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o objetivo primordial deste tTabalho é articular níveis de consideração 
~breo íenômeno imitativo: um que investiga seu papel noprocesso interacional 
de crianças pequenas (1 a3 anos) e o outroquetTataa imimção como constitutiva 
da função de representação e do processo de diferenciação eu-outm. Como objeti
vos secruldários pretendeu-se discutir: a) os critérios empíricos empregados 
comwnente para a identificação da. ação imitativa e b) evidenciar /I. relevância de se 
tomar O episódio inter~tivo - e não apena.~ a ação imitativa - =0 unidade de 
análise para a consideração do fenômeno imitativo. 

A discussão sobre o papel da imitação na ontogênese da criança aparece 
em contextos teóricos que tentam explicar 05 mec:anismos de estruturação da repre
sentação (d. WallOll, 1979, 1986a; Piaget, 1975; Piaget e Inhelder, 1980). Esta dis
cussãu inicia-se com a dificuldade de se dlegar a um acordo conceituaI sobre o que 
éimitação. 

Wallon (1979) coloca o problema chamado a atenção para duas fonnas 
di~tintas de conceituar a urutaçio. A primeira diz que /I. imitação é um ato que 
reproduz um modelo, mas isto implica admitir a representação anterior ao ato 
imitativo. Em apoio a esta colocação de WallOll, pode-se mencionar o tTabalho de 
Mcltzoff e Moore (1977) que evidencia comportamentos ímitativos em crianças, 
numa idade muito precoce, onde o poder de representação não existe manifesta-

Uma segunda maneira de definir a imitação é Jl('la semelhança entre dois 
atas, se os seus protagonistas estiverem em situação de observação mútua. Esta 
definição é, aparentemente, ma.is objetíva, porém inclui fen6rnet101! outros que não 
devem ser considerados imitação, oomo, por exemplo, ocomportamento dedois 
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animais famintos que apresentam o mesmo comportamento diante de uma presa: a 
semelhança entre estes comportamentos se deve aodesf"!rtar simultâneo domes
mo instinto. Apesar da situação possibilitar a observação mútua, o que regula o 
comportamento desses animais é a própria presa e não o seu parceiro da espécie. II 
ação para ser considerada imitativa deve, pois, ser regulada f"!lo alvo que lhe serve 
de parâmetro para se indicar a semelhança. 

Wallon (1979) concebe a imitação como umaatividade onde a representa
ção deve chegar a formular-se. As etapM sucessivas da imitação 

"obrigam a reconhecer um estado do movimento, em qu~estedri;az dl se 
Cl.mfundirCilmasreaçÓt:S imediatas tpmliclI$ quell$ drcwllSMl1dasfaum 
surgir MS seus automatismos, l um estado de representaçiio em que o 
movimento a contém jl! antl!S dl ela saber traduzir-se em imagem ou de 
explidtarostraçosde qwe deveriasercompostaH(pp.I37-I38J. 

Wallon (1979) acredita que o ato imitativo surge da atividade postural e 
distingue uma imitação espontânea e uma imitação inteligente. Na primeira, o 
modelo não se impõe como algo exterior ao .mjeito, af"!sar de ter ~urgido sob a 
fonna de percepção, parere-lhe íntimo e o impede ao ato imitativo que complementa 
e restabelece umacordo psioomotor. Na segunda, o ato imitativo distingue-sedo 
modelo: o sujeito decide por imitar ou não algo sentido como exterior a si próprio. 
A paS.'lagem da primeira para a segunda é, porém, um processo lento ecomplexo. 
A imitação int ... ligente t..-nde a estabelecer uma dissociação entre o que é peruobido, 
desejado ou imaginado e o que é efetuado. Essa oposição propicia o plano da 
representação A representação seria, segundo ele, o resultado da duplícação do 
real. ou seja. o desdobramento do pIano do sensível e do COllCI"Cto em um equivalen
te, formado de imagens, de símbolos e de idéias. 

Mas, de que maneira o ato imitativo c~tribui para II. COI\~trução da repre
~entação? Como se dá o desdobramento? 

Seguindo II. interpretação walloniana, entende-se o processo de imitação 
como um estado de fu.~ão e difennciação entre o sujeito e o modelo. E este modelo 
é,aprincípio,ooutro. 

