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RESUMO 
 

A presente pesquisa é produto de um trabalho de conclusão de curso (TCC) em 
Pedagogia e tem como objetivo compreender os pressupostos da periodização do 
desenvolvimento psíquico da criança a partir da Psicologia Histórico-Cultural, com 
destaque para a idade pré-escolar. Uma análise histórica do atendimento à criança 
pequena no Brasil mostra que esse segmento de ensino foi considerado de menor 
importância, tendo se depositado sobre ele frágeis expectativas educacionais 
(MARTINS, 2005). Nessa direção, estudos realizados por Pasqualini (2006) 
evidenciam que o sistema público de Educação Infantil ainda caracteriza-se, por um 
lado, pelo aprisionamento de suas práticas no âmbito de um cotidiano pragmático e 
quase doméstico e, por outro, pela redução as finalidades das creches e pré-escolas 
– vistas apenas como “espaços socializadores” e “disciplinadores”. Além disso, esse 
segmento ainda é desprovido de identidade (já que se apoia em modelos domésticos 
ou reproduz o formato característico do Ensino Fundamental), negligenciando, assim, 
as peculiaridades da faixa etária atendida. Diante disso, o problema da presente 
pesquisa ficou definido por: Qual a relação entre a brincadeira de papéis sociais e o 
desenvolvimento psíquico da criança na idade pré-escolar? Para atingir os objetivos 
propostos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica usando fontes primárias 
(VIGOTSKI, 1994, LEONTIEV, 1998; ELKONIN, 1987) e secundárias (PASQUALINI, 
2006; MARTINS, 2006, LAZARETTI, 2008) na perspectiva da Psicologia Histórico-
Cultural. Como resultados, temos que a atividade de jogo de papéis sociais é de 
suma importância para o desenvolvimento da atenção, memória, pensamento, 
linguagem, emoção, sentimento e imaginação e também para o autodomínio da 
conduta. O pedagogo tem um papel central nesse processo, pois dirige 
intencionalmente a aprendizagem da criança, enriquecendo o enredo e os 
argumentos das brincadeiras infantis. 
 

Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural. Idade pré-escolar. Jogo de papéis.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa é produto de um trabalho de conclusão de 

curso (TCC) em Pedagogia e tem como objetivo compreender os pressupostos da 

periodização do desenvolvimento da criança a partir da Psicologia Histórico-Cultural, 

com destaque para a idade pré-escolar.  

Esse estudo se justifica em virtude de minha atuação como 

professora de educação infantil, pois me interessava compreender: Como ocorre o 

desenvolvimento da criança na idade pré-escolar? Como o pedagogo pode intervir 

para promover a aprendizagem e desenvolvimento do aluno? Em minha prática 

profissional, percebia que algumas crianças tinham mais dificuldade, por exemplo, 

para prestar atenção e me perguntava: Como a brincadeira de papéis sociais pode 

promover o desenvolvimento das capacidades psíquicas como, a atenção, a 

memória, a imaginação etc? Assim, o problema de pesquisa ficou definido por: Qual 

a relação entre a brincadeira de papéis sociais e o desenvolvimento psíquico da 

criança na idade pré-escolar?  

Além dos interesses pessoais que me levaram à delimitação desse 

problema de pesquisa, é importante ressaltar que segundo Elkonin (1987), “o 

problema da periodização do desenvolvimento psíquico na infância é um problema 

fundamental da psicologia infantil” (ELKONIN, 1987, p.104). Segundo o autor, a 

construção de um trabalho voltado para este tema, qual seja, a periodização do 

desenvolvimento, é de suma importância teórica, de modo que ao se determinar os 

períodos do desenvolvimento psíquico e mostrar as leis de trânsito que permeiam 

um período a outro, ao entender como ocorre à periodização é possível resolver “os 

problemas das forças motrizes do desenvolvimento psíquico” (ELKONIN, 1987, 

p.104). 

Pasqualini (2006) afirma que a Educação Infantil tem um importante 

papel no desenvolvimento da criança nos dias de hoje. Para que se tenha uma 

educação de qualidade é preciso “garantir uma formação sólida aos professores 

deste segmento e organizar adequadamente o trabalho pedagógico e os espaços 

institucionais, mediante a clareza de objetivos e procedimentos” (PASQUALINI, 

2006, p.12).  
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Entretanto, uma análise histórica do atendimento à criança pequena 

no Brasil mostra que esse segmento de ensino foi considerado de menor 

importância, tendo se depositado sobre ele frágeis expectativas educacionais 

(MARTINS, 2005). Nessa direção, estudos realizados por Pasqualini (2006) 

evidenciam que o sistema público de Educação Infantil ainda caracteriza-se, por um 

lado, pelo aprisionamento de suas práticas no âmbito de um cotidiano pragmático e 

quase doméstico e, por outro, pela redução de finalidades das creches e pré-escolas 

– vistas apenas como “espaços socializadores” e “disciplinadores”. Além disso, esse 

segmento ainda é desprovido de identidade, pois se apoia em modelos domésticos 

ou reproduz o formato característico do Ensino Fundamental, e negligencia as 

peculiaridades da faixa etária atendida. 

A autora (2006) relata que ao realizar um projeto em uma instituição 

de educação infantil, constatou que o desenvolvimento das crianças desta instituição 

estava muito abaixo do esperado para aquela idade, pois as crianças apresentavam 

dificuldades das mais diversas e o repertório de conhecimento era bem limitado, 

visto que não havia um trabalho pedagógico voltado para o ensino de novos 

conhecimentos. Deste modo, a autora ressalta a seriedade de se democratizar o 

ensino infantil, de modo a garantir uma “escola de educação infantil como instituição 

de socialização do conhecimento” (PASQUALINI, 2006, p.13). E, para organizar o 

ensino na educação infantil, é preciso que se conheça, dentre outras coisas, quem é 

a criança e como ela se desenvolve. 

Ressaltamos a importância da brincadeira de papéis sociais e do 

ensino na educação infantil porque segundo Elkonin (1987, p.118):  

 

A brincadeira de papéis aparece como a atividade na qual tem lugar a 
orientação da criança nos sentidos mais gerais, mais fundamentais da 
atividade humana. Sobre esta base se forma na criança pequena a 
aspiração para realizar uma atividade socialmente significativa e 
socialmente valorada, a aspiração que constitui o principal momento em sua 
preparação para a aprendizagem escolar. Nisso consiste a importância 
básica da brincadeira para o desenvolvimento psíquico, nisso consiste sua 
função dominante.  

 

A partir do jogo de papéis sociais, a criança vai adentrar no mundo 

dos adultos, estabelecendo uma relação totalmente nova com o mundo: Neste 

momento abrirá para ela o mundo das atividades sociais (MESQUITA, 2010). 
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Segundo Lazaretti (2008), de modo geral, a brincadeira é vista como 

algo importante para o desenvolvimento da criança, mas também é dado a ela um 

caráter natural, pois o “brincar seria uma atividade inata da criança” (LAZARETTI, 

2008, p.17). Deste modo, a criança ao brincar não necessitaria da mediação de um 

par mais experiente. Contrariando esse posicionamento, na perspectiva teórica da 

Psicologia Histórico-Cultural, a brincadeira não pode ser vista como algo natural da 

criança. Além disso, o contexto histórico e social no qual a criança está inserida vai 

influenciar o modo como a criança brinca, e nós, como pedagogos e professores 

devemos saber como enriquecer o conteúdo e os argumentos das brincadeiras das 

crianças. Para tanto, é necessário conhecermos os períodos do desenvolvimento 

infantil, especificamente o período pré-escolar.  

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, usando-se de fontes primárias (Vigotski, 1994; Leontiev 1998 e Elkonin, 

1987), e secundárias (PASQUALINI, 2006; MARTINS, 2010, LAZARETTI, 2008) na 

perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural. Os resultados desse estudo foram 

organizados em três capítulos, conforme segue:  

No primeiro capítulo serão apresentados os pressupostos filosóficos 

da Psicologia Histórico-Cultural, que tem como precursor Vigotski, Luria e Leontiev. 

Os autores se apoiam em uma concepção de homem baseada na materialidade e 

historicidade. Abordaremos o trabalho como atividade humana, mostrando a 

diferença entre a atividade humana e atividade animal.  

No segundo capítulo, abordaremos a relação entre aprendizagem, 

desenvolvimento e ensino. Mostraremos o desenvolvimento psicológico na 

perspectiva da psicologia Histórico-Cultural, destacando inicialmente os 

pressupostos gerais da periodização do desenvolvimento. Em seguida, apontaremos 

os períodos do desenvolvimento psíquico que antecedem a idade pré-escolar e suas 

especificidades. 

Para finalizar esta pesquisa, no terceiro capítulo abordaremos as 

especificidades do desenvolvimento infantil na idade pré-escolar, mostrando os 

princípios psicológicos acerca da brincadeira/jogo de papéis. Em seguida, 

demonstraremos como a brincadeira interfere no desenvolvimento psíquico infantil, 

podendo potencializar o desenvolvimento da criança. Concluiremos o terceiro 

capítulo expondo como deve ser o papel do pedagogo neste processo.  
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Queremos então através deste trabalho contribuir com as pesquisas 

realizadas por Pasqualini (2006) Lazaretti (2008) Mesquita (2010) entre outros que 

tem como base os postulados da Psicologia Histórico-Cultural, somando esforços no 

sentido de discutir os pressupostos da periodização do desenvolvimento psíquico 

infantil, evidenciar a centralidade da brincadeira de papéis sociais na idade pré-

escolar e mostrar a importância do ensino na Educação Infantil. Tais questões 

mostram-se relevantes à atuação teórico-prática do Pedagogo na Educação Infantil.  
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CAPÍTULO 2 

 

CONTEXTO HISTÓRICO E BASE FILOSÓFICA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-

CULTURAL 

 

O objetivo desse capítulo é discutir brevemente sobre os 

determinantes históricos, sociais e filosóficos que possibilitaram o surgimento da 

Psicologia Histórico-Cultural. Para tanto, o presente capítulo foi dividido em duas 

partes. Na primeira, abordaremos, ainda que de forma introdutória, o contexto 

histórico e a base filosófica da Psicologia Histórico-Cultural. Na segunda, 

discutiremos o conceito de trabalho, uma vez que ele é central tanto para o 

materialismo histórico e dialético como para a Psicologia Histórico-Cultural.  

 

 

2.1 DETERMINANTES HISTÓRICO-SOCIAIS DA PRODUÇÃO DA  

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL  

Asbhar (2011), afirma que a Psicologia Histórico-Cultural é uma 

teoria psicológica iniciada por Lev Sememovith Vigotski1 (1896-1934), Alexander 

Romonovich Luria (1902-1977) e Alexei Nikolaievich (1903-1979). Estes autores 

constituem um grupo chamado Troika. 

Segundo Luria (1988), o objetivo deste grupo era de organizar uma 

nova psicologia, tendo como propósito, “[...] criar um novo modo, mais abrangente 

de estudar os processos psicológicos humanos” (apud, ASBHAR, 2011, p.22).   

Para Pasqualini (2006), a Psicologia Histórico-Cultural teve o seu 

nascimento no início do século XX na antiga União Soviética (URSS), e, portanto, é 

produto das lutas travadas nesse país desde a Revolução de Fevereiro e de Outubro 

de 1917 (que levaram à derrota do czarismo e conduziram à instalação do regime 

comunista). Esta abordagem encontra-se comprometida com a construção de uma 

nova psicologia, atrelada à necessidade de construção de um novo homem, o 

homem comunista.  

                                                 
1
 

1
Na literatura, são encontradas diferentes grafias para o nome Vigotski (Vygotsky, Vygotski, 

Vigotski). Neste trabalho, optou-se por manter a grafia do nome do referido autor, considerando a 
referência original de cada obra citada no texto. 
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Antes da Revolução de 1917, a sociedade vivia sob o domínio da 

monarquia czarista, que subjugava a população à violência, fome e extorsões. A 

economia era essencialmente agrícola e o campesinato, liberto dos laços servis, 

vivia em precárias condições, pois era vítima da exploração dos grandes 

latifundiários. Os proletários industriais representavam uma pequena parcela da 

população, também explorada. A condição de vida da maioria da população se 

tornou ainda mais adversa em virtude dos grandes investimentos feitos pela 

monarquia na Primeira Guerra Mundial. Essa combinação de descontentamentos 

conduziu à Revolução de 1917.  

Assim, a Revolução de 1917 integrou a luta pela destituição da 

Monarquia do poder e o fim da guerra civil. Entretanto, interesses divergentes 

estavam presentes no interior do processo revolucionário: os pobres buscavam o 

pão, os operários melhor remuneração e menos horas de trabalho e a socialização 

dos meios de produção, já os camponeses queriam terra e a propriedade privada 

dos meios de produção. (PASQUALINI. 2006).  

Mesmo com a abolição dos meios de produção e da propriedade 

privada a luta de classes no interior da URSS não acabou. O que se via no país era 

uma sociedade dualista, pois em alguns momentos se tinha uma sociedade com 

características burguesas e em outros com características socialistas (PASQUALINI, 

2006). 

A impossibilidade de compor novas relações de produção suscitou a 

obrigação de conviver com relações de produções que almejavam ser extintas.  

