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CANTARELLI, Fernanda Caroline. Caracterização do jogo protagonizado à luz da 
Psicologia Histórico-Cultural. 2016. 40p. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Pedagogia – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016. 
 

RESUMO 
 
De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, o jogo protagonizado é a atividade 
dominante na idade pré-escolar, pois promove o desenvolvimento de capacidades 
psíquicas na criança e engendra a atividade de estudo na criança. Complexificar o 
jogo protagonizado é uma das metas na educação infantil. Tendo isso em vista, o 
problema da pesquisa ficou definido por: quais são os elementos do jogo 
protagonizado e qual sua contribuição para o desenvolvimento da criança na idade 
pré-escolar? Os objetivos ficaram assim definidos: 1) aprofundar os estudos sobre a 
periodização do desenvolvimento na perspectiva da psicologia histórico-cultural; 2) 
compreender como o jogo protagonizado atua sobre o desenvolvimento de 
capacidades psíquicas na criança e 3) analisar os elementos do jogo protagonizado, 
procurando subsídios para a organização da atividade dominante da criança na 
idade pré-escolar. Como resultados, temos que o desenvolvimento infantil não é um 
processo natural, mas sim histórico-cultural, que depende especificamente das 
condições objetivas de vida e educação de cada criança. No jogo protagonizado, a 
criança reproduz as atividades sociais dos adultos e suas as relações sociais. Ao 
desempenhar papéis adultos, ela se apropria do sentido social das atividades 
produtivas humanas e desenvolve o autodomínio da conduta, atenção, memória, 
linguagem, pensamento e imaginação. Vale ressaltar que uma das tarefas 
essenciais da educação infantil consiste na ampliação de significações da realidade 
que a criança tem acesso, pois o desenvolvimento psíquico alcançado por meio 
dessa atividade depende de suas condições de vida e educação. Entretanto, para 
que se possa complexificar o jogo protagonizado, é fundamental que o pedagogo 
compreenda as etapas do desenvolvimento do jogo e suas peculiaridades. 

 

Palavras-chave: Jogo protagonizado, desenvolvimento infantil, Psicologia Histórico-
Cultural. 
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CANTARELLI, Fernanda Caroline. Game played characterization in the light of 
the historical-cultural psychology. 2016. 40p. Work Pedagogy Course Conclusion 
– State University of Londrina, Londrina, 2016. 
 

ABSTRACT 
 
According to Psychology Historical-Cultural, the game is played the dominant activity 
in preschool, it promotes the development of psychic abilities in children and 
engenders in the child study activity. Complexifying the game played is one of the 
goals in early childhood education. With this in view, the research problem was 
defined as: what are the elements of the game played and what their contribution to 
the development of children in preschool age? The objectives were defined as 
follows: 1) further study on the periodization of development from the perspective of 
historical-cultural psychology; 2) understand how the game played acts on the 
development of psychic abilities in children and 3) to analyze the elements of the 
game played, looking for subsidies for the organization of the dominant activity of 
children in preschool age. This is a bibliographical research, whose sources are 
primary sources Elkonin (1998), and secondary Pasqualini (2006 and 2013) to 
discuss the game themed socais roles in the light of Historical-Cultural Psychology. 
As a result, we have to pay attention to the fact that child development is not a 
natural process, but historical-cultural rather that depends specifically on the 
objective living conditions and education of each child. Thus this study aims to 
analyze and understand how the members role play tends to contribute to the 
development of children, highlighting their contributions to the preschool. The results 
of this study indicate that through play social roles the child starts to string together a 
set of actions and these actions from the child will appropriating human activity. This 
is when the child enters the adult world and opens it to the world of social activities. 
The play of social roles plays a key role in the mental development of the child, 
because it enables the overall formation of mental processes such as attention, 
memory, language, thought, imagination, feeling and personality. 
 
Keywords: Game played. Child development. Psychology Historic-Cultural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
No campo Teoria Histórico-Cultural, a teoria de Elkonin consiste em uma 

original e genuína sistematização sobre o jogo de papés sociais ou jogo 
protagonizado, permitindo estabelecer pressupostos para a organização dessa 
atividade na Educação Infantil. Desfaz-se a ideia de que o jogo infantil é fruto de 
impulsos internos ou da tentativa de fugir das imposições do mundo adulto; sua 
origem está nas relações sociais da criança e é atividade que a insere na sociedade 
promovendo sua humanização. 

De acordo com Leontiev (2011, apud PASQUALINI, 2008), no período 
pré-escolar, pode ser observado o surgimento de uma nova e rara contradição, onde 
por um lado existe o rápido desenvolvimento da necessidade da criança de agir com 
objetos, não bastando para elas apenas observar um carro em movimento tão 
somente sentar-se nele, a criança tem a necessidade de agir, ela precisa guiá-lo, 
comandá-lo. Por outro lado, existe a impossibilidade por parte da criança de 
executar as operações exigidas, a criança deseja ela mesma guiar o carro, mas isso 
não é possível, ela não pode agir assim, e não pode principalmente por que não 
dominou e nem pode dominar as operações exigidas pelas condições objetivas reais 
da ação dada. A criança consegue solucionar esse “problema”, através do jogo 

protagonizado. 
Vale ressaltar que, nessa perspectiva teórica, o jogo protagonizado não 

acontece de forma espontânea, segundo Elkonin (2009, apud MELLO, 2013) a 
origem e o desenvolvimento do jogo na ontogenia estão intimamente ligados à 
assimilação da atividade humana e das relações sociais pela criança. Deste modo, 
há nesse processo a orientação permanente dos adultos. O jogo é fruto da relação 
entre a criança e o adulto, da influência educativa que os adultos exercem em sua 
relação com as crianças. 

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, o papel da escola de 
Educação Infantil, na idade pré-escolar, é proporcionar condições para que o jogo 
protagonizado seja a atividade dominante na idade pré-escolar, promovendo o 
desenvolvimento da criança.  
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Diante disso, a presente pesquisa tem caráter bibliográfico e o problema 
da pesquisa ficou definido por: quais são os elementos do jogo protagonizado e qual 
sua contribuição para o desenvolvimento da criança na idade pré-escolar? 

Os objetivos ficaram assim definidos: 1) aprofundar os estudos sobre a 
periodização do desenvolvimento na perspectiva da psicologia histórico-cultural; 2) 
compreender como o jogo protagonizado atua sobre o desenvolvimento de 
capacidades psíquicas na criança e 3) analisar os elementos do jogo protagonizado, 
procurando subsídios para a organização da atividade dominante da criança na 
idade pré-escolar.  

O presente trabalho está dividido em dois capítulos: No capitulo intitulado 
“Considerações gerais sobre o desenvolvimento do psiquismo humano” são 
apresentas considerações gerais sobre o desenvolvimento do psiquismo humano à 
luz da Psicologia Histórico-Cultural. 

No segundo capítulo intitulado “O Jogo de papéis sociais à luz da 
Psicologia Histórico-Cultural”, procuraremos responder à seguinte pergunta: O que o 
jogo promove no psiquismo infantil? Na sequência, apresentaremos os elementos 
que constituem o jogo protagonizado. Entendemos que a resposta a essas questões 
pode subsidiar a atuação intencional e planejada do professor da educação infantil, 
promovendo o desenvolvimento de capacidades psíquicas nas crianças. 
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PSIQUISMO 
HUMANO 

 
Neste capítulo, procuraremos abordar os pressupostos da periodização 

do desenvolvimento à luz da Psicologia Histórico-Cultural.  
 
2.1 A Periodização do Desenvolvimento Humano à Luz da Psicologia Histórico-

Cultural 
 

Para a Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento infantil é 
compreendido a partir de períodos, mas esses períodos não são naturais, iguais 
para todas as épocas e para todos os homens.  
 

[...] o desenvolvimento infantil não é determinado por leis naturais 
universais, mas encontra-se intimamente ligado às condições 
objetivas da organização social, o que aponta para a impossibilidade 
de se estabelecer estágios do desenvolvimento psicológico que se 
sucedam em uma ordem fixa e universal, válida para toda e qualquer 
criança em todo e qualquer contexto e a qualquer tempo 
(PASQUALINI, 2013, p. 76). 