A criança observa ativamente os outros que a atraem.. há uma tendência de 
se uIÚr a eles numa espécie de participação efetiva. Dar se formam os ingredientes 
básicos do processo imitativo: uma constelação perceptivo-motriz ou Wllo. 

plasticidade f"!rceptivo-fOStural. R~tes ingred.ientesse constituem em uma espécie 
de modelo íntimo, agrupando impressões diversas e esparsas nu t ... mpo, numa 
fórmula global. Esta fórmula. em seguida, tende a transformar-se, a efetivar-seno 
meioffsioo, em termos sucessivos, para compor odesenrolardoato imitativo. Apa
rentemente, não existe problema nesta transformação se se OOllceber que a ordem 



dos gestos está implicada no esquema do registro dos mesmos. Mas não é bem 
assim que se interpreta o modelo: ele é concebido como um conjunto, como algo 
organizado que corresponde a uma impressão global. Visto desde modo, ccnstitui
se num problema ofatu de esmiuçá-lo emseus termos sucessivos. Oêxito de wna 
imitação é conseguido quando os gestos se articulam com uma topografia e um 
momento, integrados na realização da totalidade. 

Começa, então, a oposição ao modelo: a efetivação dos gestos exige campa
raçiio e toda comparação exige desdobramento. Mesmo a imitação imediata, na 
presença do modelo, implica a confrontação dos termos sucessivos atuais com o 
seu protótipo, apreendido na totalidade do modelo. O trabalho deve ser dividido 
entre a execução e o controle do ato. Destaca-se deste trabalho a noção de seme-
lhança. 

Para se indicar uma semelhança enão aptrulS recormecê-la, pareo::eexistir 
uma fib'Uração que poderia ser considerada wna representação pr.:ívia. Mas essa 
figuração pode estar longe, ainda, de satisfazer as condições de representação. 
Quaisquer circunstâncias de que resultem uma concomitincia ou outras afinida
dt's podem parecer autêntica semelhança. Entretanto, é possível se reconhecer ai, 
um prelúdio de representação. 

A semelhança é uma qualidade que se desprcndedos objetos, das ações e 
quepenniteuní-Ios, apesar dt'seremdistintos sob outros aspectoe. Na medida em 
que permite associá-los, a semelhança é, em potência, categoria. Inicialmente ela é 
destacada por uma espécie de participação material. Mas é a forma ou outra di
mensão que se comunica e que se tornará a qualidade a classificar. Nas analq,'iaS, 
mesmonas mais simples, são as ações de resultados semelhantes que se convertem 
numa espécie de poder simbólico. 

A similitude dos processos de imitação e de napnaSe!1taçãoinduz a se pen
sar,~m,.nairúluênciaouparticipaçãodoprimeironosegundo.Éevidcnteque 
os dois processos sedesenrolarn em plunos distintos: um noplanomotore o outTO 
no das imagens e dOll ~ímbolos. Ma~ a força da analogia se deve aofato de 011 doi~ 

proce5SOll compartilharem um problema em comum: trnnsformar uma fórmula ín
tima, resultado de uma condensação de impressões e experiências diversas, em 
termos SUCessiV05, logo, devendo ser dimensionada no tempo. 

Continuandono mesmoreferencialle6rico walloniano, o pensamento pa
rece corresponder a um sistema onde as impressões e experiências se delineiam 
como figuras e WlÍdades de consciência sobna um campo diverso e difuso. Imagens 
ou idéias, quaisquer que sejama complexidade de sua realidade, formam um siste
ma simplificado, apreendido pela COl15ciência de uma SÓvez, instantaneamente. 

O desenvolvimento do pensamento implica ele tomar-se di~cur5ivo para 
subsistir e ser utili7.ado em outros momentos, com crutrns realidades. Enquanto isto 
não acontece, o pensamento permanece dominado por impressões sucessivas sem 



analisar e diferenciar as relações entre as coisas ou as situações. ~ um pensamento 
concreto e sincrético impotente para se derompor em partes que possam ser articu
ladas e reorganizadas de outra forma e assim possam corresponder a outras expe
riências. Falta ao pensamento um campo de representações onde ele possa evoluir 
(Wallon, 1979; 1986b). 

Cada representação, que ca1densa um conjunto de impressões de um certu 
momento, tende a delimitar-se pelas relações com outras e se desenvolve por com
parações e oposições. A linguagem participa desse processo. 

