egocentrismo na linguagem da criança, 
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proporcionando uma compreensão da maneira como a criança se coloca na 

interlocução com um ouvinte. 

Compreensão verbal: Procurei enfocar aqui os aspectos relacionados com 

as ligações lógicas ou causais que a criança é capaz de fazer em sua narrativa, 

através de uma análise qualitativa da narrativa oral da criança. Levei em conta 

aqueles aspectos ressaltados por Piaget (1923;1993) e introduzi um critério 

específico para avaliação do conhecimento que a criança tem da estrutura do 

discurso narrativo (Rojo: 1988, 1996; Perroni: 1983: Olson, 1990, Astington, 1990), 

conforme discutido no contexto teórico deste trabalho. Os critérios de análise para 

compreensão verbal ficaram assim formulados: 

1 - existência de ordem: consiste na referência às ligações de tempo e/ou 

lógicas entre os diversos fatos ou ações dos personagens, indicando o como se 

passaram as coisas; inclui-se aqui tanto a ordem natural em que os fatos se 

sucederam como a ordem lógica de apresentação dos mesmos, i. é, como o narrador 

infere e deduz algum dado a partir das informações que dispõe e as organiza de modo 

a garantir a compreensão pelo outro. A não-observação da ordem acarreta o que 

constitui um critério complementar, definido como: 

2- uso de associações livres entre eventos e ações, que resulta da ênfase nas 

partes da narrativa, e não nas relações entre elas. O narrador faz uso de ligações 

pessoais entre as idéias e acontecimentos, verificando-se uma deformação mais ou 

menos acentuada em seu discurso, pois não se refere nem a relações de tempo, nem a 

relações causais nem tampouco a relações lógicas ou dedutivas.  
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3- uso de formas de ligação causal: pelo uso do “porque” ou outras formas 

que indiquem quando há uma relação unívoca de causa-efeito. Muitas vezes, o 

“porque” ocupa o lugar de uma ligação de justaposição, semelhante ao e, indicando a 

conseqüência e não a causa. 

4 - uso de ligações de justaposição: pelo uso  das partículas e, e daí, então, 

e depois. Reflete uma incapacidade sintética geral para estabelecer as relações parte-

todo,  nas suas ligações temporais, causais e lógicas-dedutivas. Revela as tentativas 

da criança em produzir uma narrativa e uma informação adaptada, “preenchendo” as 

relações de causalidade por justaposições. É o critério que engloba todos os demais 

acima, constituindo o traço principal da linguagem egocêntrica. Tempo e espaço são  

categorias que organizam o real, permitindo situar, descrever e relacionar objetos (no 

espaço) e ações (no tempo). Na falta da observação destas ligações espaço-

temporais, o narrador só terá como recurso a justaposição de elementos, sem fazer as 

devidas relações.    

5- Uso da estrutura narrativa de estória: evidenciado pelo emprego de 

fórmulas convencionais para introduzir o cenário, a complicação, a sua resolução 

e o desfecho7; também é considerada a presença do plano externo, descritivo, e do 

                                                 

7 Esta análise foi fundamentada em Rojo (1996), e define a estrutura narrativa 

convencional como um esquema global de organização que apresenta um cenário, uma 

complicação (ou mais), sua resolução e um desfecho que pode assumir diversas formas. 
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plano interno, subjetivo, essenciais para a compreensão da narrativa, como vimos 

no contexto teórico desse trabalho. 

- No contexto de jogo simbólico

Compreensão Global: Essa análise não foi realizada, pois não há um texto 

pronto que sirva de referência para uma avaliação quantitativa.   

Compreensão verbal: As narrativas foram analisadas em relação aos critérios 

já definidos para compreensão verbal na situação de relato de estória: ordem,  uso de  

associações livres, uso de ligações causais, uso de ligações de justaposição, uso da 

estrutura narrativa de estória.  

Acrescentei na análise do jogo simbólico três aspectos principais, desdobrados 

em critérios:  

1) quanto ao tipo de narrativa: a narrativa com caráter geral de descrição da ação 

foi definida como relato; a narrativa com caráter verbal  foi denominada  estória.7

                                                 

7 Os subtipos narrativos são definidos de acordo com Perroni (1983) e Rojo ( 1996). Entre 

eles destacamos para finalidade de análise: o relato, como forma de narrativa que 

descreve o universo empírico e cuja estrutura depende dos eventos e ações efetivamente 

ocorridos, não necessariamente apresentando a estrutura narrativa convencional e as 

relações de causalidade expressas nas categorias de complicação e resolução; a estória, 

também chamada por Perroni de narrativa de ficção, onde os fatos são apresentados de 

acordo com a superestrutura narrativa, obedecendo às restrições por ela imposta e 

caracterizando, assim, uma representação lingüística dos acontecimentos. 
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2) quanto ao caráter do jogo propriamente dito: recorri às categorias do jogo 

simbólico, conforme definidas por Piaget (1978)  em “A formação do símbolo na 

criança” e explicitadas na seção dessa dissertação destinada à fundamentação teórica 

(ver p.25-29). Selecionei somente aquelas que teriam possibilidades de ocorrer ou de 

serem identificadas com segurança. Desta forma, exclui a categoria de simbolismo 

coletivo (já que a situação de observação é individual); as combinações simbólicas 

que dizem respeito ao simbolismo secundário do jogo (antecipatórias e liquidantes)  

não foram colocadas separadamente, mas estão incluídas nas categorias   

de combinações simples e ordenadas. Conforme referi anteriormente nas 

considerações teóricas, considero que em toda expressão simbólica, como em todos 

os processos cognitivos, há uma integração de níveis de maior e de menor 

consciência. Desta forma, as categorias de jogo nesta análise são: 

 a) Evocação. 

 b) Combinação simbólica simples. 

 c) Combinação simbólica ordenada. 

3) quanto às diferentes funções ou categorias de linguagem, conforme 

identificadas por Piaget (1993):  

a)  linguagem egocêntrica: repetição, monólogo, monólogo coletivo. 

b) linguagem socializada: informação adaptada, críticas, ordens, ameaças e 

súplicas, perguntas e  respostas. 
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A coleta de dados realizou-se conforme os procedimentos definidos, e os dados 

consistiram em: 

- transcrições das narrativas: as narrativas das crianças eram gravadas e suas 

transcrições serviram de base para a análise posterior que levei a efeito. Essas 

transcrições, no total de 24,  são oferecidas no corpo do trabalho. 

- fotografias: conforme previsto nos procedimentos, fez-se o registro fotográfico 

das sessões de jogo simbólico. O exame das fotografias visa auxiliar na análise da 

atividade lúdica das crianças e na compreensão das narrativas. As fotografias 

foram selecionadas e ilustram as transcrições e a análise realizada, na seção 

destinada à análise dos dados do jogo simbólico. 

 

6.1. A narrativa da criança no contexto de  estória 

6.1.1. A compreensão global na situação de menor intervenção do 

adulto 

Como foi explicado em relação ao procedimento da pesquisa, nesta 

situação, a estória era contada à criança, que podia olhar as gravuras e folhear o 

livro à vontade. A única instrução dada à criança consistia em que contasse a 

estória que acabara de ouvir como se o fizesse para um amigo. As narrativas 

produzidas pela criança ao reproduzir a estória contada eram registradas por 

gravação em fita. Em seguida, eu indagava a criança sobre aqueles pontos do 

relato que ela não havia explicitado, a fim de verificar sua compreensão 
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implícita. Os registros gravados eram comparados com o que foi contado, a fim 

de verificar a sua compreensão explícita. O texto integral da estória escolhida, 

“Babioca, o cavalinho medroso”, consta no ANEXO I deste trabalho. 

Os itens  considerados para pontuação foram os seguintes: 

 1. Havia um cavalinho. 
 2. Babioca (ou o cavalinho) era muito medroso.   
 3. Havia um dono (ou um Dom Fernando). 
 4. O dono lutava contra dragões e salvava princesas.  
 5. Havia outro cavalo (que contava suas estórias de lutas contra dragões; 

  que sempre saía com o dono).  
6. Babioca fugiu.  

7. (porque) tinha medo de lutar contra dragões (ou das histórias do outro  
 cavalo).  

 8. Babioca (ou o cavalinho) encontra um rato. 

 9. Babioca se assusta muito (ou suas pernas tremem/ não consegue correr).  

10. Havia uma feiticeira (ou a mulher/ a dona de casa).  

11. A feiticeira prepara (ou dá) um saquinho com ervas (ou folhas) para  
 Babioca.  

12. As ervas são mágicas (ou o saquinho é mágico).  

13. Babioca volta para casa.  

14. (porque) perdeu o medo.  

15. Babioca decide sair com seu dono.  

16. Luta(m) contra os dragões (ou mata(m) os dragões).  

17. Salva(m) as princesas.  

18. Babioca perde o saquinho.  

19. Babioca continua sem medo.  

20. Babioca (ou Babioca e seu dono) fica(m) feliz(es). 

Número de pontos por compreender: 20.  
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Entre esses pontos, distingui pontos complementares (5 / 8 / 9 / 17 / 20) e 

pontos implícitos (7 / 14). 

Apresento a seguir as transcrições das narrativas das crianças ao 

reproduzirem a estória “Babioca, o cavalinho medroso”. Em seguida a cada 

protocolo relato o resultado do questionamento sobre os aspectos principais da 

narrativa e/ou aqueles não mencionados pela criança. Ao final, faço a indicação do 

número de pontos da estória que foram reproduzidos e o número de pontos 

compreendidos por cada criança. Após todos os relatos, apresento uma tabela com a 

pontuação dos sujeitos e demonstro os coeficientes obtidos para cada um bem como 

a média simples do grupo. 

6.1.2. As narrativas e a análise quantitativa da compreensão 

YU (6a.3m.): O cavalinho medroso quando o amigo dele falou ( ?)  prá 

ele, resolveu fugir e encontrou uma bruxa muito feiticeira que deu um 

saquinho prá ele. Quando ele tava com este saquinho, não tinha mais medo 

de nada, nem da noite. Quando o Fernando tava arrumando ele para lutar 

contra o dragão, o cavalinho já estava lá. E prá salvar princesas com 

cabelo loiro e longo. Quando ele tinha medo, tinha medo até de um ratinho. 

Quando ele perdeu o medo, podia lutar contra o dragão e salvar as 

princesas. E daí, o Fernando Henrique e o cavalo ficaram felizes para 

sempre.  

Questionamento: De que fala essa história?- A história fala do cavalinho 

medroso. Ele não ficou mais com medo porque ficou forte, mesmo depois de perder 

o saquinho. Quem era seu dono? O que fazia? Era o Fernando. Ele lutava contra 
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dragões para salvar as princesas; - Por que B. fugiu de casa? Porque tinha medo 

dos dragões; Por que voltou? Porque não tinha mais medo de nada; O que tinha no 

saquinho? Tinha ervas mágicas; Quando B. voltou para casa, o que ele percebeu? O 

saquinho não estava mais no seu pescoço. Por que não precisava mais do saquinho? 

Porque já era corajoso.  

pontos compreendidos: 20 (todos os itens da estória). 

pontos expressos: 13 - 1/2/3/4/5/6/10/11/14/15/16/17/20 

  MAR. (6a.7m): Há muitos anos atrás, tinha um cavalinho que se 

chamava Babioca. O Babioca tinha medo de tudo, de rato, de escuro, de 

dragão. Daí o Dom Fernando pegou outro cavalo.  Daí ele saiu com o 

outro cavalo. O Babioca, ele fugiu e viu o rato e a feiticeira estava com 

pena e ela deu um saquinho de folhas mágicas e pendurou no pescoço (?). 

Daí ele foi para casa e não tinha mais medo de nada. E o Dom Fernando 

ficou surpreso ao ver ele esperando e montou no Babioca e o Babioca 

corria muito, muito forte que o Dom Fernando teve que segurar o capacete 

e daí ele matou ( ? ) e salvou a princesa. Daí ele ( ? ) viu que perdeu o 

saquinho e depois ele ( ? ) viu que o Babioca estava andando sozinho e 

ficou feliz e o Babioca ficou mais feliz ainda.  

Questionamento: De que fala essa estória? De um cavalinho que tinha 

medo de tudo. Quem era seu dono? Dom Fernando; O que fazia? Brigar com 

dragões e salvar princesas; Por que o B. perdeu o medo? A feiticeira pôs um 

saquinho mágico de folhas; Por que B. fugiu de casa? Tinha muito medo de rato 

e de dragão e de escuro; Por que B. ficou feliz no final? Porque já perdido o 

medo. Não precisava mais do saquinho. 
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pontos compreendidos: 19 -  2/3/4/5/67/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 

pontos expressos: 15 - 1/2/3/5/6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 

NAT. (6a.2m.): O Babioca tinha medo de tudo e daí ele tinha medo 

de ser escolhido pra lutar contra os dragões. E daí o cavalo que o homem, 

que o dono, ele  ia montar, ele foi. Daí o cavalo contou pro Babioca as 

aventuras e as brigas que havia com ele. Daí o Babioca ficou com muito 

medo e daí resolveu fugir. Daí ele passou em frente de uma casa perto de 

um ratinho. Daí ele ficou com medo e daí ele pegou e ficou com as pernas 

tremendo de medo que até não conseguia sair do lugar. Daí a mulher, ela 

pegou as folhinhas mágicas e depois ela colocou no pescoço de Babioca e 

daí ele não resolveu mais fugir e foi prá casa. Daí à noite ... Daí no dia 

seguinte, o dono dele foi, já tava todo arrumado e daí ele teve uma 

surpresa que o Babioca, ele tava com uma coragem. Daí eles foram e o 

Babioca ficou o dia inteiro lutando contra os dragões. E o dono dele ficou 

feliz e o cavalo ficou mais feliz ainda. 

Questionamento: De que fala essa estória? Fala do cavalo que tinha muito 

medo. Quem era seu dono? O que fazia? Ele era muito corajoso e lutava contra 

dragões.  Por que o Babioca resolveu não fugir mais e voltar para casa? Porque 

ele não tinha mais medo de nada; Quando voltou para casa, o que Babioca 

percebeu? Ele percebeu que tinha perdido o saquinho; E ele precisava do 

saquinho? Não, porque ele ficou com uma mágica ainda e não teve mais medo. 

pontos compreendidos: 19 - 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/19/20 
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pontos expressos: 15 - 2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/20 

MARC. (6a.9m.): Era uma vez, um cavalo que tinha medo de tudo. E 

de tanto escutar o outro cavalo contando as histórias, ele decidiu fugir de 

casa. Aí, ele passou por uma casa e se assustou com um ratinho. Então 

ele tentou fugir mas as pernas estavam tremendo. A dona da casa era 

uma feiticeira e ficou com muita pena dele. Então ela decidiu ajudar. 

Primeiro, convidou-o para entrar na sua casinha, depois preparou um 

saco com ervas mágicas. Depois de preparar, amarrou no pescoço de 

cavalo e então ele voltou prá casa. Já estava escuro quando ele decidiu 

sair e ele saiu e não ficou com nenhum medo. Aí, quando o dono dele quis 

cavalgar, ele pegou o cavalo e ele enfrentou muitos dragões que cuspiam 

fogo e salvou lindas princesas com cabelos amarelos e compridos. E fim. 

Questionamento: A estória fala do cavalinho que tinha muito medo. Ele não 

teve mais medo  quando ficou sem o saquinho porque já tinha perdido o medo.  Por 

que Babioca ficava com medo das conversas do outro cavalo? Porque ele tinha 

muito medo de dragões, até de ratinhos. Então ele ficou com muito medo destas 

estórias do cavalo que decidiu fugir; Quem era o dono dele? O que fazia? Era um 

grande herói. Ele sempre saia derrotando dragões e salvando lindas princesas. E 

quando o Dom Fernando ia sair, ele (o Babioca) sempre ficava com muito medo 

que escolhesse ele mas ele escolhia outro cavalo, amigo dele; Depois que lutou 

contra os dragões, o que aconteceu com Babioca? Ele, à noite, percebeu que não 

estava mais com o saquinho mas aí ele foi passear de noite e não ficou com nenhum 

medo. E aí o dono dele ficou super feliz mas mais feliz ainda ficou ele.  
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pontos compreendidos: 19 - 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 

pontos expressos: 13 - 1/2/5/6/8/9/10/11/12/13/14/15/16 

LU. ( 6a.3m.): Era uma vez um cavalo muito medroso que ele tinha 

medo de tudo, até do escuro e dos ratinhos e dos dragões que soltavam 

fogo. Mas um dia ele resolveu fugir. Aí, ele viu um rato atrás dele, aí ele 

ficou gritando., aí a feiticeira ajudou ele, pôs um saquinho de ervas no 

pescoço dele, aí ele não ficou com mais medo. Aí o Babioca ele 

enfrentou os dragões e salvou princesas e também ele perdeu o saquinho 

de ervas, aí ele não ficou com mais medo. 

Questionamento: De que fala essa estória? É a história do cavalinho 

medroso; Quem era o dono do cavalinho? O que fazia? O dono gostava de salvar 

princesas e enfrentar dragões; Por que o cavalinho resolveu fugir? Ele resolveu 

fugir porque o dono não queria montar nele porque já tinha outro cavalo; Por que 

Babioca perdeu o medo com o saquinho? Ele perdeu o medo porque o saquinho 

tava com mágica; O que ele fez depois que ganhou o saquinho? Ele voltou e foi 

lutar com o dono dele; Por que Babioca não ficou mais com medo, quando perdeu 

o saquinho? Porque pegou uma mágica nele; Como ele se sentiu depois que 

perdeu o medo? Ele ficou feliz. 

pontos compreendidos: 18 - 1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/13/14/15/16/17/18/19/20 

pontos expressos: 12 - 1/2/6/7/8/9/10/11/14/15/16/17/18/19. 
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JO. (6a.3m.): É prá começar assim: Babioca, o cavalinho 

medroso.... Falava que ele era medroso, aí diz que uma moça deu um 

saquinho prá ele, uma dona de casa. Aí, ela deu um saquinho pro cavalo, 

amarrou no pescoço dele, aí quando ele foi pra casa dele, aí ele não 

queria ir, prá casa dele, ficou muito medroso de ir. Depois, quando ele 

tava andando a noite, aí ele tava com o dono dele. De dia, ele tava com o 

dono dele montado no cavalo, ele lutou, tinha que lutar com dragão que 

soltava fogo pra todo lado, aí depois quando eles estavam indo prá casa, 

encontrou uma princesa com cabelos loiros e muito longo, aí quando eles 

foram prá casa ...aí ele viu que ele perdeu o saquinho dele, aí ele não 

ligou pro saquinho, deixou o saquinho prá manhã, aí depois que ele 

deixou o saquinho prá manhã, ele não ficou mais medroso, salvou todo 

mundo, até o dono dele. Aí, depois, ele não ficou mais medroso, aí ele 

nem precisava mais daquele saquinho e ficou alegre. 

Questionamento: De que fala essa estória? Do Babioca, ele tinha muito 

medo e ficou muito alegre de perder o medo. Quem era o dono dele? O que fazia? 

Era Dom Fernando. Ele saia montado e lutava contra dragões; Por que Babioca 

resolveu fugir? O Babioca não queria lutar contra dragões; Por que Babioca voltou 

para casa? Uma dona de casa feiticeira fez um saquinho com ervas para ele não 

ficar mais medroso. Babioca voltou prá casa e resolveu lutar contra os dragões; 

Por que Babioca não ligou mais para o saquinho depois que perdeu? Ele não 

precisa mais do saquinho mágico porque continuou corajoso. 

pontos compreendidos: 17 - 1/2/3/4/6/7/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/   

pontos expressos: 10 - 1/2/10/11/13/16/17/18/19/20. 
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6.1.3. A análise da compreensão implícita das narrativas na 

reprodução de estória I 

As perguntas procuraram verificar a compreensão da criança em relação ao 

tema, aos personagens, aos motivos que levaram a uma ou outra ação destes 

personagens e, finalmente, quanto ao desfecho da história. Os pontos 7 e 14 estão 

implícitos na história, mas não foram mencionados nos relatos; no entanto, foram 

compreendidos pelas crianças, em sua maioria, o que contribuiu para elevar a 

pontuação da compreensão implícita.    

Verifiquei que Lu foi a única criança que, de fato, não compreendeu a 

motivação do personagem central, o cavalinho Babioca, ao fugir de sua casa: O 

dono gostava de salvar princesas e enfrentar dragões. Babioca resolveu fugir 

porque o dono não queria montar nele, porque já tinha outro cavalo. Esta 

compreensão não o impede de afirmar, que: Babioca perdeu o medo porque o 

saquinho tava com mágica. Aí, ele voltou e foi lutar com o dono dele. 

Quanto ao tema: todas as crianças dizem que a história fala de um cavalinho 

medroso, que afinal é a reprodução do título da própria história. Ainda não podem 

elaborar um tema mais abstrato e geral: o medo e a insegurança. 

Quanto aos personagens principais: todas as crianças apontam, além do 

cavalinho, o seu dono, o dragão (ou dragões) e a feiticeira (ou dona de casa, bruxa, 

moça). Algumas crianças ainda mencionam aspectos complementares da história, 
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como a  existência de um outro cavalo, mais corajoso que o personagem principal,  

e as princesas de cabelos loiros e longos. 

Quanto ao desfecho, as crianças demonstraram que entenderam a mensagem: 

o cavalinho já não precisa mais do saquinho mágico porque ficou forte; ou porque 

continuou corajoso; ou simplesmente porque perdeu o medo de tudo. Se as crianças 

conseguem compreender igualmente a transformação do personagem, há diferenças 

nos níveis de abstração em que esta explicação é colocada. Por ex.: Ma. coloca na 

sua síntese arrasadora que uma vez perdido o medo, ele não volta mais, está 

perdido para sempre: Ele não ligou quando perdeu o saquinho porque já tinha 

perdido o medo. Não precisava mais do saquinho. Numa interpretação mais 

concreta, Lu explica: Ele  (Babioca) não ficou mais com medo porque pegou a 

mágica nele. 

 

6.1.4. Resultados da avaliação da compreensão global na situação de 

reprodução  de estória I  

A pontuação obtida pelas crianças ao reproduzirem uma estória 

ouvida nos fornece uma idéia aproximada da objetividade da criança na sua 

comunicação com o adulto. Examinando os resultados abaixo, poderemos traçar 

algumas conclusões (tabela 3).  

TABELA 3 

Pontuação obtida na situação de relato de estória I 
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Nomes Pontos compreendidos Pontos expressos: 

Mar. 19 15 

Yu. 20  12 

Nat. 19  15 

Marc 20 14 

Lu. 18 12 

Jo. 17 10 
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Observamos que a compreensão implícita foi boa, entre 17 e 20 pontos. No 

entanto, a compreensão explícita, i. é, o que é de fato relatado, sempre se 

mantém em nível inferior, entre 10 e 15 pontos. Verifica-se que Nat. se expressa 

com mais objetividade entre todas as crianças, enquanto Jo. deforma muito a sua 

narrativa. A partir desta pontuação, pude calcular para cada criança o índice a, 

que poderíamos chamar de compreensão implícita, e o índice b, que revela a 

compreensão explícita  . 

Na tabela 4, abaixo, são apresentados os coeficientes da compreensão 

explícita  (índice a) e os coeficientes da compreensão implícita (índice b): estes 

dados em forma de coeficientes podem ser comparados com aqueles obtidos por 

Piaget, para que possamos verificar  a concordância ou não entre os dados - este 

é o interesse desta análise quantitativa. 
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TABELA 4 

Índice a :                                                                           Índice b: 

Mar.:   19 / 20 = 0,95                                                        15 /19 = 0,79 

Nat.:    19 / 20 = 0,95           15 / 19 = 0,79 

Yu.:     20 / 20 = 1,00                13 / 20 = 0,65 

Marc.:  20 / 20 = 1,00       14/ 20 = 0, 70 

Lu.:     18 / 20 = 0,90       12 / 18 = 0,66 

Jo.:      17 / 20 = 0,85       10 / 17 = 0,58 

 Média = 0,92     Média= 0,69 

 

De acordo com os dados obtidos, nosso índice b em média é de 0,92, mas 

o índice a médio é de 0,69. Estes resultados diferem daqueles encontrados por 

Piaget (1923;1993) na sua investigação da comunicação entre crianças. Na sua 

pesquisa, o índice b (no de pontos expressos) em média foi de 0,87, enquanto o 

índice a (no de pontos compreendidos) foi de 0,70 nas comunicações entre crianças 

(ob.cit., p.104 -105). 

Verificamos que as crianças de nossa pesquisa ao se dirigirem ao adulto 

são mais egocêntricas (0,69 contra 0,87), o que confirma a outra conclusão de 

Piaget, a respeito da comunicação entre a criança e o adulto. No seu contato com o 

adulto, a criança não sai de sua perspectiva própria para coordená-la com a do 

outro:   “Daí a preeminência da linguagem egocêntrica nas relações entre as 

criancinhas e os adultos  
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em que os últimos não impõem sua autoridade para alterar essas relaçõe” ( Piaget, 

1923; 1993, p. 66) ( grifo nosso). 

  É o intervencionismo adulto um dos fatores que contribuem para 

diminuir a proporção de linguagem egocêntrica na linguagem espontânea infantil, 

sendo o outro fator de socialização da linguagem a atividade de cooperação e de 

convergência de interesses entre a criança e seus companheiros. Quando as 

relações entre criança e adulto são mais espontâneas, não havendo submissão 

intelectual, a criança tende a ser mais egocêntrica na sua comunicação com ele 

(Piaget, ob.cit., p.45). 

 Algumas crianças conseguem um alto grau de objetividade no seu 

relato, reproduzindo com bastante acerto os pontos essenciais da história e 

resgatando também os pontos complementares: para elas a linguagem está sendo 

um instrumento eficiente de comunicação do pensamento. Verificamos isso pela 

proximidade de valores entre o índice a e o índice b, como no caso de Nat. e de 

Mar., que comunicaram 79% do que compreenderam, e de Marc., com um índice 

de 70%. No entanto, outras crianças mostram dificuldade em comunicar aquilo 

que entenderam, como é o caso de Jo., que conseguiu expressar apenas 58% 

daquilo que entendeu, e também de  Lu. e Yu., que expressaram  66% daquilo que 

compreenderam. 

