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PESQUISAS DO UNIVERSO INFANTIL 

 

O repertório de conhecimentos relativos à criança e à compreensão do seu 

desenvolvimento integral é ainda, apesar das inúmeras pesquisas produzidas sobretudo 

no século XX, um campo de estudos com muito por ser compreendido e desvendado. 

Têm sido realizadas pesquisas e interpretações do universo da criança sob diferentes 

óticas, todas visões extremamente importantes de serem experimentadas como base 

para a compreensão do ser humano. Porém, temos nos distanciado daqueles que 

pretendemos melhor compreender: chegamos na criança com verdades que vestimos 

como uniforme, ingênuos para a possibilidade de “ouvir, olhar, observar e ver” o que 

acontece com aquela(s) criança(s) ou grupos que estão à nossa frente. O ato de ouvir e 

observar já seria um grande passo para nos desvencilharmos de verdades 

preconcebidas e podermos ter, nós educadores, a coragem de criar um referencial 

específico do grupo que acompanhamos no dia a dia. Ao franquear esta porta, iremos 

nos deparar com um universo repleto de tesouros que irá nos revelar linguagens pouco 

conhecidas por nós: as linguagens simbólicas das quais trataremos neste artigo. 

 

É importante e possível ampliar a nossa perspectiva a partir da leitura do 

mundo sob quatro caminhos do saber ou do conhecimento: 

 – O do conhecimento analítico, científico, no qual o conhecer dos nossos sentidos está 

apoiado na lógica científica que tenta descobrir a identidade objetiva do mundo 

concreto.  
 – A abordagem do conhecimento ecológico, a ciência das interações ou das relações, o 

conhecer do movimento que liga a parte com o todo e reconhece como primordiais a 

coletividade com seus vínculos sociais e ecológicos.  
 – O conhecimento simbólico ou ciência do significado, a percepção das forças 

formadoras invisíveis do ser: trata de uma realidade abstrata, não material e não 

interativa fisicamente.  

 –O conhecimento operativo, transcendental ou ciência dos vínculos: mostra que o 

símbolo transforma o ser que entra em contato com ele de forma com que todo 

conhecimento seja também um nascimento. Esta abordagem trata de uma realidade 

abstrata, não material e não interativa fisicamente.  
O mundo ocidental conhece muito bem a primeira forma de leitura da realidade 

e começa a perceber a segunda. A terceira inclui uma geografia do imaginário, a forma 

como os mitos, os contos e os sistemas analógicos veiculam as grandes imagens 

metafóricas que nos ajudam a decodificar este mundo do significado. A quarta leitura 

leva-nos diretamente ao mundo ainda misterioso dos arquétipos em ação.  

 

 



LINGUAGENS SIMBÓLICAS 

 

Os símbolos são expressões profundas da natureza humana: eles têm um 

grande poder de evocar, já que se dirigem ao nosso intelecto, às nossas emoções e ao 

nosso espírito. O seu estudo é o estudo da humanidade.  

O símbolo é uma das possibilidades de significação oculta de uma 

expressão, da representação de uma idéia, de um conceito, de um ser, de uma 

emoção ou de um objeto que pode adquirir formas concretas (uma pintura, uma 

obra de arte, um texto, uma poesia) ou abstratas (um movimento, uma 

expressão corporal ou gestual, uma brincadeira, um sonho, um relato de 

imaginação ativa).  Esses dois tipos de representações surgem sob a forma de 

imagens externas, aquelas que provêm do interior da criança e que tomarão 

forma de imagens externas quando expressas através da arte, do movimento, 

do gesto, da brincadeira, da palavra, da escrita, etc. 
A linguagem é um meio através do qual os seres humanos tentam se comunicar, 

se expressar. A linguagem mais direta é a palavra, a linguagem verbal, nem sempre a 

mais autêntica, a mais verdadeira ou a mais expressiva das nossas profundezas, da 

nossa sacralidade. 

Existem outras linguagens, as simbólicas, linguagens não verbais com as quais 

viemos a este mundo, permeadas de símbolos. Não são diretamente compreensíveis ou 

transparentes. Nos convidam a olhar através delas, além delas. Essas linguagens 

apresentam-se via imagens e através delas podemos entrar no mundo do ser humano 

com profundidade. Dentre elas podemos citar a linguagem dos sons, a do toque, a da 

fala e da escrita, a dos cheiros, a dos sabores, a da arte, a do brincar, a dos gestos, a 

dos sonhos. 