Há uma suposbl similaridade entre mecanismos inerentes iii imitação e iii 
represenblção: ambas são a redução de impressões mais ou menos esparS85 em 
urna fórmula global e como que atemporal; a ambas cabe transformarem-se em 
teOTl05 sucessivos, ou seja, noatoimitativoeno peruamentudiscursivo, respecti. 
vamente, implicando, por conseguinte, o aspectu temporal; a linguagem é, portan
to, constitutiva do pensamento. Sendo de origem social, ela introduz na consciên· 
cia as quadros deconver5Ões que possibilitam traduzir as representações em ter
mos compartilháveis com ooutro. 

Os trabalhos de Nadei (1986) e Nadei e Baudonnijl,re (1981) evidenciam 
grande quantidade de comportamentos imitativas entre crianças, fazendo-os afir
mar que a base principal d8S relações socillis entre pllTes de crianças no curso do 
terceiro ano de vida é a imitação imediata. Eckennan. Davis e Didow (1989) mos
traram que em crianças de aproximadamente 2 anos de idade, interagindo com 
pares MO familiarizad06, surge uma nova forma de organização comportamental: 
a critmça, repetidamente, imita as ações da brincadeira da outra, propiciando a 
geração de jogos sociais que parecem coostruções do momento e não restabeleci
mento de scripts praticad08 antes com parceiro familiar. 

Atravésdeum planejamertto experimental, Eckerman e Stein (1990) com
pararamcriaru;as de24 meses interagindo em dfade, com um adulto, numa situa
çãodejogo. Para oitucriançaso adultu reagia, programadamente, imitando a ação 
da criança no ;ago, para outras oito, o adulto reagia ao mesmo material de jogo, mas 
de maneira diferente, não relacic:nada iIIs ações da criança, procedimento este que 
se assemelha iii maneira de um parceiro criança reagir quando tem menos de 24 
meses, segundo observações anteriores. A suposição dm autorescitad06 era a de 
que a ação imitativa, que surge mais freqüentemente em turno dOi!'i 24 me5e:!o, c0ns

titui um dm elementOi!'i que contribui para uma nova forIIUl de organização 
comportamental identificada em pares de crianças desta idade: a imiblção instiga 
a imitação e conduz à geração de jogos sociais em dfades. Os resultadOll do experi
mentodescritu, feito com dfade criança-adulto, apontam na direção suposta e 011 
autores enfatizam a necessidade de prOllseguir 011 estud08 observando crianças 
interagindo em situação natural. 

A partir de então, surgiu o interesse em realizar o presente trabalho com o 



objetivo de investigar os possiveis papéis desempenhados pelas imitaçõe5 ocorri
das, num contexto interacional de recreação livre. 

A suposição que se tem é de que a ação de imitar ooutroe o reconhecimento 
de estar sendo imitado podem gerar significados compartilhados pelas crianças 
interagentes, de modo a'propiciar a transfonnação do movimento (ação imitativa) 
em um ato, cuja eficiência não está na ação muscular, postural ou fi.o;itnôm..ica, mas 
na força de evocar um resultado que extrapola o campo do concreto e, aM, das 
circunsttinci<15 presentes. Em outras palavras, a ação imitativa passa a ser conside
rada um correlato empírico de um processo que instaura um desdobramento do 
real; logo estar-se-fa falando dos primórdios da representação. 

Para a reaJizaçãodesta investigação foram utilizados os registros que oom
põem o acervo do LABINT - Laboratório de Integração Social Humana. 

CARACTERIZAÇÃO DOS REGISTROS 

Os registros são vtdeo-gravaçÕe5 que correspondem a 20 horas de filma
gem,. reaJizad<15 durante um ano. No início da coleta <l5 crianças de ambos os sexos, 
tinham idades que variavam de 1 ano e 4 meses a 2 anos e 9 meses l'XOl. Estas 
crianças freqüentavam uma creche pública municipal, da cidade de São Paulo, e 
eram provenientes de famílias de baixa renda. 

As filmagens foram realiz.ada~, semanalmente, no período de recreação 
livre, que acontecia ou no pátio da creche, ou na sala pertmcente ao próprio grupo. 
As crianças brincavam com material disporúvel existente na própria creche. 

