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EIXO: 5. EDUCAÇÃO E INFÂNCIA

Este trabalho aborda sobre: Processo de Construção Simbólica da Criança na Educação Infantil e as implicações nas
interações sócioespaciais, considerando a escola, como espaço responsável para estimular o desenvolvimento
psicológico, físico, social dos indivíduos, tendo como principal função preparar para a vida em sociedade, sendo um
espaço de compromisso com a aprendizagem formal, a constituição de sujeitos críticos, reflexivos e criativos. Faz-se
necessário ressaltar a importância das primeiras etapas formativas e elucidar a sua repercussão em todo o processo
de escolarização. O processo de Construção Simbólica da Criança acontece no cotidiano escolar, na rua, em casa,
mas é preciso que na Educação Infantil passe a estimular e a desenvolver no plano de aula com tempo considerável
para que as crianças avancem no processo da construção simbólica. A partir desse estudo desenvolvemos uma
Plataforma Virtual CONADI, que surgiu a partir das discussões sobre as praticas pedagógicas na Educação Infantil, a
fim de provocar reflexões capazes de proporcionar mudanças na rotina pedagógica, a partir da construção simbólica
na criança.

Palavras-Chave: Construção Simbólica. Educação Infantil. Interações Socioespaciais.

INTRODUÇÃO

A criança inicia as noções básicas das interações espaciais na Educação Infantil, mais especificamente no estágio
pré-operatório, algumas já intrínsecas e presente em seu cotidiano e outras construídas a partir de suas vivências com
a aprendizagem formal. Assim, as primeiras noções de espaço surgem como parte natural de sua evolução onde,
mesmo involuntariamente, desenvolvem aspectos relacionados aos espaços vivido e percebido, pois a compreensão
do espaço concebido chegará um pouco mais tarde.

Dessa forma, a escola tem um importante papel na ampliação do conhecimento, podendo convidar a criança a
participar de descobertas, abrindo-lhe oportunidades de refletir, experimentar e formular hipóteses. Bomfim (2012
p.40) afirma que as teorias de inspirações sócio-construtivistas consideram que as significações que os alunos
atribuem ao seu meio de vida permitem compreender em que mundo vive e como nele vive. Isto implica em considerar
que as construções simbólicas são pertinentes para o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social.

Assim, essa proposta visou suscitar e provocar uma discussão sobre a potencialidade da construção simbólica da
criança a partir das interações socioespaciais na rotina pedagógica da Educação Infantil através de analise das ações
simbólicas do espaço nas crianças buscaremos identificar as pistas que as crianças nos darão para assim refletir com
os professores de Educação Infantil através da observação após filmagens da rotina escolar. Pautado na
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compreensão e leitura do mundo a partir desse recorte, temos o seguinte questionamento: Diante do exposto, é
possível afirmar que a construção simbólica no espaço escolar de Educação Infantil, feitas pelas crianças, pode
permitir apreender imagens sobre as interações socioespaciais no contexto educativo. Por conseguinte, estas
imagens levaram a uma reflexão e mudança de práticas na rotina pedagógica da Educação Infantil.

Utilizando como um dos principais suportes teórico Piaget (2010), vem nos fazendo apreender melhor as vivencias
espaciais apresentadas pelas crianças no seu dia a dia. Portanto para corroborar com as questões que levantamos
nessa pesquisa, traremos a seguinte citação:

Com efeito, na maioria dos casos, a boneca serve apenas de ocasião para criança reviver
simbolicamente a sua própria existência, de uma parte para melhor assimilar os seus diversos
aspectos e, de outra parte, para liquidar os conflitos cotidianos e realizar o conjunto de desejos
que ficam por saciar. Assim, podemos estar certos de que todos os eventos, alegres ou
aborrecidos, que ocorrem na vida da criança repercurtir-se-ão nas suas bonecas. Nesse sentido
lato, a hipótese de um conteúdo especifico do jogo com bonecas perde toda a validade trata-se
apenas de uma construção simbólicas co múltiplas funções, tomando simplesmente da matéria
familiar os seus meios de expressão, mas interessando, em seu conteúdo, a vida inteira da
criança (PIAGET, 2010, p. 122).

Dessa forma fica evidente que a criança precisar trazer para o simbólico as suas vivencias muitas vezes
transformando esse contexto da forma que lhe apraz, por compreender que é capaz de intervir.

CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DA CRIANÇA

No Brasil a Educação Infantil a partir da Constituição de 1988 essa etapa educacional passou a ser legalizada como
direito da criança e dever do Estado, cabendo a este manter e dar uma constante integração e valorização com o
cuidar, o educar e o brincar elementos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem infantil. Ao reconhecer a
notoriedade desta etapa formativa, destacamos as praticas pedagógica como um importante aspecto com fins a
atender as especificidades do desenvolvimento da criança nos primeiros estágios educativas.

O ser humano através de suas ações para sobreviver, inicia-se um diálogo com o espaço e os movimentos gerados
causam modificações desse espaço. Por isso, identificamos a necessidade de discutir de forma mais específica à
construção simbólica do espaço na criança. De acordo com Piaget (2014), um símbolo possui uma variedade de
significados e, ainda pontua que o símbolo é gerado por diversos conflitos e repressões. O autor, ainda informa que as
representações do símbolo é o jogo que significa diversão, brincadeira. À medida que a criança constrói seu símbolo,
vai apreendendo o mundo.

Para o autor, a brincadeira pode ter papel fundamental no desenvolvimento da criança. A partir da ideia de que o
aprendizado se dá por interações, o jogo lúdico e o jogo de papéis, como brincar de “mamãe e filhinha” permitindo que
aconteça uma atuação na zona de desenvolvimento proximal do indivíduo, criando condições para determinados
conhecimentos e/ou valores sendo consolidados ao vivenciar no plano imaginativo habilidade de imaginar situações,
representar papéis, seguir regras de conduta de sua cultura..

Vale ressaltar, quando a criança observa e reproduz a forma como os adultos manuseiam os objetos, o mérito não é
somente a imitação. Cabe também observar que suas ações e experiências do cotidiano passam a ter importância na
sua formação simbólica. Contudo, as crianças notam o adulto e tudo que está a sua volta, a fim de da uma nova forma
àquela ação por considerar que seria melhor de outra maneira, pois esse momento caracteriza um exercício de
reflexão que possibilita que as crianças sintam-se em condição de determinar tais ações por entender ser melhor por
algum motivo.

Essas afirmações vem ser ratificadas por Lopes (2013), a fim de enfatizar as vivências e construções das crianças,
assim, conseguem subverter as lógicas espaciais organizadas pelos adultos. Deste modo, compreendem o espaço da
maneira delas, na sua lógica, e por isso as lógicas espaciais criadas por adultos divergem, possibilitando que elas se
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sintam desafiadas a criar uma lógica espacial que incluam suas noções espaciais imaginarias e traduzidas segundo as
representações simbólicas.

O brincar é cultural e as crianças vão apreendendo, e com isso adquirem conhecimentos a partir do externo e aplique
conhecimentos já existentes na fase em que se encontram. Elas avançam no aprendizado espontânea que cabe a
escola de Educação Infantil, validar as interações e os sinais da construção simbólica que ocorrem nesses momentos,
para isso ocorrer precisa proporcioná-las mais autonomia em suas ações, o que deve ser evitado é domesticá-las.
Será preciso criar estratégias que possibilitem apreender essas construções simbólicas e seus avanços na rotina de
sala de aula.

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da
autonomia. O fato de as crianças, desde muito cedo poderem se comunicar por meio de
gestos, sons e, mais tarde, representarem determinado papel na brincadeira, faz com que
ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação
(REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 29).

É comum o adulto referir-se as brincadeiras das crianças como algo que não é importante; muitas vezes,
interpretam-se as brincadeiras como um mero passatempo, mas os profissionais de Educação Infantil sabem que é,
uma necessidade física e cognitiva das crianças. Um processo de construção simbólica que repercutirá na vida delas
para sempre, sem contar que a brincadeira gera a imaginação, que possui grande relevância na sua construção
simbólica.

O lúdico, segundo Brougére, (2002, p. 26) é uma experiência acumulada do período de bebe até a cultura lúdica.
Quando a criança abrir a porta do jogo ocorrerá o envolvimento intenso. Essa construção simbólica através do lúdico
possibilita avanços importantes na sua cognição e para interação com o/no espaço escolar.

As crianças necessitam ter o direito de explorar os espaços físicos sejam na escola ou não. Precisam desse contato
com os objetos que estão inseridos no espaço que os levem à curiosidade. Isso é orgânico e biológico. Às vezes,
ocorrem discussões entre as professoras na Educação Infantil, sobre as crianças que movidas talvez por um
sentimento de proteção entendem que elas não podem ficar no pátio de forma livre por uma questão de segurança,
tirando muitas vezes a possibilidade de construírem sua espacialidade naquele lugar.