 
Sendo assim, a cultura da sociedade em que a criança se encontra 

inserida é a verdadeira fonte de desenvolvimento de capacidades psíquicas. 
Segundo Lazaretti (2013), o desenvolvimento psíquico da criança é um processo de 
apropriação de experiências histórico-sociais elaboradas por gerações que a 
antecederam. 

A autora nos mostra que para compreendermos a especificidade do 
desenvolvimento da criança é necessário entender três aspectos inter-relacionados, 
quais sejam: 1) a situação social de desenvolvimento, 2) a atividade principal e 3) as 
novas formações.  

A situação social de desenvolvimento pode ser entendida como o ponto 
de partida das mudanças que ocorrem no desenvolvimento durante cada período. 
Vale ressaltar que essas mudanças são únicas e irrepetíveis: 
 

[...] Em cada período do desenvolvimento, há uma situação social de 
desenvolvimento que regula todo o modo de vida da criança ou sua 
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existência social. No início de cada período da vida, a relação 
estabelecida entre a criança e o meio que a rodeia, sobretudo o 
social, é totalmente peculiar, específica e irrepetível (LAZARETTI, 
2013 p.45). 

 
É a situação social que irá determinar plenamente e por inteiro as formas 

e a trajetória que a criança percorrerá, permitindo que a criança adquira novas 
propriedades da sua personalidade, visto que, como dissemos anteriormente, a 
realidade social é a fonte para o seu desenvolvimento. Além disso, é a realidade 
social que irá determinar o conteúdo concreto de sua atividade principal, irá orientar 
as peculiaridades psicológicas da criança em cada período do seu desenvolvimento.  

O segundo aspecto a ser compreendido é o conceito de atividade 
principal, dominante ou guia. Vale ressaltar que: 
 

[...] A expressão “atividade-guia” não significa que seja a atividade 
que mais tempo ocupa ou que seja a mais importante, ou que, a 
única presente naquela etapa do desenvolvimento. É guia porque, 
em certa idade, vai guiar o desenvolvimento psicológico da criança, 
gerando neoformações. Cada atividade-guia surge dos conflitos 
gerados no âmbito da atividade-guia antecedente, numa relação 
dialética (PRESTES, s/d, p. 2).  

 
A atividade principal se forma nas condições concretas dadas na vida da 

criança. A criança já pertence a certa geração com determinadas condições de vida 
que se desdobram em conteúdo para sua atividade. É com base nas condições 
concretas que o conteúdo dos períodos se desenvolve. Desta forma, o meio social 
que a criança está inserida contribui, de forma decisiva, para o seu desenvolvimento. 

De acordo com Pasqualini (2013), algumas atividades têm papel mais 
decisivo do que outras no desenvolvimento psicológico e da personalidade infantil. 
Em cada período do desenvolvimento infantil, encontraremos uma atividade que 
desempenhará um papel essencial, enquanto outras desempenharão um papel 
secundário e subordinado. É essa atividade que irá reorganizar e formar processos 
psíquicos, gerar novas atividades e dela dependem as principais mudanças 
psicológicas que caracterizarão aquele determinado período. Em cada período do 
desenvolvimento infantil, uma atividade diferente guiará o desenvolvimento psíquico. 

Além disso, é por meio da mudança de atividade dominante que se dá a 
transição de um período do desenvolvimento a outro: “[...] É justamente a mudança 
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de atividade dominante ou atividade-guia que marca a transição a um novo período 
do desenvolvimento” (PASQUALINI, 2013, p.77). 

Conforme Facci (2004), no decorrer do seu desenvolvimento, a criança 
começa a se dar conta de que o lugar que ocupava no mundo das relações 
humanas que a circundava não corresponde às suas potencialidades e se esforçam 
para modificar esse lugar, surgindo então uma contradição explícita entre esses dois 
fatores. Ela torna-se consciente das relações sociais estabelecidas e essa 
conscientização a leva a uma mudança na motivação de sua atividade; nascem 
novos motivos, conduzindo-a a uma reinterpretação de suas ações anteriores. A 
atividade principal em determinado momento passa a um segundo plano, e uma 
nova atividade principal surge, dando início a um novo período de desenvolvimento. 
Ainda segundo a autora, essas transições provocam mudanças em ações, 
operações e funções que, por sua vez, conduzem a mudanças de atividades como 
um todo. 

Para Lazaretti (2013), é através da atividade principal que a criança passa 
a estabelecer uma relação única com os aspectos da realidade, formando então em 
cada período do desenvolvimento qualidades fundamentais e processos psíquicos 
dependentes das condições de vida social e da organização educativa. Temos aqui, 
portanto, o terceiro elemento necessário para compreender o processo de 
desenvolvimento humano, qual seja, o conceito de neoformações. 
 

[...] No fundamento desta periodização se encontra a ideia de que, a 
cada idade, como período peculiar e qualitativamente específico da 
vida do homem, corresponde um determinado tipo de atividade 
principal; sua mudança caracteriza a sucessão dos períodos 
evolutivos. Em cada atividade principal surgem e se constituem as 
correspondentes neoformações psicológicas, cuja sucessão 
configura a unidade do desenvolvimento psíquico da criança 
(DAVIDOV, 1988, p. 74, apud LAZARETTI, 2013, pg. 46). 

 
O que seriam essas novas formações ou neoformações? Segundo a 

autora, são elas o novo tipo de estrutura da personalidade e sua atividade, são as 
transformações psíquicas e sociais que estão sendo produzidas pela primeira vez 
em cada idade. As neoformações são de fundamental importância para que seja 
determinada a consciência da criança, suas relações com o meio em que vive sua 
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vida interna e também externa, todo o percurso de seu desenvolvimento em cada 
período (LAZZARETTI, 2013).  

Em síntese, portanto, temos que o processo de desenvolvimento humano 
deve ser pensado a partir de três aspectos, quais sejam, a situação social de 
desenvolvimento, a atividade dominante e as novas formações. Cada período 
singular e qualitativamente específico da vida humana implica uma situação social 
de desenvolvimento que corresponde a uma determinada atividade principal, e em 
cada atividade, surgem e se desenvolvem novas formações psicológicas.  
 
2.2 A Estrutura da Periodização do Desenvolvimento Psíquico 
 

Para explicar o desenvolvimento infantil, Lazaretti (2013) divide a 
periodização em períodos de desenvolvimento. Cada período a criança será guiado 
por um de atividade dominante: 
 

[...] A estrutura da periodização do desenvolvimento infantil é 
composta em épocas que, por sua vez, são divididas em períodos, 
de acordo com a atividade que a criança realiza: a) a época primeira 
infância é composta pelos períodos de comunicação emocional 
direta, em que predominam os objetivos, os motivos e as normas: a 
esfera motivacional e das necessidades (1º grupo) e a atividade 
objetal manipulatória, em que prevalecem os procedimentos 
socialmente elaborados de ação com os objetos: a esfera das 
possibilidades técnicas e operacionais (2º grupo); b) a época infância 
compreende a atividade jogo de papéis (1º grupo) e atividade de 
estudo (2º grupo); c) a época adolescência abarca os estágios de 
comunicação íntima pessoal (1º grupo) e atividade profissional e de 
estudo (2º grupo). Importa lembrar que essas atividades sintetizam 
aspectos afetivo-emocionais e intelectuais e se formam em unidade: 
“A atividade da criança, dentro dos sistemas criança-objeto social e 
criança adulto social, representa um processo único no qual se forma 
sua personalidade” (ELKONIN, 1987b, p. 115 apud LAZARETTI, 
2013, p .49)  

 
Facci (2004) salienta que Elkonin e Leontiev afirmam que cada período de 

desenvolvimento da criança é caracterizado por uma relação determinada, por uma 
atividade principal que desempenha a função de principal forma de relacionamento 
da criança com a realidade. Na tabela 1 abaixo, Soler (2012) apresenta cada 
período de desenvolvimento da criança, seguida por sua atividade guia. 
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Tabela 1 - Periodização do desenvolvimento 

Primeira infância 
Primeiro ano de vida 

Atividade comunicação direta 
com adultos 

Primeira infância 
Atividade objetal  
Manipulatória 

Infância 
Idade pré-escolar 

Atividade Jogo de papéis / 
brincadeira 

Idade escolar primária Atividade de estudo 

Adolescência 
Idade pré-escolar Média 

Atividade de comunicação 
íntima pessoal 

Idade escolar juvenil 
Atividade profissional de 
estudo 

Vida adulta  Trabalho 
Fonte: SOLER, 2011. 