RESULTADOS 

o primeiro ponto que deve ser destacado a partir da análise dos dados é a 
dificuldade de se classificarem algumas açÕe5 semelhantes como imitativas ou 
nãoimitativ&S. Para orecOllhecimentode uma açãoimitativa bastaria, a principio, 
que a criança, orientada para o parceiro, executasse uma ação semelhante. Mas há 
uma variedade grande de situações que põe em dúvida este reconhecim.ento. 

A primeira dúvida surge quando a ação semelhante se deve à coincidência 
de objetivos: um objeto novo no ambiente, ou um objeto "redescoberto" pode atrair 
igualmente duas crianças. Ex.: OtnieJ (2:1)segue Rafael (2:9) que se movimenta no 



pátio, de um lugar para outro; aparentemente, a primeira criança imita a segunda, 
executando o mesrnoroteiro, IIIIIsas tentativas de alcançar uma sacola de plástico, 
que estava na mão de Rafael, sinalizam seu interesse pelo mesmo objeto. Pode-se 
argumentar que a coincidência deobjetivoscorresponde a um tipo de imitação. e. 
difícil distinguir, porém, se a roincidênciade objetiv05sedeu pela atratividadedo 
objeto para duas ou maiscrillTlÇas, ou se esteobjeto tomou-se atraente para uma, 
porque a outra se interessou por ele. 

O segundo conjunto de romportamentos, que são questionáveis quanto 110 

seu caráter imitativo, refere-se ikJ.uelas ações semelhantes que demonstram, lUlte5 

de tudo, orientação de atenção ou sinalium disponibilidade pllra interagir. As
sim, Vivi (2:4)eJoão (3:0) estão sentados nochio, um próximo ao outro. Vivimani
pula brinquedo e canta, João parece muito atento ao que ela faz. Vivi levanta-see 
vai sentar-se num sofazinho; João a segue e se senta ao seu lado, sempre orientado 
para ela. Neste caso, seguir o mesmo roteiro e sentar-se ao lado, niio parecem ser 
ações imitadas por João mas, sim,. ações circunstanciais, porque lhe po$sibilitam 
observar o que Vivi está fazendo; oseu interesse está voltado para a manipulação 
que ela faz com o brinquedo e nio para o seu deslocamento. 

A terceira classe de comportamentos, que põeem discussão o critério empf
rico utilizado, corresponde à semelhança de aÇÔl:!!l quando as crianças seguem a 
memta regra establecida no grupo. ExemplOll deste caso siío evidenciadOll quando 
a pajem chega na sala oferecendo o suco e as crianças imediatamente se sentam no 
chão pllJ'll pegar o seu caneco, ou quando II pajem sinaliza.. de alguma maneira.. que 
a brincadeira deve terminar e várias crianças OOme{am a guardar 05 brinquedos na 
caixa. Em ambos 011 exemplOll, as crianças seguem uma regra já indicada pela 
pajem, emmomentos anteriores, mesmo que ela nãoseja reafirmada naquele mo
mento. A argwnentaçãoccntrária que pode ser feita neste casoé de que as crianças, 
estando em situação de orientação mútua, podem seguir a regra porque a outra 
está seguindo, caracterizando, deste modo, uma açãoimitativa. 

Assim corno se põe em questão o caráter imitativo de algumas ações seme
lhantes, assim também existem açôes diferentes em seu formato motor, ffiI\S que 
parecem ser imitação. Desta maneira, fala-seem imitação quando João (3:O),orien
tado para Vivi (2:4), bate palmas enquanto ela bate na boneca, chegando a ajusta
rem-seritmicamente. 

As dificuldades existentes para aplicação do oitério de reconhecimento de 
uma açiio imitativa exigem a consideração do segundo ponto de discussão deste 
trabalho. qual seja.. o recorte empú-iro que oorutitui a unidadede análise da pesqui-

Para reconhecer uma açiio imitativa é pre<:iso considerar a seqüência 
interaciOllllI em que ela ocorre. Várias pistas de contexto tomam-se relevantes. No 
exemplo indicado acima, onde Daniel seguia Rafael pelo pátio. surgem várias 



questões que, se respondidas, esclareceriam a classificação pretendida: onde esla
va esta sacola antes? o que Rafael fazia com ela? de que brincava Dmiel? qual o seu 
parceiro anterior? e ainda, se Daniel conseguiu ficar com a sacola" o que ele fez com 
ela? foi uma ação relacionada à de Rafael anteriormente? 