 Os fatores que dificultaram essa comunicação mais objetiva não são os 

mesmos para essas três crianças: Jo. produz uma narrativa muito desorganizada , 

com omissões e acréscimos, procurando mais descrever o que viu nas gravuras do 

que reproduzir o  relato - a diferença entre texto e imagem não está clara para ela, 
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sendo que sua tendência é apoiar-se mais nas imagens do que no relato que 

escuta; já Lu. e Yu. mostram-se extremamente sintéticos, omitindo partes do 

relato, mas garantem uma comunicação organizada e atenta ao texto relatado, ou 

seja, produzem uma narrativa que tem autonomia frente às imagens.      

Veremos mais adiante, na situação de reprodução de estória II, como a 

instrução do adulto pode influir na modificação desses índices e em que grau, 

dependendo de cada criança. 

Resta ainda neste momento da pesquisa analisar a narrativa das crianças 

em relação ao seu aspecto lógico, o que Piaget denomina compreensão verbal.  

 

6.2. A compreensão verbal na situação de menor intervenção do adulto  

Conforme definido anteriormente, as narrativas das crianças foram 

submetidas a uma análise relacionada a dois aspectos principais, desdobrados em 

alguns critérios que retomo brevemente: 

1) a organização lógica do relato, avaliada a partir dos seguintes critérios: 

- existência de uma ordem temporal-espacial, para descrever os eventos e ações. 

- uso de associações livres, marcando uma ligação pessoal, aleatória e 

deformante entre as partes, perdendo-se o conjunto da narrativa ou de partes 

dela.  
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- existência de relações causais, pelo uso adequado do “porque” ou outras formas 

de ligação que expressem uma relação unívoca de causa e efeito. 

- uso de ligações de justaposição de acontecimentos, sem uma ligação lógica, 

denotado pelo emprego de palavras como e, daí, então. 

2) a metacognição do discurso narrativo, indicada pelos recursos de que a 

criança se utiliza para dar conta da: 

- superestrutura narrativa convencional, conforme definida por Rojo 

(1988;1996).  

- duplicidade de planos ou cenários: de um plano externo, explicativo e 

descritivo, associado a um plano interno, de caráter psicológico, conforme 

definida por Bruner et alii (1990). 

Apresento, a seguir uma análise dos diversos relatos recolhidos sob estes 

aspectos de compreensão verbal. Em seguida, sintetizo estas análises num 

quadro comparativo entre o relato de estória I e o relato de estória II, para no 

final oferecer algumas conclusões sobre a compreensão verbal desta parte da 

pesquisa, referente à situação de relato de estória.  
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6.2.1. As narrativas e a análise qualitativa da compreensão 

Yu. (6a.3m.) inicia sua estória assim: “O cavalinho medroso quando o 

amigo falô para ele (o quê?) resolveu fugir”. Yu. despreza a ordem dos fatos que 

poderiam explicar a fuga do personagem, bem como o conteúdo desta fala do 

amigo, e não considera a necessidade de apresentar a um ouvinte, ainda que 

imaginário, quais são os personagens, o que fazem, o cenário da ação, etc. Essa 

abertura da sua reprodução do relato indica falta de modelos da estrutura narrativa, 

sendo que Yu. não se coloca como um narrador frente à estória, mas como um 

explicador, o que o torna cuidadoso em explicitar as relações causais: Quando ele 

tava com esse saquinho, não tinha mais medo de nada...; quando ele tinha medo, 

tinha medo até de um ratinho; quando perdeu o medo podia lutar contra o dragão e 

salvar princesas. 

 A explicitação da ordem temporal e do sujeito das ações é difícil, 

ocorrendo imprecisão dos pronomes e omissões: quando o Fernando (o dono) 

estava arrumando ele (quem?) para lutar, ele (quem?) já estava lá".  Na verdade, é 

o cavalo que já estava lá, disposto para lutar, quando seu dono chegou para preparar 

sua montaria. Observa-se nesta seqüência e na seguinte o uso de associações livres, 

construindo série de justaposições: ...o cavalinho já estava lá e prá salvar princesas 

de cabelo loiro e comprido. Há também um acréscimo quando o dono do cavalo 

ganha um novo nome, atualmente bastante conhecido: E daí o Fernando Henrique e 

o cavalo ficaram felizes para sempre. Observa-se aqui o uso de uma finalização 

convencional que proporciona uma conclusão à narrativa. 
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Mar. (6a.7m.) é muito cuidadosa ao introduzir a narrativa e oferecer 

informações sobre o personagem principal; no entanto não explicita a relação 

entre suas ações (fugir de casa) com as atividades de seu dono (lutar contra 

dragões), fazendo uma justaposição de cenas: “Daí o Dom Fernando pegou 

outro cavalo. Daí ele saiu com o outro cavalo. O Babioca, ele fugiu”. A relação 

entre a perda do saquinho mágico e a nova coragem do cavalinho se resume a 

uma justaposição de afirmativas onde os pronomes permanecem obscuros: “Daí 

ele (Babioca) viu que perdeu o saquinho e depois ele (o dono) viu que Babioca 

estava andando sozinho e ficou feliz e o Babioca ficou mais feliz ainda”. Aqui 

ocorreu um acréscimo ao texto a partir da interpretação de uma gravura do livro, 

que não ajuda o ouvinte: “viu que Babioca estava andando sozinho”, 

significando que Babioca não tem mais medo. Outra referência à ilustração como 

acréscimo ocorre em: ...e o Babioca corria muito, muito forte que o Dom 

Fernando teve que segurar o capacete .   

Verifiquei em alguns trechos a imprecisão no uso dos pronomes e a 

ocorrência de omissões e acréscimos: e daí ele (quem?) matou (quem?) e salvou 

a princesa; daí ele  (quem?) viu que perdeu o saquinho e depois ele viu que o 

Babioca estava... 

Mar. demonstra ter consciência de modelos narrativos, ao iniciar e finalizar 

sua estória de forma convencional. Além disso coloca o plano interno da 

narrativa, relacionado com os sentimentos dos personagens, ao lado do plano 

externo, de explicação/descrição. 
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Nat. (6a.2m.) mostra a ordem temporal dos fatos e as relações que 

explicam a motivação do personagem, ainda que usando a expressão “e daí” para 

expressar ambos os aspectos lógicos: “Daí o cavalo contou pro Babioca as 

aventuras e as brigas que havia com ele, daí (por isso) o Babioca ficou com 

medo e resolveu fugir.”; “O Babioca tinha medo de tudo e daí (por isso) ele 

tinha medo de ser escolhido pra lutar contra os dragões; ... ela colocou no 

pescoço de Babioca e daí (por isso) ele não resolveu fugir e foi para casa.”;  

"No dia seguinte, o dono dele foi... e já tava tudo arrumado e ele teve uma 

surpresa que (porque) o Babioca tava com uma coragem. Observa-se o uso de 

ligações de justaposições, mas preservando a ordem natural e lógica da narrativa, 

sem incorrer em associações livres. Também mostra atenção para as relações 

espaciais. "Daí, ele passou em frente de uma casa, perto de um ratinho". 

 

 O mais interessante na produção narrativa de Nat. é que ela expressa com 

muita precisão o problema central da estória, que escapa à maioria das outras 

crianças: Babioca tinha medo de tudo e daí ele tinha medo de ser escolhido para 

lutar contra os dragões. Sua narrativa resulta num todo coerente e bem 

concatenado, pois explicita todas as relações do relato, organizando a seqüência 

de começo, meio e fim. 

 

Jo. ( 6a.3m.) despreza a ordem de sucessão dos fatos que possam auxiliar o 

ouvinte na compreensão do relato. Inicia sua narrativa com uma resposta direta a 
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minha pergunta sobre o que dizia a estória: “Falava que ele era medroso, aí diz que 

uma moça deu um saquinho para ele”. 

 Em sua narrativa, ocorreram várias distorções do texto original, com uso de 

associações livres entre as partes, ordem insólita e construções sintáticas estranhas: 

(após ganhar o saquinho mágico ) “... aí ele não queria ir prá casa dele, ficou muito 

medroso de ir”. Na verdade, ocorre o contrário, o cavalinho volta para casa. 

“Depois, quando ele estava andando à noite, aí ele estava com o dono dele. De dia, 

ele estava com o dono dele, ele (o dono) estava montado no cavalo”; “Depois 

quando eles estavam indo para casa, encontrou uma princesa ...”; “... ele não ficou 

mais medroso, salvou todo mundo até o dono dele.” Muitas dessas “ invenções” de 

Jo. ocorrem por conta das interpretações que faz das ilustrações, às quais ela recorreu 

para dar conta da narrativa. No entanto, Jo. consegue explicitar a relação entre a 

perda do saquinho e a nova coragem do cavalo: “aí ele viu que perdeu o saquinho 

dele, aí ele não ligou, deixou o saquinho ‘prá manhã’ (?); aí depois, ele não ficou 

mais medroso, aí ele nem precisava daquele saquinho mais e ficou alegre". 

A narrativa de Jo. é mais uma descrição das gravuras do que uma 

construção de significado. Ao apoiar-se nas imagens e não no texto que lhe foi 

comunicado, produz um relato incoerente e distorcido. Apesar de suas dificuldades 

com a estrutura narrativa convencional e a seqüenciação dos eventos, Jo. mostra ter 

já uma certa consciência do plano interno do discurso narrativo, explicitando as 

mudanças de atitude do cavalinho e seus sentimentos (com medo, sem medo, alegre). 
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Lu (6a.3m.) demonstra o uso de estrutura convencional para dar início a 

sua narrativa e observa a seqüenciação de começo, meio e fim: “Era uma vez um 

cavalo muito medroso que ele tinha medo de tudo, até do escuro e dos ratos e dos 

dragões que soltavam fogo”. 

 Usa o “aí” para marcar as seqüências temporais, que estão bem nítidas no 

seu relato, embora as motivações do personagem e as relações causais permaneçam 

obscuras, com um claro uso da justaposição: “Mas um dia ele resolveu fugir (por 

quê?). Aí ele viu um rato atrás dele. Aí ele ficou gritando, aí uma feiticeira ajudou 

ele. Pôs um saquinho de ervas no pescoço dele, aí ele não ficou com mais medo”.  

A expressão “aí” indica tanto a ordem como a causalidade, pois Lu sabe que o 

saquinho era mágico. “Aí o Babioca enfrentou os dragões e salvou princesas e 

também ele perdeu o saquinho de ervas, aí ele não ficou com mais medo.”. Tanto 

ganhar como perder o saquinho tem o mesmo efeito (de perder o medo), embora 

Lu tenha compreendido que o personagem ganhou uma nova coragem, como ele 

explica depois: “pegou a mágica nele”. 

A finalização de sua narrativa fica reduzida apenas à resolução do conflito, 

”aí ele não ficou mais com medo”, demonstrando como Lu. não coloca ênfase no 

plano interno da estória, limitando-se a uma descrição da seqüência de eventos.  

 

Marc. (6a.9m.) já apresenta uma forma bastante elaborada para explicitar as 

relações causais, evitando o “e daí...”: “E de tanto escutar o outro cavalo 

contando  
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as histórias, ele decidiu fugir”, embora o conteúdo de tais histórias não esteja 

explícito. Para explicar o encontro com a feiticeira e suas conseqüências, Marc. 

usa formas decididamente literárias, nada do discurso coloquial. Observa-se a 

atenção de Marc. para as seqüências temporais da narrativa: “Então ela (a 

feiticeira) decidiu ajudar. Primeiro convidou-o para entrar na sua casinha, 

depois preparou um saco com ervas mágicas. Depois de preparar, amarrou 

tudo no pescoço do cavalo e então ele voltou para casa. Já estava escuro 

quando ele decidiu sair e ele não ficou com nenhum medo”. Pode-se observar 

neste mesmo trecho a integração entre o plano descritivo e o plano psicológico 

da narrativa, com a compreensão das intenções e sentimentos dos personagens. 

Marc. não usa a expressão “e daí...” como as outras crianças, pois para ela 

as relações temporais e as causais são diferenciadas entre si, ao mesmo tempo 

que são levadas em conta em seu relato. Fica evidente o uso do então, depois, e 

daí com função de expressar relações lógicas, e não como forma de preencher a 

narrativa com ligações de justaposição. 
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6.2.2. Resultados da análise qualitativa da compreensão verbal na 

situação de reprodução de estória I 

Através do exame qualitativo das narrativas produzidas na situação de 

reprodução de estória I (menor intervenção do adulto), verifiquei que a maioria 

das crianças compreendiam mas não explicitavam as ligações porque: 

- não sentiam necessidade e, portanto, se esqueciam ou deixavam de 

mencionar aquilo que para um ouvinte seria importante saber. 

- não podiam inferir ou criar uma nova informação a partir dos dados 

oferecidos no texto, principalmente quando essas informações eram oferecidas 

de modo implícito no texto. Exemplos: 

- as crianças compreendem que o cavalinho tinha medo de dragões e que 

fugiu de casa, mas nem todas elas expressam espontaneamente a relação de um 

aspecto com o outro e destes com o fato do seu dono ser um cavaleiro que lutava 

contra dragões todos os dias, ainda que também tenham compreendido 

devidamente esta característica do personagem.  

- em outra passagem da estória, o cavalinho volta para casa porque perdera 

o medo e estava agora disposto a todas as lutas. No entanto, as crianças não 

explicitam nos relatos esta relação entre a volta para casa com a perda do medo e 

o desejo de lutar junto com seu dono. 

 Nestas narrativas, fica evidente esta característica do pensamento infantil, 

que se revela na linguagem pelo uso da justaposição dos fatos; também observamos 
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que os recursos lingüísticos ainda incipientes, caracterizados pela falta de fórmulas 

próprias do discurso narrativo, prejudicaram as narrativas de algumas crianças, 

sobretudo as produzidas por Yu. e Jo.  

Em resumo, seja por não sentir necessidade de explicitar as relações, seja 

por uma impossibilidade de construí-las, a compreensão verbal das narrativas se 

mostra insuficiente para a maioria das crianças, sendo que Marc. e Nat. se 

diferenciam por demonstrarem uma compreensão verbal que corresponde a um 

nível menos egocêntrico de linguagem. Procurei oferecer uma síntese da análise 

realizada, para uma visão global do grupo de crianças, na tabela 5: 

Tabela 5 

relato de história I 

Critérios Jo. Yu. Lu. Nat. Mar. Marc. 

ordem natural confusa apresent

a 

apresenta apresenta apresenta apresenta 

associações 

livres 

uso freqüente não 

apresenta

não 

apresenta 

não 

apresenta 

não 

apresenta 

não 

apresenta

ligação causal não usa usa não usa não usa não usa usa 

Ligações de 

justaposição 

uso freqüente não 

apresenta 

uso 

freqüente 

Uso 

freqüente 

uso médio uso 

médio 

Uso da 

estrutura 

narrativa 

precário precári

o 

regular bom bom bom 
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6.3 - A compreensão global na situação de maior intervenção do adulto  

 Prosseguindo com esta análise, passo a abordar os fatores de 

compreensão, global e verbal, agora vistos numa situação caracterizada como de 

maior grau de intervenção do adulto.  

Apresento a seguir as narrativas produzidas pelas crianças na situação de 

reprodução de estória II. De acordo com o procedimento definido, a estória era 

contada à criança com o mesmo pedido que a recontasse em seguida. No entanto, 

antes do relato se explicitava a intenção de ensinar como contar bem uma estória e 

como era importante comunicar uma estória de forma que o ouvinte tivesse uma 

boa compreensão dela. Portanto, esta segunda situação de narrativa propõe uma 

análise dos aspectos de comunicação global e verbal após uma instrução oferecida 

previamente à criança. O texto integral da estória escolhida, “Pedro e o Lobo”, 

consta no Anexo II deste trabalho. Os itens considerados para a pontuação foram 

os seguintes: 

 

1. Um menino (ou Pedro). 

2. Vivia perto de uma floresta (ou na neve, numa cabana). 

3. Havia um avô. 

4. O avô não queria que o menino entrasse na floresta. 

5. (porque) Havia lobos famintos e perigosos na floresta. 

6. O menino sai para a floresta para caçar o lobo, enquanto o avô dorme. 

7. Há alguns animais amigos (ou aparecem um passarinho, uma pata e um 

 gato). 

8. O gato tenta pegar o passarinho.  

9. Aparece um lobo, que ataca o grupo.  

 

10. O menino, o passarinho e o gato escapam, subindo numa árvore; a 

patinha se esconde no oco de uma árvore  

11. (porque) não podia subir na árvore, e o lobo tenta pegar. 
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12. Pensam que a patinha morreu.  

13. (porque havia um plano de ação combinado entre os companheiros) o 

 passarinho distrai o lobo para que fique tonto. 

14. O gato e Pedro amarram uma corda no rabo do lobo e o puxam para 

cima.  

15. O passarinho vai chamar ajuda (ou chama os caçadores).  

16. Os caçadores vão ajudar. 

17. Encontram o lobo amarrado pelas patas no galho da árvore e Pedro e o 

gato fazendo de balanço em cima dele. 

18. A patinha aparece sã e salva. 

19. Todos levam o lobo para a vila (ou levam embora). 

20. O avô de Pedro fica contente em ver o menino de volta. 

 O número total de pontos por compreender: 20. Entre esses pontos 

distingui pontos complementares (2; 18; 20) e pontos implícitos (5; 11; 13). 

 

6.3.1. As narrativas e a avaliação quantitativa da compreensão na reprodução 

de estória II  

Apresento em seguida as transcrições das narrativas das crianças ao reproduzirem 

a estória “Pedro e o Lobo”; após cada protocolo, faço a indicação do número de 

itens da história que foram reproduzidos, isto é, o número de pontos expressos.  

Registro a seguir suas respostas ao meu questionamento a respeito dos aspectos 

principais da narrativa e retiro daí o número de pontos compreendidos por cada 

criança. Segue-se uma tabela (tabela 6) com a pontuação geral dos sujeitos e o 

cálculo dos coeficientes de compreensão explícita e de compreensão implícita.
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Yu (6a.3m.):    O “Predo” e o lobo, o seu avô falou: você não pode 

enfrentar o lobo, lição estudada de matar ninguém com espingarda de 

brinquedo, deixa você pegar e ir lá matar o lobo. Daí, ele falou: Eu vou 

dar uma voltinha, vô. Daí, ele foi. Daí, encontrou um amiguinho, falou: -

Hei!, quer me ajudar? Eu tô querendo caçar o lobo. Daí, assim, ele falou: 

Ótima idéia. Daí, depois ele andou, andou e encontrou outro amigo pra 

ele se ajudar: - Você quer vir comigo caçar o lobo? Ele falou: -Eu quero. 

Daí depois eles andaram, andaram, andaram e encontraram uma sombra 

muito interrerosa, daí eles andaram, andaram, com suas tremendo. Daí 

depois eles encontraram o lobo, quase comendo a gata, que a gata não 

podia subir nem no galho nem voar. 

Interrompo a narrativa neste ponto, indagando Yu. sobre os personagens. Ele 

mostra não haver entendido que a pata não podia subir na árvore e confundia 

gata com pata. Volto ao texto lido, releio o trecho, mostro as gravuras. Peço 

para ele retomar do início, indagando quem Pedro encontrara ao entrar na 

floresta:  Ele encontrou os amiguinhos dele, o pato, o passarinho e o gato. Daí, 

o Pedro ficou tão triste porque o gato catou o passarinho. Ficou tão furioso! 

Eles encontraram uma sombra, só de uma cabeça de lobo. Daí, o pato que não 

sabia subir em árvore, daí ele ficou correndo de medo do lobo que o lobo 

queria morder ele, tava com muita fome. E aí enquanto o lobo corria atrás do 

pato, o pato fugiu, fugiu, que não queria mais ajudar mais ele porque tinha 

muito medo de lobo. O gato subiu na árvore. O lobo não ... e o pássaro passou 

raspando na cabeça do lobo, daí quando que o lobo tava com muita fome e o 

Pedro tava segurando aquela corda para amarrar no rabo dele, daí ele 

amarrou uma corda no rabo do lobo e começou a puxar com toda a sua força. 

E o pato contando todas as coisas para os caçadores..., não, o pássaro tava 

contando todas as coisas para os caçadores para saber o que estava 

acontecendo. Daí depois eles amarraram, amarraram, daí depois o Pedro  
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começou a puxar a corda e daí eles amarraram a perna do lobo, as patas 

do lobo no galho e eles ficou tão feliz por causa que eles ajudou a caçar o 

lobo. Eles amarraram o lobo num galho e levaram para matar. Daí 

quando seu avô viu o Pedro tão bem, então ele ficou feliz. 

 Questionamento: Do que fala essa estória? É a história do menino que queria 

caçar o lobo.  O que disse o avô do Pedro? O avô falou que tinha um lobo que gosta 

de comer criança. E o avô sabia o que o Pedro queria fazer? O avô sabia que o 

Pedro estava saindo para a floresta, porque o Pedro avisou. O avô deixou. O avô 

deixou? Acho que sim, porque ele saiu! Qual foi o plano do Pedro? Ele catou uma 

corda para ele amarrar qualquer coisa que tivesse perigo, ele usou a corda. Pedro 

fez tudo sozinho? O passarinho ajudou no plano dando bicada no focinho do lobo; o 

gato não fez nada e o Pedro amarrou a corda no rabo do lobo, o Pedro puxou com 

toda a sua força. Por que eles conseguiram vencer o lobo? Eles eram mais fortes que 

o lobo? Eram. Os três juntos eram mais  fortes que o lobo? É que o lobo é um! Como 

foi o Pedro nesta história? Pedro tinha muita idéia para pegar o lobo.  

pontos compreendidos: 16 - 1/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17/19/20 

pontos expressos: 13 - 1/3/6/7/8/9/12/13/14/15/17/19/20 

 

Marc. (6a.9m.): Era uma vez, um menininho chamado Pedro. Ele não era 

tão velho, ele tinha uma espingarda de rolha. Um dia ele foi caçar 

porque o avô estava dormindo na frente da lareira e o avô não queria 

que ele saísse ao inverno, porque havia lobos famintos, vagando e 

comendo todo animal com carne que o agradasse. Pedro achava que ele 

era bem grande para poder caçar; aí, ele encontrou seus três amigos e 

então, ele foi. Mas, aí, apareceu o lobo e Pedro correu e pulou em cima 

do primeiro galho que encontrou. O seu amigo passarinho voou e seu 

amigo gato conseguiu subir na árvore com suas garras. Mas a pobre 
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amiga patinha não sabia nem voar, nem escalar nem pular. O único que 

restou foi correr ao redor de uma árvore. Ela pulou em cima de um oco 

daquela árvore que era bem baixo. O lobo conseguiu colocar o focinho 

mas só conseguiu tirar algumas penas. Eles pensaram que ela já estava 

morta. Aí eles começaram e fizeram um jeito de prender o lobo. Mas 

quando o passarinho avisou ..., Pedro e o gato já tinham amarrado o 

lobo que agora era um balanço. Mas o passarinho não foi junto com 

Pedro e o gato e os caçadores que levaram o lobo. Ele ficou chorando 

na frente da árvore onde tinham duas pegadas e uma pena. Aí, Sônia, a 

pata, saiu e eles foram correndo para a cidade. E fim. 

OBS.: Marc. conta que tem esta estória em vídeo na sua casa e já assistira 

muitas vezes. Compara os pontos diferentes de uma e outra história e na sua 

narrativa faz um acréscimo final à história lida, por conta da outra versão.    

Questionamentos: Do que fala essa estória? É a estória do menino que 

queria caçar um lobo mas o avô não deixava porque tinha lobos vagando na 

floresta, famintos. Não julguei necessário fazer outras perguntas, pois Marc. 

explicita todos os pontos essenciais da estória. 

 

pontos compreendidos: 16 - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/15/16/18/19/20 

pontos expressos: 15 - 1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/15/17/18/19 

 

JO. (6a3m.): Pedro e o lobo... que o avô dele tava falando prá ele prá 

não ir na floresta porque tinha muitos lobos que comiam muita gente que 

viam pela frente. Aí, o Pedro viu o avô dele dormindo lá no bosque, um 

pouco, aí ele conseguiu passar, aí ele foi e viu o amigo passarinho dele. 

O amigo passarinho dele disse assim ... O Pedro disse: - Oi, passarinho, 

você quer ir comigo encontrar o lobo, prá caçar o lobo?  
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– Quero sim, espera aí. Aí depois, ele foi, encontrou a pata e disse assim: - 

Ei, pata, você quer ir comigo caçar o lobo? Ela disse: - Quero sim, espera 

aí. Aí, os dois foi, os dois, aí os três depois. Aí, depois que eles foram, aí 

depois viu uma ... ah! eles viram uma sombra, mas aí você disse que, será 

que era o lobo? Aí não era, era o gato. O gato tava querendo comer o 

passarinho. Aí, depois que o gato tava querendo comer o passarinho, o 

passarinho ficou muito assustado, depois eles viram uma sombra que era 

da pata, vinha lá atrás, que a pata andava devagar, tava mole. Aí depois, 

viram outra sombra muito grande, ao depois viram que era o lobo. Aí o 

Pedro, ele deu um pulão na árvore e o passarinho também. A pata 

também, mas não na árvore deles e até o gato deu. O lobo viu que a pata 

entrou num buraco, ai depois que a pata entrou num buraco, aí o lobo 

tirou o rosto do buraco. Aí, o Pedro disse; - Coitada dela!". O Pedro 

pensou que ela morreu. Aí depois que o Pedro pensou que ela morreu, viu 

"árvores" dela na boca e pensou que estava toda mordida na barriga do 

lobo. Aí depois foi indo...o Pedro pegou uma corda que tava lá, amarrou 

no rabo dele e puxou, amarrou nos pés, deixou amarrado numa árvore, 

depois ficou em cima, fazendo de balanço. E o gato tava lá junto e o 

passarinho. E a patinha também. E a patinha ela não tava mais 

machucada. E aí eles viveram felizes prá sempre. Os caçadores 

aparecera, os três, viram que já tavam salvos e cortou a árvore e levou 

prá outro lugar, levou o lobo prá outro lugar, prá outro país e enterrou 

em outro país. E aí eles viveram felizes para sempre. E o avô do Pedro 

devia ter deixado ele ir ao bosque caçar o lobo. 