Percebemos que a origem da Psicologia Histórico-Cultural se dá num momento 

histórico-social muito peculiar. A Rússia vivia um período de decadência social e 

econômica muito grande devido às guerras, mas precisava encontrar meios para 

continuar a viver e se transformar em um país capaz de produzir o suficiente, para 

garantir a sobrevivência da sua população sem o apoio de outros países. É neste 

momento que a ciência se torna importante para a transformação da Rússia em um 

país autosuficiente, assim:  

 

O desenvolvimento da ciência passa a estar a serviço dos problemas 
enfrentados no processo de construção da sociedade socialista. O processo 
revolucionário desencadeou um cenário de profunda agitação no plano da 
consciência social, ensejando movimentos transformadores na poesia, no 
teatro, cinema, pintura etc, “que, vinham se desenhando havia alguns anos, 
encontraram nesses momentos a atmosfera propícia para seu 
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desenvolvimento” (SHUARE, 1990, p. 24,22) Esse mesmo processo se 
observou na ciência. Segundo Tuleski (2002), o período imediatamente 
posterior a Revolução caracterizou-se pela abertura de um amplo debate 
nas diversas ciências; na psicologia, conforme Golder (2004), a década de 
1920 ficou conhecida como a “década de ouro”: um período de revolução 
cientifica na psicologia de base marxista. (PASQUALINI, 2006, p.64). 

 

Vigotski defendeu que, para que houvesse a superação do sistema 

capitalista para a revolução socialista era necessário que ocorresse uma mudança 

na personalidade humana e uma alteração no próprio homem. Para tanto, a 

educação assumiria um papel de suma importância neste processo de 

transformação do homem burguês para o homem socialista.  Segundo Vigotski, 

2004, (apud, PASQUALINI, 2011, p. 66), postula que 

 

A educação deve desempenhar o papel central na transformação do 
homem, nesta estrada de formação social consciente de gerações novas, a 
educação deve ser a base para a alteração do tipo humano histórico. As 
gerações e suas novas formas de educação representam a rota principal 
que a história seguirá para criar um novo tipo de homem.  

 

Para entendermos a Psicologia Histórico-Cultural é preciso 

compreender os seus fundamentos filosóficos, qual seja, o Materialismo Histórico 

Dialético. É a partir desta filosofia que a Troika vai fundamentar sua concepção de 

Homem e de Ciência.  

Segundo Duarte (2001), “(...) para se compreender o pensamento de 

Vigotski e sua escola é indispensável o estudo dos fundamentos filosóficos marxista 

dessa escola psicológica” (apud, ASBHAR, 2011, p.24). Isso porque Vigotski, ao 

fazer apropriação do materialismo histórico como mediação para formular a 

Psicologia Histórico-Cultural, não fez uma colagem das citações de Marx na 

psicologia, mas ele usa o método marxiano de maneira inovadora de forma a levar 

elementos da teoria que ajude a conhecer o psiquismo humano (ASBHR, 2011). 

Asbahr (2011) afirma que a concepção de homem para Vigotski está 

baseada na materialidade e historicidade, a compreensão de conhecimento ancora-

se nos fundamentos da lógica dialética e a ciência visa não apenas descrever o real, 

mas sim explicá-lo.  

Para Asbahr (2011), o caráter material do psiquismo humano 

preconiza que as relações de produção são a base para as relações sociais, e, 

portanto, determina a forma e o conteúdo das relações entre os homens. Assim, não 



16 

 

são as ideias humanas que movem a História, mas são as condições materiais as 

responsáveis pela produção das ideias e do próprio homem.  

Outro pressuposto é o da historicidade. A Psicologia Histórico-

Cultural defende a ideia de que as características humanas não são dadas aos 

homens desde o nascimento, mas há uma imbricação entre fatores biológicos e 

sociais, sendo que os últimos têm um peso decisivo no desenvolvimento do 

psiquismo humano.  

A Teoria Histórico-Cultural entende a sociedade não como algo que 

está fora do individuo, ou uma força estranha no qual o individuo devesse adequar-

se a ela, mas considera-a um determinante essencial na constituição do ser humano 

(PASQUALINI, 2011). De acordo com Shuare 1990 (apud ASBAHR, 2011, pg. 24): 

 

[...] os fenômenos psíquicos, o psiquismo humano, sendo sociais em sua 
origem, não são algo dado de uma vez para sempre; existe um 
desenvolvimento histórico de tais fenômenos, uma relação de dependência 
essencial dos mesmos com respeito à vida e à atividadesocial. O social não 
condiciona o psíquico no sentido de agregar-lhe mais uma determinação, 
superposta ao propriamente psíquico (ou ao fisiológico, se considerarmos 
que o psíquico é um epifenômeno), mas constitui sua essência: a história do 
psiquismo humano é a história social de sua constituição. 

 
Na visão de Asbahr (2011), a revolução fundamental que Vigotski 

fez na psicologia foi compreender o caráter histórico do psiquismo, assim a “(...) 

proposta vigotskiana é, portanto, compreender os fenômenos psicológicos enquanto 

mediação entre a história social e a vida concreta do individuo” (ASBAHR, 2011, p. 

25).  

Deste modo, Vigotski ressalta que a base para o desenvolvimento 

do psiquismo humano são as relações materiais sociais e históricas (apud ASBAHR, 

2011). 

Assim, entendemos que as características humanas não são dadas 

no nascimento, mas são produtos de um desenvolvimento social e histórico, que o 

homem adquire na relação com o outro.   
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2.2 A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E A CENTRALIDADE DO 

CONCEITO DE TRABALHO 

 

Tanto no Materialismo Histórico e Dialético como na Psicologia 

Histórico-Cultural, o conceito de trabalho é central. Isso porque as relações entre 

homem e sociedade advêm do processo de trabalho, o qual segundo Pasqualini 

(2006) é entendido como uma atividade especificamente humana, sendo por esta 

atividade que o homem modifica a natureza e produz meios para atender as suas 

necessidades de existência. Por meio deste processo de modificação da natureza o 

homem transforma, também, sua própria natureza.  

Para compreendermos como a atividade de trabalho pode modificar 

a natureza humana, precisamos diferenciar a mesma da atividade que os animais 

desenvolvem para atender suas necessidades de sobrevivência.  

Segundo Netto e Braz (2006), as espécies de animais 

desempenham um tipo de atividade vital visando suprimirem suas necessidades de 

sobrevivência de forma generalizada. Algumas espécies de pássaros, roedores, 

colônias de insetos etc, tem uma organização complexa e gregária, sendo estas 

atividades realizadas “no interior de circuitos intrinsecamente naturais” (NETTO, 

BRAZ, 2006, p.30). Além disso, os animais realizam suas atividades de modo 

programado, pois os mesmos têm uma herança genética que determina o modo que 

eles vão atuar sobre a natureza. Como exemplo, Netto e Braz (2006, p. 30) afirmam 

que “(...) o João-de-barro nasce “programado” para construir sua casa, as abelhas 

nascem programadas para construir colméias e produzir pólen etc”. Assim, os 

animais satisfazem suas necessidades de forma praticamente fixa.  

O trabalho realizado pelo homem se diferencia da atividade 

realizada pelo animal. Segundo Netto e Braz (2006), a partir do momento que o 

trabalho foi se desenvolvendo ao longo do tempo, o homem rompeu com o padrão 

natural daquelas atividades. Assim, algumas características que diferenciam a 

atividade natural do trabalho humano são que: 

 

   Em primeiro, porque o trabalho não se opera com uma atuação 
imediata sobre a matéria natural; diferentemente, ele exige 
instrumentos que, no seu desenvolvimento, vão cada vez mais se 
interpondo entre aqueles que o executam e a matéria; 
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   Em segundo lugar, porque o trabalho não se realiza cumprindo 
determinações genéticas; bem ao contrario, passa a exigir 
habilidades e conhecimentos que se adquirem inicialmente por 
repetições e experimentação e que se transmitem mediante 
aprendizado; 
 

   Em terceiro lugar, porque o trabalho não atende a um elenco 
limitado e praticamente invariável de necessidades, nem as satisfaz 
sob formas fixas; se é verdade que há um conjunto de 
necessidades que sempre deve ser atendido (alimentação, proteção 
contra intempéries, reprodução biológica etc.), as formas desse 
atendimento variam muitíssimo e, sobretudo, implicam o 
desenvolvimento, quase sem limites, de novas necessidades (Netto 
e Braz, 2006, p.30-31). 

 
 

As características citadas acima mostram a diferença entre o 

trabalho e a atividade vital realizada pelos demais animais, pois as mesmas se 

diferem das atividades determinadas pela natureza, sendo o trabalho uma atividade 

inteiramente desenvolvida. Essa discussão apoia-se no conceito de trabalho 

elaborado por Marx (1983 apud NETTO e BRAZ, 2006, p. 31-32) no qual: 

 

(...) O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo 
em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. (...) Não se trata aqui das primeiras formas 
instintivas, animais, de trabalho. (...) pressupomos o trabalho numa forma 
em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa 
operações semelhantes as do tecelão e a abelha envergonha mais de um 
arquiteto humano com a construção dos favos de suas colméias. Mas o que 
distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu 
o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de 
trabalho obtém-se um resultado que já no inicio deste existiu na imaginação 
do trabalhador, e, portanto idealmente. Ele não apenas efetua uma 
transformação da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo tempo, na 
matéria natural, o seu objetivo 
 

 
Assim, podemos ver claramente que a atividade vital natural que 

determina a sobrevivência dos demais animais se difere do trabalho, atividade 

especificamente humana. Segundo Duarte (2004), os animais realizam suas 

atividades de modo a satisfazer suas necessidades de sobrevivência e essas 

atividades mudam de acordo com o ambiente que esse animal se encontra. Mas 

essas mudanças só ocorrem para que o animal possa se adaptar ao meio em que 

ele está vivendo. Deste modo “na origem de uma atividade animal, ou seja, seu 

motivo real há sempre uma necessidade a ser satisfeita” (DUARTE, 2004, p.47). Já 

o conceito de trabalho tem uma característica específica que é a idealização da 

matéria natural em um objeto de valor de uso para o homem. O homem se apropria 
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da matéria e antecipa em sua imaginação um fim social para a mesma, de modo que 

ele possa satisfazer suas necessidades.  

Duarte (2004) nos traz um exemplo bem interessante que mostra 

essa diferença entre a atividade animal e o trabalho. Segundo o autor o homem 

necessita de meios que possam satisfazer suas necessidades, então é a partir desta 

necessidade que ele vai apropriar-se da natureza e transformá-la. O exemplo que 

Duarte (2004) nos traz é:  

 

Imaginemos uma situação na qual um grupo primitivo de seres humanos, 
nossos ancestrais, transformou uma pedra em um objeto perfurante ou 
cortante e então usou esse objeto para caçar e, com o produto da caçada, 
pode satisfazer a necessidade de alimento.  (DUARTE, 2004, p. 49). 

 

Com o exemplo acima percebemos que a característica principal da 

atividade desenvolvida pelo homem, é a utilização de um componente intermediário, 

e a ação de uma atividade intermediária, onde o homem transforma a matéria 

natural, a pedra, para obter a caça e satisfazer uma de suas necessidades 

biológicas, a fome. 

Para Netto e Braz (2006) o trabalho coloca para o homem o 

problema dos meios e dos fins, que faz o homem pensar e fazer escolhas. Assim, se 

ele pretende construir um machado ele deverá pensar em como este instrumento 

será feito: o machado pode, por exemplo, ser mais longo ou mais curto, e se este 

será adequado ao fim ao qual ele se designa.   

Os meios e os fins apresentados acima pelo trabalho são 

componentes determinantes na efetivação do trabalho. A finalidade é as 

representações que o sujeito faz mentalmente no seu cérebro, o sujeito pensa 

antecipadamente nos resultados de sua ação. Ele antecipa sua ação e o resultado 

da mesma antes de realizar tal atividade, como vimos no exemplo do machado. 

Assim “o trabalho é uma atividade projetada, ideologicamente direcionada, ou seja: 

conduzida a partir do fim proposto pelo sujeito” (NETTO e BRAZ, 2006, p. 32). 

Segundo Netto e Braz (2006), a realização do trabalho só se 

concretiza, quando a idealização que o sujeito antecipou na sua mente (cérebro) se 

objetiva, isto é, quando o homem pela sua ação material transforma a matéria 

natural. Deste modo Netto e Braz (2006, p. 32) ressaltam que:  
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O trabalho implica, pois, um movimento indissociável em dois planos: num 
plano subjetivo (pois a prefiguração se processa no âmbito do sujeito) e 
num plano objetivo (que resulta na transformação material da natureza); 
assim, a realização do trabalho constitui uma objetivação do sujeito que o 
efetua.  

 
 

Essa unidade entre os planos subjetivos e objetivos do trabalho é 

central na Psicologia Histórico-Cultural e por isso será aqui aprofundada, por meio 

da discussão sobre a unidade dialética entre os processos de apropriação e 

objetivação, processo por meio do qual se dá a constituição do indivíduo e da 

sociedade. Deste modo para Duarte 2001(apud PASQUALINI, 2006, p. 79): 

 

O processo de apropriação surge, antes de mais nada, na relação entre o 
homem e a natureza. Nessa relação o ser humano, pela atividade 
transformadora, apropria-se da natureza, incorporando-a a prática social. Ao 
mesmo tempo, ocorre também o processo de objetivação, pois o ser 
humano produz uma realidade objetiva que passa a ser portadora de 
características humanas, uma realidade que adquire características 
socioculturais, acumulando atividade de geração de seres humanos. Isso 
gera a necessidade de outra forma de apropriação, já agora não apenas 
como apropriação da natureza, mas como apropriação dos produtos 
culturais da atividade humana, das objetivações do gênero humano 
(entendidos aqui como os produtos da atividade social objetivadora). 

