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1. Introdução
Temos nos deparado com práticas na Educação Infantil que antecipam ações do
Ensino Fundamental de modo equivocado, como por exemplo, o traçado das letras, exercícios
de prontidão, crianças enfileiradas, sem tempo para brincar. Muitas vezes, tais práticas são
decorrentes da ausência de uma teoria que sustente o trabalho do professor.
Alicerçados na Psicologia Histórico-Cultural almejamos discutir a brincadeira como
atividade primordial na Educação Infantil, uma vez que, sua função é promover o
desenvolvimento psíquico nesta faixa etária.

Por que brincar é tão importante?
Sobre o desenvolvimento infantil, Vygotsky (1991 apud Ottoni; Sforni, 2012) aponta
que a brincadeira é a atividade que promove a criação de uma fonte de desenvolvimento das
crianças pré-escolares, denominada “zona de desenvolvimento proximal da criança”. Segundo
Vygotsky, isto ocorre pelo fato de que, na brincadeira, a criança tenta se aproximar ao
máximo das ações do adulto, agindo por assim dizer como se fosse o próprio adulto.
Dentre as funções psíquicas desenvolvidas por meio da brincadeira Ottoni e Sforni
(2012) assinalam o pensamento abstrato. Sobre ele destacamos o marco do substituto lúdico,
pois, “à medida que a criança opera com o significado das coisas, substituindo as próprias
coisas, é possibilitada a gênese do pensamento abstrato” (OTTONI; SFORNI, 2012. p. 2401).
De acordo com as autoras quando a criança passa a substituir os seus objetos (como a bola de

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
trapos sugerido para desempenhar o papel de boneca), este tem para ela um significado. E isto
porque ao interagir com este objeto a criança percebe que é possível fazer os mesmos
movimentos que faz com a boneca, pois as propriedades físicas lhe permitem (é fofinho,
delicado, etc.). Por meio desta relação os objetos substitutivos convertem-se em um signo
para ela, o que lhe permite atribuir sentido com o que opera. Deste modo, podemos dizer que
a brincadeira é essencial para a origem do pensamento abstrato.

Esse pensamento que tem sua origem no período pré-escolar é central nos
anos posteriores quando a criança, na escola, passa a lidar com numerais,
letras, mapas, gráficos e vários conceitos, ou seja, com inúmeras
representações simbólicas de quantidade, som, espaço físico, fenômenos,
objetos, pelas quais são expressos os conhecimentos já produzidos e
sistematizados nas diferentes ciências. (OTTONI; SFORNI, 2012, p. 2401).

Reafirmando ainda a questão da passagem desta criança para a escola, Vygotsky
(1991) citado por Ottoni e Sforni (2012, p. 2401), destaca a relação entre a brincadeira e a
linguagem escrita. O autor afirma que: “[...] a representação simbólica no brinquedo é,
essencialmente, uma forma particular de linguagem num estágio precoce, atividade essa que
leva, diretamente, à linguagem escrita”. Este é um apontamento bastante relevante para que o
professor da Educação Infantil dedique mais atenção à brincadeira, tendo em vista que nela
também se formam as bases para os estudos posteriores.
Considerando a importância da brincadeira para o desenvolvimento psíquico infantil,
Ottoni e Sforni (2012) destacam outros motivos pelos quais a atividade lúdica pode ser
considerada como aquela que mais influencia o desenvolvimento da criança pré-escolar.
Apontamos os pontos principais de maneira abreviadamente:
1) É no interior da própria atividade lúdica que podem surgir os motivos para
a atividade de estudos [...]. 2) Ao imitar as ações humanas, a criança ativa
funções psíquicas como, atenção, percepção,
memória, imaginação,
raciocínio [...]. 3) A imitação/ criação de diferentes papéis sociais que se
fazem presentes no “faz-de-conta” permite a criança a ampliar seu
conhecimento sobre a atividade humana [...] (OTTONI; SFORNI, 2012 , p.
2402-2403).

Exemplificando cada ponto, respectivamente, Ottoni e Sforni (2012) afirmam que em
uma determinada brincadeira a criança pode sentir a necessidade de saber contar e até mesmo
registrar quantidades. No segundo ponto, as funções psíquicas relatadas (atenção, percepção,
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memória, imaginação e raciocínio) podem ser desenvolvidas à medida que a criança
representa algum personagem. Isto quer dizer que, no faz-de-conta ela precisa colocar tais
funções psíquicas para “trabalhar”, como por exemplo, atentar nas características do
personagem para que possa interagir na brincadeira. A partir disto, a percepção, memória,
imaginação e raciocínio serão requeridos como condição necessária para que a criança
desempenhe o seu papel.