Posto desta maneira, fica evidente que apenas recortar a ação semelhante, 
de um parceiro orientado para o outro, nâo é suficiente para reconhecer a ação 
imitativa. Fica evidente, também,. que o dado empíria> é c<n5trufdo pelo pesquisa
dor que !leleciona umaaçãodosujeito, articulando-aoomoutras, emmeioa muitas 
realizadas. 

Oterceiro ponto de discussão refere-seà análise do papel da imitação na. 
interação social. É preciso deixar claro, desde o início, que o objeto de estudo deste 
trabalho é a imitação imediata, ou seja, aquela que é realizada imediatamente após 
a ação d" outra criança ou ainda durante a sua execuçiio. 

A partir dos episódios imitativas identificados, ao longo de um ano, foi 
possível elaborar cinco categorias, tomand~e como critério o arranjo interacional 
que surgiu com a açãoimitada ou quea incorporou como parte daquele segmento 
interacional. Esta análise evita, portanto, a consideração de se a criança teve ou 
não uma intenção determinada ao imitar a outra. Chama-se a atenção de que não 
setrata de categorias excludentes; existem elementos comuns nas categorias, mas 
.o.ão as diferenç/lS que delimitam uma nova classe. 

Categoria 1- Foramagrupadas, nesta categoria, aquelas imitações em que 
o parceiro imitado não percebeu a imitação do outro, ou não se orientou para ele; 
em conseqüência, não houve modificação no arranjo interacional em curso e aque
la imitação parece não" aproveitada". 

Categoria 2 - A imitação, reconhecida pela criança imitada, é repelida por 
esta; na seqü(!ncia, pCKie haver sugesu1es de novas açÕl's que passam a ser imita
das. Há evidências de estar havendo um esforçoativo das crianças para o estabe
lecimento de sincronia rítmica e, até, de simultaneidade. 

Exs.: (a) NUJrul seqüência idenlificllda comoo episódio das =eiras, Daniela. 
(3:0) sai correndo do fwtdo da sala, num roteiro circular, em ritmo cadenciado, e 
sonori.-;ando de modo sincronizado a esse ritmo. Alexandre (2:9), orientando-se 
para ela, a segue de perto, 1\0 mesmo roteiro, ajustando-se àquela mesma. cadência, 
porém, sem sonori7.ar. (b) Ainda neste mesmo episódio,nummomento posterior, 
algumas crianças entram na sala correndo na direção da. parede do fundo; entre 
elasestâo Paola (2:11) e Alexandre, orientados para Daniela, que chega em segui
da. Esta pára diante da parede, encosta as duas mãos nela e demora um pouco; 
olha na direção de Alexandre e Paola e depois se afasta de costas, com a "cabeça 
mole", ou seja, movimentando-a para a direita epara a esquerda; Alexandreapro
xima-se de Daniela e os dois andam pela sala de "cabeça mole". Paola, ainda 
orientada para DanieJa, ri e faz um leve movimento de cabeça, esboçando um gesto 



imitativo. 
Categoria 3 - A imitação compõe uma 5eqÜênCia interacional existindo, 

entretanto, outras ações que fazem parte daquele arranjo. Embora possa haver 
ajustamentos rítmicos das ações imitadas é ~fvel identificar umoutro alvo que 
orienta as açães das cnanças. 

Ex.: Numa seqüência interativa idennficadacomo episódio do Cachorro, 
Alexandre (2:10), de quatro pés, ~latiaH e abria a boca fingindo uma posrura de 
ameaça. Vinia (3:0) e João (2:9) corriam afastando-se do "cachorro" e davam 
gritinhos quandoe1eseapro"Ífrulva. Emseguida, Paola (3:0),Ariane (3:7) edepois 
Teima (2:9) introduziram-se na brincadeira fugindo do cachorro, acompanhando o 
roteiro dos dois primeiros, rindo alto e agitando o corpo. 

Categoria 4 - A imitação engendra uma nova seqüência interacional; a 
partir da ação imitada se inicia um arranjo interacional ou se substirui um arranjo 
existente. A ação imitada nào CX)Iltinua, forç06lllllente, a fazer parte do novo arran
jo, ela parece. às vezes, apenas um iatordesencadeador. 