Entretanto, o cuidado não deve exercer uma postura excessiva que venha impedir o direito da criança explorar os
espaços, o que garante o crescimento biológico e cognitivo. Pensando nisso, faz-se necessário dizer que a brincadeira
de faz de conta é um processo de cognição muito importante, através desse processo as crianças começam a se
inserir no meio social, com a possibilidade de alterar ações que lhe convém.

Convém salientar, existem pesquisas que apontam a não valorização do lúdico por professores de Educação Infantil,
Alves e Sommerhalder (2010) fizeram um estudo sobre o lúdico e sua importância para a aprendizagem, e segundo a
pesquisa, os professores não consideram o lúdico como fator importante para o aprendizado das crianças, mesmo
presente na escola, é considerado como passatempo ou recreação.

O lúdico não é passatempo. Para Ramos (2003) a criança consegue transcender sentimentos e fatos ao reedificar de
maneira única e própria através da construção simbólica, conquistando diferentes formas de apreender e apresentar o
real, ao apresentar o real a partir de seu olhar. As crianças são inseridas em um contexto social e cultural e aos
poucos vão internalizando esses aspectos sociais e culturais. Diante desse estudo, identificamos que não é um
processo simples vivenciar a construção simbólica, exige repetições e complexidades, servindo também como
estimulo para que ocorram avanços na linguagem oral, inteligência e a criatividade.

Tanto para Piaget (2014), quanto para Wallon (2010) o brincar, a motricidade, o lúdico e o jogo precisam fazer parte
do contexto da criança para que possa vivenciar sua infância. A construção simbólica ocorre na criança, sem precisar
do adulto para fazer acontecer, mas é necessária a compreensão deste sobre o que está ocorrendo no mundo
imaginário e atividades reais e a valorização das necessidades físicas, psíquicas, sociais e emocionais da criança.
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Segundo Wallon (2010), afirma que o ato motor, afetivo e a inteligência são indissociáveis. Sabendo-se que a criança
precisa utilizar sua motricidade, não se deve reprimi-la, pois cada vez que ela a utiliza vai possibilitar a construção
simbólica. O autor apresenta a relação entre músculo e o cérebro como uma junção capaz de potencializar o
desenvolvimento do pensamento. A construção simbólica é formada na criança a partir da substituição de algum
objeto ausente ou através da necessidade de vivenciar seu cotidiano de outra forma, pautando-se em algo ocorrido no
seu dia a dia.

A escola de Educação Infantil se torna responsável pela criança, as quais vivenciam esse espaço escolar. Assim,
pode desbravar o mundo e o desconhecido e exercitar as subjetividades existentes no seu cognitivo e contribuir com o
espaço no qual está inserida. Segundo Vygotsky (2000) esse estágio da criança é uma dos mais complexas porque
exige um esforço enorme da criança em associar pensamento+linguagem que gera em alguns momentos ação. O
acesso à linguagem, demandará mais esforço cognitivo desses sujeitos.

Vale dizer ainda que o autor, em seus estudos observou que as crianças com mais idade, escutavam, pensavam e
refletiam, mas suas respostas ainda se encontravam em um nível egocêntrico. Vygotsky (2000) considera a linguagem
o principal instrumento simbólico da criança, o que a torna muito importante para todo processo de evolução da
cognição. A relação entre interno e externo se completam, fazendo com que a linguagem desabroche em cada fase. O
autor ainda ressalta que a função da linguagem é comunicar, mas a criança precisa esforçar-se muitas vezes, sem ter
consciência desse esforço. Elas são muito criativas e a partir das brincadeiras, criam e reinventam o espaço, que
começam percebendo de forma gradativa a cada vivência.

Outro ponto importante é que Montoito e Leivas (2012) apontaram que Piaget (2014), apresenta em seus estudos a
ideia de cooperativo: explicando que uma ação para ser desenvolvida por uma criança e um adulto pode gerar um
sentimento, na criança, de coação, mas se essa criança for desenvolver essa mesma ação com outras crianças não
terá esse sentimento. É preciso salientar que muitas vezes os equívocos provocados pelos professores têm como
objetivo o acerto e desejo que os alunos aprendam. Algumas vezes, as crianças não compreendem o que o professor
deseja naquela atividade desenvolvida. Também é possível reconhecer que os adultos nem sempre compreendem as
construções simbólicas apresentadas pelas crianças e nem percebem suas ações e linguagens. Por isso, a relação
das crianças com crianças é mais intensa por pertencerem ao mesmo mundo imaginário.