 
 

De acordo com Leontiev (1978 apud Eidt 2009), a apropriação pode 

ser entendida como um processo que tem como resultado a reprodução, pelo 

indivíduo, das características, faculdades e modos de comportamento formados 

historicamente.  

Assim, para Pasqualini (2006), para que o homem possa produzir 

meios que venha satisfazer suas necessidades ele precisa aliar a matéria natural à 

sua ação produtiva. E para que o homem consiga transformar a natureza ele precisa 

apropriar-se da realidade natural, e assim transformar os objetos naturais em 

instrumentos da prática social.   

O processo de apropriação consiste em três características. A 

primeira característica do processo de apropriação consiste na comunicação com 

outros homens, sendo este um processo educativo. Assim, a criança só apropria-se 

dos bens culturais a partir da mediação de outro ser humano. A atividade adequada 

não é construída pela criança pelo contato direto, imediato ou espontâneo com os 

objetos da cultura. Para que ocorra a apropriação desses objetos de cultura é 

necessário que a criança estabeleça comunicação com outros homens. É a partir da 

comunicação com outros homens que a criança aprenderá a atividade adequada. 
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Segundo Leontiev (1978, apud EIDT, 2009), a ação educativa deve sempre ocorrer, 

pois se a mesma não acontecer ficará impossível a transmissão da herança cultural 

que foi produzida por gerações passadas e isso inviabilizará a continuação do 

processo histórico.  

Leontiev (1978, apud Pasqualini, 2006) coloca que a segunda 

característica consiste em criar no individuo novas aptidões e funções psíquicas. As 

funções psicológicas exclusivamente humanas, como a memória mediada, a 

atenção voluntária, e a abstração não são adquiridas biologicamente, mas são 

desenvolvidas a partir do processo histórico do homem na sociedade, que ao longo 

desse processo modifica sua conduta e cria outras formas de comportamento que 

são especificamente culturais. 

A terceira característica do processo de apropriação é que esse 

processo é ativo. Para se apropriar da riqueza acumulada, condensada nos 

instrumentos da cultura, o indivíduo precisa “(...) reproduzir os traços essenciais da 

atividade acumulada no objeto” (LEONTIEV, 1978, apud EIDT, 2009, p. 173). Não 

basta, portanto, que a criança seja colocada diante dos objetos, é preciso que ela 

desenvolva uma atividade efetiva, ou seja, a criança deve agir ativamente em 

relação a eles. Além disso, é preciso que a criança desenvolva uma atividade 

adequada – se bem que não idêntica – em relação a tais objetos. 

Já no que se refere ao processo de objetivação, segundo Leontiev 

(1978, apud, PASQUALINI, 2006, p. 81), as funções e aptidões designadamente 

humanas, não são inatas ao homem, mas tais funções e aptidões se fixam por meio 

do processo de objetivação, sendo esta exterior ao indivíduo.  Assim de acordo com 

(EIDT, 2009, p. 175):  

 

Processo de objetivação consiste na encarnação, nos produtos da atividade 
dos homens, das suas forças e faculdades intelectuais (LEONTIEV, 1978). 
Por outras palavras, é por meio do processo de objetivação que o homem 
exterioriza suas capacidades enquanto ser genérico, e, pelo emprego 
destas capacidades em sua atividade, cria um ambiente humanizado, 
diferenciando-se dos animais. 

 

O processo de objetivação é um processo de produção e reprodução 

da cultura humana, em que o homem se objetiva e possibilita a continuidade da 

história humana (EIDT, 2009). 
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 É pela unidade entre os processos de apropriação (agora não mais 

da matéria natural, mas do produto da atividade social) e da objetivação que se dá a 

formação do homem. Além disso, os processos de apropriação e objetivação são 

opostos e, ao mesmo tempo, complementares e integram uma totalidade que é a 

atividade humana, o trabalho (EIDT, 2009). Este, por sua vez, se diferencia da 

atividade natural dos demais animais. 

No próximo capítulo, passaremos a entender como ocorre a relação 

entre a aprendizagem e desenvolvimento da criança na perspectiva teórica da 

Psicologia Histórico-Cultural.  
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CAPÍTULO 3 

 

O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA 

HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 
Iniciaremos o terceiro capítulo discorrendo sobre a relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem. Em um segundo momento, explicitaremos os 

pressupostos gerais da periodização do desenvolvimento psíquico, e as principais 

características da primeira infância, a qual integra dois períodos do desenvolvimento: 

primeiro ano de vida e primeira infância. Estes períodos antecedem a idade pré-

escolar, sendo este o tema central deste trabalho.  

 

 

3.1 RELAÇÃO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

Vigotski (1986) no seu livro Aprendizagem e desenvolvimento 

intelectual na idade escolar, afirma que diferentes teorias psicológicas entendem de 

modos distintos a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

Segundo Vigotski (1986), a primeira teoria sobre desenvolvimento e 

aprendizagem considera que estes dois processos são independentes, em que um 

está paralelo ao outro. A aprendizagem é vista como algo exterior, que não modifica 

nada no desenvolvimento: “(...) a aprendizagem utiliza os resultados do 

desenvolvimento, em vez de se adiantar ao seu curso e de mudar sua direção.” 

(VIGOTSKI, 1986, p. 203)  

O desenvolvimento da criança acontece independentemente do 

processo de aprendizagem escolar. Segundo (VIGOTSKI, 1986, p. 103, 104):  

 

A capacidade de raciocínio e a inteligência da criança, suas idéias, sobre o 
que as rodeia, suas interpretações das causas físicas, seu domínio das 
formas lógicas do pensamento e da lógica abstrata são considerados pelos 
eruditos como processos autônomos que não são influenciados, de modo 
algum, pela aprendizagem escolar.   
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De acordo com Vigotski (1986) esta teoria coloca o desenvolvimento 

como algo independente da aprendizagem, postulando até uma separação entre os 

processos. Para que a escola ensine determinados conhecimentos e hábitos para as 

crianças é preciso que a mesma atinja um determinado grau de maturação das 

funções, assim “o curso do desenvolvimento precede sempre a aprendizagem. A 

aprendizagem sempre segue o desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1986 p. 104).  

A segunda teoria que Vigotski (1986) postula coloca que 

“aprendizagem é desenvolvimento” sendo que esta teoria opõe-se à anterior. Seu 

principal representante James afirma que “a educação pode ser definida como 

organização de hábitos de comportamento e de inclinações para a ação. Também o 

desenvolvimento vê-se reduzido a uma simples acumulação de reações” 

(VIGOTSKI, 1986 p. 105). 

 De acordo com essa segunda teoria, que se relaciona com as 

teorias comportamentalistas em geral, a aprendizagem e o desenvolvimento são 

processos paralelos, onde cada fase do desenvolvimento corresponde a uma fase 

da aprendizagem. Deste modo “o desenvolvimento está para aprendizagem como a 

sombra para o objeto que a projeta” (VIGOTSKI, 1986, p.105)  

O terceiro grupo de teorias é representado pela Gestalt, a qual 

defende que o processo de desenvolvimento é independente do processo de 

aprendizagem.  Assim a aprendizagem “no decurso da qual a criança adquire toda 

uma nova série de formas de comportamentos – considera-se coincidente com o 

desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1986, p. 106).   

Segundo Koffka, a aprendizagem e o desenvolvimento são 

processos conexos, mas de natureza distinta. Para Koffka “por um lado está a 

maturação, que depende diretamente do desenvolvimento do sistema nervoso, e por 

outro a aprendizagem, que segundo Koffka, é em si mesma, o processo de 

desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1986 p. 106). 

Para Pasqualini (2006) Vigotski opõe-se às teorias que consideram o 

desenvolvimento e o ensino como processos idênticos e independentes, pois para 

Vigotski o ensino deve anteceder o desenvolvimento para promovê-lo. Assim a 

aprendizagem é indispensável para que ocorra o desenvolvimento das 

características humanas construídas historicamente, sendo essas características 

estabelecidas num processo de origem cultural e não natural. Pasqualini (2006) 

afirma que Vigotski: 
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Vigotski (1986) postula que o conceito de zona de desenvolvimento 

real consiste no nível atual de desenvolvimento da criança, que diz respeito aos 

problemas que a criança consegue resolvê-los com autonomia sem a ajuda de um 

adulto. 

  Vigotski (1986) menciona que a criança é capaz de imitar um amplo 

número de ações “senão um número ilimitado – que supera os limites da sua 

capacidade atual” (VIGOTSKI,1986, p. 112). Mas se houver o auxilio de adultos nas 

atividades a criança conseguirá fazer de modo independente muito mais do que a 

sua capacidade de compreensão. A atividade que a criança consegue desenvolver 

com o auxílio do adulto chama-se zona de desenvolvimento potencial, pois aquilo 

que hoje ela resolve com a ajuda do adulto, amanhã ela poderá estar realizando 

sozinha. Assim:  

 

A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os 
futuros passos da criança e a dinâmica de seu desenvolvimento e examinar 
não só o que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá 
no processo de maturação. (VIGOTSKI,1986 p. 113)   

 

A aprendizagem deve gerar a área de desenvolvimento proximal, 

estimulando na criança um grupo de processos internos de desenvolvimento que se 

converterão em obtenção de conhecimento interno na criança.   Assim, a 

aprendizagem:  

 

[...] não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta organização da 
aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um 
grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia 
produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrínsecamente necessário e universal para o desenvolvimento para que se 
desenvolvam na criança essas características humanas não-naturais, mas 
formadas historicamente. (VIGOTSKI, 1986, p. 115)    

 

A aprendizagem da criança começa muito antes de ela ir para a 

escola, pois mesmo sem ter ido à escola ela já obteve experiências referentes à 

quantidade, operações de adição e divisão, tendo assim uma pré-escola de 

aritmética.  A aprendizagem da criança na escola nunca começa do nada, mas é 

antecedida sempre de uma etapa perfeitamente determinada do desenvolvimento 

que é alcançado pela criança antes dela entrar na escola.  
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Paralelamente a esta afirmação não podemos descartar o que a 

criança já sabe, mas para que ocorra o desenvolvimento e a aprendizagem da 

mesma o adulto tem que trabalhar na zona de desenvolvimento potencial da criança.  

 Assim não podemos deixar de pensar se quisermos que haja o 

desenvolvimento das capacidades humanas nas crianças, as mesmas só poderão 

ser alcançadas através do processo de aprendizagem, mediante a mediação do 

outro. 

Para podermos trabalhar de forma efetiva para promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança, faz-se necessário conhecermos 

como ocorre o desenvolvimento da criança. Assim, no próximo capítulo 

discorreremos sobre o desenvolvimento psicológico a partir da perspectiva Histórico-

Cultural.       

 

 

3.2 PRESSUPOSTOS GERAIS DA PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 
 

 Pasqualini (2006) afirma que segundo Vigotski2, Elkonin e Leontiev 

o desenvolvimento infantil deve ser compreendido como um fenômeno histórico e 

dialético, e, que o mesmo não pode ser determinado por leis universais. Essa 

abordagem é contrária à ideia de que todas as crianças se desenvolvem da mesma 

maneira, em uma ordem fixa e imutável.  Tal concepção considera que o 

desenvolvimento infantil está ligado tanto às condições objetivas de vida e educação 

como à organização econômica e social mais ampla. 

Os períodos do desenvolvimento infantil estão ligados ao curso da 

história da humanidade. Assim, o que se altera é o lugar que a criança ocupa no 

interior das relações sociais em determinada época na sociedade.  

Elkonin (1987) explica com clareza esta tese ao abordar o jogo de 

papéis. Ele mostra que o jogo de papéis é raramente observado em comunidades 

primitivas, onde as crianças eram precocemente integradas ao trabalho dos adultos. 

Assim: 

 
O jogo de papéis aparece historicamente em função da complexidade  
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das forças produtivas, que vai tornando o trabalho dos adultos inexeqüível 
para a criança e determinando seu afastamento da atividade produtiva, 
exigindo um período de preparação especial e determinando o 
delineamento de um novo período do desenvolvimento infantil. 
(PASQUALINI, 2006, p. 83). 

 

De acordo com Pasqualini (2006), Leontiev (2001) afirma que a 

análise do lugar que a criança ocupa no interior das relações sociais é um fator 

essencial para compreendermos o seu desenvolvimento psíquico, assim: 

 
(...) essa mudança da posição real ocupada pela criança nas relações 
sociais, que resulta em uma reestruturação de suas relações sociais 
básicas, é um fator determinante na transição para novos estágios em seu 
desenvolvimento. (LEONTIEV 2001 apud PASQUALINI 2006, p 119). 

 

Vigotski (1995 apud PASQUALINI, 2006) compreende o 

desenvolvimento como não sendo um processo meramente evolutivo, mas que se 

dá mediante transformações lentas e graduais, sendo o desenvolvimento 

caracterizado por períodos estáveis e críticos. Os períodos estáveis se dão no 

desenvolvimento de mudanças microscópicas da personalidade da criança que 

serão manifestados em uma nova idade. Já os períodos críticos provocam 

mudanças e rupturas bruscas na personalidade da criança a qual tem um período 

curto de mudança. Pasqualini (2006) afirma que o conceito de desenvolvimento traz 

duas formas de desenvolvimento que são evolução e revolução que na perspectiva 

dialética estão ligadas entre si. 