E".: Numa seqüilncia identificada como episódio de Mãee Filha, Daniela 
imitou uma menina maior, que fazia o papel de mãe de Vanessa (2:6), quando foi 
convidada a voltar para a sala dela. Daniela se pôs atrás de Vanessa e, com uma 
peça de jogo, começa a "ensaboar" ocabeladela. Ela acrescelta alguns comentári
os do tipo: "vocévai tornar banho, fia (filha)! Sente aí". Daniela olha para Tiago, vê 
que ele manipula O!'I objetos e fala gritando, em tom de repreensão: "não mexe". 
Algumas crianças se incluem na brincadeira mas outras não conseguem, apesar 
detmtarem. 

CategoriaS - A açãoimitada é rec<rthecida numaseqüilncia de reciproci
dade, entendida aqui como um segment:Q interacional onde há revezamento de 
papéis, sendo este revezamento oque marca o infcio de um novo turno. Aqui as 
crianças desempenham papéis complementares mas, no rumo seguinte, elas in
vertem os papéis: a primeira faz o que fez a segunda e esta faz o que fez a primeira. 
Neste caso, a imitação acontece imediatamente depois d05 parceiros realizarem 
uma ação de tipo complementar e exige que O!'I dois imitem, um ao outro, 
concomitantemente, mas estejam. neste momento,novamenteem uma interação 
complementar. 

Ex.: Omiela (2:1) est'em pénuma cadeirinhadobaJançoe Ubiratã (1:9), do 
lado de fora, o impulsiona. Após algwn tempo, eles invertem os papéis; DanieJa sai 
do balanço e passa a impulsioná-lo, enquanto Ubiratã entra e se põe em pé na 
cadeirinha. 

O conjunt:Qde dados analisados evidencia uma pequena percentagem de 
ações imitativas induídas nacategoria 1.lstoindica, primeiramente, que a8 crian
ças, das idades observadas, ao imitarem seus parceiros, o fazem diante deles e as 
crianças imitadas não são indiferentes à ação imitativa da outra. Os dados desta 



categoria confrontados com 05 das outras quatro, conjuntamente, onde se eviden
cia que o arranjo interacional em curso é substitufdo ou modificado, de modo a 
ccnsiderar a ação imitativa que ocorreu, indicam que a imitação propicia a manu
tenção das interações de crianças pequena.'! bem como a geração de jogos sociais 
tal como foi sugerido pelos trabalhos de Grusec e Abramovitrh (1982) e Eckerman 
elal. (1989), respectivamente. 

Os oomportamentos imitativos da categoria 2, que sugerem haver um esfor
ço ativo de ajustamento sincrÔllico, parecem assegurar", continuidade da ação 
imitada, tomando a seqüência imitativa mais prolongada. Esta categoria é muito 
simples aparentemente, porque a atenção da criança está voltada, basicamente 
para a igualação de suas posturas e movimentos. A análise qualitativa dos episó
dios aqui classificados possibilita, entretanto, evidenciar a construção de signifi
cados compartilhados a partir de~ses ajustamentos. Nem sempre se tem pistas 
para realizar estas inferências, nem tão pouco se afirma aqui que todas estas imita
ções constroem significados, mas aponta-se a possibilidade disto acontecer. Um 
caso especialmente esclarecedor é indicado a seguir. 

Lucinéia (2:4) e Daniela (2:1) estavam num balanço, elas riem enquanto 
Cristiane (1:9) e EHane (2:0) as impulsionam. Daniela e Lucinéia param de rir e, 
momentos depois, as outras duas crianças afastam-se. Lucinéia rialtoe Daniela ri 
igual, acrescentando ao riso uma agitação do corpo, quandoCristianevolta a im
pulsionar o balanço junto com Rafael (2:9) que ocupou o lugar que antes era de 
Eliane. Em seguida Rafael pára de impulsionar e as crianças cessam o riso; mas ele 
volta a impulsionar e elas recomeçam,. depois ele solta o balanço e elas param de rir. 
Rafael recomeça a impulsionar e Lucinéia fica de pé, olha Damela e recomeça 0iS 

gritinhos e risadas. Daniela olha para os dois e também ri, grita e agita as pemas. 
~ evidente a imitação que ocorria entre Daniela e Lucinéia; as dUIl!! se 

reguiavam,. sinaliumdo para os outros dois parceiT05 o que de ma.is interessante 
acontecia na brincadeira: oimpulso alto do balanço. Pode-sedizer queo riso alto, 
com gritinhos e agitação do corpo cOfl.'Itituem-se num código comunicativo. Esta 
interpretação corrobora a po!Iição defendida por Nadei ela/. (1989) de que as imita· 
~ões que ocorrem entre as crianças pequenas, que não dominam,. ainda,. um código 
lingürstico verbal, compõem um sistema transitório de intercâmbio socialmente 
sustentado, desempenhando um papel preponderante na comunicação entre os 
,.~. 