Teixeira e Volpini (2014) destacam os equívocos dos professores de Educação Infantil, enfatizando que precisam
proporcionar nas rotinas observações voltadas para CS da criança em relação ao espaço, para assim, junto a elas
possibilitar avanços na sua formação simbólica. Esta crítica vem corroborar as discussões e reflexões que essa
investigação deseja proporcionar as professoras de Educação Infantil da Escola Municipal Alto da Cachoeirinha
Nelson Maleiro, do município de Salvador/Bahia.

Segundo Montoito e Leivas (2012), um dos motivos do obstáculo refere-se à formação dos professores, por considerar
que muitas vezes não ocorre um aprofundamento sobre o cognitivo, afetividade, motricidade para melhor entender a
relação da criança com o mundo. Entendemos que as formações precisam ser mais direcionadas aos estágios nas
crianças, por isso a importância desse estudo sobre a construção simbólica na criança e a interelação socioespacial
que ocorre no pré-operatório como forma de potencializar o que se compreende sobre esse estágio e atrelá-lo às
práticas pedagógicas.

[...] Wallon esperava, desde o início, que cada professor fosse formado para a prática
pedagógica e beneficiado por uma especialização em psicologia infantil. Não deveria existir
motivo de confusão entre psicólogos escolares com os conselheiros de orientação que
oferecem assessoria para todos, sem substituí-los; nem com especialistas da reeducação
da linguagem ou da psicomotricidade e, ainda menos, com os psicoterapeutas
(ALFANDÉRY, 2010, p. 20).

Como contribuição, Wallon (2010) enfatizou sobre a necessidade dos professores de Educação Infantil terem estudos
que aprofundem sobre o reconhecimento das construções simbólicas com aumentando a capacidade para identificar
várias ações das crianças. Entendemos o quão importante será haver instituições capazes de compreender que não
basta somente uma formação em pedagogia, mas também uma formação voltada para criança com o intuito de
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investigar a construção simbólica na criança em diferentes contextos, como forma de buscar aproximar o adulto da
escola de Educação Infantil, da criança.

Verificamos a necessidade de nortear o Projeto Político Pedagógico (PPP), Planejamento Pedagógico, Planos Anuais,
Projetos e ou Sequencia Didática. a partir das discussões das crianças, das suas vivencias, suas ações e suas
representações simbólicas.

Todas as contribuições de Piaget são de fundamental importância para compreender o desenvolvimento cognitivo, até
porque em seus estudos é possível identificar que a construção simbólica é uma etapa da vida humana que é
evidenciada no estagio pré-operatório na criança. Através dela ocorre o desenvolvimento do pensamento, seus
estudos vêm corroborar com esta investigação, e esclarece que o simbolismo inicia a partir das ações individuais e
aos poucos ocorre a interiorização possibilitando a imitação, esse processo não é tão simples e exige um certo tempo
para que ocorra a transição do individual para a repetição. A conquista do simbolismo primário da espaço para um
simbolismo mais elaborado servindo para formação das representações. Dessa forma, quando a transformação
interna ocorrer, a criança ao invés de representar um barco com um pedaço de madeira constrói o próprio barco, e o
jogo simbólico desempenha o papel da própria imitação. Para o autor a passagem da inteligência sensório-motor para
inteligência representativa ocorre através da imitação, gerando a interiorização até conseguir brincar de faz-de-conta.

Uma vez internalizada a imitação às imagens são elaboradas, transformando-as e possibilitando o pensamento da
imagem representativa, Piaget (2014). Possibilitando maior acesso a linguagem e ao pensamento. Nesse processo a
criança começa a transportar imagens sobre o mundo para sua mente. De posse da inteligência representativa a
criança consegue modificar na mente e no espaço físico a imagem que deseja.

Na medida em que as crianças ganham o desenvolvimento físico também adquirem as interações socioespaciais. As
interações socioespaciais é um processo continuo e duradouro, que ocorre a partir das relações dos seres humanos
com o mundo. O mundo é feito pelos corpos e as crianças possuem o poder de criar suas historias no mundo através
dos seus movimentos feitos através do corpo.

Os estudos de Piaget (1974), demonstram inquietações na busca da identificação de que maneira ou forma ocorre à
inteligência na criança. O autor aborda os esquemas mentais, destaca o esquema sensório-motor e o processo de
assimilação mental, informando que este ocorre desde a fase que antecede a fala e que gera um ciclo entre a
construção do sensório-motor que, em seguida é reconstruído pela representação nascente e que a inteligência é um
processo mental. Salienta que o processo de repetição é tão importante para a melhoria da sucção do bebê ao
mamar, como repetir varias vezes determinada ação ajuda no processo de assimilação do cérebro até ocorrer o
processo de acomodação.