 

Precisamos criar uma geografia do imaginário, uma nova gramática, re-significar nosso 

repertório, criar um novo léxico e instrumentos de tradução dessas linguagens 

simbólicas. 

 

UMA GEOGRAFIA DO IMAGINÁRIO 

  

Experimentemos um olhar analógico e metafórico para começar a ter uma 

inserção neste universo simbólico.  

Tomemos como ponto de partida as crianças e suas expressões, seus “dizeres”:   

os dados concretos que nos fornecem os conteúdos para as nossas pesquisas. Temos 

aqui “imagens vivas”, a possibilidade de apreender momentos, processos e produtos 

que dizem, que falam, que expressam o que a criança está vivendo, sentindo, 

percebendo sobre quem ela é. 

Ao desenhar, pintar, sorrir, chorar, mostrar sua raiva, ficar doente, brincar, 

tocar, cantar, abraçar, sonhar, se movimentar, prestar atenção, olhar, perguntar, 



guardar um segredo, construir um brinquedo, mentir, se retrair, se soltar, agir, falar, 

escrever; enfim, ao SER ela mesma, a criança está nos dizendo, está se colocando, se 

expressando. 

 Mas, na maior parte das vezes, nós não conseguimos (ou não sabemos) ouvi-la, 

olhar para ela e muito menos vê-la, compreendê-la. 

 Dentre os recursos possíveis, as linguagens simbólicas permitem-nos adentrar o 

universo infantil: o desenho, as artes plásticas em todas suas formas, a brincadeira, a 

expressão musical, a palavra, a expressão corporal, o gesto, o movimento, as atitudes 

e posturas, as reações emocionais, o conteúdo onírico, enfim, a ludicidade permeando 

toda e qualquer atividade. Embora estas sejam propostas já utilizadas em algumas 

situações educacionais, ignoramos que temos em mãos um riquíssimo repertório de 

pesquisa para o aprofundamento e um maior conhecimento da criança. 

 

UMA METODOLOGIA DE LEITURA DAS LINGUAGENS SIMBÓLICAS 

 

Apresento uma estrutura básica para uma metodologia de leitura das 

linguagens simbólicas da criança: 

1 - Parte-se da “fala” da criança: da seleção das situações, imagens, processos ou 

produtos; 

2 – Segue-se a observação: há necessidade de aprendermos a observar à criança, suas 

imagens e suas produções, no sentido de ampliar e aprofundar nosso olhar; 

3 - O registro é fundamental em todas as situações: há dois tipos de registros:  

* o do que vemos: precisamos nos apropriar de variadas técnicas em função de cada 

situação – fotos, relatos, filmes, gravações, etc;  

* o do que percebemos: a re-ligação com nossos sentimentos, nossas intuições e 

insights. 

4 - Segue-se o exercício da leitura: Há dois tipos de leituras:  

* a concreta (o que vemos concretamente); 

* a simbólica (o significado do que vemos). 

5 - É fundamental o estágio do diálogo e da troca com outros “leitores”: estas 

informações que podem vir de outros observadores, dos pais ou de outros 

especialistas irão ampliar e oferecer uma compreensão mais profunda da criança. 

6 - Os estudos teórico-científicos irão nos proporcionar um embasamento 

fundamental e complementar as nossas constatações e leituras. 

 

Nesta proposta o tempo precisa ser medido a partir, não dos relógios 

apressados do “nosso tempo”, mas do tempo da criança, o necessário para que ela 

possa se expressar. 

 O espaço precisa ser adequado à faixa etária ou à situação proposta. 

Os materiais de apoio devem ser suficientemente variados para que as crianças 

possam, de forma autônoma, escolher pessoas, objetos, brinquedos ou situações de 

expressão. 



REFLEXÕES FINAIS / PESQUISAS INICIAIS 

  

Estas propostas de inserção no universo simbólico das crianças requerem a 

ampliação e o aprofundamento da nossa visão sobre a vida da criança. Estou convicta 

da necessidade de se criarem condições muito particulares no trabalho ou na 

convivência cotidiana junto às crianças: tanto para termos uma situação básica para a 

pesquisa quanto para oferecer a elas a oportunidade de poderem se expressar e 

terem espaços para serem elas mesmas, espaços estes cada vez mais raros, mas tão 

necessários nas suas vidas. Afinal, são estas as linguagens com as quais o ser humano 

inicia seu caminho de vida humana dizendo quem ele é. 

  Fica aqui mais uma contribuição para a compreensão do universo oculto, 

simbólico, não verbal das profundezas da criança, propondo e convidando ao estudo e à 

pesquisa no caminho para uma infância mais humana e significativa. 
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