 
De acordo com Facci (2004), “os estágios de desenvolvimento não são 

imutáveis, mas dependem das condições concretas em que ocorre o 
desenvolvimento”. A autora ainda ressalta esse pressuposto com o exemplo da 
atividade de trabalho que, em cada época, alonga-se ou não, de acordo com as 
exigências sociais. Portanto, Elkonin (1998, p. 81, apud FACCI, 2004) afirma que 
“[...] os processos do desenvolvimento psíquico que operam em certos períodos da 
infância aparecerão e mudarão na hist ria”. Com isso, o autor deixa claro que o 
desenvolvimento psíquico só pode ser pensado à luz do modo como a sociedade se 
organiza, em cada momento histórico. 

A seguir, discutiremos os principais períodos do desenvolvimento 
humano, e como alguns autores definem estes estágios. 
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2.3 As Atividades Principais no Desenvolvimento Humano 
 

2.3.1 O primeiro ano de vida e a atividade de comunicação emocional direta 

 
Segundo Pasqualini (2013), ao nascer à criança é um ser totalmente 

dependente, que necessita de cuidados e atenção por parte dos adultos. Em função 
da insuficiência dos mecanismos de adaptação do organismo, todas as 
necessidades do bebê encontram-se na total dependência do adulto. As 
necessidades do novo ser são atendidas pelos adultos através da expressão de 
seus estados emocionais. Nessa fase inicial o bebê ainda é incapaz de estabelecer 
uma efetiva comunicação com o adulto. O bebê manifesta seu desconforto de forma 
difusa ou desorganizada, através de choros, choramingos, gestos e movimentos.  

Mas mediante as ações dos adultos dirigidas ao bebê, vai se construindo 
uma relação entre eles. Desta forma, progressivamente irá sendo construída uma 
atividade de comunicação bebê-adulto, que gradativamente transforma os reflexos 
incondicionados do bebê em reflexos condicionados. “O adulto atua em relação à 

criança como intermediário em sua comunicação com o mundo objetivo” (MÙJINA, 
1979, p. 46). Dessa relação criança-mundo mediada pelo adulto, começa uma 
reorganização na própria atividade nervosa superior, como particularidades 
biológicas, que transformam os reflexos incondicionados em condicionados 
(LAZARETTI, 2013, p. 51). E ainda:  
 

[...] As ações do adulto vão introduzindo a criança em uma esfera de 
novas inter-relações, em que ela se converte em sujeito de uma 
relação. O adulto atrai a criança á comunicação e engendra a 
necessidade de comunicar-se, inexistente como tal nas primeiras 
semanas de vida (PASQUALINI, 2013, p. 82). 

 
Segundo Pasqualini (2013), se essas condições de comunicação entre o 

adulto com o bebê forem garantidas, se forma no bebê a atividade de comunicação 
emocional direta com o adulto. Esse conjunto de manifestações no qual o bebê 
expressa seu contentamento diante da presença do adulto cuidador, é chamada de 
complexo de animação, e isso envolve muito mais que uma mera reação do adulto, 
mas sim de uma ação complexa dirigida a ele.  
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O que caracteriza esse período do desenvolvimento é a relação social 
entre o bebê e o adulto. O adulto é para o bebê o centro da situação psicológica. Ao 
observarmos a relação criança-adulto no primeiro ano de vida, fica evidente que 
essa comunicação é mediada por algum objeto (produtos utilizados no momento da 
higiene do bebê ou brinquedos). Desta forma, o adulto não somente satisfaz as 
necessidades da criança como também organiza seu contato com a realidade.  

Nesse processo de comunicação, o adulto apresenta algum tipo de objeto 
para a criança no momento em que se comunica com ela, e, assim, o adulto 
estimula a criança a manipulação e a imitação daquela ação realizada pelo adulto, 
surgindo então as ações sensório-motoras. 
 

2.3.2 A primeira infância e a atividade objetal manipulatória 

 
No primeiro ano de vida, a criança manipula objetos, porém naquele 

momento ela não tem consciência da sua função social: ela apalpa, agarra e 
movimenta os objetos da mesma forma, independente de suas características ou 
funções.  

Dará inicio no primeiro ano de vida a manipulação primária de objetos, 
mas naquele momento a criança se relaciona apenas com as propriedades externas 
das coisas: ela apalpa, agarra e movimenta os objetos, mas manipula um lápis, da 
mesma forma que manipula um pente ou um chocalho. Na primeira infância começa 
a formar-se uma nova atitude frente aos objetos, estes que apresentam como 
instrumentos que tem forma determinada para seu uso, uma função designada pala 
experiência social (PASQUALINI, 2013). 

É no periodo que vai aproximadamente entre 2 e 3 anos de idade que a 
criança adentra ao período conhecido como primeira infancia. Segundo Vygotski 
(1996, apud PASQUALINI, 2013), nesse periodo o que caracteriza a situação social 
de desenvolvimento da criança é chamada de dependência da situação. Por essa 
razão ao analizar o funcionamento do psiquismo da criança Vygotski (1996, apud 
PASQUALINI, 2013), afirma que a criança se encontra como se estivesse em poder 
das impressões externas, em outras palavras, a criança ainda se encontra em 
dependencia das estimulações do meio. A percepção da criança vai se 
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reorganizando na medida em que ela vai se apropriando da linguagem, convertendo-
se em percepção generalizada do mundo: 
 

[...]Com o surgimento das primeiras generalizações no campo da 
linguagem, a criança passa a perceber os objetos no interior de um 
todo que possui, para além de suas propriedades fisicas, um 
determinado sentido social. Esse desenvolvimento é guiado pela 
atividade objetal manipulatória, a atividade dominante na primeira 
infância (PASQUALINI, 2013, p.85). 

 

Segundo Pasqualini (2013) tal período onde predomina o 
desenvolvimento da esfera das possibilidades operacionais técnicas das crianças. A 
questão no momento trata-se de assimilar os modos socialmente elaborados 
mediante a ações com objetos. O que anteriormente era centralizado na relação 
criança-adulto social, sendo mediada por objetos, passa a ganhar destaque a 
relação criança-objeto social sendo mediado sempre por um adulto.  
 

[...] A particularidade da atividade objetal manipulatória é, portanto, 
que por meio dela a criança se apropria da função social do objeto, 
de seu significado. Num primeiro momento, ou numa primeira fase 
dessa apropriação, a criança faz um uso indiscriminado do objeto, 
realizando com eles ações quais quer que ela já domine (chacoalha, 
bate etc.); num segundo momento, a criança busca apropriar-se da 
função especifica do objeto, reproduzindo as ações e operações que 
aprende com o adulto, pela via da imitação e do ensino 
(PASQUALINI, 2013 p.85). 

 
Elkonin (1987, apud PASQUALINI, 2013) afirma que, nesse momento a 

criança passa a reproduzir ações dos adultos, somente com objetos e em condições 
que lhes foram ensinadas. Por exemplo, se o adulto lhe ensinou a usar um pente 
apenas para pentear seus cabelos, a criança à principio usará o objeto apenas para 
esse fim. No entanto quando posteriormente a criança alcançar o domínio dessas 
ações, ela se emancipará  das condições particulares e passa a fazer uso livre do 
objeto. Passa a utilizar o objeto não só para pentear o próprio cabelo, mas também 
para pentear o cabelo da boneca, o pelo do cachorro, etc. 
 

[...] Esse uso livre do objeto expressa uma liberdade que só é 
possível a quem já dominou e automatizou as ações, a tal ponto que 
em algum momento surge, pela primeira vez, a substituição de um 
objeto por outro, fato que tem importância extraordinária 
(PASQUALINI, 2013 p.86). 
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Deste modo Elkonin (1998, apud PASQUALINI, 2013), que a substituição 
do objeto acontece quando a criança transfere a ação que aprendeu em 
determinada situação para outra, ou quando ela sente a necessidade de completar a 
ação com algum objeto que no momento encontra-se ausente, utilizando então um 
substituto para esse objeto. 