Nesta mesma direção, Elkonin (1987 apud LAZARETTI 2008), 

afirma que o desenvolvimento é marcado por transformações qualitativas e 

quantitativas, sendo então um processo evolutivo e revolucionário. Segundo 

Lazaretti (2008 p. 126)    

 
(...) ao pensar sobre a periodização do desenvolvimento infantil, há de se 
romper com a teoria idealista da formação da personalidade, a qual crê no 
evolucionismo que dirige o impulso autônomo interno, que se 
autodesenvolve e deposita na conjuntura materialista suas hipóteses, 
considerando o desenvolvimento como um processo que se distingue pela 
unidade do material e do psíquico, do social e do pessoal à medida que a 
criança vai se desenvolvendo” (VIGOTSKI, 1996, p. 254). 

 
Segundo Pasqualini (2006) a perspectiva histórico-cultural preconiza 

que não é possível compreender corretamente o desenvolvimento infantil sem 

pensar no conceito de atividade, já que ela é constituinte fundamental do psiquismo 

humano. De acordo com Martins e Arce (2007, p. 47), a atividade pode ser definida 
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como “[...] modo/meio pelo qual o indivíduo se relaciona com a realidade, tendo em 

vista produzir e reproduzir condições necessárias à sua sobrevivência física e 

psíquica”. Nesta mesma direção, Pasqualini (2006, p. 86) afirma que: 

 

Para Leontiev (1978), a atividade constitui um elo prático que liga o sujeito 
ao mundo circundante, como um processo de trânsito entre pólos opostos: 
sujeito e objeto. O estabelecimento de um contato ativo com o mundo 
exterior é uma exigência da própria organização corpórea do homem, do 
próprio aparato biológico da espécie. 

 

Assim, a seguir discutiremos a importância da atividade principal no 

desenvolvimento psíquico da criança. 

 Segundo Mukhina (1996), a atividade principal é “aquela que 

determina o caráter do desenvolvimento psíquico da criança em cada estágio” 

(MUKHINA, 1996, p.306). Para Leontiev (1986) a atividade principal não é aquela 

que ocupa mais tempo na vida da criança, pois uma criança pré-escolar brinca mais 

ou menos umas três ou quatro horas no dia.  

A atividade principal é aquela que provoca mudanças psíquicas no 

desenvolvimento da criança, de modo a preparar a mesma “para um novo e mais 

elevado nível de desenvolvimento” (LEONTIEV, 1986, p. 122). Ressaltando, não é o 

tempo o fator principal, mas sim a qualidade da atividade principal que determinará o 

desenvolvimento psíquico da criança.  

A mudança da atividade dominante está ligada a passagem de um 

período para o outro, isso ocorrem quando: 

 

“(...) surge uma contradição explícita entre o modo de vida da criança e suas 

potencialidades, as quais já superaram este modo de vida. Quando isso 

acontece, a atividade da criança é reorganizada e ela passa, assim, a um 

novo estágio do desenvolvimento de sua vida psíquica.” (LEONTIEV, 1988 

apud LARAZETTI, 2008, p. 131). 

 

Segundo Elkonin (1987 apud LAZARETTI 2008) com base no 

referencial vigotskiano e com apreensão da categoria atividade proposta por 

Leontiev, amplia o entendimento sobre a periodização do desenvolvimento e coloca 

que o mesmo é constituído por três épocas que são primeira infância, infância e 

adolescência. 
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 A época infância abarca o primeiro ano de vida e primeira infância. 

A infância, por sua vez, compreende: idade pré-escolar e idade escolar. Por fim, a 

adolescência abrange adolescência inicial e adolescência.  

Com o objetivo de facilitar a compreensão da periodização proposta 

pela Psicologia Histórico-Cultural, usaremos a tabela proposta pelo Professor Angelo 

Antonio Abrantes, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 

 

 
Fonte: notas de aula. Prof. Angelo Antônio Abrantes 

 
Cada período do desenvolvimento se caracteriza por uma atividade 

principal ou dominante. São elas: comunicação emocional direta, a atividade objetal 

manipulatória, jogo de papéis, atividade de estudo, estágio de comunicação íntima 

pessoal e atividade de estudo profissional.  

A Psicologia Histórico-Cultural discute os processos afetivos e 

cognitivos em unidade. Assim, em cada período predomina o desenvolvimento 

afetivo da esfera motivacional e das necessidades e no período seguinte prevalece o 

desenvolvimento intelectual da esfera das possibilidades técnicas operacionais. 

(LAZARETTI, 2008).  Segundo a autora (2008): 

 
No primeiro grupo, predominam as atividades que promovem, 
especialmente, a esfera motivacional e das necessidades, por meio da 
assimilação dos objetos, dos motivos e das normas que residem na 
atividade humana, nas relações entre as pessoas. De fato é a assimilação 
do sentido da atividade humana. Segundo Elkonin (1987b), são atividades 
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realizadas na relação criança-adulto social. O segundo grupo é constituído 
por atividades que envolvem a esfera das possibilidades técnicas e 
operacionais, por meio da apropriação dos procedimentos socialmente 
elaborados, de ação com os objetos e seus modelos, Poderíamos afirmar 
que ocorre o desenvolvimento intelectual pela via da relação criança-objeto 
social (ELKONIN, 1987b) (LAZARETTI, 2008, p 131)  

 

Para Lazaretti (2008) cada período do desenvolvimento é marcado 

por uma situação social de desenvolvimento que regula a vida da criança e se 

caracteriza por uma relação com o meio social que a rodeia, sendo esta relação 

muito peculiar específica e irrepetível para a criança. A situação social de 

desenvolvimento e “(...) é o ponto de partida para todas as mudanças dinâmicas que 

se produzem no desenvolvimento durante o período de cada idade” (VIGOTSKI 

1996, apud LAZARETTI, 2008, p. 131). Assim, a compreensão da situação social de 

desenvolvimento da criança auxiliará no entendimento do nível de desenvolvimento 

real que determina cada idade. 

Para entendermos melhor o conceito de zona de desenvolvimento 

próximo, precisamos compreender dois conceitos, que são: forma ideal que é aquilo 

que a criança não tem num determinado período do desenvolvimento, tendo apenas 

a forma real. Lazaretti (2008) nos dá um exemplo:  

 

Uma criança recém-nascida não tem fala, ela tem algumas vocalizações. Como 
tem somente as vocalizações e o adulto é portador da fala, a criança olha para 
isso como forma ideal, no qual, pela interação com o adulto que fala, a criança vai 
se apropriando da forma ideal que passara a ser real quando ela se apropriar. O 
desenvolvimento da criança acontece justamente pela interação da forma real e 
ideal. (LAZARETTI, 2008, p. 132) 

 

Segundo Lazaretti (2008), o nível de desenvolvimento real é definido 

por Vigotski como: “a esfera dos processos imaturos, mas em via de maturação” 

(1996, p.269-270). Cabe aqui citar um exemplo de Lazaretti (2008). A criança 

quando bebê ainda não possui a fala na sua forma mais desenvolvida, ela apenas 

emite alguns sons, balbucios. Ao interagir com um adulto é que a criança vai ter a 

fala do adulto como uma forma ideal a ser alcançada, mas o que ela ainda tem é 

apenas a forma real, que são os balbucios. 

 A partir desta interação com o adulto, e da interação do real com o 

ideal, a criança se apropria da fala que antes estava na forma ideal a qual passara 

para forma real, neste momento a criança se apropria da fala mais elaborada. 
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Vigotski (1996 apud LAZARETTI 2008) esclarece que não é a idade 

cronológica que vai determinar o nível de desenvolvimento real, ou seja, as funções 

psíquicas e capacidades já desenvolvidas pela criança, que se expressam por meio 

daquilo que a criança faz sem ajuda.  Além disso, é preciso compreender também o 

nível de desenvolvimento próximo, isto é, quais as funções psíquicas e capacidades 

que estão em maturação e que se revelam por meio das ações que a criança faz 

com o auxílio de um parceiro mais experiente. Assim: 

 

Ao estabelecer, por via investigativa, esse nível, esclarecem-se as questões 
práticas relacionadas com a educação e a aprendizagem da criança. Nas 
considerações de Elkonin (1974), “Vigotski foi o primeiro psicólogo soviético 
a introduzir proposições a respeito do papel fundamental da educação no 
desenvolvimento psíquico da criança”, portanto, quando consideramos as 
particularidades psicológicas da idade das crianças, não significa nos 
orientamos pelo nível de desenvolvimento já alcançado, ou seja, as funções 
e rever propriedades já desenvolvidas da criança, e sim orientar-se em 
direção do novo, de novas formações. Vigotski (1996, p. 269, 271) define 
esse processo como zona de desenvolvimento próximo.  (LAZARETTI, 
2008, p. 132)  

    
Segundo Vigotski (1996 apud LAZARETTI 2008) existem algumas 

vias para que se possa chegar à zona de desenvolvimento próximo e uma delas é a 

imitação. Por meio da imitação a criança pode alcançar na esfera intelectual muito 

mais do que ela pode fazer em sua própria atividade. Esta imitação não é ilimitada, 

sendo que em cada etapa do desenvolvimento da criança existe uma determinada 

zona de imitação intelectual o qual está ligada ao seu nível real de desenvolvimento.  

Deste modo Lazaretti (2008) explica que a imitação: 

 
Não se refere a uma imitação mecânica, automática, sem sentido, e sim a 
uma imitação racional, baseada na compreensão da operação intelectual 
que se imita. E amplia este entendimento, afirmando que a imitação pode 
aplicar-se a toda atividadeque a criança não realiza sozinha, mas em 
colaboração com um adulto ou criança mais experiente (VYGOTSKI, 1996 
apud LAZARETTI, 2008, p.133). 

 

Para que uma criança possa realizar certa atividade que ainda está 

na zona de desenvolvimento próximo e passar essa atividade para o nível de 

desenvolvimento real, é necessário que a mesma realize uma atividade de imitação 

com a colaboração de um adulto ou uma criança mais experiente, pois o que ela 

ainda não é capaz de fazer sozinha ela poderá aprender com a ajuda de um adulto. 

Então, o que hoje a criança realiza com a ajuda do adulto está no plano 
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interpsíquico, o que amanhã ela realizará sozinha estará no plano intrapsíquico. 

(LAZARETTI, 2008). 

Portanto, o ensino deve ter como objetivo ensinar à criança aquilo 

que ela ainda não sabe, mas poderá saber se lhe for ensinado. O que a criança é 

capaz de aprender, mas ainda não sabe está na zona de desenvolvimento próximo. 

Assim o professor não deve ensinar à criança aquilo que ela sabe fazer por si 

própria. E sim ir além, promovendo o seu desenvolvimento.  

De acordo com Lazaretti (2008), o ensino “(...) ocorre em todas as 

fases do desenvolvimento da criança, mas (...) em cada faixa etária ela tem não só 

formas específicas, mas uma relação totalmente original com o desenvolvimento” 

(VIGOTSKI, 2001, apud, LAZARETTI, 2008, p. 133). A aprendizagem ocorrerá em 

todos os estágios do desenvolvimento da criança, o que muda são as 

especificidades de cada estágio, desse modo o pedagogo necessita identificar o 

estágio em que a criança está para poder através do ensino promover o 

desenvolvimento da mesma.    

Neste sentido, no próximo item abordaremos os períodos do 

desenvolvimento psíquico que compõem a primeira infância, destacando suas 

principais características. 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO NA PRIMEIRA 

INFÂNCIA 

 

A seguir, iremos expor os períodos que antecedem a idade pré-

escolar: o primeiro ano de vida e a primeira infância. Tendo em vista as 

especificidades destes períodos, é correto afirmar que eles lançam as bases para o 

desenvolvimento da brincadeira de papéis sociais, objeto de estudo deste trabalho, 

que será discutida no próximo capítulo.  

No primeiro ano de vida, a atividade principal ou dominante é a comunicação 

emocional direta, assim Lazaretti (2008) nos explica porque no primeiro ano de vida 

a atividade principal é a comunicação emocional direta, segundo a autora (2008): 
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A comunicação é um tipo peculiar de atividade no desenvolvimento psíquico 
do individuo, a qual se torna a primeira atividade dominante da criança. 
Pode ser definida como comunicação emocional direta: emocional, porque 
se reduz a expressão mútua de emoções que a criança e o adulto se 
dirigem um ao outro e direta, porque a comunicação aqui não é mediatizada 
por nenhuma outra atividade comum da criança e do adulto. (LÍSINA, 1987 
apud LAZARETTI, 2008, p.143).  
   

 

A atividade de comunicação da criança com o adulto só acontece 

porque segundo Mukhina (1996), quando o adulto fala com a criança ela presta 

atenção, isso ocorre porque neste momento o que predomina é a dimensão 

emocional (e não a cognitiva). Se o adulto fala de uma maneira carinhosa com a 

criança, ele está sem perceber provocando uma reação na criança, o que faz ela  

reagir ao tom da palavra. Isso advém porque “o estado emocional eleva a atividade 

geral” (MUKHINA, 1996, p.85).  

A partir da interação do adulto com a criança, ela demonstra o 

desejo de se comunicar. Essa comunicação ocorre a partir dos balbucios da criança, 

pois a mesma procura imitar as palavras que os adultos falam. Sendo o balbucio a 

base para a aprendizagem de novos sons (MUKHINA, 1996).  