Questionamentos: Do que fala essa estória?  Pedro e o Lobo. Onde morava o 

Pedro ? Ele morava perto das árvores congeladas; E quando se passou essa história, 

que época do ano? Era o  inverno; O que o Pedro fez quando seu avô proibiu de 

entrar na floresta? Foi caçar escondido do avô;  Qual foi o plano do Pedro para 

pegar o lobo? Pedro amarrou uma corda no rabo do lobo e o passarinho foi  
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provocar o lobo para Pedro conseguir amarrar o rabo. Que mais fez o passarinho? - 

Ele foi procurar os caçadores, querendo avisar uma coisa e o caçador não entendia. 

Aí os caçadores foram ver; O que fizeram com o lobo? Levaram para uma 

montanha; E no final o que fez o avô? O avô acordou e ficou muito alegre.    

pontos compreendidos: 16 - 3/4/5/6/7/8/9/10/11/13/14/16/17/18/19 

pontos expressos: 14 - 1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/13/14/17/18 

MAR. ( 6a.7m.): Pedro e o lobo. Era uma cabana. Era um dia de 

neve. O avô de Pedro estava cochilando, daí quando ele tava 

cochilando, ele tentou fugir e ele fugiu. Pedro chamou todos os amigos 

dele, Sacha, Sônia e Ivã, para caçar junto com ele porque ia precisar de 

ajuda para matar o lobo. Daí depois ele foi, encontrou o Sacha, o 

passarinho. Daí depois, ele falou assim: - Você quer ir junto comigo, 

Sacha? Daí, ele falou: - Quero. Daí, eles viu uma sombra, daí viu que 

era a patinha, Sônia. O Pedro chamou a patinha para ir com ele e ela 

foi. Daí, apareceu o gato, Ivã e ele foi também. Daí, apareceu o lobo. A 

pata não conseguia subir em árvore, só podia correr. Ela achou um 

buraquinho onde podia entrar. O lobo enfiou a cabeça lá, depois tirou. 

Aí, o Sacha ficou voando em cima da cabeça do lobo que ficou tonto. 

Daí o Sacha aproveitou e chamou os caçadores. Enquanto isso, Pedro e 

Ivã amarraram o lobo. Daí, os caçadores levaram o lobo para a vila. O 

avô viu que Pedro estava vivo e ficou feliz   

Questionamentos: De que fala essa estória? Conta do menino que queria caçar 

um lobo na floresta. Por que o Pedro fugiu quando o avô dormia? Porque o avô 

não deixava ele ir na floresta que era muito perigoso, cheio de lobos. O que 

aconteceu com a patinha? Ela não morreu, só ficou um pouco fraca, ficou 
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escondida. Como o Pedro conseguiu derrotar o lobo? Ele fez um plano com os 

outros bichos amigos e amarrou o lobo na árvore.   

pontos compreendidos: 19 - 1/2/3/4/5/6/7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 

pontos expressos: 12 - 1/2/3/6/7/9/11/13/15/17/19/20 

 

LU (6a.3m.): Era uma vez, um menino muito corajoso, que a casa dele... 

que ele morava no gelo, numa floresta coberta de gelo. Aí ele brincava com os 

passarinhos no bosque e outros bichos menores e também um dia ele foi para 

casa, a sua cabana. Aí, ele estava na casa, ele vivia com o avô dele. Aí, ele falou 

pro avô que queria ir pra floresta. Aí, o avô falou: - Não vai na floresta que tem 

lobos maus que andam pelos bosques. Aí depois, ele ouviu um barulho: - Credo, 

que você tá fazendo aí, pela floresta? ( imita a voz fininha do passarinho); - OI, 

Sacha! Aí o Sacha falou se pode ir com ele, aí ele deixou. Aí eles foram andando 

e viram uma sombra que era a patinha, a Sônia, e depois eles foram andando e a 

Sônia seguindo. Aí, o Pedro ouviu um barulho, aí o Pedro viu uma sombra 

andando por trás das árvores, aí depois era o gato. Aí, o gato quis comer o 

passarinho, o passarinho voou, aí o Ivã pulou prá pegar, aí o ..O Pedro pulou, aí 

ele pegou o gato pelo rabo e ele estava com o passarinho na mão. Aí, ele pegou, 

falou que não ia mais fazer e ele falou; - Desculpa. Aí, ele falou: - Posso ir com 

você? Aí ele falou: - Tá bem. Aí, depois eles viram o lobo. O Pedro e o gato 

pularam e o Sacha voou. Aí o Pedro tinha uma idéia, o Sacha foi lá, ficou 

rodeando, deu umas bicudas no focinho do lobo, aí o lobo ficou tonto, subiu na 

árvore. Aí, o Pedro pegou a corda, deu um nó no rabo, aí o gato foi lá embaixo 

prá ajudar a puxar a corda. Aí o Pedro amarrou as patas do lobo. Aí, o 

passarinho foi pedir ajuda. Aí, depois, ele viu os caçadores falando. Aí o 

passarinho foi lá para chamar os caçadores. Aí, os caçadores falaram: Acho que 

esse passarinho quer falar alguma coisa. Aí, eles falou: É melhor nós seguirmos. 

Aí, eles seguiram. Aí, o lobo tava amarrado no galho, assim 
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 (demonstra com gestos). O menino e o gato tavam pendurado. Aí, o lobo 

tava dependurado num pedaço de galho, aí os caçadores foram embora e 

o menino foi junto. 

Questionamento: De que fala essa estória? É a história do menino que 

queria caçar o lobo. Com quem vivia o menino? Vivia com seu avô; Pedro 

obedeceu o avô? Não; O que ele fez? Ele fugiu quando o avô dormiu; O lobo subiu 

na árvore onde estava o Pedro?  Não, mas estava conseguindo; No final, para onde 

levaram o lobo? Para a vila. Como termina a história? Aí eles voltaram, foi pra 

casa dele, encontrou o avô dele. Obs.: No final, Lu pergunta por que levaram o lobo 

embora; ele não entendera que o lobo foi morto pelos caçadores porque esta é uma 

informação implícita na narrativa.  

pontos compreendidos: 17 - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17/19/ 20. 

pontos expressos: 15 - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17/29. 

NAT. (6a.2m.) hesita bastante para começar a falar. Preciso incentivá-la, 

dizendo que depois poderá contar a história para sua amiga da classe, treinando aqui 

primeiro: Ele queria passear na floresta quando tinha neve. E daí o vô dele não 

deixava e ele desobedecia e daí um dia o vô dele tava descansando, ele, ele saiu, 

pegou a espingarda e foi matar, querer caçar os lobos. Daí ele foi, daí ele encontrou 

o amigo dele, passarinho, daí eles foram caçar o lobo. Daí o Pedro e ele foram 

caçar os lobos. Daí eles viram uma sombra assim parecida de um lobo e ainda não 

era o lobo, era o gato. Daí ele encontrou o gatinho e eles foram caçar, mas o gato 

tava com muita fome e ele ficava atrás do passarinho, morrendo de fome, querendo 

comer ele. Daí o Pedro falou prá ele que eles estavam caçando e ele tava só 

atrapalhando. Daí ele obedeceu, o gato obedeceu e foi com ele. Daí eles escutaram 

um som parecido de lobo, daí era um lobo e ele estava atrás do pato. Daí o lobo tava 

atrás do pato, o Pedro pulou no primeiro galho de árvore que ele encontrou, o 

passarinho voou perto dele e o gato conseguiu pular no galho também.  
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Daí o lobo comeu o pato, mas ele mal comeu ele já tava procurando 

outro. E daí o Pedro ele fez um plano com os amigos dele. Daí o 

passarinho voou bem perto da cabeça do lobo, daí o lobo ele pegou e 

ficou nervoso daí ele começou a correr atrás dele. Daí o Pedro pegou a 

corda e amarrou no rabo dele do lobo. Daí o passarinho pegou e o gato 

também, puxaram com força ele. Daí tinha três caçadores na floresta. 

daí o passarinho, ele tava querendo falar uma coisa prá eles e daí um 

caçador falou assim: "Ele quer avisar alguma uma coisa prá gente". Daí 

eles seguiram o passarinho. Daí quando eles viram tava o lobo lá. Daí o 

Pedro pegou e amarrou os dois pés do lobo na árvore, daí o gato ficou 

"todo, todo" o passarinho, ele e o Pedro ficaram em cima do lobo. Daí o 

vô dele quando ele viu que o Pedro tava salvo ele ficou contente com ele 

e daí foi todos levar o lobo, os caçadores e o gato e o lobo. 

Questionamento:  Para onde levaram o lobo? Não lembro. Como foi o Pedro 

nessa história, ele foi o quê? Pedro foi um menino teimoso e esperto. Por que o 

avô não queria que Pedro fosse na floresta? Porque tinha lobos. Quantos amigos 

Pedro tinha? O passarinho, o gato, o pato. O que aconteceu com a patinha? Ela 

morreu, o lobo comeu. 

   Pontos compreendidos: 16 - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/13/14/15/16/17/19/20 

   Pontos expressos: 14 - 2/3/4/6/7/8/9/13/14/15/16/17/19/20 

6.3.2. A análise da compreensão implícita das narrativas na 

reprodução de  estória II 

 O questionamento realizado após a narrativa das crianças permitiu uma 

avaliação daqueles pontos que foram compreendidos, ainda que não tenham sido 

comunicados. Os pontos 5, 11, 13 apresentam uma relação implicativa que nem 

sempre é comunicada pela criança; no entanto, quando perguntada, a criança mostra 
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que entendera perfeitamente a questão. Apesar das dificuldades neste aspecto, o 

índice de compreensão implícita quase se aproxima do índice de compreensão 

explícita (ver  tabela 6), de forma que podemos concluir que as crianças fizeram 

um esforço para comunicar tudo que compreenderam. 

Houve maior dificuldade de compreensão por parte de Nat. e Yu para estes 

aspectos implícitos da estória: os motivos do avô para proibir Pedro, a 

desobediência do menino e as atribulações da pata permanecem mal 

interpretados por eles. 

Quanto ao tema: as crianças expressam o tema em termos da intenção do 

menino (caçar o lobo), o que é bastante interessante sob o ponto de vista da 

compreensão do plano psicológico da narrativa.  Apenas Jo. limita-se a 

reproduzir o título da estória, sem maiores explicações.  

Quanto aos personagens principais: observei que ficou difícil para Yu. 

compreender que havia uma pata e um gato e qual o destino de cada um. As 

demais crianças não mostram dificuldade em colocar todos os personagens, 

discriminando cada um. 

Quanto ao enredo da estória: como vimos, Yu. não entende que Pedro 

desobedecera o avô, pois assume que se Pedro saíra é porque o avô deixara. Nat. 

assume que, se o lobo atacou a pata, ela morreu. A maioria das crianças leva em 

conta aspectos complementares da estória, como: o local onde Pedro morava, a 

tentativa do gato de comer o passarinho e a intervenção de Pedro, a atitude 

vitoriosa de Pedro e do gato, fazendo o lobo de balanço. 
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Quanto ao desfecho: Lu não entendeu que o lobo foi morto e me pergunta 

por que levaram o lobo embora; caçar e matar não tem uma relação direta para 

ele. Jo. e Yu. explicitam bem esta parte da conclusão da estória, enquanto as 

outras crianças apenas mencionam o que o texto diz: “...levaram o lobo embora”. 

Ao rever as respostas das crianças, percebo que esta questão está nas entrelinhas 

do texto e nada se pode concluir sobre qual foi a interpretação que deram para 

ela.  

 

6.3.3. Resultados da avaliação global na situação de reprodução de 

estória II 

 

A Tabela 6 apresenta o número de itens que cada criança reteve e o número 

de pontos que expressou a respeito da segunda estória: na tabela 7, logo abaixo, 

indico o cálculo dos coeficientes a e b, que mostram, respectivamente, o índice 

de compreensão implícita e o índice de compreensão explícita, e apresento a 

média simples de cada um. 

 

 

TABELA 6 

Pontuação obtida na situação de reprodução de estória II 
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Nomes pontos 

compreendidos 

 pontos expressos 

Mar. 16 10 

Marc. 16 15 

Lu. 17 15 

Jo. 16 14 

Yu. 16 13 

Nat. 17 16 

 

A tabela 7 demonstra os coeficientes  a e b, relativos à compreensão 

explícita e implícita de cada criança, calculados com base na pontuação obtida. 

  TABELA 7 

NOMES ÍNDICE a ÍNDICE  b 

MAR. 19/20 = 0, 95 12/19 = 0, 63 

NAT. 16/20 = 0, 80 14/16 = 0, 87 

YU 16/20 = 0,80 13/16 = 0,81 

MARC. 16/20 = 0,80 15/16 = 0,93 

LU. 17/20 = 0,85 15/17 = 0,94 

JO. 16/20 = 0,83 14/16 = 0,87 

   MÉDIA 0,82 0,84 

 

 

 

O exame dos dados  permite concluir que: 
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-  a estória escolhida para a situação de relato de estória II resultou ser 

mais difícil, já que todos os valores do índice a diminuíram em relação aos 

índices alcançados no relato de estória I.   

- por outro lado, o índice b aumentou, indicando que, embora as crianças 

tivessem maiores dificuldades para reter todos os itens da estória, produziram 

narrativas mais completas.  Enquanto no relato de estória I a média de 

compreensão explicita foi de 0,69, no relato de estória II a média atingiu 0,84, 

conforme registrado na tabela 7. 

A comparação entre os dados obtidos na situação de estória I e II está 

demonstrada na tabela 8, apresentada a seguir e nos permite levantar alguns 

pontos importantes para reflexão. 

TABELA 8 

  Comparação entre a compreensão global da reprodução de estória  

sem intervenção ( I ) e com intervenção ( II ) 

Relato de 
estória 

I II I II 

Crianças COEF. A.∗ COEF. A. COEF. B.∗ COEF. B. 
Marc. 0,95 0,80 0,68 0,93 
Mar. 0,95 0,80 0,79 0,62 
Lu. 0,90 0,75 0,66 0,93 
Jo. 0,85 0,80 0,59 0,87 
Yu. 1,00 0,80 0,65 0,81 
Nat. 0,95 0,85 0,79 0,94 

Média 0,92 0,80 0,69 0,85 

 



 120 

∗ coeficiente a corresponde ao índice de compreensão implícita; o que a 

criança compreendeu sem necessariamente comunicar; ∗coeficiente b é o índice 

de compreensão explícita, o que de fato a criança comunicou. 

 A evidência é marcante quanto ao incremento da narrativa das crianças, 

enquanto avaliada pelo índice de compreensão global, na situação em que há 

uma intervenção do adulto. O mais importante a considerar é o ganho manifesto 

pelas crianças Jo., Yu. e Lu., que na situação anterior de narrativa espontânea, 

sem intervenção, estavam abaixo da média: isso revela o potencial dessas 

crianças para a competência narrativa, quando, num primeiro momento, 

pareciam muito atrasadas. Os índices mostram um decréscimo na linguagem 

egocêntrica, no que se relaciona com a reprodução mais fiel e objetiva da estória. 

Na sessão deste trabalho destinada à discussão dos resultados, voltarei a abordar 

esta questão.   Quero agora analisar a compreensão verbal na 

situação de relato de estória II a fim de avaliar se também neste aspecto 

verificaram-se mudanças. 

 

6.4. A compreensão verbal na situação de maior intervenção do adulto: 

Se a compreensão global da narrativa teve um incremento a partir de uma 

situação em que as crianças foram instruídas sobre os principais fatores de 

compreensão, podemos esperar uma modificação qualitativa na sua 

comunicação? São aspectos intimamente relacionados ou guardam uma certa 
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autonomia entre si? A análise qualitativa das narrativas da reprodução de estória 

II, que exponho a seguir, poderá trazer alguns esclarecimentos. 

6.4.1. As narrativas e a análise qualitativa da compreensão na 

reprodução de estória II 

Marc.: No geral, é bastante atenta para a seqüência temporal dos fatos e 

suas relações de causa-efeito, o Quando e o Por quê, embora apareça a imprecisão 

no uso do “porque”, substituindo quando ou sendo substituído por e: Um dia ele 

foi caçar porque o avô estava dormindo na frente da lareira e o avô não queria que 

ele saísse no inverno...., num exemplo de justaposição por uma combinação 

sintática livre. No entanto, em outro trecho, faz uso preciso do porque em: “o avô 

não queria que ele saísse no inverno, porque havia lobos famintos...”. 

Mostra necessidade de justificação: “Pedro achava que ele era bem grande 

para poder caçar”, mostrando a compreensão da motivação interna do personagem. 

Não expressa a localização espacial (o cenário da estória), que é bastante 

pertinente a seu conteúdo - floresta, neve, lobos. Ocorre também imprecisão na sua 

comunicação por conta de omissão: quando o passarinho avisou  (quem?), Pedro e 

o gato já tinham amarrado o lobo;... os caçadores que levaram o lobo (para onde?). 

Marc. fez pouco uso de justaposições no seu relato, construindo uma 

narrativa já bastante influenciada pela estrutura do discurso narrativo. Conta com 

modelos de narrativa que a ajudam a elaborar adequadamente a abertura e a 

conclusão da narrativa. Marc. já está em pleno processo de alfabetização e ela 
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mesmo lê seus livros agora, como nos conta, orgulhosa. Além disso, já teve bastante 

contato com relatos de estória através de sua mãe e conta com muito material de 

leitura em casa. 

Jo. : Coloca bem a ordem da narrativa, procurando explicitar toda a 

seqüência das ações e do aparecimento dos personagens em cena: o Quem e o 

Quando. Faz sérias tentativas de explicitar as relações causais, através das 

ligações temporais: “aí depois que o gato tava querendo comer o passarinho, o 

passarinho ficou muito assustado”; “aí depois que a pata entrou num buraco, aí 

o lobo tirou o rosto do buraco”(tirou ou colocou?); “aí depois que Pedro pensou 

que ela (a pata) morreu, viu umas árvores (?) dela na boca (do lobo)”. No 

entanto, a forma de colocar estas ligações ainda recorre à justaposição dos fatos, 

e suas tentativas de explicação das relações causais se perdem com as omissões, 

inversões e acréscimos: "...e pensou que ela tava toda mordida na barriga do 

lobo” - acréscimo, devido à interpretação que faz da situação. Recorre a  uma 

combinação fonética inusitada em árvores para significar asas. Percebe-se seu 

esforço, os recursos de que tenta lançar mão para se comunicar e o quanto está 

consciente da tarefa. 

Jo fica ainda muito dependente da interpretação das gravuras, e seu relato é 

mais descritivo do que explicativo: “e o gato tava lá junto e o passarinho 

também e a patinha também e a patinha, ela não tava mais machucada (?)”. 

Mar.: Faz um relato bastante sintético e preciso da história. No início, 

procura dar uma informação sobre a localização espacial: “era um dia de neve, era 
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uma cabana”, situando o cenário da estória, o Onde as ações se passaram. Também 

informa sobre o Quem, nomeando os personagens: Pedro chamou os amigos dele, 

Sacha, Sônia e Ivã....  

Estabelece logo no início as intenções do personagem principal e a função 

dos personagens secundários:  “ele (Pedro) ia precisar de ajuda para conseguir 

matar o lobo”. Apresenta a ordem temporal dos eventos com muita clareza:...ele foi, 

encontrou o Sacha, o passarinho;... o Pedro chamou a patinha para ir com ele...daí 

apareceu o gato e ele foi também, daí apareceu o lobo. 

Aparecem justaposições apenas em poucos trechos de sua narrativa: ...( a 

pata) achou um buraquinho onde podia entrar. O lobo enfiou a cabeça lá, depois 

tirou. Aí, o Sacha ficou voando em cima da cabeça do lobo... 

Introduz e conclui a narrativa adequadamente: ...daí levaram o lobo para a 

vila, o avô viu que Pedro estava vivo e ficou feliz. 

Yu.: teve muita dificuldade para estabelecer a ordem da narrativa, fazendo 

associações livres entre as partes, de modo que o todo da narrativa se perde, ficando 

ainda mais ininteligível com as combinações sintáticas e fonéticas inusitadas de que 

lança mão para poder dar conta da reprodução do relato: “... e encontraram uma 

sombra muito enterrerosa, daí eles andaram, andaram, com suas pernas tremendo, 

daí eles encontraram o lobo quase comendo a gata. (...) Você não pode matar o 

lobo, lição estudada de matar ninguém (?) com espingarda de brinquedo (?), deixa 

você ir pegar ( ? ) e ir lá matar o lobo.” 

A seqüência temporal das ações fica truncada com a justaposição das 

sentenças, e a estrutura narrativa perde a coesão: “Daí o Pedro ficou tão triste 
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porque o gato catou o passarinho. Ficou tão furioso. Eles encontraram uma 

sombra só de uma cabeça de lobo”. “Daí quando que o lobo tava com muita 

fome e o Pedro tava segurando aquela corda para amarrar no rabo dele, daí ele 

amarrou uma corda no rabo do lobo.” 

Senti necessidade de intervir, perguntando e fazendo Yu. retomar o relato 

mais do início, tal a confusão que fazia entre começo, meio e fim e entre os 

personagens. Isso só provoca uma digressão sobre um ponto complementar da 

estória (o gato querendo comer o passarinho), e Yu. retorna ao ponto onde parou, 

sem conseguir fazer relações parte-todo. Para Yu., a abertura da narrativa oferece 

mais problemas do que sua conclusão, pois falta-lhe um modelo narrativo de 

ficção em que se apoiar. Começa abruptamente com o título da história e logo 

introduz o diálogo entre o menino e seu avô, sem oferecer ao ouvinte alguma 

informação sobre o contexto geral, o personagem principal, seus interesses e 

motivos. No relato de estória I ocorreu o mesmo problema; sua finalização fica 

melhor garantida pela fórmula: ”e ficaram felizes”. 

Lu.: esforça-se evidentemente para construir uma narrativa organizada. 

Coloca logo no início o contexto da história, o Onde; informa sua localização 

espacial e apresenta o personagem principal - de Quem se trata - com algumas de 

suas características: “um menino muito corajoso que morava numa floresta 

coberta de gelo onde ele brincava com os passarinhos e outros bichos menores, 

sua casa era uma cabana onde morava com o avô.” 
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Apresenta os demais personagens por ordem de entrada em cena, dando os 

nomes de cada um; novamente o Quem. Oferece passagens complementares da 

história: a tentativa do gato pegar o passarinho e a intervenção do menino para 

socorrê-lo.  

As muitas e diferentes passagens da narrativa são ligadas pelo uso do “aí”, 

sem que isso acarrete a justaposição das partes. Estas se encontram bem 

articuladas entre si e o resultado é um discurso narrativo bem integrado e 

seqüenciado, com começo, meio e fim.  

O início da narrativa é melhor do que o final: parece que falta a Lu. um 

modelo eficiente de finalização, para concluir bem sua narrativa, o que já ocorrera 

na sua primeira tentativa (relato de estória I). 

Nat.: apresenta a ordem dos eventos na sua narrativa, embora fazendo 

algumas distorções no relato original por falta de compreensão: “daí o lobo tava 

atrás do pato... daí o lobo comeu o pato... (que era uma pata e não morreu). Por 

outro lado, retém e comunica muito bem passagens importantes para a 

interpretação dos personagens da história: “e daí o Pedro fez um plano com os 

amigos dele...”. A voracidade do lobo é descrita com muita habilidade: “daí o 

lobo comeu o pato, mas ele mal comeu, ele já tava procurando outro.”  

As relações de causa-efeito não ficam estabelecidas, ocorrendo uma 

justaposição clara em: “Ele queria passear na floresta quando tinha neve e daí o 

avô dele não deixava e ele desobedecia... “, embora Nat. tenha compreendido que 

a floresta era perigosa por causa dos lobos famintos. O uso do e daí, abundante em 
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toda a narrativa, vem marcar as seqüências temporais sem trazer problemas de 

justaposição no restante da narrativa. Há uma boa integração entre as suas partes,  

e a narrativa se mostra estruturada em começo, meio e fim, embora tenha 

dificuldade para iniciar e concluir a estória, de uma forma mais convencional. 

 

6.4.2. Resultados da análise qualitativa da compreensão verbal na 

reprodução de estória II 

A apreciação geral do conteúdo das narrativas produzidas na situação de 

maior intervenção do adulto permite mostrar que houve uma modificação em 

relação aos fatores de compreensão verbal. Conforme esses fatores de 

organização foram colocados às crianças, verificou-se que a maioria procurou 

explicitar o cenário, os personagens, a seqüência das ações e suas relações, 

também  cuidando da conclusão, mesmo quando fatores de compreensão do 

conteudo relatado dificultavam esta tarefa de comunicação. Apresento a seguir 

um quadro sintético para uma visão geral e uma comparação entre as narrativas 

produzidas nas duas situações.  
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Quadro comparativo da compreensão verbal nas reproduções de estória 

reprodução de estória I 

Critérios Jo. Yu. Lu. Nat. Mar. Marc. 

ordem natural confusa apresenta apresenta apresenta apresent

a 

apresenta 

associações livres freqüente não faz não faz não faz não faz não faz 

ligação causal não usa usa não usa não usa não 

usa 

usa 

Uso de 

justaposição 

freqüente não 

usa 

freqüente freqüente médi

o 

médio 

uso da estrutura 

narrativa 

precário precário regular bom bom bom 

reprodução de estória II 

Ordem natural apresenta confusa apresenta apresenta apresenta apresenta 

associações 

livres 

não faz freqüente não faz não faz não faz não faz 

ligação causal não usa não usa não 

usa 

não usa usa usa 

Uso de 

justaposição 

freqüente freqüente não 

usa 

freqüente uso 

médio 

não usa 

uso da estrutura 

narrativa 

precário precário usa usa usa usa 

 

 

 

6.5.  A narrativa da criança no contexto de jogo simbólico I e II 
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Passo agora a analisar as brincadeiras das crianças e as narrativas 

produzidas neste contexto de jogo; conforme definido anteriormente, esta análise se 

fará sob o ponto de vista dos fatores de compreensão verbal, uma vez que não 

temos parâmetros para a análise da compreensão global. Para apresentar esses 

dados, optei por reunir as duas narrativas de cada criança, de forma a facilitar a 

comparação entre as situações de menor e maior intervenção e possibilitar uma 

verificação da qualidade das modificações ocorridas. Como já foi colocado, a 

situação em que o jogo da criança não era precedido de nenhuma instrução foi 

denominada de jogo simbólico I; a situação em que o jogo da criança foi precedido 

de uma instrução explícita foi denominada de jogo simbólico II. Organizei a 

transcrição das narrativas em cenas. O termo cena é empregado conforme o sentido 

vernáculo 1 e 3 (Pestana, 1992, p.191): (1) Lugar onde se passa uma ação; (3) Cada 

uma das unidades de ação de uma peça. Refiro-me às diversas partes da estória 

produzida pela criança.  