Pasqualini (2013) faz dois importantes destaques em relação á esse 
processo, sendo o primeiro referente ao papel do adulto. A autora afirma que o papel 
mediador do adulto é de fundamental importância. Para Leontiev (1978, apud 
PASQUALINI, 2013), a atividade humana objetiva exige mediação do adulto, pois 
não se apresenta de forma imediata para a apropriação da criança, ela necessita de 
um adulto para que seja apresenta à criança traços da atividade humana de forma 
clara e objetiva da cultura formando nela a atividade adequada. [...] Não basta 
disponibilizar à criança objetos para livre exploração e descoberta. É preciso mediar 
o processo de apropriação, transmitindo os modos sociais de ação com os 
instrumentos culturais. (PASQUALINI 2013, p.87) 

O segundo destaque é referente à constatação que neste período de 
desenvolvimento, no interior da atividade objetal manipulatória, começa a nascer 
uma nova atividade, conhecida como brincadeira de papéis. Essa nova atividade 
pode ser observada quando a criança já domina a ação com o objeto, e vai se 
emancipando das condições particulares da aprendizagem, tornando o uso do objeto 
livre. Desta forma podemos perceber que as premissas para os jogos de papéis 
estão sendo formadas, dando início à ação lúdica.  
 

[...] Já nesse período do desenvolvimento, as crianças começam a 
envolver-se em jogos protagonizados elementares, centrados 
essencialmente no uso de objetos da vida cotidiana. O jogo de 
papéis nasce, portanto, no interior da atividade objetal manipulatória, 
inicialmente como linha acessória do desenvolvimento 
(PASQUALINI, 2013 p.87). 

 
Essa nova atividade surge a partir do momento que para a criança já não 

basta mais apenas manipular os objetos, ou seja, a atividade objetal manipulatória 
vai se esgotando como fonte de desenvolvimento. O interesse da criança passa a 
ser os procedimentos sociais de ação com os objetos que são utilizados pelos 
adultos na sociedade. 
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Como explica Lazaretti (2008, apud PASQUALINI, 2013), o jogo de 
papéis se origina a partir das ações com os objetos de importância social 
evidenciando “os modos sociais de utilizá-los que tiveram origem ao longo da 
hist ria”. Deste modo o foco passa novamente a ser para o mundo das pessoas. 

No próximo capítulo, discutiremos a brincadeira de papéis sociais, objeto 
desse estudo. 
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3 O JOGO PROTAGONIZADO OU DE PAPÉIS SOCIAIS À LUZ DA PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL 

 
Neste capítulo, discutiremos o que o jogo protagonizado promove em 

termos de capacidades psíquicas nas crianças. Em seguida, apresentaremos os 
elementos que constituem o jogo protagonizado, visando subsidiar a atuação 
intencional e planejada do professor na educação infantil. 
 
3.1 O jogo protagonizado e o desenvolvimento de funções psíquicas na idade 

escolar 
 

Para Leontiev (2001, apud PASQUALINI, 2013), o que caracteriza a o 
jogo protagonizado é o fato de seu foco principal não ser o resultado da ação, mas 
sim da ação como um todo, não no produto, mas do seu próprio processo. Por esse 
motivo, podemos dizer que o jogo é uma atividade não produtiva, pois não visa um 
produto. Deste modo, a criança brinca sem perceber os motivos da atividade, sem 
se preocupar com o resultado da ação. 

A brincadeira de papéis sociais é o resultado de uma contradição que se 
apresenta à criança na transição à idade pré-escolar. Ao mesmo tempo em que a 
criança sente a necessidade de agir com objetos como fazem os adultos, ela se vê 
frente a limites operacionais e técnicos que a impossibilita de executar tal ação. Essa 
contradição, no entanto, só pode ser solucionada através da brincadeira. 

O jogo protagonizado ou jogo de papéis sociais é uma forma que a 
criança encontra de se apropriar do mundo adulto. É por meio do jogo que a criança 
passa a compreender o conteúdo das relações humanas. Ela assume o papel do 
adulto, como por exemplo, o papel da mãe, do médico ou do bombeiro e passa a 
utilizar substitutos lúdicos (brinquedos ou objetos que irão substituir objetos do 
mundo adulto). Outra característica do jogo protagonizado é o emprego de uma 
sequencia de ações, reproduzindo a lógica da vida social. 

Vale ressaltar que 
 

[...] A brincadeira como atividade principal da criança pré-escolar 
possibilita uma zona de desenvolvimento iminente, em virtude da 
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criança se colocar num papel que supera o que pode realizar nas 
ações do seu dia a dia, na sua vida concreta (SOLER, 2012, p.111). 

 
Segundo Pasqualini (2013), as capacidades psíquicas da criança se 

desenvolvem na e pela atividade exercida pela criança. No momento da brincadeira 
é necessário que a criança requeira suas capacidades psíquicas, para que então 
consiga participar ativamente da atividade lúdica. 
 

[...] Em termos do desenvolvimento psíquico da criança, a atividade 
lúdica põe em funcionamento toda uma complexidade de funções 
psíquicas. E é justamente assim que as funções se desenvolvem: 
quando a atividade exige que entrem em funcionamento e avancem 
em complexidade (PASQUALINI, 2013, p.89). 

 
Ainda segundo a autora, o principal elemento do desenvolvimento 

psíquico produzido pela brincadeira é o autodomínio da conduta. Para que a criança 
desempenhe com êxito seu papel dentro da atividade lúdica, é necessário que a 
mesma seja capaz de subordinar sua conduta às regras contidas no papel, 
controlando seus impulsos imediatos. Isso será aprofundado no próximo capítulo. 

A atividade lúdica parece ser um momento onde a criança se encontra 
livre para “fazer o que quiser”. Na verdade, essa liberdade é muito relativa, pois no 
momento da brincadeira a criança está aprendendo a subordinar sua própria 
conduta. Desta forma, podemos pensar que o jogo é uma “oficina” de autodomínio 

da conduta para a criança. 
Soler (2012) destaca a importância que a brincadeira promove no 

desenvolvimento da imaginação. Através da brincadeira de faz-de-conta as crianças 
têm a oportunidade de interpretar diversos papéis e substituir objetos por outro. Os 
pré-escolares maiores desenvolvem a capacidade de substituir objetos que por vez 
não estão presentes fisicamente por outro. As crianças conseguem criar 
imaginariamente objetos, situações e ações lúdicas em quanto participam de alguma 
brincadeira.  

Segundo Pasqualini (2013), a brincadeira de faz-de-conta é 
frequentemente pensada como algo natural da criança, que a criança tem tanta 
imaginação que sente a necessidade de brincar, para então dispensar toda essa 
imaginação. Mas não é a grande imaginação que a criança dispõe que a leva a 
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brincar. A brincadeira é uma atividade que por sua própria estrutura e finalidade 
demanda que a criança desenvolva sua imaginação.  

Para Mukhina (1995), a atividade lúdica influencia a formação dos 
processos psíquicos. O jogo de papéis desenvolve na criança atenção ativa e a 
memória. São as próprias condições do jogo que obrigam a criança a se concentrar 
mais, a ter mais atenção no momento da brincadeira, nos objetos presentes na 
situação lúdica, no conteúdo das ações e nos argumentos que interpreta. 

Além de desenvolver a memória da criança em idade pré-escolar, o jogo 
exerce grande influência sobre a linguagem. O momento da brincadeira exige do 
participante o desenvolvimento da linguagem comunicativa, pois o jogo impõe a 
necessidade de se comunicar com os demais participantes. Isso faz com que a 
criança seja estimulada a desenvolver esta forma de comunicação, tanto para se 
expressar dentro do jogo quanto para compreender os demais participantes. Além 
disso: 
 

[...] as experiências extraídas das relações lúdicas e, sobretudo das 
reais, durante o jogo dramático, são à base de uma propriedade 
mental especial que permite à criança situar-se no lugar de outra 
pessoa, prever o comportamento dessa pessoa e atuar em 
consequência (MUKHINA, 1995, p.165). 