A criança aprende a se comunicar a partir da humanização da 

comunicação. Para tanto, são necessárias algumas condições para o 

desenvolvimento da comunicação, Mesquita (2010) ressalta que a:  

 

A primeira é a necessidade objetiva do bebê de atenção e solicitude por 
parte dos circundantes. Ela nasce da situação necessariamente posta do 
adulto como portador das satisfações das necessidades do bebê. A 
segunda condição para o surgimento da comunicação é a conduta do 
interlocutor de mais idade. O adulto se dirige ao bebê como uma verdadeira 
pessoa e age frente às reações dele. Por essas ações, modela uma nova 
conduta na criança. Mesmo sendo um bebê inicialmente incapaz de uma 
efetiva comunicação, devido essas ações do adulto, ele vai tomando parte 
dessa atividade. (MESQUITA, 2010 p.80). 

 

No bebê a atividade guia é a comunicação emocional direta, que vai 

surgir na forma de “complexo de animação”, que se caracteriza pela expressão de 

emoções – tanto de satisfação como de insatisfação – por meio de sorrisos, 

exclamações, e excitação motora geral. Assim, o complexo de animação é a 

primeira atividade social da criança, porque os atos da criança são modelados por 

outras pessoas, e os atos da criança se dirigem as outras pessoas. (MESQUITA, 

2010). Segundo Pasqualini (2006), Vigotski (1996) ressalta que: 
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A comunicação no primeiro ano de vida, “ao invés de uma comunicação 
baseada no entendimento mútuo, trata-se de manifestações emocionais, de 
transferência de afetos, de relações positivas ou negativas” (p.304). Nesse 
período para o autor, o afeto e o processo central responsável pela unidade 
entre as funções sensoriais; vale ressaltar, ademais, que nessa etapa do 
desenvolvimento infantil, não se verificam ainda ações dirigidas a um fim 
(VYGOTSKI, 1996 apud PASQUALINI, 2006, p. 149-150)   

 

Nesta fase o desenvolvimento psíquico da criança é organizado pela 

percepção. A criança “(...) percebe o adulto e suas ações, percebe seus estados de 

carências internos e aprende a agir a partir deles, chorando, se movendo, 

balbuciando e etc” (MESQUITA, 2010, p.81). O principal produto psicológico nesta 

fase é a relação emocional que a criança estabelece com o adulto.  

A partir desta relação emocional com o adulto a criança cria uma 

premissa que regerá seu desenvolvimento psicológico, a encarnação nos adultos da 

satisfação de todas as suas necessidades. (MESQUITA, 2010, p.81). Vemos que a 

consciência do bebê é centralmente perceptiva e emocional e pode ser representada 

pelo esquema “percepção-emoção-ação”, sendo todo o material psicológico desta 

fase sensorial. (MESQUITA, 2010, p.81).  

O autor (2010) coloca que a atividade do bebê, a comunicação que 

ele tem com o adulto não deixa de existir nas outras atividades, o que acontece é 

que elas perdem a importância de guia, mas se firmam como apoio do 

desenvolvimento seguinte, sendo a partir das mesmas que vão se desenvolver as 

ações operativas e senso-motoras de manipulação (MESQUITA, 2010). 

Deste modo, percebemos que neste período do desenvolvimento a 

comunicação emocional direta tem uma grande influência no desenvolvimento 

psíquico da criança.  Pasqualini (2006) destaca a importância do papel do professor 

neste período e ressalta como deve ser o trabalho pedagógico no primeiro ano de 

vida.  

 

 

No primeiro ano de vida, a aprendizagem realiza-se com a ajuda direta do 
educador. (...) nessa etapa do desenvolvimento infantil, toda a influência do 
educador sobre a criança realiza-se através de palavras e gestos. Além 
disso, o tempo livre deve ser utilizado para o estabelecimento de 
comunicação adulto-criança, a imitação e a compreensão da linguagem do 
adulto. Isso significa que o tempo livre é propício para ensinar a criança a 
movimentar-se, a agir com objetos e a estabelecer relação ativa com o meio 
circundante. Em síntese, o trabalho educativo, nessa etapa, deve ter como 
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meta organizar a rotina de sono; desenvolver a compreensão da linguagem 
e a comunicação; aperfeiçoar os movimentos de mudança de posição 
(sentar, acostar, levantar, apoiar-se); desenvolver, ainda, a habilidade de 
caminhar, primeiro com apoio, depois independentemente e complexificar 
as ações com objetos (LIMA, 2001 apud PASQUALINI, 2006, p.150). 

 

Entendemos que a partir desses objetivos o professor estará 

desenvolvendo na criança não apenas a motricidade, mas também o seu psiquismo. 

A segunda atividade dominante na época da primeira infância é a 

atividade objetal-manipulatória. Bozhóvich (1987 apud MESQUITA, 2010) expõe que 

a partir das conquistas que a criança teve no período anterior e as mudanças que 

ocorreram no seu corpo, à criança também muda sua atitude nas relações sociais. 

Agora a criança não é um ser tão indefeso, pois a mesma já consegue locomover-se 

livremente, consegue usar a linguagem para se comunicar. Na consciência da 

criança já se diferenciam algumas funções psicológicas que dão início ao 

aparecimento de generalizações sensoriais.   

Com o aparecimento das generalizações sensoriais a criança 

começa a dar nomes aos objetos. Mesquita (2010) faz uma indagação e nos explica 

porque as conquistas do período antecedente colocam a criança frente aos objetos 

sociais? Assim o autor explica que:  

 
Primeiramente, uma tendência natural a seguir movimentos e cores, 
alternamente adaptativa. Segundo, que a criança percebe os objetos sociais 
são também mediadores da satisfação de suas necessidades, pois, com a 
exceção do seio materno, todas as necessidades do bebê são satisfeitas 
com a mediação de objetos: roupas, banhos, berços, mamadeiras, 
brinquedos etc.  como vimos com Elkonin, a Atividade do adulto aparece a 
criança rever como transformação ou produção de objeto. Em terceiro lugar, 
os objetos são de uso exclusivo dos adultos e por isso impregnam-se 
indiretamente com a emotividade direcionadas a ele. Por isso, são os 
objetos sociais que passam a motivar a Atividade das crianças no segundo 
período de seu desenvolvimento. (MESQUITA, 2010, p.82)   

 

Segundo Mukhina (1996) é neste período do desenvolvimento, a 

partir da atividade objetal que a criança vai se apropriar da função social do objeto. É 

importante ressaltar que a simples manipulação do objeto não ensinará à criança a 

função do objeto. Apenas com intervenção do adulto em apontar como é o uso de 

uma colher, por exemplo, que a criança assimilará as propriedades ocultas do 

objeto. 

Mesquita (2010) afirma que o limite da primeira infância é marcada 

pela passagem da atividade de comunicação emocional para a atividade objetal-
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instrumental, a qual é  caracterizada pela crise do primeiro ano de vida. Mesmo com 

a mudança de uma atividade para a outra a comunicação que a criança tem com o 

adulto não desaparece, mas muda de plano, pois neste momento compete ao adulto 

a função de mediar ações com os objetos sociais. Pasqualini (2006) enfatiza que:  

 
A comunicação emocional direta com o adulto passa, portanto, a um 
segundo plano, e ganha destaque a colaboração prática. Assim verifica-se 
que, por um lado, a linguagem atua como meio para organizar a 
comunicação com o adulto, por outro, a comunicação mesma está mediada 
pelas ações objetais da criança (PASQUALINI, 2006, p. 151). 

 

Segundo Elkonin (1987a apud MESQUITA 2010), o adulto tem um 

papel muito importante, pois as novas ações da criança são realizadas 

conjuntamente. A criança mesmo realizando uma ação com a atuação do adulto ela 

não o percebe, “está absorvida pelas propriedades dos objetos.” (MESQUITA, 2010, 

p.82-83). Neste momento a criança age de forma como se não notasse a presença 

do adulto, pois ele está oculto, sendo notado pela criança apenas o objeto e suas 

propriedades 

A atuação conjunta, mediada pelo diálogo, faz com que a criança 

consiga testar as propriedades da matéria e dos objetos sociais humanos, o que 

permitirá o desenvolvimento de sua inteligência prática. Com isso, a criança também 

“compara suas ações às do adulto, o que permite a ela um descortinar-se inicial das 

formas humanas de ação com os objetos do mundo” (MESQUITA, 2010, p.83)            

Segundo Mesquita (2010) é neste momento do desenvolvimento que 

se nota o salto qualitativo da linguagem e do pensamento. A criança pensa na 

palavra como parte do objeto, sendo a partir da sistematização dos significados das 

palavras que a criança começa a ter verdadeiras representações dos objetos. O que 

movimenta o desenvolvimento do pensamento e da linguagem são as ações que a 

criança tem frente aos objetos sociais e aos adultos. 

 Ao mesmo tempo, a atenção e a memória passam a ter um papel 

cada vez mais importante na reorganização da consciência infantil. O que acontece 

é que a criança passa a atuar não somente com os objetos que estão na sua 

presença, no seu campo visual, mas também os que estão na sua lembrança. 

(MESQUITA, 2010) 

Para Mesquita (2010) além do desenvolvimento das funções 

psicológicas, cabe considerar também a dimensão afetiva, pois esta tem grande 
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contribuição no desenvolvimento da criança, pois a afetividade dirige as ações das 

mesmas, como também seu funcionamento psíquico. O que acontece é que a 

criança necessita ver o efeito concreto que suas ações produzem, mas também 

perceber as reações que o adulto teve em frente às ações dela.  

O autor (2010) enfatiza que essas necessidades que a criança tem 

da aprovação do adulto e a necessidade de “fazer por si só”, gera na criança um 

conflito interno que culmina na chamada crise dos três anos.  

Segundo Mukhina (1996) a crise dos 3 anos é o momento em que o 

adulto tem mais problemas para lidar com a criança. Para Pasqualini (2006) é neste 

momento de crise que a criança estará em um processo de reestruturação interna, 

no qual ela passará por uma espécie de separação psicológica. O que acontece com 

a criança é que ela “(...) até os três anos está socialmente unida às pessoas a sua 

volta, mas a crise dos três anos marca uma nova etapa de sua emancipação 

(VIGOTSKI Apud PASQUALINI, 2006, p.154).  

 Assim, Vigotski (1996 apud PASQUALINI 2006) ressalta algumas 

características da crise dos três anos. E uma delas é o negativismo, que é marcada 

pelo fato da criança sempre se opor a tudo que o adulto lhe propõe. Outra 

característica é insubordinação, na qual a criança tenta mostrar ao adulto que ela é 

independente, e quer fazer as coisas sozinha. A teimosia é outro sintoma na crise 

dos três anos, a criança insiste que seus desejos sejam atendidos pelos adultos. 

Além disso, tem a rebeldia, onde a criança está a todo o momento contrariando a 

vontade do adulto (PASQUALINI, 2006). Segundo a Mukhina (1996): 

 
A crise dos 3 anos é um fenômeno passageiro, mas as novas formas que 
dela surgem, como distanciamento dos que a rodeiam e a comparação com 
outras pessoas, são um passo importante no desenvolvimento psíquico da 
criança, que cria as premissas para a formação posterior de sua 
personalidade  (MUKHINA, 1996, p.151). 

 

Visto que a crise dos três anos é um momento muito importante no 

desenvolvimento da criança, faz se necessário que o pedagogo conheça as 

especificidades deste período. Com o desconhecimento desses sinais o educador 

pode ter atitudes que ao invés de promover o desenvolvimento infantil, a autonomia 

e a independência, estará indo contra o desenvolvimento psíquico da criança.   

No próximo capítulo iremos explicitar as especificidades do 

desenvolvimento infantil na idade pré-escolar. Ressaltando como a atividade 
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dominante deste período, que é a brincadeira de papéis sociais, pode contribuir para 

o desenvolvimento psíquico da criança.    
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CAPÍTULO 4 

 

AS ESPECIFICIDADES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA IDADE PRÉ-

ESCOLAR 

 

Neste capítulo explicaremos a importância do jogo como principal 

atividade na idade pré-escolar, demonstrando as características particulares da 

atuação lúdica da criança. E também os princípios psicológicos da brincadeira de 

papéis sociais, como a brincadeira interfere no desenvolvimento psíquico da criança 

pré-escolar e finalizaremos o mesmo ressaltando a importância do papel do 

pedagogo neste período do desenvolvimento.   

 

 

4.1 PRINCÍPIOS PSICOLÓGICOS ACERCA DA BRINCADEIRA DE PAPÉIS E 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ATIVIDADELÚDICA 

 

Após conhecermos os períodos do desenvolvimento infantil que 

antecedem a idade pré-escolar, vimos que na atividade comunicação emocional 

direta a criança mantinha uma relação essencialmente afetiva com os adultos mais 

próximos. Em seguida, com a atividade objetal-instrumental a criança descobre a 

possibilidade de manusear os objetos e testar suas propriedades. Estas conquistas 

só se tornam possíveis por meio da intervenção do adulto quando nota-se “saltos 

incríveis no desenvolvimento cognitivo” (MESQUITA, 2010, p.85). 