Intuímos que esses buscam incessante sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, consequentemente, abordam
todos os fatores que estão interligados à cognição. É um campo complexo analisar as representações que as crianças
têm sobre o mundo, sua relação com o externo e o interno, se conseguem separar o real do imaginário e da
brincadeira para assim compreender como identificam esse processo. Mesmo com toda complexidade da proposta, do
autor em questão, é relevante para as crianças e para os profissionais que trabalham com crianças, proporcionar uma
relação de proximidade e de conhecimento pelo adulto sobre o que é ser criança.

Uma das maneiras utilizadas pelas crianças na construção simbólica se da quando ela consegue transformar o mundo
adulto em um mundo simbólico, conforme desejar. O brincar é um processo de interação, reflexão e ação; É nesse
momento que fazem uso das suas criatividades, por isso cremos que o jogo simbólico precisa ser alimentado nas
escolas de EI, segundo as autoras. É aconselhável que os professores acompanhem os diferentes momentos de
construção simbólica. Durante as brincadeiras é possível obter avanços nas observações e registros. O fato de
estarem na escola já as favorece alguns aspectos, como socialização e o desenvolvimento de aspectos psicomotores.

Piaget (2014) nos concede entender a relação da criança com o espaço e demonstra em seu estudo que as crianças
apresentam a descrição de como sai do momento topológico, passa pelo processo projetivo e seguem para o
euclidiano, ressalta-se que todo início surge com o sensório-motor. A imagem também estudada por Piaget (2014) e
explica que a imitação interiorizada serve de apoio do pensamento, evocando o interior. Já a imagem espacial trata-se
dos movimentos e suas relações com a imagem e a percepção. O sensório-motor é responsável por todas as funções
das operações mentais e das imagens, cada uma tem suas especificações. Para complementar essas constatações,
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Oliveira (2005), apresenta a importância dos órgãos sensoriais, ao dizer que todo ser humano entra em contato com o
mundo espacial através da percepção visual, tátil e sinestésica[1].

Para Piaget (2014), o espaço é construído na criança a partir dos dois anos no estágio sensório-motor, uma conquista
de inteligência das mais importantes, sendo um processo progressivo. As crianças nesse estágio exploram o espaço a
partir das vivenciais e das suas ações, entretanto, ainda não possui a função simbólica por isso não consegue
representá-las ou reconstruir, por isso ele enfatiza que a construção simbólica nasce na criança a partir dos dois anos
e logo em seguida vem o estágio pré-operatório, no qual a criança começa a identificar o objeto e o acontecimento
concebendo espaço a função simbólica.

Em cada contexto, os atores específicos de um espaço, interagem e constroem suas relações espaciais, fazendo com
que esse espaço se torne único, através de suas características tanto físicas quanto imateriais. Por isso consideramos
papel essencial da escola nesse processo de construção simbólica da criança no espaço.

Os espaços são feitos dos olhos das pessoas, das ações, das nossas vivencias, dos nossos valores, gerando em
cada espaço físico a sua cultura, o possibilitando especificidades únicas de cada lugar. Cada espaço físico tem sua
própria dinâmica, tem seu ritmo gerando aquele espaço.

Diante dos estudos de diferentes teóricos, pode haver uma sensibilização para com as crianças ao perceber que não
é um processo simples lidar com as censuras, sanções que os adultos e a escola impõe as crianças de maneira,
muitas vezes brusca. É preciso reconhecer que a sociedade atual apresenta avanços nos estudos sobre as crianças,
mas se faz necessário outros estudos sobre ela, como forma de buscar avanços, a fim de tentar amenizar ideias
equivocadas a seu respeito e, ampliar discussões sobre as necessidades como o jogo que faz parte das suas funções
biológicas.

Compreender e representar o mundo implica uma relação dialética entre o cognitivo e as relações sociais da criança
com o espaço. Na educação infantil, as noções básicas das relações espaciais, de alguma forma estão presentes em
seu cotidiano, seja em casa, na rua onde mora ou por meio de filmes e/ou livros. Suas construções sociossimbólicas,
associadas às vivências na escola, resultam em uma aprendizagem formal. Segundo Gurgel (2009), a criança utiliza
suas noções espaciais ao remontar cenas[2] domésticas quando brinca de casinha, por exemplo, ou ao ouvir contos
de fadas e imaginar como seria assustador o castelo da bruxa. Convém ressaltar que um dos pontos áureos da
construção simbólica é possibilitar que as crianças exercitem seus desejos, e a lidam com seus conflitos imaginários
de maneira que sirva para identifiquem os conflitos existentes no mundo real.