 

Para Mukhina (1995), o jogo de papéis sociais além de desenvolver as 
capacidades psíquicas, ajuda a compreender o comportamento e as relações dos 
adultos, que lhe servem como modelo de conduta, desta forma adquirem hábitos 
para comunicar-se com as demais crianças. 
 
3.2 Elementos do Jogo Protagonizado: o tema, o conteúdo e o papel 
 

As autoras Moya e Sforni (2011) afirmam em seu trabalho que: 
 

[...] Segundo os autores da teoria Histórico-Cultural os jogos e 
brincadeiras são atividades que proporcionam a apropriação de 
normas sociais e de conduta, estruturando a comunicação e o uso 
instrumental dos objetos elaborados pelo homem ao longo do 
processo histórico da humanidade. Utilizando-se da ludicidade, a 
criança apossa-se do mundo concreto das pessoas mais 
experientes, das relações sociais e dos instrumentos, por meio da 
reconstituição das ações que os adultos realizam (MOYA e SFORNI, 
2011, p. 2). 
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Portanto para as autoras Moya e Sforni (2011), o jogo protagonizado 
possibilita a apropriação das relações sociais vividas bem homens, bem como dos 
instrumentos e da linguagem elaborados ao longo do processo histórico da 
humanidade.  

Conforme Elkonin (1998 apud MOYA e SFORNI, 2011), os jogos de 
papéis sociais são a forma mais evoluída dos diferentes tipos de jogo, visto que em 
tal atividade acontece por parte da criança a reconstituição da atividade social que 
ela busca representar. Desta forma, a preocupação do autor está em compreender 
esse tipo de atividade a partir da categoria de trabalho, estabelecendo a relação 
dessa atividade com as transformações no modo de organização da vida material.  
 

[...] Uma vez que a atividade concreta das pessoas e suas relações 
são variadíssimas na realidade, também os temas dos jogos são 
muito diversificados e cambiáveis. Nas diferentes épocas da história, 
segundo as condições sócio-históricas, geográficas e domésticas 
concretas da vida, as crianças praticam jogos de temáticas diversas. 
São diferentes os jogos das crianças de diferentes classes sociais, 
dos povos livres e dos povos oprimidos, dos povos nórdicos e dos 
povos meridionais, dos que habitam em regiões arborizadas ou 
desérticas, dos filhos de operários industriais, de pescadores, de 
criadores de gado ou de agricultores. Inclusive uma mesma criança 
muda os temas de seus jogos segundo as condições concretas em 
que se encontra temporariamente (ELKONIN, 1998, p. 34, apud, 
MOYA e SFORNI, 2011). 

 

Além disso, para Elkonin (apud MOYA e SFORNI, 2011), fica claro que os 
temas dos jogos das crianças não são todos iguais, eles variam em decorrência de 
três aspectos: sua localização geográfica, o momento histórico em que ocorre e a 
classe social em que a criança se encontra inserida. Em relação á influencia do 
aspecto geográfico, ela pode ser sentida ao observarmos, por exemplo, crianças que 
vivem em regiões litorâneas, normalmente brincam de pescador, surfista e turista, e 
que crianças que vivem na região amazônica brincam de caçador, índio e animal. 

Segundo Moya e Sforni (2011), o aspecto histórico, citado por Elkonin 
(1998), lança luz sobre a diferença existente entre os temas das brincadeiras infantis 
em diferentes momentos históricos, mesmo que seja considerado o mesmo espaço 
geográfico. 

Desta maneira pode se observar que os jogos de crianças encontradas 
em uma mesma região são diferentes de acordo com o período histórico em que 
elas vivem. Moya e Sforni (2011) trás como exemplo as crianças que viviam no Rio 
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de Janeiro no Período Imperial possivelmente realizavam atividades lúdicas 
diferentes das realizadas pelas crianças que vivem hoje nessa mesma região.  

Elkonin (1998 apud MOYA e SFORNI, 2011) enfatiza o fato de que pode 
ser facilmente observado a influência que diferentes classes sociais têm sob o tema 
dos jogos das crianças. Como exemplo, Moya e Sforni (2011) citam as diferenças 
entre os jogos dos filhos dos operários e os dos filhos de empresários. 

Com base nas considerações acima, Moya e Sforni (2011) fazem as 
seguintes perguntas: Mas, se há tantas diferenças entre jogos infantis, é possível a 
existência de uma teoria geral do jogo? É possível a existência de algo que dê 
unidade ao jogo infantil, independentemente das diferenças geradas pelas 
condições históricas, geográficas e sociais? 

No entanto Elkonin (1998 apud MOYA e SFORNI. 2011) salienta que, a 
compreensão dessas diferenças não exime a possibilidade da existência de uma 
teoria geral sobre o jogo, tornando-o tão relativo que impeça qualquer movimento de 
generalização teórica sobre o tema, pelo contrario, é essa constatação que permitiu 
a Elkonin lançar um pressuposto básico de sua teoria, exposto na citação abaixo: 
 

[...] O singular impacto que a esfera da atividade humana e das 
relações entre as pessoas produz no jogo evidencia que, apesar da 
variedade dos temas, todos contêm, por princípio, o mesmo 
conteúdo, ou seja, a atividade do homem e as relações sociais entre 
as pessoas (ELKONIN, 1998, p. 35, apud, MOYA e SFORNI, 2011).  

 
Portanto Elkonin (1998, apud MOYA e SFORNI, 2011), afirma que, o 

conteúdo do jogo gira em torno da atividade do homem e suas relações sociais, 
independente do tema que a criança venha recriar. Nessa mesma direção, para 
Elkonin (1998 apud MAGALHÃES e MESQUITA, 2014), o conteúdo trata do aspecto 
característico central, que é reconstituído pela criança a partir da atividade que ela 
observa nos adultos, e das suas relações social e de trabalho. É por meio do 
conteúdo do jogo que será possível avaliar o quanto a criança absorveu da atividade 
do adulto.  

Elkonin (1998, apud MOYA e SFORNI, 2011), cita como exemplo um 
experimento realizado por Zhukóvskaia, onde fica evidenciado que é o conteúdo que 
move a ação lúdica, é a reprodução da atividade humana. No experimento citado, ao 
estudar a influência dos jogos didáticos sobre os jogos das crianças, a educadora 
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promoveu uma visita dos alunos a uma loja. Seu objetivo era identificar o que 
motivava os alunos a realizar seus jogos de papéis.  

Na primeira aula, foi realizado pela educadora apenas um passeio. A 
educadora observou que somente a visita à loja em nada influenciou no jogo de 
seus alunos, as crianças não demonstraram nenhum tipo de interesse e não 
realizaram nenhuma atividade que fosse relacionada ao passeio que fizeram na loja. 
Em um segundo momento, a educadora se propôs a desenvolver na loja uma aula 
especial, com características de um jogo didático. Sua finalidade era ensinar para as 
crianças as diferentes ações das pessoas, como por exemplo, ações de comprar, 
vender, dar o troco e deixar claro para as crianças as regras de conduta das 
pessoas envolvidas na atividade comercial da loja. 

Nesse segundo momento, as crianças demonstraram maior interesse 
pelas atividades exercidas pelos adultos dentro da loja, tiveram maior interesse e 
passaram a jogar e representar os papéis que mais lhes atraíram a atenção, 
principalmente o de balconista e o de caixa. “As crianças sentiram-se motivadas 
para brincar depois que souberam como eram realizadas pelos adultos suas 
atividades de trabalho dentro daquela loja e como eram suas relações no trabalho” 
(ELKONIN, apud MOYA e SFORNI, 2011, p.6). 

A fim de deixar ainda mais evidente que a o conteúdo do jogo é a 
atividade humana, Elkonin (1998, apud MOYA e SFORNI, 2011), apresenta mais um 
exemplo, desta vez uma atividade realizada por uma educadora com crianças em 
idade pré-escolar. 