Segundo Mukhina (1996) o jogo dramático surge na primeira 

infância. É neste momento que a criança vai reproduzir a partir da representação 

lúdica o desejo de conviver com os adultos por meio da repetição das atividades 

desempenhadas pelo adulto. É importante destacar que:  

 
O jogo é uma atividade principal; não porque a criança de hoje passa a 
maior parte do tempo se divertindo, o que não deixa de ser verdade, mas 
porque o jogo dá origem a mudanças qualitativas na psiquê infantil. 
(MUKHINA, 1996, p.155)  
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Para Leontiev (1989) no jogo de papéis há uma nova e rara 

contradição entre a necessidade da criança em agir como o adulto e a constatação 

de suas impossibilidades para fazê-lo. Assim, para a criança não basta observar um 

carro em movimento, ela precisa agir sobre o mesmo. Mas ao mesmo tempo em que 

a criança sozinha quer agir sobre o objeto em questão, ela se vê limitada, pois a 

mesma ainda “não pode principalmente porque ainda não dominou e não pode 

dominar as operações exigidas pelas condições objetivas reais da ação dada” 

(LEONTIEV, 1989, p.121).  

Segundo Pasqualini (2006), essa contradição entre querer agir sobre 

o objeto e não dominar as ações estabelecidas pode ser resolvida para a criança a 

partir da atividade lúdica, o jogo.    

Segundo o autor a atividade da criança não é realizada para atender 

a uma necessidade vital, mas tal atividade é motivada por si mesmo. Leontiev afirma 

que:  

 

Quando, uma criança bate com vara ou constrói com blocos, é claro que ela 
não age assim porque essa atividade leva a certo resultado que satisfaz a 
alguma necessidade; o que a motiva a agir nesse caso aparente é o 
conteúdo do processo real da atividade dada. (LEONTIEV, 1989, p. 119). 
 

 
O jogo não é uma atividade produtiva, e, portanto, o alvo do mesmo 

não é o resultado objetivo, mas sim a ação em si própria. Nesta mesma direção, 

Pasqualini (2006) afirma que o jogo se caracteriza por uma atividade não produtiva, 

se diferenciando do trabalho e de outras atividades, pois quando a criança brinca, 

ela não compreende os agentes que a induzem a brincar. Assim, a criança não age 

de modo consciente sobre a sua ação, já que “ela brinca sem saber os motivos da 

sua atividade” (VYGOTSKY, 2002 apud PASQUALINI, 2006, p.158). 

Leontiev (1989) nos mostra que existe diferença entre a atividade 

lúdica dos animais e o brinquedo infantil. A diferença entre ambos incide no fato de 

“que a brincadeira da criança não é instintiva, mas precisamente humana” 

(LEONTIEV 1989, p.120). A atividade da criança é objetiva, pois a mesma expressa 

percepção acerca “do mundo dos objetos humanos” e é isso que define o conteúdo 

das brincadeiras. Essa característica da atividade lúdica permite compreender a 

diferença entre a brincadeira da criança e a atividade lúdica dos animais. 
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No jogo de papéis aparece um elemento novo, não existente na 

atividade objetal manipulatória: “(...) a inclusão de ações no sentido social de 

relações humanas, permitindo a criança, dessa forma, apropriarem-se do sentido 

social das atividades humanas” (ELKONIN 1987b apud PASQUALINI, 2006, p. 156).   

Assim, o jogo de papéis sociais é uma atividade totalmente nova 

para a criança e tem grande importância na idade pré-escolar, pois é a partir dele 

que a criança entra no mundo dos adultos. Com a brincadeira, há uma ampliação da 

realidade humana, abrindo para a criança o mundo das atividades sociais.  

No período anterior (objetal manipulatória), o que predominava era a 

percepção afetiva acompanhada de uma ação. Assim Leontiev (1987) afirma que 

“(...) a criança que ainda não alcançou a idade pré-escolar, se encontra como se 

tivesse em poder das impressões internas” (LEONTIEV, 1987 apud PASQUALINI, 

2006, p.152). 

Com o desenvolvimento da linguagem, a criança modifica a estrutura 

da percepção, passando da percepção sem palavras para a percepção verbal, que 

neste momento está cheia de sentido para a criança. Agora a percepção se torna 

generalizada, assim:  

 

Com o surgimento das generalizações no campo da linguagem, a criança 
passa a perceber os objetos no interior de um todo que possui, para além 
de suas propriedades físicas, um determinado sentido social (PASQUALINI, 
2006, p.152).  

 

Agora o objeto tem para a criança um sentido novo, ele não tem 

mais a importância em si mesmo, mas o que motiva a criança são as funções sociais 

elaboradas pelo adulto que determinam a atividade da criança. (MESQUITA, 2010). 

O autor explica que:  

 

No momento que as crianças transitam para o período dos jogos de papéis, 
tudo que antes compunham sua Atividade e o reflexo da realidade se 
transforma. A nova posição das ações, antes isoladas, nos sistemas de 
relações sociais não é apenas uma ampliação quantitativa, mas uma 
elevação de grau, uma revolução na Atividade e no reflexo consciente da 
realidade. Inicia-se a descoberta do verdadeiro tamanho do mundo. 
(MESQUITA, 2010, p.)  

 

A “atividade lúdica tem um caráter semiótico (simbólico)” (MUKHINA, 

1996, p. 155), porque a atividade lúdica legítima só acontece quando a criança 

desempenha uma ação subentendendo a seguinte, e manipula um objeto 
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subentendendo o seguinte. Mukhina (1996) ressalta a função da semiótica na gestão 

da consciência da criança. Tal função se desenvolve por meio do jogo, que tem 

características exclusivas. Assim, quando a criança brinca, ela tem no objeto um 

substituto lúdico, podendo este ter poucas semelhanças com o real. O substituto 

lúdico permite que a criança o manuseie como se fosse o objeto real. Para ilustrar 

essa ação a autora nos expõe um exemplo: 

 

O pré-escolar escolhe os objetos substitutos apoiando-se nas relações reais 
dos objetos. Está disposto a aceitar que a metade de uma vela seja um 
ursinho, que uma vela inteira seja uma ursa e que a caixa de velas seja a 
cama do ursinho. Mas a criança não aceitará uma variante na qual o ursinho 
seja a caixa e a vela a cama. Neste caso ele dirá: “isso não é assim”. 
(MUKHINA, 1996, p.156). 

 

A partir do exemplo supracitado, percebe-se que a criança na idade 

pré-escolar assume o papel determinado na brincadeira e age de acordo com o 

mesmo. É pelo jogo de representação de papéis que a criança desvenda pela 

primeira vez a relação entre os adultos e seus direitos e obrigações (MUKHINA. 

1996). Seguindo este pensamento faz-se necessário notar que “o papel do jogo 

dramático consiste em cumprir as obrigações que o papel impõe e exercer em 

relação aos demais participantes do jogo”. (MUKHINA, 1996, p. 156). 

Vigotski (1998) ressalta que toda situação imaginária envolve regras, 

mas não as regras que são dadas anteriores ao jogo, mas são regras que são 

criadas no momento da situação imaginária, “portanto, a noção de que uma criança 

pode se comportar em uma situação imaginária sem regras é simplesmente 

incorreta” (VIGOTSKI, 1998, p.125).  

Assim quando a criança representa o papel da mãe, da irmã ela 

sempre terá ações que mostram que ela é uma mãe, então a criança seguirá regras 

de comportamento materno. Se acontecer da relação da criança com o objeto 

mudar, isso significa que houve uma mudança nas regras, no significado que a 

criança atribui ao objeto. (VIGOTSKI, 1998).  

Do mesmo modo que toda situação imaginária contém regras de 

comportamento, o jogo de regras também contém uma situação imaginária. Um 

exemplo de jogo com regras contendo situação imaginária seria o xadrez, pois no 

xadrez existem as peças como; cavalo, bispo etc, que contém maneiras diferentes 

de serem movidas, e também conceitos já estabelecidos no xadrez. 
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 Compreendemos que o mais simples jogo de regras vai converter-

se em um momento imaginário, porque ao se estabelecer regras ao jogo, não se terá 

a possibilidade de agir da maneira que quiser. O que ocorrera é que “várias 

possibilidades de ação são eliminadas” (VIGOTSKI, 1998, p.125).  

Segundo Mukhina (1996), no jogo dramático as crianças refletem 

sobre tudo que existe à sua volta, como por exemplo, cenas do cotidiano familiar e 

do trabalho. Ao representar esses fatos da realidade circundante a criança 

transforma em argumentos o jogo dramático. Deste modo, se a criança tiver 

conhecimento de uma ampla realidade, o seu jogo terá mais argumentos variados.  

A autora cita que de acordo com a idade da criança e com a 

ampliação dos argumentos a duração do jogo varia, assim: “os jogos das crianças de 

3 a 4 anos duram 10 ou 15 minutos; os das crianças de 4 a 5 duram 40 a 50 

minutos; e as de 6 a 7 prorrogam o jogo por horas e até dias.” (MUKHINA, 1996, p. 

157). As crianças de idades diferentes podem ter como argumento de seus jogos as 

mesmas temáticas como, por exemplo, mãe e filha, mas brincarão de modos 

distintos (MUKHINA, 1996). 

É importante enfatizar que para diferenciar um jogo não basta seu 

argumento, mas é necessário conhecer o conteúdo do mesmo. Então “o conteúdo 

do jogo é o que a criança destaca como aspecto principal nas atividades do adulto.” 

(MUKHINA, 1996, p. 157). 

A autora explica que as crianças menores brincam de modo 

diferente das maiores. As crianças pequenas vão reproduzir várias vezes o mesmo 

ato com o mesmo objeto. O conteúdo central dos jogos das crianças menores só 

aparece a partir da imitação das ações reais dos adultos com os objetos. Não existe 

um desencadear de ações, uma ação e depois outra dando continuidade à 

brincadeira. O que acontece no jogo dos pré-escolares menores é apenas atuação 

do mesmo com os objetos. 

Para Mukhina (1996), as crianças menores não planejam um 

argumento ou papel lúdico antecipadamente, pois as mesmas brincam de acordo 

com o objeto que elas têm em mãos, assim se a criança tiver nas mãos uma boneca 

ela será mãe ou pai. Nessa faixa etária, os maiores conflitos se dão pela detenção 

do objeto pelo qual a criança está reproduzindo uma ação.   
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Quando um grupo de crianças brinca, na mesma brincadeira pode 

haver várias mães ou vários motoristas, pois ao mesmo tempo várias mães podem 

estar aprontando a comida, ou ter mais de um motorista dirigindo o mesmo carro.       

A autora ressalta que as crianças menores ao brincarem recriam no 

jogo relações de um mundo muito limitado. Assim, “esses jogos tem por argumento 

sua prática diária; mais tarde, o eixo principal do jogo passa a ser a reprodução das 

relações humanas” (MUKHINA, 1996, p.159). 

Deste modo, o jogo das crianças medianas tem como conteúdo as 

relações entre as pessoas. Quando a criança brinca de “comidinha” e a mesma faz 

um bolo e depois leva-o à mesa para servir, percebemos que a cada ação desta 

criança se segue outra. Neste momento, a criança não repete a mesma ação vária 

vezes, mas esta ação “serve para expressar uma atitude em relação à outra pessoa, 

de acordo com o papel desempenhado” (MUKHINA, 1996, p.159).  

O jogo dramático tem grande importância no desenvolvimento e na 

vida da criança, pois no momento que a criança brinca e incorpora um papel que o 

adulto desempenha, ela começa a observar certas regras e conhecer a vida social 

dos adultos. Neste sentido a criança passa a entender mais as funções sociais e as 

normas pelas quais os adultos conduzem suas relações com os demais.   

Ao brincarem de médico ou mãe, as crianças procuram 

desempenhar seu papel de médico ou mãe tal como ele é na realidade, elas seguem 

rigorosamente as regras. Assim a autora (1996) nos expõe algumas falas comuns da 

criança que mostra este compromisso em desempenhar seu papel tal como é na 

realidade que são: “As mães não fazem isso”, “O médico não trata assim o doente” 

etc. (MUKHINA, 1996, p.160). Assim é importante ressaltar que, segundo a autora, 

“o conteúdo do jogo dramático dos pré-escolares mais velhos é o respeito às regras 

resultantes do papel que assumiram.” (MUKHINA, 1996, p.160). 

É importante compreender que no jogo das crianças existem as 

relações reais e as relações lúdicas. A diferença entre as duas é que na relação 

lúdica: 

 

São as que se estabelecem de acordo com o argumento e o papel que cada 
uma desempenha. Por exemplo, a criança que faz papel de ogro num jogo 
se comporta com as que representam as vítimas de maneira 
exageradamente malvada (MUKHINA, 1996, p.162). 
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Já as relações reais se distinguem da anterior, pois nesta existe o 

companheirismo, pois as crianças cumprem algo em comum. Assim, esta relação 

permite que elas cheguem a um acordo sobre o assunto e a repartição de papéis, e 

também discutir sobre as ações e equívocos que possam aparecer no jogo 

(MUKHINA, 1996). A partir destas relações surge um elemento muito importante que 

é a comunicação, pois “no jogo conjunto as crianças assimilam a linguagem da 

comunicação, aprendem a coordenar suas ações com as dos demais e ajudar-se 

mutuamente” (MUKHINA, 1996, p.163). 