Essa ideia de cena é corroborada com a ideia de Gurgel (2009), ao defender que, tanto o imaginário quanto o espaço
estão presentes na formação simbólica da criança. Não é uma tarefa simples, mas exigirá dos professores de
Educação Infantil, um esforço no sentido de refletir sobre a criança e compreender o seu olhar sobre o mundo. Na
Educação Infantil, Lopes (2009, p. 42), diz que a interação das crianças com o espaço vai muito além do que se sabe.
As crianças são autoras de suas paisagens e também da constituição do território; são construtoras e não somente
repetidoras das ações dos adultos. Por isso fazem uso, com muita propriedade do seu imaginário, transformam
objetos e pessoas segundo a sua lógica, são não apenas autoras das suas imaginações, mas também das suas
ações no espaço em que estão inseridas.

No debate sobre a construção do simbólico na criança de Educação Infantil, inferimos que nas relações sociais e
afetivas, nos espaços escolares, o papel do professor tem importância fundamental para o desenvolvimento desses
sujeitos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a (LDB), a educação básica, em particular a Educação Infantil,
deve perder seu caráter, primordialmente, propedêutico e refletir uma visão mais ampla de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos, segundo a qual, cada idade tem importância em si, como fases de constituição de
sujeitos, de vivências e socializações no processo de construção de valores e identidades.

Já no documento oficial, Referencial Curricular para Educação Infantil (RCNEI)[3], constata-se que essa realidade
nacional diversa e desigual foi acompanhada, nas últimas décadas, por meio de debates a respeito de varias
concepções sobre a criança, educação, atendimento institucional e reordenamento legislativo, determinando a
formação de um novo profissional para responder às demandas atuais de educação da criança de 0 a 6 anos.

Nesse sentido, (Kramer 2011, p. 69-85), as crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil: educação
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infantil e/ou fundamental, os adultos que acompanham as crianças principalmente de EI, precisam levar em conta a
singularidade das ações infantis, o direito à brincadeira e à produção cultural. Significa que as crianças devem ser
atendidas nas suas necessidades, de aprender e a de brincar, e que tanto na Educação Infantil quanto no ensino
fundamental, os professores se torne a cada dia mais capazes em ver, entender e lidar com as crianças como
crianças e não só como alunos. Nessa modalidade de ensino, o trabalho pedagógico do professor exige estar atento
às sinalizações das crianças por meio de suas representações e ações no espaço social, seja familiar, escolar, de
lazer, entre outros.

Entende-se então, que essas ideias estão alicerçadas no processo de construção de conhecimentos significativos
produzidos nas interações e vivências em empreendimentos, na busca de respostas às perguntas que os alunos se
fazem. Assim, as percepções e concepções das crianças da Educação Infantil, muitas vezes, não dialogam com
aquelas dos professores, situação que passa pela formação de profissionais, professores e gestores, tornando-se um
desafio com muitas facetas que exige a ação conjunta das instâncias municipal, estadual e federal, nas necessidades
e possibilidades de atuação, na formação continuada.[4]

Para fundamentar esta reflexão e auxiliar no processo de formulação do problema de pesquisa desse estudo,
apresentamos alguns resultados de estudos que demonstram os entraves que os alunos encontram entre a apreensão
e a representação do espaço. Cumpre elencar alguns pesquisadores que estudam essa temática: Hank (2006);
Rodrigues (2009); Gusso e Schuartz (2005); Lira e Rubio (2014); Vale (2011), chamam a atenção para as brincadeiras
na Educação Infantil, enfatizando a relação da criança no tempo e no espaço. Entretanto, nota-se que esses
trabalhos, na sua maioria, têm abordado os sujeitos, quase sempre isolados do seu contexto sociocultural e histórico.