Retomando o que foi definido como critérios de análise para esse conjunto 

de narrativas, este trabalho foi orientado em termos dos critérios de compreensão 

verbal propriamente dita: ordem, uso de associações livres, uso de formas 

adequadas de ligação causal, uso de ligações de justaposição, uso da estrutura 

narrativa de estória. Para uma análise mais completa, acrescentei o exame do tipo 

de jogo simbólico que a criança cria e das categorias de linguagem que 

predominam na sua narrativa e, finalmente, o tipo de narrativa produzida, se 

predominantemente verbal e abstrata ou se de ação e descritiva.  No entanto, todas 

essas categorias de análise estão englobadas numa análise da compreensão verbal 
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das narrativas, por se interligarem e influenciarem mutuamente, como veremos no 

exame dos dados. 

  

6.5.1. As narrativas e a análise qualitativa da compreensão verbal no 

contexto do jogo simbólico  

6.5.1.1. YU. (6a.3m.) - Jogo simbólico I: 

Armação da cena: Pega as figuras do homem e do cavalo: O cavalinho 

medroso e o cavaleiro foram atacar o dragão. Lutaram. Aí tava com uma vela 

(uma vareta usada como lança) na mão e o cavalinho tava assim (de barriga para 

cima). Constrói base com blocos do Lego: É o lugar onde o cavalo dormia, a 

fazenda. Reúne todos os animais sobre a base. Reúne todos os bonecos sobre a 

base: É o Fernando e os outros (que) faziam construção. Reúne todas as 

embalagens de alimentos: Aqui são as comidas deles. Coloca uma latinha de óleo 

junto:  Esta é a lata de lixo, onde eles jogam lixo.Yu. faz esta arrumação inicial e 

começa a contar a sua história, dando-lhe um título. Durante a narrativa, volta a 

manipular os brinquedos, rearranjando as cenas.  

Cena 1 - Apresenta o cenário e os personagens; o Quem e o Onde: A 

fazenda do cavalinho medroso:  Lá tinha o cavalinho, a vaca, o boi, a galinha, o 

dragão, o que prendeu as princesas e os pedreiros que arrumavam casa e faziam 

rua, degrau e prédio. Todo mundo estava na fazenda. Daí o cavalinho medroso 

resolveu fugir daquela cidade. 
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Cena 2 - Esboço de complicação; localização temporal e espacial, relação 

causal - Quando, Onde, Como; informação adaptada: Quando voltou ficou feliz 

porque a cidade dele estava mudada, estava bonita. Quando o que prendeu a 

princesa, o nome dele era Alexandre, ele mandou o dragão lutar com o cavalinho 

medroso (complicação). E o cavalinho medroso com o Fernando acabou 

ganhando porque ele não tinha mais medo de nada (justificação; referência ao 

plano subjetivo da ação). E o Alexandre, quando ele descobriu que o dragão 

tinha morrido,  ficou furioso e mandou o dragão matar todo mundo 

(justificação; referência ao plano subjetivo da ação). 

Cena 3 - Resolução e desfecho; ordem temporal e causal - Quando e 

Como; informação adapatada: Mas o cavalo deu um coice nele, depois foi o boi 

que deu um coice, depois foi a vaca que deu um coice, depois a galinha deu uma 

picada, depois o carneiro deu uma patada. E ele morreu (conclusão). 

 

 

 

 

 

 

Yu. Jogo Simbólico I 
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 A fazenda do cavalinho medroso; o cenário e os personagens 

 

Cena3 – Resolução e desfecho da estória; ... O Alexandre 
mandou o Dragão matar todo mundo. Mas o cavalo deu 
um coice nele, depois foi o boi. E ele morreu
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Yu. (6a.3m.) - jogo simbólico I: 

tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

verbal - a narrativa é compreensível por si mesma, não 

estando dependente da vivência da brincadeira. 

tipo de jogo simbólico: 

1- evocação 

2-combinação 

simbólica  simples 

3-combinação 

simbólica ordenada 

3 - organiza diversos subconjuntos no conjunto da 

fazenda/cidade: animais, homens da construção e 

homem mau, comidas. As cenas são interligadas, de 

acordo com uma seqüência; há diferenciação de papéis 

entre personagens e entre estes e o narrador. 

categorias de linguagem: 

1-egocêntrica 

2-socializada 

2- na sua posição de narrador, Yu. está desenvolvendo 

a linguagem na sua forma mais socializada, através da 

informação adaptada. 

fatores de compreensão 

verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação 

causal 

4-ligações de 

justaposição 

5-estrutura narrativa de 

estória 

1- apresenta ordem natural das ações. 

2- não faz uso de associações livres. 

3- explicita as relações temporais para indicar 

causalidade: E o Alexandre, quando ele descobriu que 

o dragão tinha morrido, ficou furioso...;uso adequado 

do “porque”: e o cavalinho...acabou ganhando porque 

ele não tinha mais medo de nada. 

4- não faz uso de justaposição, demonstrando 

articulação parte-todo. 

5- estão presentes o cenário e o desfecho; há um 

esboço de complicação e de resolução. 
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YU. (6a.3m.) - Jogo simbólico II: 

Quando faço a explicação dos critérios para uma compreensão verbal (quando, 

onde, quem, por quê ou como), Yu. se interessa e participa da conversa. Dou 

exemplos com a história "Pedro e o Lobo" e ele fala, responde, etc. Monta a cena 

em silêncio, por bastante tempo: 

1) Os animais dentro da cerca; 

2) Os toquinhos formam uma casinha com um homem dentro; 

3) As prateleiras com o Lego; 

4) Toquinhos verdes pequenos formam uma garagem; 

5) O açougue que ele designa como onde vendia carne; coloca os pauzinhos lado a 

lado e explica que são a máquina onde está a carne. 

Cena 1: Cenário e personagens- Onde, Quem; informação adaptada: Era uma vez, 

um homem que cuidava de todos esses bichos. Esses bichos era mau, ninguém 

podia encostar neles, senão eles mordiam e morderão e ninguém podia mais nesta 

cidade.  

Cena 2 - Complicação; informação adaptada: Daí o caçador  estava vindo prá 

matar esses bichos (explicita a intenção) ... tam, tam... o caçador entrou na 

fazenda e os bichos correram, correram, correram até cansar; cansaram e saíram 

desta cidade. Ausência de ligação causal, numa associação livre entre as partes: 

Todos os bichos foram para ... as carnes (o açougue), o caçador levou, ele matou. 

Daí o caçador foi embora da cidade. E daí o pedreiro foi ver se a vaca tava lá, a 

vaca não tava. Ele foi procurar ela, lá onde que vendia as vacas (o açougue) e 

achou ela. E levou ela prá outro lugar e a vaca tava  viva ainda e quem tava 

vendendo (o açougueiro) nem viu. 

Cena 3: Continuação do enredo com outra complicação: informação adaptada; Aí os 

carros começaram a sair  (anda com os carrinhos) prá construir...vrum, vrum. 

Associação livre: E assim o cara foi ver a fazenda. Os bichos estavam inteiros. O 

rinoceronte saiu e foi ver aonde que estavam os monstros, os monstros era aqui. Os 

carros estavam construindo a casa dos monstros. Daí o rinoceronte viu e saiu 

correndo. Chegou a hora para os carros de ir embora e eles ficaram lá (coloca os 
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carros de volta na garagem). Os monstros vieram atacar esta cidade e daí ninguém 

deixou eles atacarem (monta uma barreira com blocos).  Agora o cavalo saiu dessa 

fazenda e vai lá prá ver o que está acontecendo. O cavalo ficou aqui e deu uma 

coiçada no caçador ... e voltou. Combinação sintática estranha: O caçador 

prometeu que o campeonato, quem ir lá, vai morrer.  A vaca que era a mais forte, 

foi. E voltou correndo. Daí a vaca conseguiu sair daquela coisa. E daí os carros 

saíram. Os carros pararam, foram embora. Daí o caçador pegou a metralhadora e 

começou a atirar em tudo, mas não acertou em nada... puff, puff.... E daí ele voltou 

(pôs o boneco para dormir). Daí os bichos também dormiram (põe todos para 

dormir). Daí depois, esse prédio caiu... puf, puf... daí o caçador deu um tiro lá  

(inverte a ordem lógica: o prédio caiu porque o caçador acertou uma bala nele). 

Daí os bichos ouviram o tiro, cons..., cons..., construíram... (gagueja e custa acertar 

com a palavra) continuaram e continuaram dormindo, senão o caçador quando eles 

saiam ia acertar neles (justificação). E tava toda fechada a fazenda (coloca mais 

blocos para fechar mais a fazenda). 

Cena 6- Resolução final, onde, trabalhando a ordem lógica e as relações causais; 

informação adaptada:O caçador não deixava ninguém dormir, ele queria ser o dono 

desta cidade (explicita a intenção do personagem), por isso ele queria matar todo 

mundo (justificação). Eles lutaram e daí esse daqui ganhou... puf, puf, puf... Depois 

ele tava deitado, daí ficava em pé e foi prá fazenda dele. E eles viveram para 

sempre, viveram alegres para sempre, porque o caçador já tinha morrido  

(justificação) - Conclusão. 
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Yu. Jogo Simbólico II 

 

 

 

 

Visão Geral do jogo: a 
fazenda, a garagem, a 
casinha e o açougue 

 

                            Cena 3: A casa dos monstros: 

                          ... o rinoceronte saiu e foi ver aonde  

                          estavam os mortos. 

 

 

Cena 3: Complicação: Os bichos       
continuaram         dormindo, senão o 
caçador quando eles saiam ia                         
acertar neles. 

                                       

         

 
 
Cena 4: resolução e desfecho: 
Eles lutaram e daí esse daqui ganhou... 
e eles viveram alegres para sempre  
porque o caçador já tinha morrido. 
 o caçador já tinha morrido. 
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Yu (6a.3m.) - Jogo simbólico II: 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

 

1- de ação: a narrativa apóia-se nos objetos e a sua manipulação 

explica a sequência das ações: o rinoceronte saiu e foi ver aonde 

estavam os monstros, os monstros era aqui...; o cavalo ficou aqui e 

deu uma coiçada no caçador; daí a vaca consegui sair daquela 

coisa..; eles lutaram e daí esse daqui ganhou. 

Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação simb. 

simples 

3-Combinação simb. 

ordenada 

3- organização de conjuntos ocupando espaços diferenciados; a 

fazenda, a casa dos monstros e do caçador; há várias cenas que se 

sucedem em uma seqüência ordenada e interligadas por 

justaposições. 

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

2-linguagem socializada: informação adaptada, porém prejudicada 

pela falta de vocabulário e imprecisão de uso de pronomes e 

tempos verbais, resultando em construções sintáticas estranhas. 

fatores de compreensão 

verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação 

causal 

4-ligações de 

justaposição 

5-estrutura narrativa de 

estória 

1- expressa a ordem natural que segue a ação de brincar; a ordem 

lógica da sucessão dos eventos nem sempre é colocada, 

apresentando uma inversão da seqüência temporal: Todos os bichos 

foram para as ...carnes (o açougue), o caçador levou, ele matou;... 

daí depois, esse prédio caiu...daí o caçador deu um tiro lá. 

2-  mostra a associação livre na cena 2 e na 3, assinalada no texto 

acima. 

3-recorre a construções sintáticas inusitadas para expressar uma 

relação causal. 

4- Emprego de partículas e, e daí, daí depois, ligando as cenas por 

justaposição. 

5- apresenta introdução ao cenário, uma sucessão de várias 

complicações, uma resolução final e uma conclusão; há referências 

ao plano subjetivo: O caçador, ele queria ser o dono dessa 

cidade...; mas predomina o plano descritivo.
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Comparando-se a produção narrativa de Yu. nas duas situações de jogo, 

nota-se uma modificação no seu aspecto quantitativo; houve sem dúvida, na situação 

de jogo simbólico II, um enriquecimento das cenas, com maior número de 

complicações no enredo. Se a principal característica de uma narrativa é colocar uma 

ordem na sucessão de eventos de forma a ser comunicada, pode-se dizer que Yu. 

assegura uma ordem geral vista no conjunto da narrativa; no entanto, examinando a 

sucessão das cenas no desenrolar da brincadeira, verifica-se que essas cenas 

verbalizadas têm uma correspondência direta com as combinações simbólicas  de seu 

jogo e apóiam-se nos objetos e na sua distribuição espacial. A principal conseqüência 

desta dependência entre ação e linguagem é que, se a ordem natural está assegurada, 

o mesmo não acontece com a ordem lógica. 

Ao expandir seu discurso narrativo na segunda estória, Yu. enfrenta uma 

maior complexidade de situações, e o aspecto qualitativo decai, pela dificuldade de 

coordenar as relações sintático-semânticas no plano verbal,  uma dificuldade que se 

acentua, sem dúvida, pela sua escassez de vocabulário e pelas dificuldades 

articulatórias e fonológicas que foram notadas nele. 

Em todas as narrativas de Yu., tanto na reprodução de estórias como no 

jogo, constatei essa dupla dificuldade, uma no plano fonológico e outra no plano 

expressivo. A transcrição de suas produções foi muito difícil, pois Yu. apresenta um 

problema respiratório que desorganiza a coordenação da inspiração-expiração com a 

fala e torna inaudíveis ou muito deformadas algumas oralizações; acrescente-se a 

isso a necessidade que a todo momento se apresentava de “criar” vocábulos ou 
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construções sintáticas para preencher a narrativa e prosseguir com ela, dada a falta 

de modelos de estruturas sintático-semânticas que o pudessem auxiliar na sua 

função de narrador. Penso que a incoordenação respiratória acarreta uma 

sobrecarga ao sistema como um todo, afetando tanto no plano da oxigenação 

como no plano da articulação entre o pensamento e sua expressão oral. Leve-se 

em conta também o dado a respeito do período de escolaridade de Yu. na creche 

que é apenas de três semestres, insuficiente para compensar as suas deficiências 

de expressão. Pode-se fazer a hipótese de uma deficiência ambiental neste aspecto 

da linguagem, mas para tanto seria preciso pesquisar melhor o contexto familiar 

de Yu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.2. Mar. (6a.7m.) - Jogo simbólico I: 
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Armação da cena: monta a casa com a menina e o coelho do Lego. Reúne objetos 

de uma cozinha com o fogão, geladeira e as caixinhas de mantimentos, copos, 

panelas, jarra, colheres. Arma a cerca e põe todos os bichos dentro. Coloca os 

bonecos perto e explica: Esses homens vão ficar cuidando dos seus bichos. O 

coelhinho vai ficar escondido porque não pode aparecer. Coloca-o dentro da 

casinha. Experimenta um boneco em todos os bichos para montar, não consegue, 

deixa o boneco sentado. Põe todos os bonecos enfileirados e sentados e o boneco 

vermelho de pé, determinando sua função: para cuidar dos bichos; coloca um 

boneco com o boneco menor no colo, explicando:  um tem um filhinho no colo. 

Cena 1- Cenário e personagem - Quem; Onde; descreve a ação; informação 

adaptada seguida de monólogo: O homem vai comprar comida. Dirige-se para perto 

da balança e faz que pesa as frutas, uma a uma. Leva para casa no seu carro, vai 

dar comida para os animais. Pega um carrinho e anda com ele até os bichos: vai 

dando uma comida para cada um, enquanto repete num monólogo: é prá você... é 

prá você... é prá você. 

Cena 2 - Associação livre, em relação à cena 1; novo cenário e personagens; 

descreve uma ação; informação adaptada, seguida de monólogo: Volta-se para a 

casinha e ajeita duas partes lado a lado: a menina fica aqui, o vizinho é o coelhinho 

da Páscoa. Eles estão dormindo. Fala para os bonecos: Dorme! 

Cena 3: Associação livre, em relação à cena 2; monólogo, acompanhando sua ação: 

Volta-se para dois carrinhos, um guindaste e um carro de bombeiro, e tenta engatá-

los: Ah!, já sei: eu vou levar este carrinho assim. Vou por gasolina, tá faltando 

gasolina nele (relação implicativa). Leva para junto do barril vermelho, faz que 

põe gasolina. Volta com os carrinhos para junto da fazenda, onde reuniu vários 

carrinhos. 

Cena 4: Associação livre, em relação à cena 3; monólogo, acompanhando sua ação: 

Volta-se novamente para as frutas e pesa na balança, outra vez; coloca as frutas no 

carro: Ele foi de carro, bruum, bruum, bruum. 
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Cena 5: Associação livre em relação à cena 4; monólogo, enquanto ela se coloca 

dentro da brincadeira: volta-se para a casinha e diz: Agora vou fazer o suco. Pega 

a jarrinha e coloca dentro os alimentos que pesou. Faz que bebe no copo: Já fez o 

suco, agora vou beber. Agora vou brincar aqui. Vou comer o sucrilhos; cadê o 

leite? Cadê a colher? Faz que mistura na xícara. Vou arrumar estas coisas que 

está tudo bagunçado. Separa as caixas por tamanho. Vou esquentar - põe uma 

panela no fogão. Piii, pronto!. Pega dois rolinhos plásticos: Vou ferver, é um 

remédio prá por no olho. Põe os rolos dentro da panela, no fogão e depois 

experimenta nos olhos como óculos ou binóculos. Agora só falta arrumar isto 

(pega as peças do Lego, reúne a base verde com os blocos e monta as casinhas 

em cima). Parece que Mar. quer concluir a brincadeira e a narrativa, mas não 

sabe bem como, quando cochicha de costas para mim, estabelecendo um diálogo 

entre os bonecos: Ei, amigo, o que é que  a gente faz agora? A gente vai ter que 

quebrar todas essas coisas. Mas como? Pulando na piscina. A piscina não tem 

nada a ver com quebrar. Joga todos os bonecos por cima de uma peça de 

madeira (pé da máquina de costura), como se mergulhassem. 

Cena 6: Nova associação livre em forma de monólogo, seguida de informação 

adaptada: Esboço de complicação; Aí abriu a cerca e (por isso) todos os bichos 

fugiram (justificação), nenhum dos homens viu porque estavam dormindo 

(justificação). Um dorme do lado do outro (enfileira os bonecos, deitados). O 

que cuida, viu e foi pegar a ambulância. Saiu procurando. Encontra os animais. 

Daí a vaca fica se escondendo, o homem quebra o chifre dela, ela quase morreu. 

Simula uma luta entre a vaca e o boneco. Daí, o boi dá uma chifrada no homem. 

Nascem outros chifres. Lutam de novo com o homem. Faz os diálogos e os 

barulhos dos animais e da luta. Interrompe quando peço para terminar a estória.  

Cena 7: Associação livre; monólogo; informação adaptada: volta-se para a 

cozinha; faz que toma suco de novo. Mexe na panela: Agora vou fazer panqueca. 

Faz que come e em seguida diz: E acabou (conclusão).  
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Mar. Jogo Simbólico I 

 Visão parcial do jogo: a fazenda e a 
casa, cada um com seus elementos 
próprios. 

 

 

 

 

 

Comprando 
comida: a balança 
e as frutas 
integram o jogo 
como elementos 
complementares      
à fazenda 

 

Os Homens dormem e os animais fogem. 
Aquele que cuida, viu e vai procurar: esboço 
de uma complicação 

 

 

 

A cozinha é o terceiro conjunto.                          
Classificação e seriação das 
caixas. 

 

 

                                                                          Desfecho: a luta final. 
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Mar.( 6a.7m.) - jogo simbólico I:  

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

de ação. A narrativa depende exclusivamente da ação sobre os 

objetos 

Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação 

simbólica simples 

3-Combinação 

simbólica ordenada 

Combinação simbólica simples; associação de cenas curtas 

sem relação entre si. 

categorias de 

linguagem: 

1-linguagem 

egocêntrica 

2-linguagem 

socializada 

1- linguagem egocêntrica predomina nos monólogos quando 

Mar. se coloca  como parte da ação; onde ela narra a ação, 

ocorrem informações adaptadas.  

fatores de 

compreensão verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação 

causal 

4-ligações de 

justaposição 

5-estrutura narrativa 

de estória  

1- não se verifica. 

2- predominam. Apenas na cena 6, Mar. empreende um esboço 

de narrativa, com seqüência, mas não a desenvolve. 

3- uso do “porque”: nenhum dos homens viu, porque estavam 

dormindo. 

4- uso do e como ligação causal: abriu a cerca e todos os 

animais fugiram. 

5. as cenas são todas justapostas, mas não verbalmente; são 

ligadas pela sua ação de voltar-se ora para a casa, ora para a 

balança, ora para os animais. Não se verifica uma estrutura 

narrativa convencional; há um esboço de cenário no início e 

um esboço de complicação na cena 6. Aparece apenas o plano 

descritivo da narrativa.  
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Mar. (6a.7m.) - Jogo simbólico II: 

Armação da cena: Mar. vai explicando, enquanto dispõe os brinquedos no 

chão, mostrando uma classificação por tamanho ou função: Vou pôr todas as caixas 

junto (separa por tamanho as embalagens de comidas); o copo tem que ficar com a 

jarra; aqui é a geladeira (aproveita uma máquina que estava no chão da sala e 

coloca em cima dela a geladeirinha); agora vou arrumar a cerca para os bichos 

não fugirem (encosta um lado da cerquinha nos pés de madeira de uma máquina de 

costura e coloca os bichos dentro). Retira os carrinhos da sacola e os reúne: Vou 

tirar pouca coisa, senão...(vai demorar muito e está preocupada com o tempo, pois 

há um passeio previsto com sua turma hoje). Arruma os bonequinhos junto à cerca: 

Pronto, tá bom assim, senão vai ficar muita coisa.  

Cena 1- Cenário e personagens indeterminados; informação adaptada 

alternando-se com monólogo: Eles tavam falando assim: Quem é que vai comprar 

comida prá eles? Ele falou: Eu. Daí ele foi com o carro e ele falou: Aquela comida 

lá pesa oito, a outra pesa sete. Nossa, o outro pesa quatro! Ah, que pouquíssima! 

Essa daqui, cinco, essa daqui, seis (faz que pesa as comidas na balança e vai 

dizendo o peso); Agora, lá vou eu. Primeiro vou levar as comidas, senão como vai 

levar? Ah, já sei, vou levar uma de cada vez (coloca dentro do carrinho de um em 

um e leva de volta até onde estão os animais). Cantarola: Comprei para a 

vaquinha! Não, comprei isso verde para vocês dois. O, seu lobo, tá comendo 

comida verde?!, Você é verde, de bicho verde? Não, sou vermelho (distribui as 

comidas, combinando suas cores com as cores dos animais). Agora lá vou eu, 

outra.... amarela..., nossa pouco espaço (para colocar dentro do carrinho)! Melhor 

esse ficar aqui, porque é comida de amarelo. Depois vem dá vermelho, só para o 

boi, que é vermelho. Deixa aqui. Comida do laranja...E ele? Vai comer com quem? 

Não tem comida azul? Coitado dele! (faz uma correspondência entre a cor da 

comida e do animal). 

Cena 2: Associação livre em relação à cena anterior; informação adaptada 

e monólogo: volta-se para a casinha, para brincar com dois bonecos do Lego, a 
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menininha e o coelhinho. Cantarola, enquanto manipula a menina: La,ri,la,ri! Que  

dia lindo aqui, né?! Ela não sabia que tinha um vizinho, que era um coelho (alterna 

a fala dos personagens com as suas explicações); Que bonito, o meu vizinho é super 

legal. Então vou lá ver meu vizinho; Ela vai levar um susto; La, ri la, ri: tum, tum, 

tum (bate na porta da casinha). Ai, já tou indo, já tou indo. Oi! Eu sou um coelho; 

Ui, Ui, é o coelhinho da Páscoa; desmonta as casinhas e os blocos de Lego e vai 

montando um carro:  Acho que vou fazer um carro, dá prá fazer um carro com isso 

daqui? Aqui é o banquinho do coelhinho, o banquinho prá ela e o banquinho prá 

nós. Ela que vai dirigir, mas aqui fica ela, aqui fica o coelhinho, e se o coelhinho 

quiser mudar de lugar ele faz assim, fica mais alto que ela, daí quando ela quiser 

mudar de lugar, ela faz assim. Continua montando: Vai ser um carro diferente dos 

outros. Se tivesse um maiorzão assim (um bloco), dava. Tem mais um desse? Vou 

ver se tem.  