3. O Jogo de Papéis
Leontiev (1994) destaca o papel da fantasia e da imaginação da criança na
brincadeira. Entendemos que é a estrutura da atividade lúdica a responsável por ocasionar o
surgimento da situação lúdica imaginária. Assim podemos dizer que a imaginação não está
posta antes da ação com o brinquedo, mas ela nasce entre “a operação e a ação”; portanto “são
as condições da ação que tornam necessária a imaginação e dão origem a ela” (LEONTIEV,
1994, p. 127).
A este fato de que a imaginação surge no próprio processo do brincar, destaca-se o
exemplo da pesquisa de Lukov (s.d), citado por Leontiev (1994, p. 128-129):
As crianças estão brincando de “jardim de infância” em uma sala. Duas delas
estão brincando enquanto uma terceira ainda não está participando do jogo;
ela permanece sentada e olhando. Durante o jogo, elas decidem mudar a
mobília do “jardim de infância” em um carrinho de brinquedo, mas não há
nenhum “cavalo” adequado a esta finalidade. Um dos participantes sugere o
uso de um bloco de madeira como cavalo. É claro que a criança que está
observando não pode deixar de fazer um comentário [...] “Como pode ser
isto um cavalo?” Como qualquer criança ela permanece realista. Mas em
seguida, ela se cansa de observar e adere ao jogo; ao ouvirmos as sugestões
que essa criança faz, verificamos que agora em sua opinião o bloco de
madeira não apenas pode ser um cavalo, mas pode até mesmo ser uma
parelha de cavalos.

Podemos perceber que a relação particular que a criança atribui ao sentido e o
significado do brinquedo não estão presentes em todas as crianças em qualquer situação, mas
apenas surge ao longo do jogo, no próprio processo de brincar e envolver-se com a situação
lúdica. Assim, a fantasia não está posta no brinquedo, mas é construída “no mundo imaginário
da brincadeira infantil; a própria fantasia é necessariamente engendrada pelo jogo”
(LEONTIEV, 1994, p. 130).
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O autor ressalta que a atividade lúdica é sempre “uma atividade generalizada”.
Passemos a compreender o que isso significa:

Uma criança que se imagina um motorista em uma brincadeira reproduz
talvez a forma de agir do único motorista que ela viu, mas sua própria ação é
uma representação, não de um certo motorista concreto, mas de um
motorista “em geral”, não suas ações concretas, tais como foram observadas
pelas crianças, mas as ações de guiar um carro em geral, dentro dos limites, é
claro, da compreensão e generalização dessas ações, que sejam acessíveis à
criança (LEONTIEV, 1994, p. 130).

Leontiev (1994) conceituou ação generalizada ao se referir que, na brincadeira, o
motivo da criança operar com determinado objeto não é reproduzir uma pessoa concreta, mas
sim uma generalização das várias situações em que viu uma ação se realizar e do que
conseguiu compreender desse processo.
Na brincadeira de faz-de-conta a criança desempenha um papel lúdico que nada mais é
do que a ação que ela reproduz (como por exemplo, ser um cavaleiro, ser o professor, etc.). A
grande característica desta brincadeira é que o papel que a criança assume, representa alguma
função social generalizada do adulto, sendo predominante a função que o mesmo desempenha
no trabalho como no caso de: “o zelador – um homem com uma vassoura, um médico – que
vacina, etc.” (LEONTIEV, 1994, p. 132).
Segundo Leontiev (1994, p. 133) a criança brinca de faz de conta construindo um
enredo para a situação, isto é, quando a mesma “assume algum papel na brincadeira, por
exemplo, o de professora da escola maternal, ela se conduz de acordo com as regras da ação”
que essa função social representa. Neste sentido, cabe destacar a importância do jogo de
papéis para o exercício do autocontrole da conduta.
Assim, “a criança aprende a dominar o seu próprio comportamento, aprendendo a
controlá-lo” (LEONTIEV, 1994, p. 139). Cabe ressaltar que esta regra a que estamos nos
referindo não se configura como o jogo de regras, e sim está relacionado exclusivamente ao
papel que terá de desempenhar.

Considerações Finais
Em síntese, por meio da brincadeira de papéis sociais, desenvolvem-se na criança as
funções psíquicas superiores que são diferentes daquelas elementares (produto do
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desenvolvimento biológico). As funções psíquicas superiores como atenção voluntária,
pensamento abstrato, imaginação, etc., somente são garantidas pela apropriação da cultura. De
acordo com Ottoni e Sforni (2012) o papel da brincadeira neste processo é essencial, pois a
criança em idade pré-escolar tem o seu interesse voltado para “o conhecimento do
funcionamento das coisas do seu cotidiano”, e é a brincadeira a melhor forma para que ela se
aproprie deste conhecimento e desenvolva suas funções psíquicas superiores.
É importante ressaltar que nesta fase é imprescindível que o professor de fato brinque
com as crianças, pois não basta apenas dar comandos verbais. Como se constatou nos
experimentos de Mikhailenko (1975 apud ELKONIN, 1998) as crianças desta idade aprendem
por meio da observação, e somente brincam de acordo com a proposta se haver emoção na
situação representada pelo professor.
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