Assim, para Mukhina (1996, p. 164) na atividade lúdica “as 

qualidades psíquicas e individuais da criança se desenvolvem com uma intensidade 

especial: no jogo surge outro tipo de atividade que posteriormente adquire relevância 

própria”. Segundo Pasqualini (2006) a criança: 

 

Ao reproduzir no jogo as atividades dos adultos e as relações sobre eles, a 
criança assimila o conteúdo do seu trabalho e se dá conta das relações que 
se criam na vida real. Os argumentos dos jogos de ação, ou seja, o tipo de 
atividade que se reproduz nos jogos das crianças, são muito variados. 
Dependem da época, da classe social de que pertence a criança, de suas 
condições de vida familiar e das condições de produção que as rodeiam. 
Quanto mais estreito é o círculo da sua realidade com a qual a criança tem 
contato, mais monótonos e pobres são as tramas de seus enredos. (...) O 
desenvolvimento do assunto dos jogos infantis está em relação direita com 
a ampliação do círculo de conhecimento da criança, com o aumento de sua 
experiência de vida e de aquisição de um conhecimento mais amplo do 
conteúdo da vida dos adultos (ELKONIN, 1960 apud PASQUALINI, 2006, 
p.159-160).  

 

Assim percebemos o quanto é importante que os jogos das crianças 

sejam enriquecidos, pois quanto mais amplo for o circulo de conhecimento da 

criança, mais argumentos elas terão em suas brincadeiras e conseqüentemente a 

criança terá um melhor desenvolvimento do seu psiquismo.     

No presente trabalho se faz necessário destacar a importância do 

mesmo para o desenvolvimento psíquico da criança. Assim, no próximo item 

mostraremos como a brincadeira no período pré-escolar pode promover o 

desenvolvimento da criança. 
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4.2 A BRINCADEIRA E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DA 

CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR 

 

Segundo Martins (2006) a brincadeira de papéis tem uma função 

crucial no desenvolvimento total da criança. Ela aprende a partir do momento que 

ela realiza uma ação frente às coisas e aos indivíduos que estão à sua volta. Assim 

o autor destaca que:  

 

É a partir das ações práticas realizadas que os processos internos se 
estruturam, orientando outras ações práticas, mais autônomas e complexas, 
que enriquecerão os processos internos e assim sucessivamente 
(MARTINS, 2006, p. 39).  

 

Vygotsky (2002 apud PASQUALINI 2006) afirma que nos períodos 

anteriores do desenvolvimento o que prevalece é o afeto e a percepção, o que faz 

com que a criança se prenda em situações imediatas, mas a partir do momento em 

que a criança brinca do jogo de papéis ela “aprende a agir mais em função de 

tendências e motivos internos do que estímulos fornecidos por objetos externos” 

(PASQUALINI, 2006, p.158).     

A partir deste momento as ações da criança começam a ser regidas 

pelas ideias e não mais pelos objetos. É neste momento que a criança terá uma 

conquista ainda que tardia do seu desenvolvimento, pois o jogo possibilita a ela 

“uma transição entre a absoluta dependência da situação imediata que caracteriza 

os primeiros anos de vida e a possibilidade do pensamento totalmente liberto das 

situações reais” (PASQUALINI, 2006, p.159). 

Segundo Elkonin (1987b apud PASQUALINI 2006) devido às 

exigências das regras impostas no jogo de papéis, no qual a criança se vê 

subordinada a essas regras, onde a mesma tem que controlar seus impulsos 

imediatos para que ela possa assumir o papel em uma situação lúdica, isso faz com 

que a criança desenvolva seu psiquismo. 

Pasqualini (2006) destaca a relação entre a atividade e o 

desenvolvimento da consciência da criança.  A partir do jogo de papéis sociais, no 

qual a criança reproduz a função social do adulto e se relaciona com os adultos, 

atuando de forma semelhante a eles, a criança reflete em sua atividade toda uma 

realidade que a rodeia: vida familiar, trabalho, acontecimentos sociais relevantes. 
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Deste modo, o jogo aumenta o nível de compreensão consciente e generalizado da 

criança com relação à realidade social.  

A relação entre o brinquedo e o desenvolvimento da consciência da 

criança pode ser verificado na brincadeira de irmãs: 

 

Sully já observava que, notavelmente, crianças pequenas podem fazer 
coincidir a situação de brinquedo e a realidade. Ele descreveu um caso em 
que duas irmãs, com idades de cinco e sete anos, disseram uma para outra: 
“vamos brincar de irmãs? Elas estavam encenando a realidade. É muito 
fácil, por exemplo, fazer uma criança brincar de ser criança enquanto a mãe 
representa o papel de mãe, ou seja, brincar do que é realmente verdadeiro. 
A diferença fundamental, com Sully descreve, é que, ao brincar, a criança 
tenta ser o que ela pensa que uma irmã deveria ser. Na vida a criança 
comporta-se sem pensar que ela é a irmã de sua irmã. Entretanto, no jogo 
em que as irmãs brincam de “irmãs”, ambas estão preocupadas em exibir 
seu comportamento de irmã; o fato das duas irmãs terem decidido brincar 
de irmãs induziu-as a adquirirem regras de comportamento 
(VIGOTSKI,1998, p.124).  

 

Segundo Vigotski (1998) ao brincar a criança segue as regras do 

brinquedo, pois ao brincar de irmãs as meninas só admitirão ações que se ajustem 

às regras que demonstrarão que elas estão fazendo o papel de irmãs na presença 

de outras pessoas estranhas.  Quando a criança brinca de irmã ela percebe que 

esta relação com sua irmã se diferencia da relação com outras pessoas, ao brincar 

ela mostra o conceito que a mesma tem sobre irmã e “o que na vida real passa 

despercebido pela criança torna-se uma regra de comportamento no brinquedo” 

(VIGOTSKI, 1998, p.124). 

 Mukhina (1996) ressalta que o jogo tem grande influência em vários 

aspectos do desenvolvimento da criança. Um desses aspectos é a linguagem, pois 

no jogo dramático a criança tem uma grande necessidade de se comunicar de forma 

coerente com os envolvidos na brincadeira.  Se a criança não sabe expressar 

verbalmente de forma clara sua vontade, ela não será capaz de entender as 

instruções dos demais compartes.   

A imaginação é outro aspecto importante que o jogo dramático ajuda 

desenvolver, pois, no jogo “a criança aprende a substituir certos objetos por outros e 

a interpretar diversos papéis, o que servirá de suporte para o desenvolvimento da 

imaginação.” (MUKHINA, 1996, p.165).   

O jogo auxilia também no desenvolvimento da personalidade da 

criança, pois quando a criança brinca de representar papéis de adultos ela entende 
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o comportamento e as relações dos mesmos, o qual serve de exemplo de 

comportamento para a criança, ao imitar o adulto ela adquire hábitos que possibilita 

o diálogo com outras crianças (MUKHINA, 1996). 

Martins (2006) entende também que o jogo de papéis tem um papel 

fundamental no desenvolvimento da criança, o qual atua “na formação global dos 

processos psíquicos (atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, 

sentimento, etc.) (MARTINS, 2006, p.42) sendo a partir desses processos psíquicos 

que a personalidade se constrói.  

 Segundo Mukhina (1996), a atividade lúdica incita o 

desenvolvimento dos processos psíquicos, pois no jogo a criança desenvolve a 

atenção ativa e a memória ativa. Por que o jogo desenvolve a atenção e a memória? 

Porque de certo modo o jogo obriga a criança a ter essas capacidades, pois ao 

brincar a criança tem que se concentrar nos elementos presentes na brincadeira, 

nos conteúdos das ações e no argumento que ela imita. Se a criança não tiver 

concentração e não se lembrar das regras do jogo ela será excluída pelas outras 

crianças. Deste modo “a necessidade de comunicação e os impulsos emocionais 

obrigam a criança a concentrar e a memorizar” (MUKHINA, 1996, p.165). 

Percebemos que a criança tem que fazer um grande esforço mental para se 

concentrar e memorizar toda uma ação do jogo, para que então ela possa reproduzir 

a ação de um adulto tal como ela é.  

Martins (2006) traz que outro aspecto importante para o 

desenvolvimento da personalidade da criança é o desenvolvimento do afetivo-

emocional.  Segundo Martins (2006, p. 44):  

 

Graças ao desenvolvimento da consciência de si unido a ele, a criança 
adquire maior domínio sobre o que incita suas ações, quais as operações 
requeridas por ela, como se articulam as outras ações; enfim, torna-se mais 
consciente dos fins e motivos presentes em sua atividade. Como resultado, 
transforma definitivamente sua situação social de desenvolvimento, 
passando a ocupar ativamente outras posições nas relações sociais.   

 

Com a brincadeira de papéis sociais a criança representa padrões 

de ações dos adultos, ao realizar esta ação a criança não apenas copia o modelo do 

mesmo, mas pensa sobre ele. Com o desenvolvimento da consciência, a criança 

passa a ver as normas que estão implícitas nos papéis e a semelhança existente 

entre eles. Assim, segundo Elkonin (1998 apud MARTINS 2006), neste momento é 
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exigida da criança uma conduta arbitrária. Martins (2006) explica que isso ocorre por 

que: 

 

A criança inaugura novos domínios sobre seus comportamentos, que lhe 
permitem superar o atendimento imediato aos estímulos externos. 
Reorganizando desejos e motivos, aprende a subordiná-los e hierarquizá-lo 
e, assim, amplia sobremaneira os mecanismos de controle de si, dimensão 
fundante da personalidade desenvolvida. (MARTINS. 2006, p. 47).  

 

Martins (2006) tendo como base os pressupostos de Mukhina (1996) 

ressalta que no jogo dramático existem direitos e deveres os quais as crianças 

devem seguir, sendo estas ideias estabelecidas no momento em que a criança 

brinca. Quando a criança brinca, ela levará em conta também os interesses de 

outras pessoas, assim “sob tais condições, a criança precisa aplicar normas de 

comportamento com outro e generalizá-las para várias situações concretas” 

(MARTINS, 2006, p.47). Paralelamente a esta afirmação, Mukhina (1996) afirma que 

a criança, ao retirar das relações lúdicas e reais as experiências no jogo dramático, 

precisa colocar-se no lugar de outro indivíduo, e a partir daí prever o comportamento 

desta pessoa e agir em decorrência do mesmo. 

 A criança segue as regras de comportamento para poder de alguma 

forma ficar parecida com o adulto e ter a aprovação do mesmo. Leontiev (1989) 

revela que neste nível de desenvolvimento a criança ainda não tem a atividade 

teórica abstrata. Deste modo, é através da atividade da criança que se forma a 

consciência. 

 Assim, “uma criança que domina o mundo que a cerca é a criança 

que se esforça para agir neste mundo” (LEONTIEV, 1989, p. 120). Se esta criança 

esforça para agir no mundo que a cerca, a mesma procurará atuar de modo mais 

parecido com o adulto, pois a criança procurará “integrar uma relação ativa não 

apenas com as coisas diretamente acessíveis a ela, mas também com o mundo 

mais amplo” (LEONTIEV, 1989, p. 121). 

Não podemos nos esquecer do papel das emoções nesta atividade, 

pois segundo Zaporozhets (1987 apud Mesquita 2010), as emoções “são a base 

para a formação de valores e sentidos elevados em relação à atividade humana”. A 

criança sente a necessidade de realizar algo que seja socialmente expressivo, a 

qual é motivadora do jogo. Mesquita (2010), afirma que a atividade de jogos de 

papéis é:  
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A nova articulação das funções psíquicas e sua integração com os motivos 
da atividade são as grandes conquistas desse período. São as 
neoformações psíquicas que estão na base desse desenvolvimento e que 
criam as condições para a Atividade-guia subseqüente. A nova posição da 
criança nas relações sociais humanas impulsiona as transformações 
psicológicas radicais das quais falamos anteriormente. (p.88)     

 

Em síntese, segundo Elkonin (1987), a brincadeira de papéis sociais 

é a preparação para a aprendizagem escolar, assim “nisso consiste a importância 

básica da brincadeira para o desenvolvimento psíquico, nisso consiste sua função 

dominante” (ELKONIN, 1987, p.118). 

 

 

4.3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DO PEDAGOGO NA 

CONDUÇÃO DA BRINCADEIRA DE PAPÉIS 

 

No item anterior, vimos o quanto à brincadeira de papéis é 

importante para o desenvolvimento psíquico da criança, que a mesma contribui para 

a formação de vários processos psíquicos.   

  Para Martins (2006) a brincadeira infantil por si só não basta para 

promover o desenvolvimento da criança, é necessário que haja a mediação de um 

adulto para que a criança possa “integrar física, emocional e cognitivamente a 

complexa atividade social” (MARTINS, 2006, p. 40). Isso só ocorrerá se o adulto tiver 

assumido o papel organizativo no curso de apropriação e objetivações que a criança 

faz para exteriorizar as atividades humanas. Martins ressalta que: 

 

Portanto, ao brincar a criança reproduz as relações sociais e as atividades 
dos adultos num processo de exteriorização determinante de mudanças 
qualitativas em sua personalidade. Brinca não apenas porque é divertido, 
embora também seja; mas o faz acima de tudo, para atender um dos mais 
fortes apelos humanos: o sentido de pertença social (MARTINS, 2006, 
p.40). 

 

O adulto age, portanto, como uma mola propulsora no 

desenvolvimento desta atividade, não deve impor à criança que ela tome para si o 

papel do adulto, pois a criança realiza-o por si própria. “Ela entrega-se ao papel com 

toda emotividade que lhe é característica.” (MESQUITA, 2010, p.86) A criança o faz 
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deste modo porque esta atividade de jogos de papéis é a que atente de forma mais 

completa as suas necessidades.  