Cena 3 - Associação livre; pequenas seqüências temporais-espaciais 

seguindo ua brincadeira; monólogo: Volta-se para os animais, novamente; tira a 

cerca em volta dos bichos: Que dia lindo! Pode tirar, que depois eles voltam 

(justificação). Monta novamente a cerca como um quadrado no meio da sala e 

coloca os bonecos dentro: Ficam aí visitando, dormindo. Um dorme aqui, o outro 

dorme aqui, outro dorme aqui ...nossa! Como vai caber todo mundo? Ah, vão ter 

que dormir em pé. Ah, ninguém vai dormir em pé! Melhor eu abrir a cerca para 

todo mundo dormir. Faz de conta que eles estão de olho fechado. Coloca os bichos 

espalhados: Os bichos gostavam de ficar andando por aí. Um ficava prá cá, outro 

ficava prá cá, outro ...as galinhas ficavam dormindo e o galo fazia cocoricó. O 

bezerrinho ficava mamando no peito da mãe, ficava pertinho da mãe e ela disse: 

Fica aqui! Produz monólogo inaudível com os bichos neste ponto. 

Cena 4 - Associação livre; informação adaptada, monólogo: Em seguida 

vira-se para a cozinha e fala baixinho: Vou tomar meu suco. Exclama:Vou fazer 

sucoooo! De quê? De Quê? De quê? Cadê? Onde pus as comidas? Ah, deixa! Está 

meio bagunçado. Pronto, já tava fazendo o suco. O açúcar era, era, esse daqui, faz 

de conta... pinc, pinc, pinc; agora vamos ver (bate a colher dentro do copo 
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energicamente), vai fazer o maior barulho na fita. Glub, glub, glub (faz que bebe o 

suco). 

Cena 5 - Associação livre; pequenas seqüências temporais-espaciais 

justapostas, seguindo sua ação; informação adaptada, perguntas: Nem fiz andar os 

carros! (pega um carrinho e engata no guindaste do trator). Daí esse daqui, ó, tinha 

quebrado, ele ia só até o posto de gasolina. Tava só sem gasolina (faz barulho de 

carro andando e leva o carrinho engatado até o posto, dá risadas; retorna e pega 

outro, faz o mesmo percurso). Esse carro anda prá cá, aí tava na hora desse (pega 

outro), daí tinha que levar esse daqui é de pé; uhuhuhuh! (imita o barulho do carro 

e dá risadas), porque esse carro não conseguia andar, só esse. Esse vinha prá cá, 

bem prá cá, só tava faltando esse, esse daqui tava quebrado também (tenta engatar 

e puxar outro carrinho que é de metal e mais pesado, mas o carrinho cai). Opa! 

Esse daqui também não conseguia andar. Tenta colocar de novo: Fica quieto aí, 

ô!. Tenta ajeitar e pergunta para mim, constatando uma relação: Tanto que esse 

carro é pesado, cai, né? Esse daqui é pesado, (portanto - relação de implicação) 

vai ter que levar assim (empurra o carro). Tá enchendo o saco, esse carro. 

Abastece o carro: Chum, pinc. Esse carro vai prá cá (reúne o último carrinho com 

os outros). 

Cena 6- associação livre; monólogo: coloca-se como participante da estória:  

Ah!, vou tomar uma xícara de chá! Glu, glu, glu, Aaah! Ó, meu Deus, nem comi 

sucrilhos! Vou comer! Ah, o leite, né? vou pôr o leite velho, já está estragando 

mesmo, né? Vou pôr no lixo, né? Agora vou comer com esta colher (faz que come o 

sucrilhos). Agora... 

Cena 7-associação livre; monólogo, pergunta: Pega o carrinho montado com 

o Lego e arrasta pelo chão. Desmonta e monta um prédio, ri: Ih! Que legal! 

Cantarola enquanto arrasta o prédio-carro pelo chão: tan, tan, tchan, tan, tan. As 

peças se soltam e ela cantarola uma espécie de refrão: Quebrou o prédio... da 

Marininha, que... quebrou o prédio, está desmontando... o prédio, que vai ficar no 

meio. Indaga para mim: Aqui que é o meio? Muda as peças de lugar, enquanto canta 

e ri. Coloca os bonequinhos Lego em outros lugares; Aqui, vou por outro prá cá,  
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não pera aí, isso, aqui. Faz um diálogo entre os bonequinhos: Ah! que maravilha! 

(fala a menininha); Ei, você está no meu lugar, huuuum! (fala o companheiro 

coelhinho); Você fica aqui no altinho. Pinc, pinc, pinc. Vou por você na cozinha. 

Pronto, já foi. Então, já tá pronta, já foi (conclusão). 
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Mar. Jogo Simbólico 2 
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Mar. (6a.7m.) - jogo simbólico II: 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

 

1- de ação. A narrativa encontra-se controlada pelos 

objetos e pela atividade lúdica. Observa-se a organização 

lógica dessa ação. 

Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Comb. simbólica simples 

3-Comb. simbólica ordenada 

 

2- combinações simbólicas simples: série de cenas sem 

continuidade, esgotando-se em si mesmas. 

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

1-predominam os monólogos, nos quais se coloca como 

protagonista da estória. 

2- linguagem socializada: somente as perguntas são bem 

marcadas; a informação adaptada está difícil de 

caracterizar e diferenciar dos monólogos; 

fatores de compreensão 

verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação causal 

4-ligações de justaposição 

5-estrutura narrativa de 

estória  

1- não elabora um todo em que se possa falar de ordem 

na seqüência e na articulação entre partes. 

2- predominam no conjunto da narrativa, sendo 

estruturadas em torno dos diferentes conjuntos ou 

contextos de sua estória; a fazenda, a cozinha (dela) e a 

casa da menina e do coelho. 

3- não apresenta como elemento narrativo, mas inserido 

na sua atividade: tanto que esse carro é pesado, cai, né? 

4- as cenas são justapostas na ação. 

5-não apresenta estrutura narrativa convencional. Plano 

descritivo da narrativa é precário; esboço de um plano 

psicológico: Ela não sabia que tinha um vizinho... vai 

levar um susto. 
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Peço para Mar. contar a história do começo ao fim, e ela diz: Ich, mas eu 

esqueço! Insisto: Como é que pode começar? Olha, tá gravando. É, mais eu esqueço! 

Pergunto: Só dá para contar a história quando tá brincando? É; Mar. responde 

categórica e sintética, encerrando o assunto.  

Penso que Mar. não poderia expressar mais claramente a questão da 

dependência entre jogo e linguagem, presente em sua produção narrativa, como se 

pode constatar nas duas situações de jogo propostas. Verifico que não houve 

modificação de uma situação para outra, a instrução recebida não tendo nenhum 

efeito.  

Mais interessante é comparar as narrativas produzidas por Mar. no contexto 

de relato de estória com essas produzidas no contexto de jogo simbólico. A situação 

livre do jogo provocou algo que chamaria de regressão, em relação aos fatores de 

compreensão verbal. Quando na reprodução de uma estória (estória I e II), Mar. 

mantém a objetividade da comunicação, podendo-se qualificá-la como uma 

comunicação socializada. No contexto de jogo, produz uma linguagem extremamente 

egocêntrica, marcada pela justaposição das partes, que jamais chegam a se coordenar 

num todo, e pelo predomínio da vivência lúdica  sobre o plano verbal. A assimilação 

própria da brincadeira simbólica predomina frente à acomodação, a atividade lúdica 

controla toda a narrativa e Mar. se insere nela como participante, não mantendo a 

distância de um narrador. No entanto, percebe-se a organização lógica da sua 

atividade lúdica, no arranjo dos objetos, agrupados por tamanho ou por função, e na 

sua necessidade de explicar, estabelecendo ligações implicativas entre fatos e entre 

objetos. 
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6.5.1.3. Nat.( 6a.2m.) - Jogo simbólico I: 

Armação da cena: arruma os bichos dentro da cerca e a casa ao lado, um pouco 

distante. Faz divisões de ambientes na casinha: uma sala de TV e uma cozinha. 

Coloca bonecos dentro da casinha e junto à fazenda.   

cena 1: Esboço de cenário, de personagens e complicação: Onde e Quem; Quando e 

Como; informação adaptada: Era uma vez, uma fazenda que vivia perto de uma 

cidade. Daí, um homem foi tratar dos bois e também do rinoceronte e daí um 

homenzinho foi fazer comida e daí deixou queimar, o cavalo saiu correndo e quase 

que explodiu a fazenda (complicação).  As galinhas e os carneiros ficaram muito 

assustados e daí o menininho, ele veio falar pro tio dele o que estava acontecendo 

(indica as conseqüências, mas não há  uma resolução). 

cena 2: Possível evocação de uma situação pessoal; nova complicação; informação 

adaptada: O cachorrinho foi passear e daí ele se perdeu. Ele não sabia mais onde 

era o caminho de casa (complicação - possível evocação) O menininho falou: 

“Cadê o meu cachorro?". E daí, o tio dele falou que ele tava passeando e se 

perdeu. E daí, as galinhas continuaram comendo e o galo cantando (novamente 

falta resolução). 

cena 3: Esboço de complicação; informação adaptada: Daí, o homem que tava 

assistindo televisão, ele saiu e foi para a cozinha preparar uma gelatina. Daí, o 

homem que tava na cozinha falou prá não mexer muito na cozinha porque senão 

ela acaba explodindo outra vez: então, ele, o homem que tava assistindo televisão, 

ele pegou e foi fazer verdura (relações implicativas). O menino falou: "Cuidado, 

não mexe aí." (a complicação não se define; há um corte). 

cena 4: Outro cenário; complicação; informação adaptada: Daí eles foram prá uma 

chácara e nessa chácara tinha bastante cachorro e ele levou o cachorro dele. Um 

cachorro, que era muito bravo, mordeu o cachorro dele. Daí, quebrou a perna e ele 

teve que ir pro hospital de cachorro (complicação, sem uma resolução). Quando 

ele foi, ele não queria  (conclusão, mas não um desfecho da situação). 
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Nat. Jogo Simbólico I 

 

 

 

 

Cena I: Visão geral do jogo 

apresenta dois conjuntos: a 

fazenda e a casa. 

A casa apresenta divisões internas 

e mobília, além dos personagens.

 

Cena 3: O diálogo na 

cozinha. 

A representação do espaço 

imita o real. 

 

 

 

 

 

 

Cena 4: A visita à chácara. 

Organiza o terceiro conjunto, 

delimitando o espaço com 

palitos. 
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Nat.- jogo simbólico I: 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

2- verbal: a narrativa mostra-se compreensível e não 

diretamente dependente da vivência da brincadeira.  

Tipo de  jogo 

simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação 

simbólica simples 

3-Combinação 

simbólica ordenada 

3- combinações simbólicas simples transitando para 

ordenadas: aparece imitação do real, diferenciação de papéis, 

coerência e ordem, mas as combinações se esgotam em cada 

cena, relativamente isoladas uma das outras. 

categorias de 

linguagem:1-linguagem 

egocêntrica 

2-linguagem 

socializada 

2- linguagem socializada em forma de informações adaptadas.

fatores de compreensão 

verbal: 

1-ordem 

2- associações livres  

3-formas de ligação 

causal 

4-ligações de 

justaposição 

5-estrutura narrativa de 

estória. 

1- ordem natural das ações; relações temporais e espaciais 

bem marcadas. 

2- não apresenta. 

3- expressa a causalidade ora por ligações temporais ( daí, 

então), ora pelo uso  do “porque”: o homem que tava na 

cozinha falou prá não mexer muito... porque senão ela acaba 

explodindo outra vez. Então ( por isso)... ele pegou e foi fazer 

verdura. 

4-não faz justaposição entre as ações de cada cena, mas 

justapõe as cenas entre si: a narrativa fica sem unidade.   

5- relato: coloca-se como narrador frente ao jogo; os esboços 

de complicação não têm continuidade, não há resolução nem 

conclusão; não há  estrutura narrativa de estória. Aparece 

apenas o plano descritivo. 
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Nat. (6a.2m.) - jogo simbólico II: 

Arranjo de cena: começa fazendo a cerquinha e colocando bichos dentro. 

Tenta ajeitar o homem vermelho na cerca; tenta colocar a vareta na mão do 

bonequinho menor. Põe o rinoceronte sobre o homem, deitado dentro da cerca. 

Põe o carneiro entre as varas da cerca, tira. Pega o cavalo e o homem vermelho, 

depois troca o boneco (põe o amarelo). Coloca o boneco montado no cavalo. O 

homem pula em cima do cavalo deitado. Desmancha a cerca. Pega peças do 

Lego e monta as peças e os dois bonequinhos Lego: combina com blocos de 

madeira. Fica muito tempo combinando formas, tamanhos e espaços, fazendo e 

refazendo a construção. Acrescenta um bonequinho pequeno junto à construção 

da casa. Passa a trabalhar com a cerca novamente: coloca perto dela o trator-

guindaste e dois carros perto, dentro põe a vaca vermelha. Pega a balança e 

coloca caixas para pesar: acrescenta a geladeira a um lado da casa, coloca o 

barril vermelho (que faz de bujão de gás) do outro lado. Entre esses objetos 

coloca a vareta, que faz de uma vassoura. Acrescenta as comidas no prato dentro 

da cerca (para a vaca comer). 

Começo a estimulá-la a falar: Agora vamos ouvir a Nat., que vai nos contar 

o que ela fez: Eu não lembro. Como a casa é a construção que mais se destaca no 

cenário, pela sua construção complexa, interna e externa, dirijo a atenção para 

ela e pergunto: O que tem dentro da casa? 

Nat.: Tem sofá, tem televisão, tem uma escada para subir, pode subir ou em 

cima de um muro de um lado ou do muro do outro lado ou pode pular no sofá 

(vai indicando os lugares com gestos). E tem outra porta, tem um bujão de gás, 

tem uma vassoura. O menino sempre varre a fazenda dele, porque o avô dele, 

quando ele morreu, antes dele morrer (ligação causal, relacionando menino e 

avô), ele falou: Quando eu morrer, você pode cuidar da minha fazenda, daí ele 

cuidou. Pergunto: Quem é o menino? Onde ele está?  

Nat.: Está na fazenda, é esse aqui (aponta para o boneco). A mãe e o pai dele... 

(aponta os dois bonequinhos dentro da casa). Mas ele é que cuida mais da 

fazenda porque os pais dele têm que ficar ou trabalhando ou eles ficam em casa 
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(ligação causal). E ele tem só a vaca?  É, a fazenda é muito pequena, é que o 

avô dele não tinha muito dinheiro prá fazer uma fazenda grande (ligação 

causal). E esses carros? 

É que tava um engarrafamento e (por isso) eles não conseguiam andar 

nem um pouquinho (e com valor de ligação causal). Tava um engarrafamento 

dentro da fazenda, ou é fora? (peço explicitação da localização espacial). Nat. 

explicita: Fora.  É uma estrada? É, aqui sai, aqui, sai daí, vem aqui, daí aqui 

(vai apontando o percurso dos carros). E essa balancinha, o que está fazendo? É 

que eles, quando eles chegam que eles fazem as compras, eles pesam, prá ver se 

tá certo (possível evocação de experiência familiar). Procuro fazê-la ampliar a 

estória, indagando: Aconteceu alguma coisa mais com esse menino? Esses outros 

bichos, esses outros bonecos aí, não tem nada a ver? Não. Mas Nat. acrescenta 

outra vaca junto à primeira, dentro da cerca; pega o cavalo e coloca do lado de 

fora da cerca e depois explica essa forma de separar os animais: O cavalo fica 

passeando, é o cavalo do menino. Ele não foge porque ele gosta do menino 

(justificação). Como é que se chama essa estória? Nat. pensa por um tempo: 

Acho que eu vou dar o título assim: “A fazenda do menino”. Agora fala tudo da 

fazenda de uma vez só, tudo isso que você foi explicando e fazendo, conta tudo. 

Pode começar assim: Era uma vez uma fazenda... que tinha uma casa onde 

morava... Quem morava na casa? Mas eu não sei o que eu falo. Experimenta. Eu 

não sei. Não insisto mais. 
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Nat. Jogo Simbólico II 
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Nat. - jogo simbólico II: 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

1- de ação. O núcleo da narrativa não é desenvolvido, mas é 

comunicado verbalmente, com apoio nos gestos e nos objetos 

lúdicos. 

Tipo de  jogo simbólico: 

1-Evocação2-Combinação 

simbólica simples 

3-Comb. simb. ordenada 

1- evocação de vivências. 

2- há combinação de conjuntos lúdicos interligados e 

dependentes; a casa, o cercado dos animais, a estrada com os 

carros, mas não apresentam continuidade entre si.  

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

2- linguagem socializada através de informação adaptada, 

respostas e explicações. 

compreensão verbal: 

1-ordem 

2- associações livres  

3-formas de ligação causal 

4-ligações de justaposição 

5-estrutura narrativa 

1- apresenta ordem natural dos eventos, em pequenas 

seqüências temporais-espaciais. 

2- não apresenta. 

3- apresenta o “porque” e o “e” para ligar os eventos relatados. 

4-não faz. 

5- relato; não há um enredo, mas uma explicação de cenas 

estáticas; coloca-se como narradora.

 

No contexto do jogo, Nat. demonstra a mesma timidez e pouca 

disponibilidade que já manifestara quando do relato de estória II. Fazendo um 

retrospecto dos contatos com ela, verifico que apenas no primeiro encontro, em que 

contei a estória do Babioca (relato de estória I), ela se mostrou mais acessível. A 

continuidade dos encontros a incomodou e ela foi se retraindo, mostrando mais 

resistência em falar e necessitando de mais incentivo e apoio de minha parte. 
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 Nat. havia recusado uma vez meu convite para brincar e contar estórias; 

deixei passar umas semanas e voltei a chamá-la. Ela veio bem: no trajeto para a sala 

apreciamos a exposição das pinturas da sua turma e ela conversou comigo, 

mostrando o que fizera. Mostrei também o resultado da primeira estória que criara, 

com o texto e as fotos servindo de ilustração. Propus criar outra estória para dar o 

mesmo tratamento e fazer um livrinho. Ela não se mostra muito ansiosa para 

começar. Vou tirando os brinquedos da sacola para ela. Lentamente, Nat. entra em 

contato com os brinquedos, manipulando-os um a um e reunindo-os em pares: cerca 

com animal dentro; um boneco com um animal, a balança com as embalagens de 

comida. São pequenas cenas. Finalmente aproxima-se do Lego e aí inicia uma 

construção complexa: a casa com vários elementos e divisões e seus habitantes; 

retoma as peças da cerca e arruma um cercado para a vaca; reúne as caixas de 

comida, coloca carros em fila do lado oposto à casa. Parece que sua atividade lúdica 

vai tomando corpo e se expandindo, até compor uma cena com 3 conjuntos: a casa, o 

cercado dos bichos e os carros, considerando-se a balança como um elemento que 

parece justaposto e sem integração em nenhum desses conjuntos (como estão a 

geladeira e o bujão de gás integrados à casa, ou o prato com comida integrado ao 

conjunto do cercado); no entanto, no decorrer de sua narrativa, a balança assume um 

valor funcional na casa (para pesar e conferir as compras), podendo-se pensar na 

evocação de uma vivência familiar. Após suas explicações, percebo que o próprio 

contexto do jogo de Nat. remete à sua vivência no interior do país, onde a família 

tem propriedade rural. Neste caso, seria razoável supor uma combinação simbólica 

antecipatória (como projeção de uma possibilidade futura) ou mesmo de uma 

combinação liquidante (evocando um lugar e uma relação com o avô, que ficaram 
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distantes no tempo e no espaço). Em todo caso, fica evidente que Nat. evita falar 

sobre a situação e não quer expor-se mais: essa hipótese decorre da observação de 

seu modo introvertido, suas maneiras lentas, sua fala pausada e sua resistência a 

inventar uma estória. Que sabe produzir uma narrativa e também pode compreender 

muito bem estórias relatadas não há dúvida, pelo que já vimos. Mas há coisas que 

não se oferecem para todos e nem sempre. É preciso respeitar a extrema delicadeza e 

sensibilidade de Nat. Suas narrativas são predominantemente descritivas e 

explicativas, demonstrando consciência da necessidade de se justificar; o resultado é 

perfeitamente compreensível, embora não chegue a construir um enredo de estória, 

conforme definido anteriormente. Essas características de sua produção narrativa 

relacionam-se mais com o subtipo narrativo do relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.4. Marc. (6a.9m.) - jogo simbólico I: 
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Armação da cena: Marc. reúne os bichos e coloca o boneco vermelho perto. Pega 

outro boneco e aproxima do primeiro. Pára de brincar, cruza as pernas no chão e 

começa a contar sua história; retorna aos brinquedos somente mais uma vez, na 

altura da metade de sua narrativa. 

Cena 1- Apresenta o cenário, os personagens e suas intenções, o problema: Onde, 

Quem, o Quê; informação adaptada, explicação para expressar as relações temporais-

espaciais e causais: Era uma vez, um menininho. Ele queria ser dono de uma fazenda 

muito, muito grande. Então ele foi falar com o mestre que era o homem mais sábio 

daquela região. O mestre tinha um rebanho de touros e uma só vaca. Então o 

menino perguntou: Você tem um touro? O mestre não queria perder todo seu 

dinheiro,  então 

 (relação de implicação) escondeu todos aí embaixo (aponta para o lugar onde 

estavam os bichos). Um tempinho depois, o menino voltou prá perguntar onde o 

mestre tinha o rebanho. Aí, o touro casou com a vaca e tiveram muitos filhotinhos. O 

sábio disse ao menino: Ó!, sabe! eu tenho um rebanho mas eu acabei de ter novos 

filhotinhos, muito pequenininhos de uma vaca e um touro, então, você vai ter que 

esperar um pouquinho. Passou bastante tempo, os filhotes cresceram e viraram 

touros muito fortes, todos iguais ao pai, então o menino foi lá (relação de 

implicação). O mestre falou de novo:  “Ó, sabe! Eu tenho um rebanho que  estava 

escondido pra ninguém pegar o seu rebanho". O mestre queria é ter um rebanho 

bem grande prá depois vender os filhotinhos prá todo lugar. Mas ele gostou tanto 

das vaquinhas e tourinhos que nasceram,  que desistiu (relação de implicação) da 

idéia de vender os filhotes. Decidiu casar uma das suas éguas mais bonitas com o 

seu melhor garanhão. Os dois se apaixonaram e se casaram e tiveram alguns 

garanhãozinhos, que quando cresceriam seriam garanhões, e cinco éguas e somente 

seis garanhões. Então, o dono falou: ”Ó, sabe, menininho, eu fiquei com minha égua 

e meu garanhão. Eles se casaram e tiveram muitos filhinhos, vai ter que esperar.” 

Só que ele casou uma das irmãs com o melhor garanhão, que os dois, a égua e o 

garanhão tiveram e os outros, ele separou e casou com outros, porque ele  

ia juntando os animais prá ter bastante, prá ter uma fazenda bem grande, que era o 

que ele queria. Porque ele era muito rico. E ele pediu assim: 
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”Eu vendi todos os meus animais, porque eu tinha tanto que eu vendi.”  

 

cena 2: desenvolve o problema; informação adaptada e explicação: Ele arrumou um 

lugar para os animais, prá guardar eles, depois cercou com uma parede dupla, que 

tinha uma porta escondida atrás de muitas ervas espinhosas (arruma os blocos de 

madeira e coloca os animais dentro). O sábio era muito esperto: ele soltava os 

animais prá eles correrem um pouco, depois os animais voltavam assim que 

anoitecia.  Àquela hora, o menino vinha perguntar para o mestre. Porque tinha uma 

lenda naquele lugar que a noite era a melhor hora pra sabedoria (justificação). O 

mestre disse ao menino que ele não ia conseguir nenhum de seus filhotinhos. O 

menininho nunca conseguia nada, nada, nada. Aí, o mestre falou: ”Ó, sabe! eu não 

vou vender coisa nenhuma. Eu não tenho. Eu tenho muito bem um grande rebanho, 

só que são muitos novos, tem muitos filhotes, não pode ficar.” Daí, o menininho 

falou assim: "Ó, sabe! Eu não tenho nada”. Mas o sábio não era de se enganar. Ele 

disse: ”Eu tenho dois animais; a fêmea é preta e o macho é branco. Eles vão ter 

filhotinhos. Todos os meus animais já tem marido, mulher e filhos e eu tenho um 

galo muito jovem, bonito, alto e ele já tem duas namoradas (reúne os bichos, que vai 

nomeando). Eu não vou vender coisa nenhuma. 

cena 3: Síntese do problema e resolução final; conclusão: O menininho tinha um pai 

que tinha uma criação enorme, mas enooorme, muito maior que a do sábio. Mas só 

que o pai deu metade de sua criação para ele. Ele queria ter mais, mais. O pai foi 

dando, foi dando e ficou sem. Aí comprou várias coisas, ficou com uma maior, ele 

queria ter uma maior do que todo mundo. Ele queria do sábio mas o sábio não 

queria vender porque ele gostava muito dos animais (justificação). Então ele 

decidiu vender só um garanhãozinhoo mais manquinho (resolução), porque ele 

tinha nascido com um probleminha na perna (justificação), porque quando ele tava 

perto de nascer, a mãe tava se mexendo um pouco, então ele foi nascer e a perna 

dobrou um pouco. Mesmo assim ele corria muito bem e era um garanhão, um dos 

melhores. Ele vendeu pro menininho porque aquele garanhão, a mãe e o pai  

gostavam muito mas como era manquinho, a mãe falava: Meu filho, voce está muito 

grandinho. Um dia você vai ter uma namorada. Eu dou, prá voce ficar com aquele 
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menininho. Ele levou e conseguiu uma égua muito bonita. O tempo passou, muito 

muito, o tempo passou e a coelha e o coelho saíram daquele lugar, o touro e a vaca 

também, a égua e o garanhão também, o galo e as galinhas também saíram, porque 

já tinham se casado, já tinham muitos filhos  (conclusão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc. Jogo Simbólico  
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Cena 1:  O mestre tinha um rebanho e              

escondeu todos aí embaixo. 

 

 

 

Cena 2: “Ele arrumou um lugar  

para os animais...que tinha 

uma porta escondida...” 

 

 

 

                                                              

 Cena 3: O menino e o sábio       

negociando os animais.     