Quando a imitação compõe a seqüência interacional, mas existe algo que 
orienta o comportamento dOiS parceiros interagentes, categoria3, muitas vezes é 
possível reconhe<:ê-Ia como indicador de a criança estA. incJufda naquele arranjo, 
embora ela não seja oúnico indicador poss1'vel. 

As imitações que foram classificadas na categoria 4 podem ser pensadas 
como indicadoras de propOllta para o parceiro. Num dos episódios esta interprear.-
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ção é especialmente fortalecida Vânia (2:0), sentada.. gira o corpo e se pi"le de quatro 
pés, numa ação de levantar-se. Daniela (2:2) que também estava sentada a uma 
certa distância, orientada para ela.. gira o corpo, se põe de quatro e fala "miau, 
miau". Vânia, em pé, corre, olha Daniela.. ri e dá gritinhos. Rafael (2:9) e Cristiane 
(1:9) também se põeIn4equatropés. Istoindic:aque Daniela recortou aquela p~tu
ra.. dentre outras, que compunham a ação de levantar-se de Vânia, acrescentando
lhe o "miau,. miau". O grupo tomou aquilo como sugestão de uma brincadeira de 
gatinm. 

A imitaçâo que corresponde ii. reciprocidade de papéis,categoria 5, carac
teriza um modo aparentemente mais complexo de interação. Oll\ando-a sob o pl'Í5-
ma da imitação, identificam-se vários segmentos interacionais estruturados pela 
complementaridade de papéis entre os parceiros mas, prolongando II dimensão 
temporal, estes segmentos compõem outro segmento maior e, ar, pode-se identificar 
uma seqüência interativa cuja estrutura é a limitação. 

As repetiçõe~ de ação e, principalmente, as repetições de turnos, com pa
péis invertidos parecem ser um jogo de experimentação, em que II criança tenta 
descobrir os aspectos iguais, opostos e complementares, sentindo, desta forma, as 
emoções correspondentes de um e de outro lado. Este jogo de semelhança e alter
nância propicia a diferenciação do eu e do outro, seguindo a interpretação 
Wal10siana apresentada na parte introdutória. 

CONCLUSÃO 

Finalmente, chega-se ao ponto central deste trabalho que é a questão de 
como se pode articular o papel da imitação no processo interacional com a sua 
função de constituir a representação da criança. 

Ora, foram vistas, através da análise qualitativa dos dados, as inúmeras 
indicações de que a imitação serve como ações sinalizadoras no ambiente 
intemcional. O riso alto, a agitação do corpo e os gritinhos constituíram, conjunta
mente, em umdOlõ epi.'l6di.os, umcódigommunicativoentreas crianças. Foisuge
rido também quea imitação pode servir deainal distintivo dos participantes do 
arranjo interacional, ou que a imitação pode ser tomada pelo parceiro como uma 
sugestão de uma brincadeira a ser realizada oonjWltamente. Além disso, a própria 
constituição da identidade da criança pode estar sendo favorecida pela realização 
deaçõcs semelliantes numa mesma seqüência interacional, ou ações semelhantes 
que são, ao mesmo tempo, papéis complementares invertidos em turnos distintos. 

Em todos estes casos interpretados aqui existem significados compartilha
dos pelas crianças que são instaurados a partir de um movimento - que é uma ação 
muscular, postural, fL~ion6mica -ma..~ não um movimento qualquer, e sim aquele 
mesmo movimento que está sendo ou acabou deser realizado pelo parceiro. Este 



movímento tem. portanto, a força de (.'Vocar algo nãu totalmente presente 00 campo 
do concreto e do sensível, porqueos significados que lhe são atribuídos extrapolam 
esta realidade, embora precisem tê-lo como suporte. Há., pois, evidência de um 
início de desdobramento da realidade. 
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