A escola deve valorizar esta Atividade e sair do espontaneísmo 

característico dos momentos iniciais da vida da criança, em que as funções 

psicológicas prevalentes são as elementares. “Os jogos de papéis correspondem a 

uma situação psicológica tão especial que as crianças são praticamente forçadas a 

subordinar-se aos papéis, ao mesmo tempo em que se sentem extremamente bem 

por isso” (MESQUITA, 2010, p.86).  

Pasqualini (2006) retoma os pressupostos de Elkonin (1960), que 

ressaltam a importância de se fazer um trabalho pedagógico com a criança, pois os 

conhecimentos que as mesmas têm são adquiridos a partir da relação da criança 

com o outro. Os conhecimentos da criança sobre a realidade social:  

 
(...) provêm dos encontros diretos com essas pessoas, do que sobre elas 
relata o pedagogo, dos livros. Nesse sentido, as fontes de conhecimentos 
que adquirem as crianças são múltiplas (ELKONIN, 1987a, apud 
PASQUALINI, 2006, p. 160). 

 

Assim, se faz necessário que a escola de educação infantil coloque 

à disposição da criança fontes de conhecimento, para que ela possa ampliar os seus 

círculos de contatos. A autora (2006) salienta que quando se fala das crianças de 

classes trabalhadoras (populares) o papel do pedagogo tem mais importância ainda, 

visto que “a organização social capitalista restringe desde a mais tenra infância a 

essas crianças o acesso ao conhecimento sobre a realidade social” (PASQUALINI, 

2006, p. 160). Reafirmando, ao restringir à criança os conhecimentos da realidade 

social, está também restringindo a possibilidade da mesma ter um desenvolvimento 

de suas infinitas potencialidades. 

De acordo com Elkonin (1987 apud PASQUALINI 2006) o papel do 

pedagogo na organização do jogo de papéis sociais não é algo claro e nem 

determinado, se comparado com outras tarefas que o mesmo desenvolve. Estimular 

o jogo criativo nas crianças pré-escolares não é tarefa fácil, pois o pedagogo precisa 

tanto encontrar seu papel na atividade como também lidar com barulho e alteração 

da ordem. 

 Para Elkonin (1987 apud PASQUALINI 2006) é importante que o 

pedagogo analise a natureza do jogo, pois esse conhecimento permitirá que ele 

entenda o valor do jogo para o desenvolvimento da criança. Além disso, para que o 
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pedagogo possa utilizar o jogo como meio de educação e desenvolvimento, o 

mesmo precisa dominar o processo de jogo (ou seja, como o jogo se estrutura na 

criança e o que ele promove) e agir sobre ele de forma consciente (PASQUALINI. 

2006). 

Como já foi citado anteriormente é importante ressaltar que o 

pedagogo cumpra seu trabalho pedagógico para promover o desenvolvimento da 

criança na idade pré-escolar, pois segundo Elkonin (1960c) ele “evidencia a 

importância do trabalho realizado na educação infantil na promoção do 

desenvolvimento da criança e sua preparação para o ingresso na escola.” 

(PASQUALINI, 2006, p. 166). 

Segundo Elkonin (1960 apud PASQUALINI 2006), o trabalho do 

aluno que acabou de ingressar na escola de ensino fundamental é determinado pelo 

nível de preparo que ele chegou à escola. Deste modo esta condição para o estudo 

é proporcionado, em grande medida, pela educação que a criança teve na primeira 

infância e em uma parte da infância. 

 Sendo o trabalho do pedagogo de suma importância na educação 

infantil para o desenvolvimento da criança. Elkonin (1960c) “chama a atenção para 

os possíveis prejuízos que a ausência de um trabalho pedagógico consistente e de 

qualidade na faixa etária anterior a idade escolar pode acarretar ao posterior 

desenvolvimento da criança” (PASQUALINI, 2006, p.166-167). 

Assim a falta de um trabalho pedagógico consistente por parte do 

pedagogo e do professor resulta que: 

 
[...] Com freqüência, para resolver as tarefas, em vez de utilizar os meios 
que lhe ensina o professor, empregam métodos próprios, não verdadeiros: 
na leitura e no calculo advinham, procuram contar com os dedos sem que o 
professor perceba, fixam na memória o que é necessário compreender, 
copiam de seus companheiros, etc. A essas crianças não foi ensinado a 
pensar, por isso não sabem e não gostam de fazê-lo; mas tudo o que não 
exige um trabalho mental ativo realizam com cuidado, com as outras 
crianças, e adquirem com bastante facilidade alguns hábitos técnicos, como, 
por exemplo, a escrita. (ELKONIN, 1960c apud PASQUALINI, 2006, p.167) 

 
Pasqualini (2006) pautada em Davidov e Elkonin ressalta que na 

educação infantil o trabalho principal do professor é “ensinar a pensar”.  Vemos que 

o ato de pensar não é algo dado no nascimento da criança e nem se desenvolve 

naturalmente no decorrer da sua maturação orgânica, mas se desenvolve a partir de 

um trabalho educativo que o pedagogo desenvolve com a criança.  
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Em síntese, vimos à importância do pedagogo conhecer as 

especificidades do período pré-escolar, visto que a partir da brincadeira de papéis 

sociais que irá se desenvolver na criança as capacidades psíquicas como: atenção, 

memória, imaginação, concentração entre outras. Deste modo a partir do 

desenvolvimento das capacidades psíquicas que criança estará se preparando para 

as novas aprendizagens escolares. Assim queremos ressaltar neste trabalho que a 

criança só terá um bom desenvolvimento, “mediante um bom direcionamento 

pedagógico” (PASQUALINI, 2006, p.63).    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente trabalho teve por objetivo compreender os 

pressupostos da periodização do desenvolvimento da criança a partir da 

Psicologia Histórico-Cultural, com destaque para a idade pré-escolar.  

Tendo em vista o objetivo proposto, realizamos a seleção e 

análise de obras de autores vinculados à perspectiva da Escola de Vigotski 

dedicados ao estudo do desenvolvimento infantil, incluindo fontes primárias de 

autores como Vigotski, (1994) e Leontiev (1998) e Elkonin (1987), bem como 

pesquisadores contemporâneos que vêm realizando estudos teóricos sobre o 

desenvolvimento psíquico infantil no interior da tradição Histórico-Cultural, 

como Pasqualini (2006), Lazaretti (2008) e Mesquita (2010). 

Para tanto, em um primeiro momento, discutimos o contexto 

histórico e base filosófica da Psicologia Histórico-Cultural. Essa perspectiva 

teórica surgiu na antiga União Soviética no início do século XX, em meio à 

Revolução de Outubro de 1917. Nesse contexto, Vigotski (2004) ressalta que a 

superação da sociedade capitalista e a construção de uma sociedade socialista 

dependiam de uma mudança na personalidade humana, e isso só ocorreria por 

meio da educação. Para o autor, a educação seria a base para a construção do 

novo homem, o homem socialista. 

Para a Psicologia Histórico-Cultural, a concepção de homem e 

ciência está fundamentada no Materialismo Histórico Dialético, que tem como 

categorias centrais a materialidade (os homens se organizam na sociedade 

para a produção e a reprodução da vida, ou seja, por meio do trabalho) e a 

historicidade (como eles vêm se organizando através de sua história).  

Constatamos que para Vigotski é preciso compreender os processos 

psicológicos como fenômenos histórico-sociais, engendrados a partir da 

mediação da história social e da vida real do homem.    

Entendemos que o trabalho humano se diferencia da atividade 

vital do animal. Leontiev (1978) destaca a importância do trabalho na 

constituição do próprio homem e da história da humanidade.  

Assim, ao longo da filogênese, ou seja, do desenvolvimento da 

espécie, o homem se apropriou da natureza e transforma-a, colocando nela 
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características humanas, ou seja, objetivando-se. No que se refere à 

ontogênese, ou seja, o desenvolvimento da criança, a Psicologia Histórico-

Cultural preconiza que o bebê humano é inserido no mundo das objetivações 

das necessidades e capacidades de gerações que o precederam, de modo que 

este novo ser poderá (ou não) usufruir os resultados desse desenvolvimento, 

mediante o processo de apropriação. É, portanto, a possibilidade de 

apropriação da experiência humana acumulada nos instrumentos da cultura 

que possibilita a humanização do indivíduo (EIDT, 2009). Em outras palavras, o 

desenvolvimento infantil é entendido como resultado do processo de 

apropriação da cultura humana pela criança. Esse processo de apropriação é 

sempre mediado por um adulto. 

Vale destacar que a unidade entre os processos de 

apropriação e objetivação garante tanto a continuidade da história humana 

como o desenvolvimento nos indivíduos. 

No segundo capítulo, abordamos o desenvolvimento 

psicológico na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, evidenciando a 

relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, os princípios que 

orientam a sua periodização e a necessidade de aprofundamento sobre as 

épocas e os períodos do desenvolvimento que antecedem a idade pré-escolar. 

Deste modo, entendemos que a partir da preceptiva da Psicologia Histórico-

Cultural, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento psíquico da 

criança.  

Segundo a Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento 

infantil se dá mediante transformações lentas e graduais e também por 

mudanças bruscas, ou seja, por mudanças quantitativas e qualitativas que se 

expressam em períodos estáveis e críticos. Assim, não da para pensarmos no 

desenvolvimento infantil apenas como processo evolutivo, mas também 

revolucionário.   

O desenvolvimento não é visto como um processo natural, mas 

histórico-social e, portanto, está ligado à história da humanidade e às 

condições objetivas de vida e educação de cada indivíduo singular. 

Nessa perspectiva teórica, o desenvolvimento infantil é dividido 

por épocas e em cada época teremos dois períodos, sendo que em cada 

período predomina uma atividade principal. Vale lembrar que a atividade 
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principal é aquela que promove as principais mudanças na personalidade da 

criança. A mudança de um estágio a outro está ligada à mudança de atividade 

principal realizada pela criança, que ocorre em virtude da contradição entre as 

suas capacidades e as exigências postas pela realidade.   

Por fim, no quarto capítulo buscamos compreender as 

especificidades do desenvolvimento infantil na idade pré-escolar, de modo que 

o pedagogo possa atuar de forma a contribuir no desenvolvimento psíquico 

dessa criança. 

O foco principal deste trabalho foi ressaltar a importância do 

período pré-escolar e da sua atividade dominante, a brincadeira de papéis 

sociais para o desenvolvimento psíquico da criança. Visto que segundo Elkonin 

(1987): 

 

Na idade pré-escolar a atividade dominante é a brincadeira e sua 
forma mais desenvolvida (brincadeira de papéis). A importância da 
brincadeira para o desenvolvimento psíquico das crianças de idade 
pré-escolar é múltipla. Seu principal significado consiste em que, 
graças a procedimentos peculiares (o ato de assumir, por parte da 
criança, o papel da pessoa adulta e de suas funções sociais de 
trabalho, o caráter representativo generalizado da reprodução das 
ações objetuais, a transferência de um objeto a outro, etc.) a criança 
modela na brincadeira as relações entre pessoas. (p.117-118). 

 
  Deste modo, constatamos que neste período a criança muda 

totalmente sua relação com o brinquedo, pois no período anterior (objetal 

manipulatória) ela apenas manipulava o objeto, predominando a percepção 

afetiva acompanhada de uma ação. Com a brincadeira de papéis sociais a 

criança passa a encadear um conjunto de ações e a partir dessas ações a 

criança vai se apropriando da atividade humana. Assim é neste momento que a 

criança adentra no mundo dos adultos e se abre para ela o mundo das 

atividades sociais. 

Com a construção deste trabalho constatamos que com a 

brincadeira de papéis sociais a criança tem um papel fundamental no 

desenvolvimento psíquico da criança, pois a mesma possibilita a formação 

global dos processos psíquico como: atenção, memória, linguagem, 

pensamento imaginação, sentimento e personalidade.  

Visto que a brincadeira de papéis social contribui grandemente 

para o desenvolvimento psíquico, concluímos este trabalho ressaltando a 
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importância do papel do pedagogo para promover o desenvolvimento desses 

processos. Isso porque a brincadeira de papéis sociais não se desenvolve 

espontaneamente. Para que haja o surgimento da brincadeira de papéis, e o 

seu desenvolvimento, é necessário ações educativas por parte do pedagogo.  

 

Assim, se o jogo de papéis for deixado ao sabor da espontaneidade 
infantil, é possível que essa atividade reproduza, espontaneamente, a 
alienação própria aos papéis sociais reproduzidos do cotidiano da 
sociedade contemporânea. (DUARTE, 2006 Apud LAZARETTI, 2008, 
pg. 224). 

 

Assim vemos que o desenvolvimento infantil sofre interferência 

das condições de vida e de educação, pois segundo Lazaretti (2008, p. 224) 

“por meio de um trabalho educativo sistematizado, o desenvolvimento da 

criança se eleva na Educação Infantil”. Deste modo, percebemos que o 

trabalho pedagógico com as crianças pré-escolares tem grande importância, e 

que “o papel do pedagogo é adiantar o desenvolvimento psíquico das crianças, 

formar o novo em seu desenvolvimento psíquico, facilitar o desenvolvimento do 

novo” (ELKONIN, 1969 Apud LAZARETTI, 2008, p. 228).  
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