                     

 

 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

2- verbal: a narrativa é compreensível com pouca referência a 

objetos ou gestos;  independe de uma atividade lúdica. 
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Tipo de jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação simbólica 

simples 

3-Combinação simbólica 

ordenada 

1- combinações simbólicas ordenadas; as situações imitam o real 

e se sucedem com continuidade e coerência, há diferenciação de 

papéis. 

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

2-linguagem socializada através de informação adaptada e 

explicação. 

fatores de compreensão 

verbal: 

1-ordem 

2- associações livres  

3-formas de ligação causal 

4-ligações de justaposição 

5-estrutura narrativa de 

estória. 

1- apresenta a ordem natural e lógica da seqüência dos eventos 

através de relações temporais e espaciais e de suas implicações 

causais: Um tempinho depois,  o menino voltou...; Passou 

bastante tempo, os filhotes cresceram...então o menino foi lá;...os 

animais voltavam assim que anoitecia (e) naquela hora, o 

menino vinha. 

2- não apresenta associações livres entre as partes. 

3- justifica as ações, fazendo referência às motivações, intenções 

e desejos dos personagens: Ele gostou tanto das vaquinhas e 

tourinhos que nasceram que desistiu de vender;... porque tinha 

uma lenda naquele lugar que a noite era a melhor hora para a 

sabedoria;...um garanhãozinho, o mais manquinho porque ele 

tinha nascido com um probleminha na perna.  

4- não faz justaposições. 

5-estrutura narrativa de estória: cenário, personagens, um 

problema e seu desenvolvimento, resolução e desfecho. Coloca-

se como narrador frente à estória e integra os seus dois níveis: o 

objetivo e o subjetivo.  

MARC. (6a.9m.) - jogo simbólico II: 

Marc. não faz menção de se aproximar dos brinquedos, quando proponho a ela criar 

uma estória. Senta-se na minha frente, cruza os braços e inicia a narrativa, 
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explicando o seu título e os personagens. Não foi possível dividir sua narrativa em 

cenas porque não há um referencial concreto, em relação a um jogo; sua conversa é 

inteiramente no plano verbal. Para facilitar a análise, preferi subdividir o texto em 

partes:  

 

1.Parte - Coloca o tema e os personagens: O nome da história era "O 

Cavalinho Medroso". Vai ter uma égua muito brava, vai ter cinco garanhões e 

touros e vacas e um moço que era o dono. Eu vou contar agora a história do 

cavalinho medroso:  

 Era uma vez um cavalinho chamado Medroso porque ele tinha medo de 

tudo. Aí ele queria conhecer muitas pessoas para ele poder ser muito famoso 

(informa a intenção e justifica). Ele era tão medroso que nem queria saber de 

luta. Seu dono era muito corajoso, ele lutava todas as vezes com dragões e 

salvando lindas princesas. E quando seu dono, Dom Fernando, ia escolher 

algum cavalo, ele ficava com muito medo que fosse ele. Mas aí um dia, ele ficou 

com muito medo de ser escolhido porque, como das outras vezes, ele pensava 

que era só sorte, mas ele tinha medo que sorte acontecia só de vez em quando 

(coloca o plano interno da narrativa; temores e crenças que justificam a 

ação). Aí então ele fugiu. Mas encontrou uma feiticeira muito, mas muito 

boazinha, que deu um saquinho prá ele e falou: Come três vezes essa comida, 

essas ervas que eu coloquei aí, viu? Come cinco dessas ervinhas agora, quando 

você chegar na sua casa, cinco mais uma vez e quando ficar de noite, cinco mais 

uma vez. Aí o potinho vai ter acabado e aí você não vai ter mais medo de nada. 

E ele foi lá, comeu um pouquinho; chegou na sua casa, que ainda era bem de 

manhãzinha, comeu; quando era de noite, comeu mais uma vez (as marcas 

temporais e espaciais, coordenando a seqüência de ações). Como a feiticeira 

tinha dito, tinha acabado as ervas. Ele estava sem medo de nada (relação 

causal). E ele pensou: “Bom, sorte não importa, o que importa é ser corajoso”. 

2. Parte - Apresenta a complicação; usa informação adaptada e explicações 

para expressar relações temporais-espaciais e causais: Aí o Dom Fernando viu 

ele tão feliz que pensou: " Amanhã eu vou levar ele para enfrentar dragões." Aí 
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ele foi. Quando ele chegou, ele viu que não salvou nenhuma princesa e sim um 

lindo rebanho de belas éguas. Uma delas tinha um chifre na cabeça e era linda 

como uma flor (evocação de um ser mitológico, o unicórnio). Mas tinham que 

enfrentar o terrível gigante. Ele tinha só um olho, ele tinha cinco olhos na testa, 

seis braços e dez pernas  (outro ser mitológico). Era muito feio! Era um gigante 

muito feio e se dizia que quem ia lutar com ele nunca mais voltava, que aí 

transformava em cavalos. O rebanho dele não era de pessoa transformada em 

cavalo. Era um lindo rebanho de belas éguas com chifre na cabeça. A mais 

jovem era a que o cavalinho corajoso amava, mas porém ele ficou tão corajoso 

que seu nome mudou para Herói (percebe o nome vinculado a uma classe). O 

cavalinho medroso perguntou para ela:  "Qual é seu nome?". Ela falou: "O meu 

nome é égua Flor. Eu era uma linda cavalinha de uma feiticeira bondosa mas 

ela ficou tão velha que levou seu rebanho comigo e o gigante malvado nos 

pegou, mas nos tratou com muito carinho. Mas mesmo assim ele é muito mau, 

porque eu já vi pessoas sendo devoradas por ele." Mas o cavalinho medroso 

ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva que (inaudível) ....de raiva. 

3. Parte - Resolução e desfecho: Como Dom Fernando já estava se 

preparando para (inaudível).... ficou louco quando ele foi puxado pelo cavalinho 

medroso. E como o cavalinho medroso foi correndo muito e Dom Fernando 

estava com a espada assim porque ele estava se preparando (faz gesto com o 

braço esticado), foi direto no coração do gigante, que porém era tão alto. Mas o 

cavalinho medroso foi com tanta raiva que deu um pulo tão grande que chegou 

até o olho dele. 

4. Parte - Conclusão: Foi assim que o cavalinho medroso salvou toda a 

manada de éguas com chifres na cabeça. E foi assim que o cavalinho medroso 

conseguiu a linda égua Ervas. E fim. 

 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

1- verbal. A narrativa prescinde de apoio visual e concreto; 

está desligada de uma atividade lúdica 
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Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação simbólica 

simples 

3-Combinação simbólica 

ordenada 

1- evocação:  de seres mitológicos; da estória do Babioca, 

cujo tema é reelaborado.  

2- combinações simbólicas ordenadas. 

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

2-linguagem adaptada: usa de informações e explicações. 

fatores de compreensão verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação causal 

4-ligações de justaposição 

5-estrutura narrativa de estória 

1- apresenta a ordem natural e lógica das ações: E quando 

seu dono ia escolher algum cavalo, ele ficava com muito 

medo. 

2-não faz associações livres. 

3- recorre às ligações de tempo-espaço e às implicações de 

um fato em outro para expressar a causalidade: como a 

feiticeira tinha dito, tinha acabado as ervas (e) ele estava 

sem medo de nada. 

4- não faz justaposições. 

5- estrutura narrativa de estória: cenário, personagens, 

complicação, resolução e conclusão; coloca os dois níveis 

da narrativa (objetivo e subjetivo). 

 

Marc. é uma notável contadora de estórias; ela interpreta tudo com gestos, 

expressões faciais e com modulações da voz de modo que ouvi-la é um  

divertimento. Ela também mostrou ter muito prazer em contar estórias, pois sempre 

me procurava, querendo repetir nossos encontros.   

No jogo simbólico II, é interessante observar como Marc. retoma a estória que 

eu havia lhe contado, “Babioca, o cavalinho medroso”, e faz sua elaboração própria;   

mantém alguns personagens, introduz outros e cria um romance. O que foi vivido 

anteriormente serve-lhe como base para uma nova experiência; a estrutura 
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convencional da estória relatada oferece fórmulas para introduzir e desenvolver a 

sua própria estória. Do ponto de vista da aprendizagem, percebe-se que Marc. é 

bastante flexível, podendo aproveitar-se de experiências anteriores para aprender. 

Comparando as duas narrativas produzidas por Marc., observa-se que ambas são 

estórias de caráter verbal; elas possuem as características estruturais da narrativa e 

se desenvolvem no plano abstrato, através de evocações, de imaginação e de 

fantasia. Na primeira estória, Marc. chegou a manipular alguns brinquedos, mas é 

evidente a pouca importância que estes ocupam para o desenvolvimento da sua 

narrativa; na segunda estória, Marc. deixa de lado totalmente os brinquedos.  

Percebe-se uma modificação nesta segunda produção em relação a uma maior 

consciência da função do narrador: demonstra uma atenção maior para introduzir o 

ouvinte na estória, quando faz a apresentação dos seus personagens e do tema e 

procura produzir uma narrativa mais objetiva e concisa que a primeira; nota-se a 

preocupação em justificar as ações dos personagens, através de explicações que 

levam em conta o plano psicológico, referindo-se às intenções e sentimentos. O 

papel ativo do narrador, atento à compreensão do ouvinte e à manutenção do seu 

interesse no desenrolar da estória, está plenamente demonstrado nas narrativas de 

Marc., em ambos os contextos propostos; vimos na reprodução de estórias como 

Marc. também demonstra um domínio da linguagem oral, e da narrativa, em 

particular, bastante  desenvolvido em relação ao grupo de sujeitos.  

6.5.1.5. Lu (6a. 3m.) - Jogo simbólico I: 
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Arrumação da cena: reúne os animais e alguns bonecos. Faz uma torre com os 

blocos de madeira. Pergunto como vai ser aquela história. Lu começa a narrar 

enquanto vai manipulando os brinquedos no ambiente montado. 

Cena 1: Cenário, personagens, uma complicação e um desfecho, sem uma resolução 

- coloca o Onde, o Quem e o Quando; a seqüência de ações marca as relações 

temporais-espaciais e de causa; informação adaptada: Era uma vez um zoológico 

cheio de bichos e um dia um ladrão entrou no zoológico. Aí o vigia ficou olhando e 

ai não viu o ladrão. Aí ele ficou, pôs um gás em cima de um touro. Aí o touro 

derrubou ele, furou ele com o chifre dele. Aí, o touro foi pegar o vigia e não 

conseguiu. Aí (por isso - implicação causal), o vigia ficou preso lá em cima. O 

ladrão foi embora. 

Lu. pára sua estória neste ponto. O que mais? pergunto. Lu prossegue: 

Cena 2: Novo personagem; resolução e desfecho - o Quem, o Quê e o Como; 

relações temporais-espaciais e causais, informação adaptada, explicações: O amigo 

dele resolveu ir lá em cima e pegar ele. Aí o trator levantou ele, daí ele pulou. Aí 

ele deu a mão prá ele: aí ele pulou com ele e o trator pegou ele. Aí ele ficou feliz. 

Aí os bichos ficaram dormindo porque (justificação) o gás ainda estava lá mas 

tava ligado, aí (por isso - implicação causal) o vigia foi lá, aí ele mudou (o gás) e 

pôs a água e pôs assim a água ( faz o gesto) pra eles tomarem banho. 

Cena 3: Nova complicação e novo personagem não definido, uma resolução apenas 

esboçada, desfecho; indefinição dos pronomes e da localização - falta o Quem e o 

Onde; justaposição verbal dos eventos; a relação espacial-temporal é definida pela 

ação: O amigo dele foi lá e montou, queria montar no cavalo mas o pai dele não 

deixou porque o rinoceronte podia derrubar ele do cavalo (justificação). Aí o 

capitão (?) pegou ele, foi lá...(anda com o boneco), foi vendo..., aí ele pulou 

(quem?). Aí o cavalo acordou, aí ele pulou, ele foi saindo correndo. Aí, ele aqui 

(indica o lugar), ele viu o rinoceronte, aí ele fugiu (quem?). Ficou com medo e 

fugiu. Voltou para o cercado. O rinoceronte veio e derrubou o trator. Os amigos 

viraram o trator prá cima e o rinoceronte voltou para o cercado e ficou quieto.  

LU Jogo Simbólico I 

Visão geral do jogo: 
o zoológico com 
dois subconjuntos, a 
torre e o cercado 
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             Cena 3: justaposição 

de     nova complicação 

                                          

cena 1: o cenário e os 
personagens; o 
ladrão, o vigia, o 
touro 

 

 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

1- de ação em transição para o verbal; a narrativa começa 

num nível verbal (cena 1 e 2), mas passa a ser controlada 

pela ação ( cena  3). 

cena 3: resolução e 
desfecho 

Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2- Combinação simples na cena 3: é o mesmo cenário das 

cenas anteriores, mas há um corte na narração; é uma cena 
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2-Combinação simbólica simples 

3-Combinação simbólica ordenada 

 

isolada em si mesma: O amigo dele foi lá (no cercado dos 

animais), queria montar no cavalo, mas o pai dele não 

deixou...  

3- combinações ordenadas entre cena 1 e 2. 

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

2-  uso da informação adaptada e de explicações. 

fatores de compreensão verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação causal 

4-ligações de justaposição 

5-estrutura narrativa de estória  

1- seqüência das ações é colocada em sua ordem natural, 

com começo, meio e fim; as relações temporais-espaciais 

estão explícitas, aí o vigia foi lá,... aí ele mudou o gás. 

2- não faz associações livres:  a cena 3 não está totalmente 

desligada das anteriores. 

3- uso do “porque” como forma de justificação: o pai não 

deixou porque o rinoceronte podia derrubar ele... : os 

bichos ficaram dormindo porque o gás ainda estava ligado. 

4- para indicar a implicação entre as ações: o touro foi pegar 

o vigia, aí não conseguiu,  aí (por isso)  o vigia ficou preso 

lá em cima; o gás...estava ligado, aí (por isso) o vigia foi lá, 

aí ele mudou.  

5- esboço de estória: apresenta um mesmo cenário e 

personagens comuns, mas não há continuidade no enredo; 

agrega complicações que se resolvem em si mesmas. 

Coloca-se como narrador frente à estória. Predomina o plano 

descritivo, mas há indicação de um plano subjetivo, 

referindo-se a sentimentos, intenções e possibilidades: o 

trator pegou ele, aí ele ficou feliz;o pai dele não deixou, 

porque o rinoceronte podia derrubar ele do cavalo. 

 

Lu. ( 6a. 3m.) - jogo simbólico II: 

Quando faço a explicação dos fatores importantes para a organização da estória, Lu. 

fica muito atento, embora nada comente; no entanto, adota uma atitude muito séria e 

concentrada, dedicando-se longamente à organização do jogo, fazendo várias 

observações e experimentações com o material. O resultado final é a composição de 
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vários conjuntos integrados: o galinheiro, a garagem, as casas, o farol e o local da 

floresta. 

Arrumação da cena: faz uma seleção dos brinquedos, retirando do jogo as 

panelinhas, os alimentos, o fogãozinho, etc., fazendo uma classificação e uma 

organização inicial: coisas de cozinha estão fora. Reúne os blocos de madeira, as 

peças do Lego, carrinhos, bonecos e animais e dedica-se por muito tempo a uma 

construção da cena do jogo, de forma lenta e meticulosa. Começa montando os 

blocos de madeira; coloca um carrinho e um boneco em cima dos blocos. Pega o 

Lego, tenta encaixar as casinhas na sua base, mas não consegue e afasta a base. Pega 

as peças da cerquinha e monta; coloca os animais dentro da cerca. Volta ao Lego e 

encaixa as peças, com minha ajuda: coloca as duas casinhas uma em frente da outra, 

em cada ponta da base. Coloca o boneco menor dentro da casinha. Coloca outros 

bonecos maiores sobre uma casa e as galinhas em cima da outra. Põe mais animais 

dentro da cerca. Organiza o espaço, aproximando a cerca da base do Lego. Durante 

esta arrumação, vai encontrando outras peças que não quer e me entrega (pauzinhos, 

rolos, embalagens de comida). Experimenta colocar um homem (o vermelho) em 

cima dos blocos, mas o boneco fica caindo e ele desiste, colocando-o junto aos 

"rejeitados". Experimenta outro boneco mais leve e menor sobre os blocos e fica 

satisfeito. Encaixa uma vareta de madeira na mão de um boneco e observa o 

equilíbrio do boneco com a vareta na mão. Monta outro quadrado com blocos de 

madeira e coloca os carros dentro, construindo uma garagem. Coloca um boneco 

como porteiro, com a vareta na mão. Tenta diferentes formas de montar os blocos 

que restam. Empilha,  formando uma torre que me lembra um pombal: é o galinheiro, 

segundo ele. Observa a simetria dos lados desta construção, colocando bloquinhos 

verdes para completar. Monta um semáforo com os blocos restantes. Coloca um 

homem com capacete como guarda, junto ao semáforo. Depois de tudo montado, Lu 

começa a narrar sua história, mas antes quer dar um nome a ela: Tem que falar o 

nome primeiro. Já sei! O galinheiro e os três irmãos. Pode falar ‘era uma vez’? 

Respondo que pode, e ele começa a narrativa. 

Cena 1: Cenário e personagens; seqüências temporais-espaciais - o Quem, o Onde, o 

Quando; esboço de complicação, de resolução e desfecho; informação adaptada: Era 
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uma vez um guarda que tava no meio da rua, tava vendo os carros. Aí pegou... ( o 

porteiro) abriu a porta pro carro vermelho sair, aí ele saiu e o porteiro fechou de 

novo. Aí deu o sinal verde, aí o guarda ficou olhando, aí depois ele (o carrinho) 

passou por baixo (do farol) e tava vermelho, o farol. Aí ele parou debaixo, depois 

deu verde, aí ele foi, foi e aí o outro carro verde ia sair. Aí ele (o porteiro) abriu o 

portão, e o carro verde foi. Complicação: Deu o sinal vermelho e aí o carro verde 

ele veio e quando o vermelho tava andando, aí o verde tava vindo com muita 

velocidade, aí ele bateu (implicação expressa por ordem lógica). Aí as pessoas 

foram lá ver e o guarda falou pro outro não ir com muita velocidade senão bate nos 

carros (resolução). Aí ele foi, aí ele não foi, quer dizer, aí ele voltou prá casa 

(desfecho). 

Cena 2: Justaposição em relação à cena anterior; novo cenário, descrição da 

seqüência das ações, sem uma complicação; informação adaptada, explicações; Aí o 

outro, o vermelho (o carrinho) ele foi prá ..., prá ... foi passear. Aí quando ele 

chegou no passeio, lá era uma floresta e ele não sabia que era uma floresta. Aí ele 

veio, andou...aí ele saiu do carro, andou, andou, andou (levando o boneco), aí ele 

parou aqui e viu um leão. Aí ele foi chamar os bichos dele com o carro. Foi, voltou, 

deu sinal vermelho, parou no sinal, aí depois deu verde, e ruuum,iiimm... (barulhos 

de carro e brecada). Aí os carros, primeiro o verde, depois o vermelho (param na 

frente da garagem). Mas aí o porteiro tava dormindo, (ajeita o boneco) aí o porteiro 

tava dormindo e (por isso) a porta ficou aberta. Aí o guarda foi prá casa e deixou os 

outros se virarem sozinho, que depois que ele volta (retira o boneco para um lado). 

Aí ele (o motorista) falou pro porteiro acordar, ele falou assim: "Porteiro, acorda! 

Porteiro!". Aí o porteiro foi, pegou a vareta e fechou a porta da garagem ( faz os 

movimentos com o boneco e a vareta ). Aí ele veio, pulou, e pôs lá, fechou a porta. 

Aí ele soltou a vareta e foi prá casa dormir. E o guarda ficou vigiando toda a 

cidade. Aí ele foi ... (derruba sua construção acidentalmente). Chii, vou fazer outra 

garagem (refaz a construção).  

 

Cena 3: Justaposição em relação à cena anterior; os caminhões, o trator e o carro de 

bombeiro são assumidos como personagens; seqüências espaciais e temporais 



 173 

marcadas pela passagem pelo farol; descrição das seqüências de movimentos; 

informação adaptada e explicações: E aí os caminhão tavam construindo (um pedaço 

da casa), aí fica com o trator, foi lá, virou, foi pegar terra e pôs lá em cima, ali 

(indica com o dedo); aí ele pôs lá no elevador, aqui que era o elevador da obra. Aí, 

ele pôs aqui. Aí ele virou de novo prá trazê no lugar dele, foi e depois chegou no 

farol. Tava vermelho (coloca um bloco vermelho na frente). Aí, depois deu o verde,  

(troca por um bloco verde). Foi lá e o bombeiro, ele veio, deu o farol amarelo 

(coloca um bloco amarelo) e daí deu o verde e o bombeiro foi atrás do trator. Ele 

não sabia onde que ele tava, aí ele foi lá prá floresta. Aí o bombeiro foi andando 

assim, aberto, (anda com o carro pelo chão) aí quando ele encontrou uma coisa (a 

vareta), aí ele abriu (uma peá do carro que abre como braço), aí, isso daqui que era a 

vareta, ele foi...pá...pá (bate no bicho com a vareta) aí o bicho saiu de perto e ele foi 

atrás do trator. Aí ele foi, passou pelo trator mas não viu. Daí ele não viu e voltou, 

prá ver onde que estava. Aí eles se encontraram e aí a vareta levou o trator (engata 

a vareta numa parte do carrinho-trator). Aí deu o  sinal verde, deu o amarelo e o 

vermelho. Aí o bombeiro ia levar o trator mas o trator não quis, aí ele não conseguia 

sair ( tenta desengatar os carros)... mas aí ele foi na construção. Aí ele arrumou os 

bichos, ele fez uma jaula...ich!, caiu tudo de novo (esbarra nas peças da torre-

galinheiro e derruba): pode deixar, já está acabando. Aí não dava para o cavalo 

entrar mas ele entrou (na jaula).  

Cena 4: Resolução da estória e desfecho; referências espaciais-temporais marcando a 

sequência de deslocamentos entre um cenário de floresta e de cidade e a sucessão dos 

eventos da caçada; aparece classificação dos animais “caçáveis”; informação 

adaptada, explicações: Aí o bombeiro se abriu, foi. Aí depois, o porteiro acordou e 

foi...veio...tum,tum (anda com o boneco) e o bombeiro andou...andou, até chegar lá 

na floresta (indicação de intervalo de tempo e de localização)  e ele quis matar o 

bicho prá comer. Aí ele foi com a vareta e o porteiro foi aqui (em cima do carro).  

Depois eles foram, chegaram na floresta, pegou a vareta. De repente, chegou...um 

bicho, que era um carneiro. Aí ele não matou porque ele tava com dó, porque era 

uma carneira que tava grávida (justificação pela condição - classe dos animais não 

caçáveis). Aí depois, os bichos...chegou um leão, mas aí ele pegou a vareta e afastou 
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o leão, e depois chegou ...a galinha. Matou...e levou prá casa prá comer. Aí ele pôs 

aqui (coloca a galinha no carro). Aí ele foi... foi,... veio..., (arrastando o carro pelo 

chão) chegou em casa. Aí ele viu que estava tudo destruído (derruba o resto das 

peças de sua construção) mas as casas, mas as galinhas, estava caída no chão. Aí, 

fim. Como não entendo esse final, pergunto por que o galinheiro ficou destruído, e 

ele explica: O guarda, ele foi lá em cima prá pegar as galinhas e pôr na jaula, que 

ele pensava que as galinhas tinha que ficar na jaula (justificação recorre ao nível 

interno do personagem), mas não tinha. Aí ele acabou caindo de bunda no chão e 

derrubando tudo. 
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Lu. - Jogo Simbólico II 

cena 1: era uma 
vez, um guarda...  

 

 

 

 

Organização do espaço em 
vários conjuntos: garagem, 
galinheiro, casa e cercado 
dos bichos. 

                         Sinal vermelho para os carros:  

          a seqüência temporal marcada pelo farol. 

cena 3: 

 ... e ai a vareta levou o trator 
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Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

1- narrativa de ação. 

Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação simbólica 

simples 

3-Combinação simbólica 

ordenada 

3- as cenas mantêm uma relação entre si, integrando o mesmo 

cenário e os mesmos personagens que circulam de um 

conjunto para outro. 

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

2- informação adaptada e explicações. 

fatores de compreensão 

verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação 

causal 

4-ligações de 

justaposição 

5-estrutura narrativa de 

estória  

1- ordem natural e lógica dos fatos: 

2- não faz associações livres. 

3- uso do “porque” para justificar as ações:...porque ele tava 

com dó, porque era uma carneira que tava grávida; o guarda 

foi lá em cima...que ele pensava... 

4- para expressar a implicação: aí o porteiro tava dormindo  

e (por isso) a porta ficou aberta: o (carro) verde  tava vindo 

com muita velocidade, aí (por isso) ele bateu. 

5- esboço de estória; há uma série de pequenas complicações 

e desfechos, com um cenário e personagens comuns. Ocupa 

papel de narrador; predomina a descrição dos eventos, mas há 

indicações de um plano psicológico: o guarda foi lá em 

cima...que ele pensava que as galinhas tinha que ficar na 

jaula; ele não matou (a carneira) porque ele ficou com dó.   
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 A análise das duas narrativas de Lu, no contexto de jogo, mostram uma 

considerável diferença no aspecto quantitativo, mas também no qualitativo. 

Vimos, no jogo simbólico I, que quando Lu prolonga sua estória esta perde em 

qualidade, havendo um corte no enredo pela justaposição da última cena. 

Entretanto no jogo simbólico II, a extensão da narrativa é maior sem que isso 

prejudique a sua coesão. Observa-se que a segunda estória recebe um tratamento 

especial, desde a lenta e cuidadosa armação do jogo até as explicações verbais e 

através de gestos, que buscam colocar as relações espaciais, temporais e causais.  

Pode-se dizer que, nesta segunda produção, Lu. se mostra muito consciente 

dos fatores de compreensão verbal da narrativa, buscando assegurá-la com seus 

recursos de representação simbólica: a organização da realidade está bem 

elaborada, facilitando muito essa representação verbal. A observação que faz 

sobre a necessidade de um título e de uma fórmula para iniciar a estória indica o 

aproveitamento de modelos de estrutura narrativa para organizar o discurso. 