Tal atividade trata-se de um passeio em um jardim zoológico, onde em um 
primeiro momento a educadora solicitou que as crianças apenas observassem como 
era o comportamento de cada animal, como eles se alimentavam, se eram bravos ou 
mansos, etc. Ao retornarem em sala de aula, foi distribuído pela educadora 
brinquedos idênticos aos animais que eles haviam observado no zoológico. A 
educadora inicialmente acreditava que a apresentação de brinquedos semelhantes 
aos animais vistos no zoológico seria o suficiente para que as crianças 
desenvolvessem o jogo; porém não foi. Na certeza de que os alunos iniciariam em 
algum momento suas brincadeiras, propôs o mesmo experimento por vários dias. O 
resultado continuou sendo o mesmo, as crianças não demonstraram interesse na 
atividade. 
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A educadora então levou novamente as crianças para o jardim zoológico, 
propondo uma nova atividade. Ela dirigiu a atenção dos alunos não mais para os 
animais, mas sim para a atividade exercida pelas pessoas que lá trabalhavam. 
Como por exemplo, como elas cuidavam dos animais, como preparavam seus 
alimentos. Foi observada a atividade do porteiro, do zelador, do vendedor de 
bilhetes, enfim, as crianças teriam que observar as relações e os vínculos mais 
diversos que eram estabelecidos entre as pessoas e os animais na vida real. Desta 
vez, o interesse das crianças foi bem maior que na atividade anterior. 

A partir de então as crianças começaram a desenvolver suas brincadeiras 
de modo independente, passaram a reproduzir em suas brincadeiras tudo aquilo que 
haviam observado, como por exemplo: Como as pessoas cuidavam dos animais, o 
seu trabalho, as normas, as atitudes dos visitantes, e assim desenvolveram por 
vários dias a mesma atividade lúdica tornando-a cada vez mais rica. Há aqui um 
destaque para as funções sociais exercidas por cada pessoa que integra o 
zoológico. Isso será retomado quando discutirmos a questão dos papéis sociais. 
 

[...] Com base na análise dessa experiência, Elkonin torna mais clara 
a tese, anteriormente citada, de que as condições concretas 
determinam o tema e o conteúdo do jogo, ou seja, o jogo está ligado 
à “realidade” da criança (ELKONIN 1998, apud, MOYA e SFORNI, 
2011, p.8).  

 
Neste mesmo seguimento Moya e Sforni (2011), através da pesquisa de 

Márkova, Elkonin analisou a influencia da literatura infantil no desenvolvimento dos 
jogos das crianças. Tal pesquisa demonstra que nem toda obra literária induz a 
criança a brincar. 

Sendo assim, quais tipos de obra influenciam a atividade lúdica? Márcova 
responde que, obras que descrevem de forma compreensível a atividade, o 
comportamento e as relações mútuas dos adultos tende a despertar na criança 
maior desejo de reconstituir em jogos tal atividade. 

O conteúdo presente nas tarefas, no comportamento e nas relações 
sociais dos personagens de uma obra literária deve ser bem definido e estar bem 
evidente, para que então a criança tenha interesse e vontade de desenvolver seus 
jogos de papéis, reconstituindo a ação de cada personagem. 
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A ação dos personagens da obra literária criada para o público infantil 
pode servir de modelo para a criança. Tais personagens são usados pelas crianças 
como espelho, são seus heróis, despertam nelas o sentimento de admiração criando 
motivos para desempenhar suas ações, no jogo de papeis as crianças passam a 
imitar seu trabalho, sua profissão e situação nas quais desenvolvem suas ações 
(MOYA e SFORNI, 2011, pg.7). 

Por consequência Elkonin (1998 apud MOYA e SFORNI, 2011), afirma 
que deve então haver grande cuidado ao utilizar obras literárias, assim como 
também deve existir o mesmo cuidado com livros didáticos. Se a obra utilizada não 
mostra com clareza as ações das pessoas, as crianças não terão condições 
significativas de desenvolver os seus jogos de papéis. 

A fim de clarificar a diferença entre conteúdo e tema do jogo, Magalhães e 
Mesquita (2014) citam como exemplo uma brincadeira de papéis onde a criança 
representa uma aula, o tema elencado é a aula. O conteúdo é a matéria que será 
dada, o formato da aula, a quantidade de alunos, a representação do papel do 
professor, etc. Sendo assim, o tema do jogo depende da realidade em que a criança 
está inserida, e o conteúdo irá depender do que ela aprendeu dessa realidade. 

Um dos elementos essenciais do jogo consiste em tomar para si o papel 
da pessoa adulta e de suas funções sócio-laborais (MESQUITA, 2010). 

Elkonin (1987, apud MESQUITA, 2010), afirma que a importância do jogo 
para o desenvolvimento psíquico das crianças em idade pré-escolar é múltiplo. 
Tendo em vista que seu principal significado consiste em que a criança modela no 
jogo as relações entre as pessoas através de procedimentos peculiares como, por 
exemplo: da criança tomar para si o papel da pessoa adulta e de suas funções 
sócio-laborais, seu caráter representativo generalizado da reprodução das ações 
objetais e a transferência dos significados de um objeto a outro. 

Segundo o autor é através do jogo que as crianças adentram o mundo 
dos adultos de forma totalmente nova, elas experimentam uma drástica ampliação 
da realidade. A partir de então são as funções sócio-laborais dos adultos que 
motivaram diretamente a atividade das crianças (MESQUITA, 2010).  

Mesquita (2010) aborda as revoluções ocorridas até o momento no 
psiquismo da criança. Antes ela desenvolvia com os adultos mais próximos apenas 
uma atividade de comunicação, depois passa a reproduzir as funções sociais dos 
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objetos. Por fim, as funções sociais dos objetos passam a ganhar sentido no interior 
das relações entre os homens.  

Nessa mesma direção, Mello (2013) explica que, a comunicação direta, 
atividade-guia do primeiro ano de vida da criança, é substituída pela manipulação 
direta dos objetos mediada por um adulto. Tal atividade é condição de fundamental 
importância para o desenvolvimento de ações, que serão essenciais no 
desenvolvimento do jogo protagonizado. Elkonin (2009, apud MELLO, 2013), afirma 
que o desenvolvimento da brincadeira na ontogenia é geneticamente ligado á 
formação das ações com objetivos na primeira infância. 

De acordo com Elkonin (2009, apud MELLO, 2013) são denominadas 
ações com os objetos os modos que foram utilizados socialmente ao longo da 
história e agregados a objetos determinados. Desta maneira, os adultos tornam-se 
autores dessa ação. Nos objetos não fica claro diretamente o modo como deve ser 
utilizado, e as crianças não conseguem por si só descobrir sua função durante 
simples manipulação, sem a ajuda de um adulto, ou um modelo de ação. Os adultos 
ao fazer uso dos objetos, apresentam para as crianças um modelo social de 
utilização desse objeto, que logo será utilizado pela criança com autonomia. 

Portanto para Elkonin (2009, apud MELLO, 2013), as ações assimiladas 
na atividade conjunta com os adultos, paulatinamente vão ampliando-se, desta 
forma cada vez mais vão abrangendo objetos e sendo manifestadas na conduta da 
criança, surgindo então ações que de certa forma são reflexos com os objetos e com 
as pessoas ao seu redor. 

Deste modo quando a criança consegue transferir o uso de um objeto 
aprendido através de ações desenvolvidas em atividade com adultos, de uma ação 
para outra ação, então podemos dizer que tal atividade tornou-se lúdica. Tendo 
como exemplo o fato da criança aprender a pentear seu cabelo com pente e 
posteriormente passar a substituir o pente por uma régua, por exemplo, para então 
pentear o cabelo de sua boneca (ELKONIN 2009, apud MELLO, 2013). 

Mello (2013) aponta a existência de diferenças psicológicas importantes. 
No primeiro exemplo o foco da ação está no pente, desta maneira a criança 
generaliza a atividade aprendida, o pente que antes servia para pentear-se, agora é 
utilizado para pentear a boneca. No segundo exemplo, o foco da ação está na 
boneca, portanto na falta de um pente (objeto verdadeiro), a criança faz a 
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substituição por outro objeto (objeto substituto). A criança faz a separação do objeto 
verdadeiro (pente) do esquema geral de atuação generalizando sua função. 