Em um artigo de Sá (2010), Um olhar sobre o trabalho educacional de Reggio Emilia[5]. A escola Reggio Emilia,
trabalha com criança de 0 a 6 anos, fundamentada na teoria da representação simbólica na criança a partir de Piaget
(1970), utiliza-se a pedagogia da escuta da criança. Em um dado momento, Malaguzzi[6] (1999), passou a
acompanhar esse processo educativo na intenção de aprender com as crianças. Sá ainda afirma que todo trabalho
pedagógico desenvolvido nessa escola parte do desejo da criança, os projetos surgem alimentados por esse desejo.
Os professores envolvidos na escola são estimulados a observar a criança e apreender suas representações
simbólicas apresentadas através de seus movimentos ou ações.

O estudo de Bomtempo (1999), intitulado Brinquedo e Educação na escola e no lar, aborda a importância de encorajar
as crianças a exercerem diversos tipos de brincadeiras, espontâneas e/ou dirigidas, a fim de possibilitar avanços
cognitivos e físicos para sua formação simbólica. Sendo necessário respeito dos telespectadores a esse momento de
extrema importante para toda vida (Assis, 1984).

É fato que a escola, como espaço social contribui em parte para o desenvolvimento de competências no ser humano,
desde a fase de criança, passando pela adolescência até a maior idade. Nesse sentido, segundo Bomfim (2004), a
constituição social do sujeito se estrutura nos diversos espaços sociais, como família, escola, trabalho e lazer, por
meio de suas relações e práticas socioespaciais. Logo, mais que um espaço de compromisso com a aprendizagem
formal, a escola tem como diretriz auxiliar na constituição de sujeitos críticos, reflexivos e criativos.

Esse esforço cognitivo que as crianças desenvolvem ao exercitar o simbólico passa a ser responsável em desenvolver
habilidades, como o jogo entre objeto/espaço. De acordo com as vivências dos alunos em seu dia a dia, a relação
espacial sendo estruturada e, assim assimilando e acomodando diversos fatores culturais que os ajudam na
construção da sua identidade.

Verificamos nos estudos apresentados por Bomtempo (2005), questionamentos sobre o papel do brinquedo e da
brincadeira na Educação Infantil e ressalta a importância dos trabalhos de Bruner (1976) e Vygotsky (2000) em
considerar os pressupostos sociais, como um dos determinantes fatores na Construção Simbólica nas crianças.
Também aponta que esse momento da criança em uma unidade escolar de Educação Infantil, possibilita inúmeros
avanços que os levem a uma Construção Simbólica do espaço, quando passam a compartilhar esse espaço com os
colegas. Outro ponto ocorre nos momentos de contato com os objetos. Essa relação da criança com o objeto serve
para o campo do imaginário, possibilitando que criem, reconstruam e idealizem, cabendo dizer também que no
momento que estão vivenciando o imaginário não se pode entender como um momento transcendental, as crianças
possuem consciência de que estão atuando em um momento de criação através do imaginário, mas que não é real.
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Diante do exposto, há de se refletir que as crianças se sentem impotentes diante de diferentes situações existentes no
mundo real e que as incomodam, por isso muitas vezes desejam alterar determinado acontecimento ou talvez lhes
estimulem a pensar de outra forma. Esse pensar perpassa as representações construídas a partir de situações do seu
cotidiano usando o seu imaginário. Logo, é possível afirmar que as construções simbólicas feitas pelas crianças
podem permitir apreender imagens sociocognitivas sobre suas interações sociais no espaço escolar. Para que estas
construções sejam utilizadas de forma apropriada no processo de desenvolvimento integral desses sujeitos, faz-se
necessário entender a criança no seu mundo e não na perspectiva do adulto. Assim, entender a escola como espaço,
onde a criança se desenvolve, implica em pensar a construção simbólica e sua relação com o imaginário, a fim de
contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras.

CONSIDERAÇÕES

A Educação Infantil é fase de extrema importância para o desenvolvimento da construção simbólica através das
brincadeiras, visto que, com o crescimento, as noções de espaço passam a ganhar novas dimensões. A constituição e
êxito para compreensão do espaço exterior, enquanto adulto, será formulada a partir de questões apreendidas nos
estágios, tendo a noção de alteridade como um simples exemplo.

Entendemos que durante a infância são construídas noções espaciais e processos cognitivos basilares à formação do
sujeito. Desta forma, ratificamos que as experiências e vivências da criança no espaço é o ponto de partida para o ato
de educar, uma vez que quando feito um trabalho contextualizado, a criança poderá refletir a partir do que viu, ouviu e
aprendeu. Dessa forma, a Educação Infantil é de extrema importância para o desenvolvimento da construção
simbólica visto que, com o crescimento, as noções de espaço passam a ganhar novas dimensões.