Neste sentido, é interessante notar o emprego do tema da floresta e da caçada 

como possível sugestão da experiência anterior com o relato da estória de “Pedro 

e o Lobo”,  bem como a maneira como insere na estória a destruição acidental do 

“galinheiro”. Vemos, de um lado, a espontaneidade e criatividade do autor e, por 

outro lado, a contribuição das vivências culturais. 
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6.5.1.6. Jo. (6a. 3m.) - Jogo simbólico I: 

      Arrumação da cena: organiza os brinquedos numa linha reta, separando: 

animais, objetos de cozinha, caixas de mantimentos, blocos e bonecos. Ao contar a 

estória vai manipulando e posicionando estes elementos. 

Cena 1: Cenário e personagens; evocação de atividades do contexto doméstico; 

seqüências temporais e localização espacial - o Onde, o Quem, o Quando: 

informação adaptada: Dois meninos estavam assistindo televisão, o outro tava 

olhando a panela para ver se não derramava (relação de implicação). Aí viu que 

tinha duas televisões. Aí tirou um sofá, ajudou a tirar o outro prá pôr aqui juntinho. 

Aí, depois, a televisão tava junto, prá quando quebrar uma já tem outra (relação de 

implicação). E os dois tava lá junto e o outro tava olhando a panela. Aí viu, aí o 

outro chamou que já tá na hora de almoçar: Já tá na hora de almoçar! Já tá na hora 

de almoçar! Aí depois que eles viram "lavar roupa" (a caixinha de sabão em pó: não 

consegue nomear e designa pela função) eles pôs um pouco em cada coisa e 

começou a lavar com a água que eles estavam esquentando. Depois que eles 

lavaram tudo, aí eles continuaram a assistir televisão (seqüência temporal das 

ações).  

Cena 2: Associação livre em relação à cena anterior; descrição de sua ação de 

inventariar, comparar, classificar e arrumar os objetos: informação adaptada:  Todos 

os cavalos e as vacas estavam lá bebendo água. Cada um bebendo sua água e tinha 

até isto daqui que era ... (não consegue nomear o objeto de plástico vermelho que 

representa penca de bananas; pega o objeto, volta-se para o cenário da casa e guarda 

na geladeira; guarda também as caixas de sucrilhos). Tinha até sucrilhos, tinha até 
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 um monte de sucrilhos (Pega a lata  de figada e lê, "Fi-ga-da", e guarda a lata junto 

com os mantimentos). Aí tinha um outro amigo prá ajudar eles e também estava 

assistindo (a TV). E tinha um negócio verde (peça verde do Lego de forma 

arredondada) que era um fogão pequenininho (classifica pela forma, colocando 

junto do fogãozinho). Tinha mais uma gelatina (pega a caixinha e coloca na 

geladeira). Tinha um negócio de bolo (caixinha de massa de bolo) que era igual a 

este daqui... (compara e classifica, colocando junto as duas caixas); mostra para 

mim uma caixa de margarina e pergunta baixinho o que é, pois tem consciência que 

está sendo gravada e isto é em "off". Respondo que é a margarina. Ao identificar, ela 

encontra a classe:  Tava junto com o bolo. 

Cena 3: Justaposição em relação à cena anterior; novo conjunto da fazenda integra-se 

ao da casa; descrição das ações no tempo e no espaço; seqüências temporais 

marcadas verbalmente, pelo tempo natural e pelas horas; informação adaptada: Aí o 

amigo deles tava arrumando o negócio das vacas (a cerca), prá não fugir 

(justificação). Tava montando o negócio da vaca, a grade da vaca (tem dificuldade 

para encaixar as peças da cerca). Todos estavam assim (juntos). Aí eles foram dormir  

(os animais). Aí o homem acabou indo prá casa dele dormir também (ajeita o boneco 

deitado em cima dos blocos de Lego). Depois que todos estavam dormindo, até o 

homem, aí esses dois que estavam aqui vendo TV, foi aí (marcando verbalmente a 

seqüência temporal) que eles estavam querendo dormir também (ajeita os bonecos 

deitados). Aí então, já era noite (pega a balancinha e usa o seu ponteiro como se 

fosse de um relógio),  o outro desligou (a TV) e viu que tava meia-noite (usa várias 

marcas temporais, concretas e verbais). 
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Cena 4: Justaposição: novo cenário de trabalho: seqüências espaciais-temporais 

marcando a relação entre trabalho e casa: informação adaptada: O relógio tava 

tocando prá eles acordarem prá sair de casa. Aí, eles foram um pouco trabalhar, 

desligou a TV....tchic...tchic. Depois que desligou, eles estavam lá no trabalho 

deles. Aí eles viram que tinha uma coisa prá eles trabalhar. Aí, eles tavam lá em 

pé (coloca os bonecos junto aos blocos de madeira). Depois eles viram que o 

relógio tava tocando, lá de longe, da casa deles, que tava meia-noite de novo, 

eles tavam indo prá casa deles, deixou o trabalho deles lá. Depois eles chegaram 

em casa, tomaram café, todos eles que tavam chegando...em casa (vai levando os 

bonecos de volta à casa). Os três copos tavam lá para eles (pega uma xícara para 

cada um). 

Cena 5: Justaposição em relação à cena anterior; introduz e descreve novo 

cenário; seqüência de ações, sem uma complicação; desfecho convencional; 

informação adaptada: Aí, eles ficaram lá para apresentar eles, que eles iam.....( 

ajeita os bonecos em cima dos blocos de madeira). Aí, eles estavam lá se 

apresentando o show (coloca os bonecos em cima do "palco"). Aí eles terminou e 

esse daqui tava aqui atrás, só olhando o show (posiciona um quarto boneco, atrás 

do “palco”). Peço que ela finalize a história. Aí, o outro ficou lá assistindo. Aí, 

depois, eles foram prá casa,... dormiu. Aí, deixou as vacas dormir também, o 

cavalo, também e eles viveram felizes prá sempre (conclusão). 
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  Jo. –Jogo Simbólico I 

 
Organização de brinquedos 

 Cena 1- o cenário da casa; 
evocação de atividades 
domésticas.

 

 

 

cena 1: Lavando a louça, 
evocação de atividades 
domésticas

Cena 3: ... eles estavam querendo 
dormir ... já era noite. Seqüências 
temporais. 

 

.                            

Cena 4: ...eles estavam lá no trabalho      
deles.   Mudança de cenário e evocação do 
cotidiano.            
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Jo. –  jogo simbólico I: 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

1- de ação 

Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação simbólica simples 

3-Combinação simbólica ordenada 

1-Evocação do cotidiano: cozinhar, assistir 

TV, trabalhar, dormir, acordar. 

2- Combinações simbólicas simples: as cenas 

se esgotam em si mesmas; não há 

continuidade. 

categorias de linguagem: 

1-linguagem egocêntrica 

2-linguagem socializada 

1-usa linguagem socializada, com 

informação, explicação, perguntas. 

Dificuldades sintático-semânticas, com 

construções fonéticas e sintáticas inusitadas: 

eles viram lavar roupa, eles pos um pouco 

em cada coisa... 

fatores de compreensão verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação causal 

4-ligações de justaposição 

5-estrutura narrativa de estória  

1- ordem natural dos eventos, em pequenas 

seqüências. 

2- não faz: mantém o mesmo cenário e 

personagens. 

3- relações implicativas relacionadas com  

aspectos concretos:...prá quando quebrar 

uma, já tem outra (TV): ...tava arrumando o 

negócio das vacas (cerca) prá não fugir. 

4- faz justaposição das cenas: Tava junto 

com o bolo. Aí o amigo deles tava  

arrumando o negócio das vacas... 

5- coloca-se como narrador e participante: 

predomina o plano descritivo da sua ação. 

não há estrutura narrativa. 
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Jo. (6a.3m.) - jogo simbólico II: 

Jo (6a.3m.) - Arranjo da cena: Empilha o Lego e coloca um boneco sentado no 

alto. Reúne os animais de um lado, os tubos de papelão de outro. Reúne 

geladeira, leite e xícaras sobre placa verde. Tenta equilibrar blocos de madeira, 

objetos e bichinhos, uns em cima dos outros, enquanto fala, num monólogo, 

empilhar, empilhar,.acompanhando a sua ação. Leva muito tempo, coordenando 

os bloquinhos, em termos de tamanho e peso, para colocar os animais em cima. 

Quando consegue que a sua construção pare de pé, inicia a brincadeira. 

 

Cena 1: Cenário, personagens, descrição da seqüência de ações: o Onde, o Quem 

e o Quê; informação adaptada. Todos estavam olhando. Aqui o trabalhador (com 

capacete) pegando um pau, uma árvore (pega um tubo de papelão),  com um 

amigo, levando ela para junto da casa, depois catou outra árvore. Era uma vez 

4 donos que tinham um monte de vaca, olhando o que o dono estava fazendo. 

Depois elas foram dormir, os trabalhadores também foram. As galinhas também 

foram dormir. Antes o homem deu um remédio prá galinha. Todos foram dormir. 

Antes, terminaram de arrumar a cerca (coloca os pauzinhos), para só precisar 

arrumar depois, prá quando eles acordar, deixar a cerca arrumadinha 

(inversão da ordem natural das ações; construção sintática estranha numa 

tentativa de justificação).  

Cena 2: Evocação de vivência doméstica, descrição e correção das ações, na 

relação com os objetos; seqüências temporais e classificação relativas à sua ação; 
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informação adaptada: Duas panelas estavam esquentando, uma em cima da 

outra. Coloca uma panela em cima de outra no fogão, cai tudo; refaz a ação: 

Não, a panela não estava em cima da outra. Primeiro o homem esperou 

esquentar uma, para depois esquentar a outra. Vai colocando as embalagens de 

mantimentos dentro da geladeirinha: A salsicha estava dentro da geladeira, to-

das as gelatinas na geladeira (classificação dos objetos). 

 

Cena 3: Justaposição em relação à cena anterior, novo personagem não definido, 

descrição das ações e localização espacial; evocação de uma vivência doméstica: 

Um hominho conseguiu subir na janela e conseguiu entrar para (justificação)  

dormir com eles, (porque) eles esqueceram uma janela aberta (implicação 

causal). Um homem tava deitado lá, numa caminha verde e o outro amigo 

estava numa caminha parecida  (ajeita os bonecos sobre os blocos). Eles 

estavam dormindo. O relógio (a balança), eles viram o relógio tocar. Reúne 

colheres numa panela, coloca uma tampa: Esta é a panela do feijão 

(justaposição); estavam todas as colheres aqui para ninguém precisar olhar e 

também para não derramar (justificação).  

 

Cena 4: Justaposição de uma cena à outra; não há relação espacial e temporal 

explícita; descrição da ação, sem contexto; monólogo: Todos os homens tavam 

dirigindo um carro (reúne os carrinhos). Interrompe a brincadeira 

voluntariamente. 
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Jo. Jogo Simbólico II 

 

 

 

 

 

Arranjo do cenário; a fazenda, a 
casa e a cozinha. Relações espaciais 
mal discriminadas. 

                                                                         

 

 

      Cena 2 – Evocação de cena doméstica. 
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Jo.- jogo simbólico II: 

Tipo de narrativa: 

1- de ação 

2- verbal 

1- de ação. 

Tipo  jogo simbólico: 

1-Evocação 

2-Combinação 

simbólica simples 

3-Combinação 

simbólica ordenada 

1-Evoca cenas domésticas. 

2- combinações simples: as cenas não apresentam uma 

continuidade entre si. 

categorias de 

linguagem: 

1-linguagem 

egocêntrica 

2-linguagem 

socializada 

1- linguagem socializada: informação adaptada. Recorre a 

construções sintáticas estranhas para explicar: ...antes terminaram 

de arrumar a cerca prá só precisar arrumar depois. 

fatores de 

compreensão verbal: 

1-ordem 

2- associações livres 

3-formas de ligação 

causal 

4-ligações de 

justaposição 

5-estrutura narrativa 

de estória 

1- ordem natural das ações: aparece uma ligação espacial-

temporal invertida, com sentido confuso (exemplo acima). 

2- não faz: mantém o mesmo cenário e personagens. 

3- não aparecem. 

4- usa justaposição para ligar as cenas e descrever sua ação. 

5- não há uma seqüência de começo, meio e fim; são cenas 

estáticas. Não se identifica a conclusão. Plano descritivo das suas 

ações. 

O exame das narrativas de Jo., nas duas situações de intervenção, permite verificar 

que a instrução recebida não trouxe uma modificação significativa em relação a 

uma  
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maior consciência dos fatores de compreensão verbal: a qualidade de sua 

comunicação permanece a mesma e a quantidade ou extensão de sua produção 

também não se altera. Jo. transita entre o papel de narrador e o de participante da 

brincadeira; suas verbalizações são descritivas, relacionadas a sua ação sobre os 

objetos. Predomina no seu jogo a experimentação das características e propriedades 

dos objetos através da manipulação motora, a qual controla a sua narrativa. Outra 

constante são as evocações de vivências do cotidiano que ela insere em sua 

narrativa: cozinhar, comer, dormir, levantar e ir trabalhar, assistir um show. No 

entanto, esta conversa de ação é dificultada pelo vocabulário restrito, que lhe 

dificulta nomear os objetos, e pela estruturação deficiente das relações causais. Não 

se identificam as categorias da estrutura narrativa relativas à complicação, sua 

resolução e desfecho, havendo apenas a colocação de um cenário e dos 

personagens, ilustrados pelos brinquedos e sua disposição no espaço, e o uso 

esporádico de fórmulas convencionais para iniciar e concluir uma narrativa: “era 

uma vez”, “e viveram felizes para sempre”. 

A causalidade não se apresenta em termos de relação de causa-efeito: as 

relações só são expressas em termos das justificações práticas das ações e das 

implicações  retiradas de sua experiência cotidiana doméstica: vigiar a panela ou 

cuidar para não derramar; assistir televisão e ter dois aparelhos para garantia. 

Quando se trata de explicar uma intenção ou uma ação antecipatória, aparece a 

dificuldade para apresentar as ações em uma ordem lógica, verificando-se uma 

sintaxe inusitada  e um sentido ambíguo: antes terminaram de arrumar a cerca 
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para só precisar arrumar depois - para só precisar ou para não precisar arrumar 

depois?  

De modo muito característico e constante, notei a dificuldade de Jo. para referir-

se ao mundo interno dos personagens, às motivações, sentimentos, intenções e 

pensamentos, enfim, que poderiam justificar as ações. As cenas permanecem 

como representações de imagens mentais justapostas e sem uma coerência que as 

integre e dê sentido. Podemos pensar em como será a organização simbólica e 

lógica que Jo. pode elaborar para suas relações interpessoais e para seu próprio 

mundo interno, diante dessas representações lúdicas. 

        Comparando essas narrativas com aquelas produzidas no contexto de relato 

de estória, vemos as mesmas dificuldades em organizar e expressar 

adequadamente as relações espaciais-temporais que envolvem uma situação 

menos definida ou menos conhecida por ela. Nas estórias reproduzidas por ela, 

tanto a do “Babioca” como a do “Pedro e o lobo”, anotamos vários exemplos em 

que há confusão, inversão ou omissão das relações. Neste sentido, pode-se dizer 

que Jo. saiu-se melhor nas narrativas associadas ao jogo, na medida que estas 

oferecem a oportunidade de lidar com situações conhecidas e concretas: houve 

mais facilidade em comunicar as relações espaciais-temporais e os sujeitos das 

ações num contexto significativo. 
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VII - DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto aos objetivos dessa pesquisa, partindo da teoria piagetiana, destacamos 

a importância do conhecimento do período representativo, com todas as suas 

manifestações, ressaltando entre essas o jogo simbólico e a linguagem. Centrei 

minha análise no pré-escolar por ser este o momento do desenvolvimento infantil 

em que entra, na vida da criança, a escolaridade e a necessidade da comunicação 

socializada, tanto na linguagem oral como na escrita. Observei, descrevi e analisei a 

produção narrativa de crianças de seis anos de idade, procurando caracterizar: 

- a qualidade dessa comunicação. 

- as modificações que uma intervenção em forma de instrução pode trazer 

nessa comunicação. 

O interesse dessa investigação para a ação educacional e psicopedagógica 

deriva da hipótese, baseada na teoria piagetiana, de que a criança representa na 

linguagem oral e na sua atividade lúdica, como em outras manifestações 

simbólicas, a maneira como organiza e compreende a realidade; através dessas 

manifestações, portanto, entramos em contato com o seu pensamento. Em relação à 

pré-escola, vemos que a criança é instada a fazer a passagem do mundo do símbolo 

para o mundo do signo a fim de iniciar sua escolaridade formal; agora se impõe um 

código coletivo e arbitrário, com seu sistema de signos sem guardar nenhuma 

relação de semelhança com o significado. Passar de um pensamento egocêntrico e 
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transdutivo, baseado em sistemas de significação, característico da criança pré-

escolar (e pré-operatória), para um pensamento operatório e coletivo, baseado em 

sistemas  

lógicos, essa é a exigência da aprendizagem escolar. Embora a criança nesta idade já 

tenha alcançado a função semiótica, essa passa por um desenvolvimento. Piaget nos 

explica que as imagens mentais que a criança inicialmente desenvolve são estáticas 

como quadros ou cenas, animados pelas suas relações, aquelas que a própria criança 

constrói. A criança que cria seus quadros de relações ou de significações até cerca de 

7 anos de idade reluta em abandoná-los para adotar sistemas lógicos. É este processo 

de re-significação do que já fora construído que pude apreciar nas crianças de meu 

estudo, ao procurar verificar o grau de modificação das produções narrativas  que 

cada criança pode alcançar, mediante uma intervenção específica a respeito dos 

fatores que garantem uma compreensão verbal. 

Para tanto, delineei um procedimento em que as narrativas infantis foram 

registradas numa situação espontânea, sem nenhum direcionamento explícito, e 

numa situação em que se oferecia uma instrução explícita. Ambas as situações 

traziam uma proposta comum de contar uma estória de modo que outros pudessem 

entender tudo. 

Considero que num contato entre pessoas e principalmente entre um adulto 

e uma criança sempre existe algum tipo de influência. Tanto Piaget (1923;1993) 

como Vygotsky (1987)  estudaram este aspecto interacional do desenvolvimento 

humano. Vygotsky, particularmente, identifica o fator social como uma constante 
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nas experiências humanas que levam a uma aprendizagem. Quando o pesquisador é 

um observador participante, tal como acontece neste estudo, ele não fica totalmente 

neutro frente à criança, nem deixa de receber e responder a estímulos vindos dela, 

existindo uma reciprocidade mútua. O material apresentado à criança é outro tipo 

de influência mediadora, ao sugerir significados e propiciar reconstruções: no caso 

desta pesquisa, as estórias contadas às crianças sugerem por si próprias uma 

estrutura narrativa, um tema, personagens e fórmulas para se iniciar e finalizar o 

enredo; igualmente, os brinquedos usados para o jogo sugerem ou mesmo impõem, 

embutidos na sua forma, uma função, um papel ou um lugar. Constatamos, assim, 

que sempre existe algum tipo de intervenção mediadora, ainda que não consciente 

ou planejada. De acordo com essas considerações é que as situações de relação 

adulto-criança, nesta pesquisa, foram denominadas de menor ou de maior 

intervenção, de acordo com o grau de mediação intencional existente (e não 

situações sem ou com intervenção).  

Os contextos em que essas narrativas eram formuladas e registradas 

variaram entre: 1) reproduzir uma estória que eu lia e 2) criar uma estória a partir 

de um jogo simbólico (ou uma brincadeira de faz de conta, como era apresentado 

para elas). Esses contextos não podem ser assumidos como um simples pretexto 

para a narrativa, pois eles contêm elementos distintos e importantes que 

influenciam a produção verbal da criança. No primeiro, a criança reproduz uma 

estória pronta e formulada segundo um modelo convencional de estrutura narrativa; 

no segundo, ela cria sua estória com apoio de objetos e num espaço concreto e, 

principalmente, formula o conteudo e a estrutura da sua narrativa de acordo com 
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suas vivências e com seus conhecimentos prévios. No primeiro contexto, a 

reprodução de uma estória pronta solicita principalmente a acomodação de seus 

processos cognitivos, enquanto no segundo contexto a assimilação própria da 

atividade lúdica predomina.  

Para que se pudessem comparar situações e contextos diversos como esses, 

foi essencial a definição de critérios ou categorias de análise a serem aplicados 

igualmente a todas as narrativas. As categorias de análise que emprego são de 

caráter cognitivo, no sentido que enfocam a característica essencial da linguagem 

narrativa, a de oferecer informações e comunicar experiências numa forma 

seqüencial e organizada, elaborando uma comunicação coerente pela integração e 

coesão de suas partes num todo. Procedi  a uma análise quantitativa e qualitativa 

dos dados, baseando-me em critérios utilizados por Piaget (1923:1993) e 

introduzindo outros novos. Qual foi a contribuição de cada tipo de análise para os 

objetivos da pesquisa?  

A análise quantitativa, através de pontuação de itens essenciais das 

estórias escolhidas por mim e reproduzidas pelas crianças, permitiu: 

- comparar resultados desse grupo de crianças com aquele da pesquisa de Piaget, 

em relação às diferenças na comunicação entre crianças e entre criança e adulto. 

- identificar, em cada criança, o grau de compreensão global do que é 

comunicado; em outras palavras, o quanto cada criança sente necessidade de 

expressar-se de forma objetiva,  explicitando as relações de causalidade e 

articulando as partes num todo,  de modo a assegurar a compreensão do ouvinte. 
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- avaliar as modificações ocorridas no grupo como um todo e em cada criança, 

nesse aspecto da compreensão global da comunicação, frente à situação de maior 

e menor intervenção. 

Constatei que numa situação não dirigida de comunicação com o adulto os 

sujeitos da pesquisa foram menos objetivos, usando uma linguagem vaga na 

localização espacial-temporal, imprecisa nos pronomes e omissa quanto às relações, 

mesmo que as tenham compreendido. A partir de uma intervenção em que há uma 

instrução explícita de como contar uma estória, as narrativas crescem em 

quantidade e qualidade;  as crianças se esforçam para comunicar mais e melhor. 

Resgato aqui a preocupação inicial, exposta na introdução do trabalho, a 

respeito de uma certa visão do construtivismo, baseada numa crença na descoberta 

espontânea do conhecimento por parte da criança, resultando numa metodologia de 

ensino de exploração e invenção, sem sistematização. Os resultados obtidos nesta 

pesquisa permitem afirmar que o significado e o uso adequado de um produto 

cultural, como é a  narrativa, não são construídos espontaneamente, num contato 

direto com o objeto, mas dependem de uma mediação consciente e estruturada. As 

estratégias e os recursos são da criança, mas cabe ao adulto trazer o tema da 

comunicação em situações em que a criança possa perceber e lidar com o problema. 

A análise qualitativa das narrativas foi mais extensa, através de diversos 

critérios aplicados aos contextos de estória e de jogo. Desta forma, identifico nas 

narrativas infantis a ordem em que os eventos são apresentados, a freqüência do uso 

de justaposições ou associações livres entre partes, a presença de formas de ligação 

causal que vizam justificar e explicar. No entanto, esta análise não ignora que os 
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recursos sintáticos nunca se afastam dos recursos semânticos, e o conteúdo, com 

seus significados, não se dissocia da forma, mas integra um todo, conforme assinala 

Macedo  (1994b, p.15). O processo de construção de significado acontece 

igualmente em um contexto como em outro, e tanto em uma situação livre como em 

uma situação estruturada.  

Na análise cognitiva, procurei observar o controle da narrativa que é exercido 

seja pelos aspectos mais concretos e perceptivos seja pelos aspectos mais abstratos  

ou verbais do contexto (tanto na brincadeira como na reprodução de estória), 

conforme sugere Piaget ao classificar as conversas infantis como conversas de ação 

ou conversas verbais. É importante salientar que a análise não faz oposição entre 

lógica e atividade, ou seja, não considera o verbal e abstrato como menos lógico que 

a atividade de organização das cenas lúdicas, mas identifica-os como dois níveis de 

expressão de uma mesma realidade interna, que é lógica e ontológica         ao mesmo 

tempo (como procurei apresentar nos comentários das transcrições das narrativas e 

das fotografias dos jogos). Nessa categoria de análise, pude verificar o grau em que a 

narrativa da criança está mais ou menos dependente da brincadeira e de sua ação 

concreta sobre os objetos num espaço delimitado. Observou-se a forma como a 

narrativa se mostra "colada" à ação, de modo que a criança só pode relatar algo que 

já fez ou enquanto o faz, em comparação com formas de narrativa que já se mostram 

abstraídas ou "desligadas" da ação concreta e independentes do contexto imediato.   

Essas categorias de análise se ampliaram em relação àquelas propostas nos 

experimentos de Piaget para tentar identificar: 
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- o conhecimento e uso (a metacognição) da estrutura narrativa convencional, 

podendo a criança empregar, ou em que medida o faz, uma forma culturalmente 

determinada de comunicação. 

- as diferentes funções de linguagem usadas pela criança, mediante a 

observação da ocorrência de monólogos, repetições, informações, explicações, 

perguntas, etc., associadas ao tipo de jogo simbólico que ela cria através de 

evocações, combinações simbólicas simples ou combinações simbólicas ordenadas. 