Podemos então perceber o surgimento do uso de objetos substitutos. Na 
falta de um objeto para completar a ação central da brincadeira, a criança consegue 
substitui-lo por outro que no momento supra sua necessidade. 

Para Mello (2013), entendermos a utilização dos objetos substitutos é de 
fundamental importância para uma psicologia do jogo. Considerando que o uso de 
objetos substitutos como elemento central da brincadeira e fruto de uma imaginação 
altamente desenvolvida por parte da criança, o uso desses objetos é para o autor e 
seus colegas elemento secundário no jogo, que surge diante da necessidade que a 
criança tem de complementar a ação lúdica.  

Diante disso, Mello (2013) aponta que é partir do momento que a ação se 
torna lúdica, seu desenvolvimento dependerá do papel: professor, mãe, bombeiro, 
etc. Nele, está contido um conjunto de ações e regras sociais de conduta. 

A autora alerta para o fato de que até esse momento a criança ainda não 
desempenha papéis, ela apenas reproduz articuladamente ações adultas, “como, 
por exemplo, no momento em que ela dá de comer á boneca, a criança interrompe a 
alimentação e começa a passear com ela, em seguida volta e começa a alimenta-la 
novamente, em seguida a põe para dormir e troca sua roupa. Ao mesmo tempo a 
criança envolve-se com outros brinquedos, executam outras ações e depois acabam 
retomando a ação que desempenhavam anteriormente com o primeiro brinquedo” 

(MELLO, 2013, p.99). 
Podemos citar como um acontecimento que prepara o surgimento do 

papel no jogo, o momento em que a criança passa a assumir o nome do adulto, por 
exemplo: quando a criança diz “Eu sou a professora Rosa”, ela não está somente 

assumindo o papel da “professora”, mas sim o papel da “professora Rosa”, então ela 

começa a comparar suas ações com as da professora (MELLO, 2013, p.99). 
Deste modo, Elkonin (2009, apud MELLO, 2013) paralelamente ao 

desenvolvimento dos primeiros elementos do papel, as ações lúdicas se encontram 
cada vez mais articuladas uma das outras, reproduzindo então ações da vida adulta.  

Através de experimentos, pode se observar que o papel “refaz 

radicalmente as significações das ações e dos objetos” (ELKONIN, 2009, p. 251). 
Objetos utilizados no mundo adulto parecem ser inseridos pelas crianças na 
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atividade, através de brinquedos temáticos que substituem o objeto do adulto, dando 
então sentido humano nas ações realizadas por elas.  

Além disso, para Mello (2013) na medida em que acontece o surgimento e 
desenvolvimento do papel no jogo dá unidade e coerência às ações que cada vez 
mais representam o sentido das relações entre as pessoas no interior de suas 
atividades humanas. Visto que o jogo desde o seu surgimento está intimamente 
ligado à atenção educativa que os adultos depositam nas crianças no momento em 
que ensinam as formas de utilizar os objetos e maneiras de relacionamento entre as 
pessoas, isso sendo de forma consciente ou não.  

Elkonin (2009, apud MELLO, 2013), seguindo a tese de Marx empregada 
por Vigotski (1995) no estudo acerca das relações entre pensamento e linguagem, 
julgou necessário encontrar a unidade de análise da brincadeira, em outras palavras, 
encontrar o elemento mínimo que guarda em si características fundamentais da 
brincadeira, através de análise realizada de forma criteriosa, onde as crianças 
representam papéis, fazem emprego de objetos lúdicos e apresentam ações lúdicas 
de natureza sintética e abreviada. 

Mello (2013), atenta para o fato de que a criança protestar contra o fato 
do companheiro não estar cumprindo devidamente seu papel, dizendo no momento 
da brincadeira “Não é assim que o professor faz”, é sinal de que ela conhece as 
regras daquele papel. Esse fato nos permite deduzir que o papel se destaca 
claramente do eu infantil. Isso fica claro para a criança no momento do jogo, onde 
ela tem consciência de que está representando um papel, e não que ela é o papel. 

Segundo Mesquita (2010), a brincadeira atividade não revela, em sua 
aparência, a essência de seus processos. O aspecto fenomênico do jogo pode fazer 
com que o observador acredite ser o jogo uma ação livre e inequivocamente 
prazerosa das crianças, além de não haver uma preocupação com o resultado final 
da atividade lúdica. Elkonin (1987, apud MESQUITA, 2010), nos mostra que há 
apenas aparência de liberdade. Representar o papel de um adulto torna-se para a 
criança uma atividade de grande valor. Para ela o sucesso ou fracasso da 
brincadeira varia conforme ela consegue ou não representar o seu papel dentro do 
jogo.  

Portanto, o jogo das crianças pré-escolares consiste na interpretação de 
um papel assumido por ela. Deste modo, os estudos do desenvolvimento do jogo, 



32 
 

para que não se perca sua especificidade nem a unidade dos processos que ele 
envolve, deve se basear no entendimento da gênese do papel. Até a idade 
aproximada dos três anos a criança ainda não faz relação eu-papel, para ela isso 
ainda não é consciente. Já para as crianças em idade mediana é necessário 
representar as relações pessoais do papel, e no final da idade pré-escolar, as 
crianças passam a captar os traços mais típicos do papel e os interpretam. 

Elkonin (2009) nos mostra as fases do desenvolvimento do jogo da 
seguinte maneira (ver figura 1): 
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Figura 1 – Fases do desenvolvimento individual do jogo segundo Elkonin. 

Primeiro Nível (3 - 5 anos) 
Conteúdo fundamental do 
jogo são as ações objetais de 
orientação social. 
 

 Segundo Nível (5 - 7) 
Conteúdo fundamental são as 
relações sociais entre as pessoas 
e o sentido social da atividade 
humana 
 

 
 
 
 
 

  

  Subnível 1 
As ações do papel expressam o 
caráter das relações sociais - Os 
papéis são bem delineados - 
Maior variedade de ações. - A 
lógica e o caráter das ações 
determinam-se pelo papel 
assumido - Infração das ações é 
alvo de protestos. 
 

Subnível 2 
O conteúdo fundamental do jogo 
são as relações mais 
características do papel. - A 
ordem das ações reconstitui a da 
vida. - As regras de conduta do 
papel são claras. - São 
enfatizadas ações com os 
diversos personagens do jogo - A 
infração da lógica das ações é 
repelida com veemência. 

Subnível 1 
O conteúdo do jogo são 
ações como objetos dirigidos 
a companheiros do jogo - 
Papéis são determinados pelo 
caráter das ações - Ações 
monótonas - Lógica das 
ações não reflete a lógica da 
vida. 
 

Subnível 2 
O conteúdo fundamental 
ainda é a ação com os 
objetos, mas está em primeiro 
plano a correspondência com 
as ações tal como ocorrem na 
vida real. - Ampliação das 
ações 
 

 

Fonte: MELLO, 2013. 

 
Mello (2013) frisa que o desenvolvimento do papel no jogo encontra-se 

ligado a inserção da criança à realidade social. Vale ressaltar que não é a idade 
cronológica que determina o período do desenvolvimento em que a criança se 
encontra.  

O conhecimento em relação aos níveis de desenvolvimento do jogo 
possibilita a identificação de fases do desenvolvimento individual do jogo a partir de 
observações de como a criança interpreta o papel. 
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Mesquita (2010) nos mostra o quanto é extremamente complexo e difícil 
para uma criança tomar para si o papel de um adulto, mas apesar das dificuldades 
não é algo que precisa ser imposto á criança, ela por si só o faz. A criança entrega-
se ao papel com toda emotividade que lhe é característica. Por ser esse tipo de jogo 
o que melhor supre suas necessidades, ela entrega-se ao papel proposto. 

A escola deve valorizar e aproveitar esse período do desenvolvimento, 
pois um de seus grandes desafios é superar a involuntariedade característica 
daquele momento, em que as funções psicológicas essencialmente elementares. 
Leontiev (1987, apud MESQUITA, 2010), relata experimentos onde crianças eram 
solicitadas a permanecerem imóveis. 