Dessa forma, é preciso promover um ensino na Educação Infantil que proporcione as vivencias das crianças o
conhecimento da rua onde mora e da rua onde fica a sua escola, poder perceber diferenças e semelhanças entre elas,
poder observá-las no seu dia a dia e assim ir construindo um poder mais consistente da percepção do espaço onde
vive. Assim, construção simbólica da criança é tão importante quanto a aprendizagem da escrita e da matemática,
pois a mesma contribui para que os alunos possam ter definidos e fundamentados da interação socioespaciais em que
vive, pois é através do espaço cotidiano e da reflexão que a criança poderá entender um pouco da dinâmica do
espaço organizado fora do ambiente escolar.

Cada espaço social assumem suas características próprias, pois os sujeitos que as compõem são único. As crianças
precisam vivenciar sua territorialidade como forma potencializadora da sua formação identitária, enquanto
protagonistas podem construir formas simbólicas a sua relação socioespacial na escola de Educação Infantil, mas
para isso ocorrer segundo Lopes e Vasconcellos (2006), a escola precisa ser parceria nesse momento de
descobertas, de reestruturação de alteração da geografia, por fazer parte do seu processo de desenvolvimento
simbólico dessas crianças.

Esses autores definem o conceito de território como espaço de uso que é demarcado, gerando afetividade, relações
de trocas e formando identidade. Isso é de extrema importância para compreender que as crianças, de diferentes
territorialidades, adquirem suas características sociais, culturais e emocionais, elaboradas a partir daquele contexto.
Suas diferenças e características proporcionadas pelo lugar, pela sociedade pertencente nortearão os sujeitos que
vivenciam interação socioespaciais, mas isso não quer dizer que não ocorra diferentes formas de pensar e agir em um
espaço que é composto de heterogeneidade. As crianças são especialistas nas dinâmicas para identificar as regras e
os limites, mas muitas vezes se sentem desafiadas a fazer diferente, a reorganizar o que parecia organizado, cabendo
criar, inovar, reinventar novos mundos, novas geografias e novas territorialidades dentro das existentes,
potencializando o imaginário e a produção simbólica através de suas ações.

É necessário romper dificuldades que se fazem presentes no contexto escolar, a fim de possibilitar um crescimento
para os professores/pesquisadores e para as crianças. Esse rompimento é gradativo e acumulativo e que faz parte
das vivencias ao pensar a criança, a infância e o espaço não é uma tarefa simples, exige intensa reflexão e estudos.
Para Teixeira e Volpini (2014), será preciso buscar compreender todo o processo de construção simbólica da criança.
Considera-se que, além de observar as brincadeiras e identificar as construções simbólicas, precisamos mergulhar no
mundo imaginário como forma de conquistá-las, tornando-as mais próximos do conceito e mais compreensível a esse
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mundo que pertence às crianças.

[1] Trata-se segundo o dicionário online de uma pessoa que se comunica através da ação corporal.
[2] Nesse texto, o termo “cena” adquire o caráter subjetivo, na perspectiva da projeção de imagens do mundo
projetadas pela criança, no terreno da performance, nesses espaços de brincadeira que são reais e objetivos. Ou seja,
as cenas são performances especializadas onde as crianças são ao mesmo tempo espectadoras e protagonistas,
potencializando e representando por meio de símbolos aquilo que elas imaginam (MAGALHAES E MARINHO, 2014).
[3] O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil deve ser entendido como uma proposta aberta, flexível e
não obrigatória, que visa a estruturação de propostas educacionais adequadas á especificidade de cada região do
país. Disponível em: pedagogiaaopedaletra.com/rcnei-referencial-curricular-para-educacao-infantil.2013. Extraído em
24/11/2016.
[4] Em serviço ou em exercício, como se tem denominado a formação daqueles que já atuam como professores, tanto
na formação inicial como no ensino médio ou superior.
[5] Reggio Emilia é uma cidade que fica ao Norte da Itália, após a segunda Guerra Mundial, os pais tinham
necessidade de encontrar um espaço para as crianças devido ao aumento da oportunidade de emprego para
mulheres e uniram-se em prol desse lugar e assim em 1963 nasceu a primeira escola de educação infantil na Itália.
[6] Malaguzzi (1999), formado em pedagogia, foi um dos voluntários nessa conquista da escola Reggio Emilia e os
pais o escolheram como representante da educação infantil por praticar uma pedagogia a partir do diálogo com toda
comunidade escolar e local. Também é o autor do livro: As cem linguagens das crianças, que retrata toda dinâmica da
escola.
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