Com relação ao critério que se refere à estrutura narrativa que a criança pode 

usar ou de que dispõe como conhecimento, minha pesquisa diferenciou-se daquela 

realizada por Piaget (op.cit.) e que tomei como inspiração, pois nas análises de 

Piaget não entram essas questões. No entanto, considerei importante levá-las em 

conta, pois estão intimamente relacionadas com a compreensão verbal e com os 

aspectos lógicos da narrativa: não é por menos que Bruner e outros autores (1990) 

enfatizam a relevância do pensamento e da linguagem narrativa, em pé de 

igualdade com o discurso argumentativo. Outra inovação desse estudo foi a relação 

que procurei fazer entre as categorias de jogo simbólico e de linguagem, utilizando 

para isso o material que o próprio Piaget sistematizou. Empregando essas 

categorias como critérios de análise no contexto do jogo simbólico, verifico 

igualmente que elas complementam a análise da qualidade das narrativas 

produzidas e a compreensão dos processos mentais subjacentes:  as associações 

livres e as combinações simples do jogo, em que a deformação do real é maior, 

correspondem no plano verbal a uma linguagem menos socializada, pelo uso mais 

freqüente de monólogos e repetições, em contraposição ao emprego de explicações 
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e informações, resultando em narrativas que têm menor grau de compreensão 

verbal.  

O narrador é um sujeito que procura ativamente dar sentido a uma experiência, 

como afirma W. Benjamin (1969), da mesma forma como a criança pré-escolar  

tenta impor ordem neste sistema coletivo e convencional que é a narrativa e que 

futuramente será a escrita; cria suas hipóteses e regras, neste processo perene de 

adaptação ao Meio. No entanto, muitas vezes, a exigência da acomodação é muito 

intensa, o passo que a criança precisa dar entre um sistema de significações 

organizado a partir de suas vivências e o outro, que é organizado coletivamente, é 

muito grande.  Tal é o resultado geral dessa pesquisa: identificar aquelas crianças 

que estão num nível de pensamento menos socializado (ou mais egocêntrico, para 

usar o têrmo piagetiano, que ele mesmo reputou infeliz e tendente a uma má 

interpretação) e com menos recursos cognitivos e/ou lingüísticos para elaborar uma 

compreensão verbal e abstrata de sua comunicação. 

A metodologia usada permitiu ampliar a compreensão da criança em relação ao 

seu nível atual de realização e ao seu potencial de mudança, que identifico como 

potencial para aprendizagem. 

A comparação entre o relato de estória I e II permite avaliar o processo de 

construção do sentido e da ordem da narrativa, pelas possibilidades que as crianças 

têm de estabelecer relações entre as partes e o todo e pelas relações entre a sintaxe, 

organizando as palavras e as sentenças de forma lógica e convencional, e a 

semântica, controlando os significados. Verifico que este processo de análise e 

síntese que as crianças procuraram realizar é influenciado pelo  nível de 
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compreensão da estória,  mais difícil como vimos na segunda estória;  pelo controle 

da narrativa a partir das ilustrações (e dos aspectos perceptivos) ou a partir do texto 

em si (e dos aspectos verbais); pela forma como a causalidade está estruturada para 

cada uma dessas crianças e, principalmente, em que medida ela sente necessidade 

de  

comunicar objetivamente uma experiência, a partir de uma intervenção do adulto. 

Além disso, como assinalei no início, a compreensão das instruções recebidas e o 

nível de reciprocidade que a criança demonstra em relação à minha proposta 

depende da forma como me expressei e me relacionei com ela. Concluindo, o uso 

de justaposições ou de associações livres entre as partes, característico do discurso 

egocêntrico, está na proporção inversa em que a causalidade está bem estabelecida, 

mas também depende do entendimento do enredo, do conceito que a criança faz 

sobre texto e imagem e da reciprocidade possível à uma proposta de comunicação 

socializada.  

Quanto a esse último aspecto, verifiquei que o contexto de  estória, ao propor 

uma atividade que exige a imitação de um produto cultural, configura um contexto 

socializado e, assim,  está mais de acordo com o modelo da intervenção que se 

segue. É mais exigente no processo de acomodação, mas, por outro lado, é menos 

exigente no comprometimento do próprio sujeito, pois não apela diretamente para a 

expressão de seu mundo interno e de suas significações mais pessoais. Dizendo de 

outra forma, a reprodução de estórias é um contexto facilitador para a instrução 

sobre os fatores de compreensão verbal da linguagem, porque 1)  é  condizente com 
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o teor da tarefa que se exige da criança em termos de uma comunicação 

socializada; 2) é mais impessoal e descompromissado para a criança.  

Constatei que os procedimentos de coleta de dados e os critérios usados na 

análise das narrativas permitem identificar os recursos que as  crianças utilizam 

para dar conta da reprodução de uma estória e que estes decorrem de muitos 

fatores: 

- a sua vivência pessoal, fornecendo referenciais para interpretar o sentido;  

- seu conhecimento anterior da estória, em particular, e de estórias, em 

geral, enriquecendo seus esquemas de contar estória;  

- seus recursos lingüísticos e extensão de vocabulário, facilitando a 

comunicação das idéias.  

Em conclusão, pude observar, nesse contexto de estória, como as crianças 

tornam-se mais conscientes da necessidade de organização lógica e de justificação, 

controlando melhor a comunicação verbal quando há uma intervenção que as 

aproxime deste objeto social que é a estória de ficção, com suas convenções e 

estruturas. Em síntese,  o que pude notar em cada uma das narrativas foi o processo 

mesmo da acomodação, que resultou penoso para algumas crianças, impossível 

mesmo, às vezes, para alguns, e muito tranqüilo para outras.  

Em comparação, o contexto de jogo detona o processo de assimilação e 

propicia a incorporação dos estímulos a uma realidade interna:  esse contexto 

permite que a criança “mergulhe” na brincadeira e não perceba mais o outro à sua 

frente, não chegando a ter necessidade de se comunicar efetivamente. Nesse caso, o 
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apelo para uma comunicação mais socializada não consegue obter uma 

reciprocidade e não chega mesmo a ser ouvido. O melhor exemplo dessa situação é 

o caso de Mar., que entra na atividade lúdica inclusive corporalmente, colocando-se 

como um participante dela, e não alguém que narra sobre ela. Para outras crianças, 

essas características do contexto de jogo provocam um fechamento, inibindo a 

comunicação: foi o que verifiquei no caso de Nat, particularmente no jogo II. As  

mesmas crianças, no contexto de estória, podem mostrar um nível de comunicação  

bastante adequado. 

Qual seria, então, a contribuição da proposta de jogo em relação aos objetivos 

dessa pesquisa? Pode parecer, à primeira vista, que uma atividade lúdica se presta 

para a análise de conteúdos simbólicos mais profundos e é muito pouco estruturada 

para uma análise da organização lógica da criança. Affonso (1995), em seu recente 

trabalho de doutorado, orientado pela profa. Zélia Chiarottino,  ressalta a importância 

das construções espaço-temporais e causais para a organização das “experiências 

vividas” pela criança, ou seja, para a elaboração dos significados. A posição de 

alguns autores piagetianos ( Chiarottino, 1983;1994: Montoya, 1983;   Macedo, 

1994a, 1994b) fundamenta e reforça uma abordagem psicopedagógica de base 

piagetiana, entendendo uma representação simbólica da realidade como a expressão 

tanto da organização lógica como dos significados do sujeito, vendo-os como 

interdependentes e sofrendo influências mútuas (ver p.39). O contexto de jogo 

simbólico, analisado conforme os critérios propostos nesta pesquisa, permite a leitura 

sintático-semântica da atividade e da linguagem oral, simultaneamente (ver p.60-62).  
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O caso das produções narrativas de Jo. é ilustrativo das análises que se 

podem fazer a partir dessa abordagem do jogo simbólico. De acordo com minha 

observação, Jo. sente a necessidade de se comunicar frente ao outro, que está 

presente e é levado em conta por ela. No entanto, o resultado dessa comunicação é 

uma descrição de cenas isoladas e estáticas, sem um fio condutor que integre as 

diversas cenas e que as relacione entre si com uma razão, uma finalidade, um  

“porque”. A precariedade das relações parte-todo, resultando em justaposições das 

cenas e das locuções verbais, foi registrada abundantemente nas narrativas de outras 

crianças; no entanto, o que distingue Jo. é sua dificuldade em expressar adequadamente 

as relações temporais (o antes e o depois aparecem fusionados ou invertidos) e as 

relações causais, sobretudo quanto aos aspectos mais abstratos da narrativa, aqueles que 

dizem respeito ao plano subjetivo  das ações e às motivações internas dos personagens. 

Em suas narrativas, aquilo que motiva e dirige a ação nunca é mencionado, a menos 

quando se trata de situações muito concretas do cotidiano doméstico (como vigiar a 

panela para não derramar o líquido; ter duas televisões para quando uma quebrar, ter 

outra de reserva). Qual seria o sentido de um homem carregar paus de um lado para o 

outro? O que é trabalhar para Jo.? Os afazeres, afora os domésticos, têm alguma 

finalidade? Por que entraria um homem pela janela esquecida aberta e dormiria junto 

com os moradores sem que estes tivessem qualquer reação? Ainda que não estendendo a 

análise desse material para os conteúdos simbólicos inconscientes, podemos pensar que 

tais conteúdos devem permanecer confusos e desintegrados, já que a causalidade das 

ações só se expressa no contexto mais imediato e prático. Como observa Affonso 

(op.cit., p.157), uma criança sem noção de tempo, espaço e causalidade tem dificuldade 
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para compreender e expressar as relações interpessoais e não pode deixar de apresentar 

problemas afetivos pela dificuldade de representar adequadamente o mundo, embora, 

ressalte a autora, a recíproca não seja verdadeira. A essa colocação, acrescento que tais 

crianças têm dificuldade para aproveitarem-se das experiências vividas e conferir-lhes 

um sentido para novas aprendizagens e condutas. Esta questão foi bastante enfatizada 

nas pesquisas desenvolvidas por A. Montoya (1983; 

1988) e por Feuerstein (1980; 1991), a respeito das relações entre fatores sociais e 

desenvolvimento cognitivo das crianças marginalizadas e de baixa renda e/ou com 

privação de cultura: verifica-se, nestas crianças, que o real está bem construído ao 

nível da ação prática, mas há um atraso no nível da representação, ou seja, há uma 

prática sem conceitualização. 

No intuito de entender melhor a situação de Jo., trago o caso de Marc. É 

evidente, em suas narrativas no contexto de jogo, o interesse em questões como a 

relação entre os sexos, a procriação e, num plano mais abstrato, o Amor e a 

fertilidade de criação: pudemos constatar a riqueza de recursos e a fluência com que 

expressa simbolicamente essas questões, e como faz referência constante ao plano 

psicológico dos personagens, sempre atenta aos sentimentos e intenções que 

mobilizam e dão sentido às ações. A recriação que Marc. fez do tema do cavalinho 

medroso (e que outras crianças também fizeram) é uma demonstração de uma 

experiência que fez sentido e foi incorporada de modo significativo, ficando 

disponível para ser usada em uma situação similar. 

Concluindo, a respeito das contribuições do modelo de intervenção nesse 

contexto do jogo simbólico, verifico que as respostas das crianças na situação 
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lúdica vão variar muito. Para Jo., Nat. e Mar., a adaptação às instruções e a 

elaboração de uma comunicação socializada fica muito difícil, como vimos: seja 

porque ela é evitada (como para Nat.), seja porque não há condições cognitivas 

para sua realização (como para Jo.), seja porque a assimilação predomina sobre a 

acomodação (como para Mar.). Quanto às demais crianças, Marc., Yu. e Lu., 

verifica-se que procuraram atender aos requisitos de compreensão verbal da  

narrativa. Nas suas produções, identifico uma estrutura com começo, meio e fim e a 

invenção de complicações, soluções e desfechos, cada um criando estórias de 

acordo com suas possibilidades e com suas significações.  

A partir dessas considerações, o presente estudo conclui que a criança pré-escolar 

vive uma situação de defasagens e de reconstrução, que exige dela deixar 

significações imagísticas adquiridas durante uma vida inteira e adotar outro 

sistema, coordenado pelas significações lógicas; ela é instada a abandonar as 

relações de causalidade construídas nas suas vivências e  baseadas em implicações 

significativas em prol de um conhecimento que implica relações lógicas, códigos 

arbitrários e convenções coletivas. Como não perder a sua identidade ainda precária 

neste enfrentamento de formas de pensar tão distintas? Este é o conflito que se 

configura para a criança ao entrar na escolaridade formal, conflito que não é levado 

em conta por uma pedagogia centrada no ensino dos aspectos ortográficos e 

estruturais da língua escrita.   

Sugere essa pesquisa que a observação e a avaliação dos processos cognitivos 

através da atividade lúdica é uma possibilidade concreta e indispensável no âmbito 

da pré-escola, contribuindo para a detecção precoce e o tratamento de problemas de 
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aprendizagem. Quero salientar que as diferenças entre as crianças quanto às 

respostas que dão à intervenção é que conferem valor orientador e prognóstico 

importante às análises realizadas. Pensar a avaliação de forma dinâmica através das 

modificações que a criança é capaz de apresentar na sua conduta, corresponde a 

compreender a inteligência com propriedades de flexibilidade e fluidez, 

impossíveis de se constatar em exames padronizados cujos resultados quantitativos 

oferecem um  

quadro estático que pouco contribui para uma ação educacional ou terapêutica sobre 

a aprendizagem. É a partir dessas constatações que encontro derivações dos 

resultados desse estudo para o trabalho escolar e para a avaliação do potencial de 

aprendizagem da criança. 

Podemos interpretar as dificuldades freqüentemente encontradas pelas crianças 

no processo de alfabetização, e que muitas vezes levam ao fracasso e à repetência, de 

uma forma mais ampla e compreensiva, como uma resistência da criança em sair de  

seu sistema simbólico, individual e rico de significados, para entrar neste código 

imposto onde ela não percebe nenhuma possibilidade de comunicação pessoal. 

Harmonizar os dois níveis, rompendo esta dicotomia e abrindo um caminho mais 

seguro e prazeiroso para a criança, através de menor esforço de modificação 

("acomodação", para Piaget), é o desafio para o professor e para o psicopedagogo. 

Com base na teoria piagetiana e sabendo das características facilitadoras da 

assimilação para o processo de adaptação (e de aprendizagem, portanto), o ensino da 

leitura-escrita deveria privilegiar a atividade lúdica e simbólica da criança, através do 
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uso da brincadeira e de outras formas de representação para introduzi-la de modo 

mais suave neste novo mundo da escrita, mais abstrato e mais afastado de sua 

realidade concreta e subjetiva, o qual requer uma considerável e, por vezes, 

traumatizante acomodação.  

 A proposta de intervenção, realizada nessa pesquisa, enfatiza a importância da 

mediação do adulto no desenvolvimento do pensamento simbólico infantil e dos 

aspectos culturais que permitem uma compreensão de mundo; o estudo demonstra 

que a interação social, quando se situa no nível de trocas simbólicas e se processa de 

forma simétrica e não autoritária, permite a troca de idéias, a descoberta de novas 

relações, a narração e expressão das experiências, enfim, proporciona toda uma 

recriação dos conhecimentos num nível mais pessoal e ao mesmo tempo socializado. 

Penso ser essa uma importante, senão a principal, contribuição da 

psicopedagogia ao buscar explorar, investigar e proporcionar meios para 

preservar a subjetividade - representada nesse estudo pela figura do narrador - e 

integrá-la à objetividade do conhecimento, de modo a favorecer a aprendizagem 

harmoniosa e saudável. 
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ANEXO 1 

BABIOCA,O CAVALINHO MEDROSO 

Era uma vez, há muito tempo atrás, um cavalinho chamado Babioca. Não 

havia ninguém tão medroso quanto ele. Tinha medo da noite ... e de camundongos! 

Imaginem o medo que ele tinha de dragões que cospem fogo! 

  Desde pequenininho, Babioca pertencia a um cavaleiro chamado Dom 

Fernando II. Dom Fernando era muito valente, todo dia lutava com dragões e 

salvava princesas. Era um verdadeiro herói. 

Toda manhã, quando ia cavalgar, Babioca tremia de medo só em pensar que 

poderia ser escolhido. E suspirava de alívio quando percebia que Dom Fernando 

selava o outro cavalo, seu amigo. De noite, o outro cavalo tirava onda de valentão, 

contando suas brigas e aventuras heróicas com os dragões. Babioca, só de ouvir o 

amigo contar suas façanhas, ficava com tanto medo que um dia resolveu fugir. 

  E ele andou, andou, viu novas paisagens, até que, ao passar por uma casa, 

assustou-se com um camundongo. Babioca quis correr, mas... as pernas tremiam 

tanto que não saiu do lugar. A dona da casa, que era uma feiticeira, ficou com tanta 

pena de Babioca que resolveu ajudá-lo. Convidou-o pra entrar em sua casa e 

começou a preparar um saquinho cheio de ervas mágicas. Babioca prestava a 

máxima atenção. Assim que aprontou o saquinho, a feiticeira amarrou-o no pescoço 

dele. Já estava escuro quando Babioca resolveu voltar pra casa, mas, por causa do 

saquinho mágico, ele havia perdido o medo! 

Na manhã seguinte, quando Dom Fernando veio selar o cavalo, teve a maior 

das surpresas. Lá estava Babioca esperando por ele. Pela primeira vez em sua vida, 

Babioca foi brigar com os dragões. Babioca nem parecia o mesmo! Corajoso e 

valente, passou a maior parte do dia enfrentando dragões que cuspiam fogo pra 

todos os lados e salvando lindas princesas de cabelos louros e compridos.  

 Só quando voltou pra casa de noite é que Babioca percebeu que havia 

perdido o saquinho mágico. Vocês pensam que ele ligou? Não! Já não tinha medo 

de nada. Dom Fernando quando percebeu isso ficou muito feliz! Mas o mais feliz 

era Babioca! 
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ANEXO 2 

PEDRO E O LOBO 

Lá bem longe, ao norte da Rússia, perto de uma grande floresta, viviam Pedro e 

seu avô, numa pequena e acolhedora cabana. A vida de Pedro estava muito 

ligada à floresta. Ele amava as árvores e, no verão, passeava por entre suas 

sombras fresquinhas, sempre acompanhado de seus amigos - os pássaros e os 

pequenos animais selvagens.  

Pedro também gostava muito da floresta no inverno, quando um manto 

fofo de neve cobria tudo: o chão, os galhos das árvores e até os picos das 

montanhas mais altas. Aí, o mundo de Pedro ficava branco e macio. 

Mas o avô de Pedro não permitia que o menino penetrasse na floresta no 

tempo de frio. E um dia, quando Pedro tentava escapar para dar uma voltinha, 

com uma espingarda de rolha, foi descoberto pelo avô. 

 -Você sabe muito bem que não deve ir à floresta no inverno!- disse o 

velho. Nunca se esqueça de que, nesta época, há lobos famintos vagueando pelos 

bosques. E com essa sua espingardinha, você não vai conseguir caçar nem 

passarinho! Espere até ter mais idade e então você poderá até mesmo caçar um 

lobo de verdade! 

Acontece que Pedro achava que já tinha bastante idade para fazer qualquer 

coisa e se julgava muito esperto para enfrentar qualquer lobo. 

Um dia, chegou a oportunidade que ele tanto queria. Seu avô cochilava ao 

lado da lareira e o menino aproveitou para escapar. 

Armado com sua espingarda de rolha e um pedaço de corda, lá se foi ele 

para a floresta gelada. Silenciosamente, abriu o portão e dirigiu-se para a ponte 

coberta de neve. Depois, embrenhou-se na mata. 

Logo no começo de sua caminhada, decidiu que iria caçar o lobo que 

andava aterrorizando a região. Apesar de estar sozinho, armou-se de toda sua 

coragem e seguiu em frente. 

De repente, ouviu uma voz muito fininha que dizia: 



 215 

 - Alô, Pedro! O que é que você está fazendo na floresta, sozinho, em pleno 

inverno?  Era Sacha, o passarinho, que voava ao redor de seu amigo. 

 - Oi, Sacha. Eu vou caçar o lobo! - respondeu com firmeza.- Você quer vir 

comigo, também?  Sacha respondeu que sim, e os dois continuaram pelo 

caminho. 

 Foi aí que, num barranco coberto de neve, viram uma sombra assustadora. 

Seria o lobo? Os dois pararam e suas pernas começaram a tremer. E a sombra se 

moveu... e caminhou em direção a eles. Mas, felizmente, a sombra era de Sônia, a 

patinha. 

- Oh! Alô, Sônia!- disse Pedro, aliviado.Nós vamos caçar o lobo! 

- Posso ir com vocês?-perguntou ela. 

 Pedro e Sacha já estavam um pouco nervosos, por isso acharam ótima idéia 

ter mais uma companheira. E os três prosseguiram.  

 Quando estavam bem no meio da floresta, um vulto furtivo começou a 

segui-los, esquivando-se por detrás das árvores. Desta vez era Ivã, o gato, que não 

conseguia tirar os olhos gulosos de cima de Sacha. 

 Até que chegaram a uma clareira e, então, Ivã pulou sobre o passarinho. 

Rapidamente, Pedro correu para salvar o pobre Sacha. 

 - Puxa, Ivã! - disse Pedro, muito zangado. - Você quase fez uma coisa 

horrível! A gente, aqui, se preparando para caçar o lobo e você nos atrapalhando! 

 Ivã ficou muito envergonhado, porque no fundo ele era um gato bom e 

gentil. 

 - Prometo não fazer isso outra vez - ele disse. - Mas vocês deixam eu ir 

junto? 

 - É claro que sim! - exclamou Pedro. - Não se preocupe, Sacha, pois ele não 

vai mais te pegar. Está arrependido! 

 E então a pequena fila de corajosos caçadores seguiu em frente: Pedro, 

Sônia, Ivã e Sacha, ainda meio desconfiado. 

 De repente... que susto! Ouviram um terrível uivo, bem atrás deles. 

 Agora, sim, era o lobo de verdade! 
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 Pedro deu um pulo enorme e pendurou-se no primeiro galho que encontrou. 

Sacha voou para o lado de Pedro e Ivã também conseguiu subir na mesma árvore. 

Mas Sônia, coitadinha, não sabia voar e não subia em árvores, só lhe restava fugir, 

correndo. 

 Lá do alto, Pedro, Sacha e Ivã observavam, aflitos, a corrida de Sônia pela 

neve. Agora, o lobo já estava bem perto dela. Os três até pararam de respirar. Então, 

Sônia descobriu uma árvore oca, onde rapidamente conseguiu entrar por uma 

pequena abertura. O lobo, porém, conseguiu enfiar o focinho pelo buraco e os três 

amiguinhos esperaram, ansiosos! 

 Quando o lobo finalmente tirou a cabeça de dentro da árvore, Pedro, Sacha e 

Ivã perceberam que havia algumas penas de pato em sua boca... 

 Pobre Sônia! E o pior é que o terrível lobo estava mesmo com fome! Mal 

acabou de engolir Sônia e já estava de volta, tentando agarrar os outros pequenos 

caçadores! 

Os três amigos não sabiam o que fazer! Então, Pedro teve uma idéia. Abraçou 

Ivã e Sacha para poder cochichar melhor. Depois de muita conversa, Ivã deu uma 

ronronada e Sacha piou, aprovando o plano que Pedro tinha imaginado. 

 Sacha, então, deu um vôo rasante, passando de raspão pela cabeça do lobo, 

que não estava esperando por isso. Começou a bicar-lhe o focinho e a esvoaçar ao 

seu redor, até que o lobo ficou atordoado. 

 Enquanto o lobo se preocupava com a algazarra de Sacha, Ivã e Pedro 

prosseguiam com seu plano. Pedro amarrou, firmemente, uma das pontas da corda 

que tinha trazido, num galho da árvore. Ivã começou a descer, de galho em galho, 

segurando a outra ponta. Esgueirou-se por trás do lobo, até ficar bem perto da sua 

cauda. Aí, deu um nó muito bem dado na corda, formando um laço, que arremessou 

certeiro e prendeu o rabo do lobão. Apertou bem o nó e fez um sinal para que Pedro 

o puxasse. E o corajoso menino não esperou segunda ordem. Começou a puxar a 

corda com toda sua força. 

 Quando sentiu o puxão da corda, o lobo ficou louco de raiva. Começou a 

espernear e lutar com todas as suas forças, tentando escapar. Mas, nesta hora, Ivã já 
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tinha subido de novo na árvore e ajudava Pedro a resistir. Os dois conseguiram 

pendurar o lobo pelo rabo. 

 Sacha percebeu que a situação ainda não estava sob controle, embora Pedro 

e Ivã estivessem fazendo uma força danada para manter o lobo preso. 

 - Preciso ir buscar ajuda! - pensou o passarinho. 

 Neste exato momento, Sacha escutou a trompa dos caçadores em algum 

ponto da floresta. Gritando algumas palavras para encorajar os companheiros, ele 

voou na direção de onde vinha o som. E, de cima de uma árvore, ele avistou três 

valentes caçadores. Aproximou-se rapidamente e, com sua vozinha fina, imitou um 

uivo de lobo para ver se os caçadores entendiam o pedido de socorro que ele estava 

tentando transmitir. Mas os caçadores balançaram a cabeça e coçaram a barba, sem 

conseguir entender. 

 - Deve haver alguma coisa errada! - disse um deles. 

 - É mesmo! Este passarinho está tentando nos contar alguma coisa - 

respondeu o outro. 

 - Então vamos segui-lo para ver se descobrimos! - concluiu o terceiro. 

 E, assim, seguiram Sacha até a árvore. 

 - Mas o que significa isto?! - exclamaram os três ao mesmo tempo. 

 Pedro e Ivã já tinham conseguido amarrar, fortemente, as patas do lobo, no 

galho da árvore e estavam sentados na barriga do animal, agora transformado em 

balanço. 

 Enquanto isso, Sônia estava acabando de sair da árvore oca, sã e salva, 

embora um pouco cambaleante. Que felicidade! Ela não tinha morrido; tinha apenas 

desmaiado de susto. 

 Formaram, então, um alegre cortejo e voltaram para a vila, onde tiveram 

uma recepção triunfal. Sônia, Ivã, Sacha e os três caçadores carregavam o lobo e, na 

frente de todos, Pedro marchava orgulhoso. Seu avô, quando viu que Pedro estava 

bem, ficou muito contente. 

 E até hoje todo o povo da vila ainda conta, de vez em quando, a história de 

Pedro e o lobo. 
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