Ao observar tal atividade o autor percebeu que para os menores tal 
atividade está psicologicamente distinta em relação ao jogo. A imobilidade era 
impossível se estivesse ligada apenas á um comando exigido por um adulto, mas se 
tornava possível caso estivesse ligada a realização de um papel dentro do jogo. Em 
seguida Leontiev relata que os pré-escolares em idade mediana conseguem manter 
a imobilidade mesmo ela não estando ligada ao jogo, mas são facilmente distraídos.  

Ao final da idade pré-escolar, os alunos conseguem desenvolver 
facilmente tal atividade, sua conduta é controlável. Desta forma, o autor conclui que 
para os alunos pré-escolares menores, o cumprimento de um objetivo (ação) e o 
motivo da atividade é condição necessária para o controle voluntário da conduta, já 
nos maiores esse controle se torna mais avançado eles passam a cumprir (muitas 
vezes com ajuda) um objetivo imposto arbitrariamente. 

Concluímos então que é o jogo de papéis a atividade que prepara as 
condições para a autonomia da vontade, a elevação das funções psicológicas 
elementares às funções psicológicas superiores. Além disso, por meio da adoção de 
um papel, a criança é capaz de subordinar sua ação às regras de conduta/relação 
social contidas no papel. Ao assim fazer, a criança aprende a controlar seus 
impulsos imediatos e avança em direção ao autocontrole da conduta. 

De acordo com Eidt e Pasqualini (2016), compreender as etapas do 
surgimento do papel é importante para que o professor possa organizar a atividade 
da criança. Na transição da atividade objetal manipulatória para o jogo 
protagonizado, são as ações realizadas pelas crianças que determinam o papel, não 
o contrário. 
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O oferecimento de brinquedos temáticos é essencial, pois é por meio 
deles que, nesse período, a criança assume as funções sociais realizadas pelos 
adultos. A organização do espaço, envolvendo a diversidade de objetos disponíveis, 
bem como a inserção de objetos novos no espaço da educação infantil são 
elementos que devem direcionar a ação do professor. Ampliar o universo vocabular 
das crianças, ensinando a função social de novos objetos e o modo como eles 
integram a vida social é outro elemento importante para nortear a ação do professor 
que trabalha com crianças nesse período do desenvolvimento. 

Por fim, é importante que o professor demonstre as relações entre o que a 
criança fez e o papel assumido por ela. Por exemplo: quando a criança está dando 
de comer à boneca, o professor pode dizer: “a mamãe dá de comer à boneca”. Ao 

assim fazer, o professor ajuda a criança a perceber as relações entre o que ela faz e 
o papel que ela pode vir a assumir. 

Essas ações colaboram para que o jogo avance e que o foco da atenção 
da criança passe a ser as relações sociais estabelecidas entre os homens, tendo 
com elemento central o papel. Nesse estágio, as ações com os objetos passam para 
um segundo plano e as regras de comportamento do capital, do professor, do 
médico ganham destaque. As crianças definem os papéis antes de o jogo começar e 
eles determinam o comportamento da criança. Aqui é possível estabelecer relações 
entre o papel, o conteúdo do jogo e a necessária intervenção do professor no 
sentido de organizar essa atividade na idade pré-escolar: 
 

Se é por meio da atividade que o psiquismo da criança se 
reestrutura, então quanto mais rica a atividade, maior a riqueza de 
psiquismo. Por outro lado, a pobreza na atividade tem como 
consequência o empobrecimento do psiquismo. Se a criança tem 
pouco conhecimento sobre a realidade que está sendo representada 
no jogo, este não prossegue ou parece limitado à realização de 
poucas ações, que retratam, de forma empobrecida, superficial ou 
simplista a realidade vivida pelos adultos. A complexificação do jogo 
ao longo do desenvolvimento infantil depende do modo como a 
criança se apropria da atividade social dos adultos, processo que 
depende da intervenção pedagógica do professor (PASQUALINI e 
EIDT, 2016, p. 39-40).  

 
Tendo isso em vista, o professor tem a importante tarefa de ampliar o 

universo de significações das crianças. Isso pode ser feito por meio de aulas-
passeio, visitando, como nos exemplos dados anteriormente nesse capítulo, locais 
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onde a atividade de relação social entre os homens encontra-se em destaque. Antes 
do início da atividade, é preciso direcionar a atenção das crianças para o que devem 
observar.  

Outro importante meio de ampliação do universo cultural das crianças 
pode ser feito por meio de contação de histórias, filmes, livros e documentários. 
Discutir com as crianças os papéis sociais que cada um vai representar e qual o 
conteúdo dos papéis é uma estratégia importante para enriquecer o jogo 
(PASQUALINI e EIDT, 2016). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho tem como objetivos aprofundar os estudos sobre a 

periodização do desenvolvimento na perspectiva da psicologia histórico-cultural; 
compreender como o jogo protagonizado atua sobre o desenvolvimento de 
capacidades psíquicas na criança e analisar os elementos do jogo protagonizado, 
procurando subsídios para a organização da atividade dominante da criança na 
idade pré-escolar. 

Considerando que para a Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento 
infantil é compreendido a partir de períodos, e que esses períodos não são naturais, 
iguais para todas as épocas e para todos os homens e que o desenvolvimento 
psíquico infantil não é 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, o resultado desta pesquisa nos atenta para o fato de que a 
cultura da sociedade onde a criança encontra-se inserida é a verdadeira fonte de 
seu desenvolvimento. Em outras palavras, o desenvolvimento infantil é entendido 
como resultado do processo de apropriação da cultura humana pela criança. Esse 
processo de apropriação encontra-se sempre mediado por um adulto.  

Nessa perspectiva teórica, o desenvolvimento infantil é dividido por 
períodos, sendo que em cada período predomina uma atividade principal. Vale 
lembrar que a atividade principal é aquela que promove as principais mudanças na 
personalidade da criança. A passagem de um período 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. 

O papel é o elemento central do jogo protagonizado. Nele, as crianças 
assumem as funções sociais dos adultos (são professores, pedreiros, encanadores) 
e, ao assim fazer, passam a compreender como se organizam as relações humanas 
no interior da sociedade, bem como se submetem voluntariamente às regras 
contidas no papel, desenvolvendo o autodomínio da conduta. Outras funções são 
desenvolvidas por meio do jogo, quais sejam: imaginação, atenção e memória.  

Concordamos com Moya e Sforni (2011) quando afirmam que o papel do 
professor não se dá em apenas observar, participar e oferecer variados brinquedos 
para que as crianças desenvolvam papéis no momento da brincadeira. A principal 
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influência do professor no jogo das crianças se dá no momento em que ele direciona 
a atenção delas para a atividade laborativa das pessoas, para a ação dos adultos. 
Deste modo, torna-se evidente que o jogo não se complexifica a partir da iniciativa 
da criança, se o conteúdo do jogo, as ações e as atividades das pessoas são as 
maiores influências no desenvolvimento das crianças. O papel do professor está em 
propiciar ao aluno condições para que eles tenham conteúdo para desenvolver a 
atividade lúdica, não em apenas permitir que ela aconteça. 

Não se trata de “engessar” a atividade lúdica das crianças por meio de 

uma condução altamente dirigida pelo professor, sem espaços para a criação 
infantil, mas de perceber que quando o brincar das crianças é realizado para fins 

exclusivos de diversão ou entretenimento, tem-se uma prática fundada no 

espontaneísmo, enfatizando o caráter livre e desconsiderando as potencialidades 
formativas presentes no jogo. O problema da espontaneidade e da total falta de 

condução por parte do professor é que práticas dessa natureza são realizadas sem 

a preocupação de enriquecer o repert rio cultural do aluno para que ele possa 

ampliar as suas possibilidades de imitação e criação por meio da atividade lúdica. 

 uando essa preocupação não está presente, essa atividade, mesmo ocorrendo no 

interior da escola, pouco ou quase nada influi no desenvolvimento das funções 

psicol gicas superiores da criança (MO A e  FORNI,      . 
Entretanto, para que se possa complexificar o jogo protagonizado, é 

fundamental que o pedagogo compreenda as etapas do desenvolvimento dessa 
atividade e suas peculiaridades. 
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