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A disseminação das pesquisas da teoria histórico–cultural, sistematizada 
principalmente pelo psicólogo soviético Vygotsky, desestabilizou o predomínio das 
teorias naturalistas sobre o desenvolvimento humano no início da década de 30. A 
idéia do ensino como propulsor do desenvolvimento, o qual era considerado até 
então um processo inerente ao fator biológico, foi um marco na história da 
psicologia evolutiva, suscitando debates acadêmicos e pesquisas científicas com 
intuito de defender o papel do ensino no desenvolvimento infantil. Apesar da 
contribuição de Vygotsky e da importância desse marco, não podemos generalizar 
todo o ensino sendo bom para a aprendizagem e também precisamos discriminar o 
nível de desenvolvimento que queremos enquanto professores. Portanto, ainda há 
um espaço obscuro no que diz respeito ao ensino e ao desenvolvimento psíquico. 
Com intuito de discutir essa relação entre ensino e desenvolvimento psíquico, 
utilizamos autores como Leontiev e Elkonin, contemporâneos a Vygotsky, para 
analisarmos especificamente a organização do ensino e da aprendizagem no final 
da idade pré–escolar. Nos estudos sobre a periodização do desenvolvimento 
infantil, Elkonin identificou o faz–de–conta, ou então, o jogo de papéis, como a 
atividade mais significativa para a aprendizagem de crianças com faixa etária entre 
4 e 6 anos. Para o autor, a atividade humana é o ponto de partida para 
compreender as características de cada período. O faz–de–conta, nesse sentido, é 
uma maneira da criança reproduzir e se apropriar da atividade humana que a 
circunda. A partir dos estudos realizados por esse autor, o objetivo deste artigo é 
de, primeiramente, analisar como a escola tem abordado o faz–de–conta na prática 
escolar (como uma brincadeira sem conteúdo, como um passatempo ou como a 
atividade principal do processo de aprendizagem?) e, em um segundo momento, 
refletir sobre as possibilidades do jogo de papéis no ensino de crianças em idade 
pré–escolar.  
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Introdução 

O faz-de-conta é uma temática bastante discutida na prática escolar e nos debates 
sobre educação. Normalmente, nas discussões sobre esse tema, observa-se a 
defesa do jogo como fundamental ao desenvolvimento infantil. Acredita-se que por 
meio do jogo a criança desenvolve a percepção, a coordenação motora, fortalece as 
relações com seus pares e aprende a cumprir regras. O entendimento do jogo como 
promotor do desenvolvimento infantil foi gerado em um longo processo histórico, 
na medida em que a educação infantil ganhou espaço como uma instituição de 
ensino escolar e que as teorias psicológicas começaram a ser consideradas como 
relevantes para a compreensão do processo de aprendizagem escolar. 

Se por um lado, teoricamente é consenso de que a brincadeira é uma atividade 
importante para o desenvolvimento infantil, por outro, ainda se faz necessário 
compreender por que e como ela pode contribuir para esse desenvolvimento. Essa 



compreensão pode favorecer a organização do ensino, no qual a atividade lúdica 
ocupe um papel mais pedagógico do que tem se verificado nas escolas de educação 
infantil.  

  

  

O "faz-de-conta" pelo viés da abordagem histórico-cultural, da teoria da 
atividade e do estudo da periodização do desenvolvimento psíquico 
infantil.  

            

A relevância dos estudos realizados por Vygotsky sobre o papel do jogo no 
desenvolvimento infantil foi a recusa dos estudos feitos por teóricos inatistas. Para 
o autor, o jogo não é uma atividade natural da infância. A primeira impressão que 
temos é de que o jogo é uma atividade inata: toda criança brinca. Mas isto 
acontece por que toda criança já nasce com essa característica? Ou há um processo 
de desenvolvimento do brincar?  

Para o estudo do papel do "faz-de-conta" no desenvolvimento infantil, 
temos nos fundamentado  na produção de três teóricos que deram importantes 
contribuições para o estudo do jogo na infância: Vygotsky, Leontiev e D. B. Elkonin. 
De forma geral, Vygotsky dedicou-se ao estudo do desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, Leontiev formulou a Teoria da Atividade e Elkonin 
sistematizou a periodização do desenvolvimento psíquico infantil. Todos fizeram 
estudos sobre o jogo e a sua importância para o desenvolvimento infantil.  

Vygotsky (2003) refuta três premissas associadas ao jogo na infância: 1º) o jogo é 
uma atividade inata; 2º) que mais dá prazer à criança; 3º) a criança possui a 
capacidade de imaginar mais desenvolvida que a dos adultos, portanto, vive mais 
no mundo da fantasia que no da realidade.  

Vygotsky dedicou-se ao estudo do jogo e em uma carta à Elkonin (1998), indicou o 
que ainda era necessário pesquisar sobre o assunto. Um dos caminhos apontados 
era o estudo do jogo numa perspectiva não naturalizante, ou seja, não tomá-lo 
como natural. Mediante a perspectiva recusada, estão considerações do jogo como 
um instinto, como um treino, pois é entendido independentemente do sistema de 
relações sociais. 

Dessa forma, a primeira premissa refutada por Vygotsky é tomar o jogo como uma 
atividade natural. Para Vygotsky (2002), o jogo deveria estar relacionado às 
necessidades e os motivos da criança. Sendo assim, o autor não considera o jogo 
uma atividade inata, pois ele está ligado a  atividade imaginativa, que por sua vez 
está intrinsecamente ligada à realidade. Segundo Vygotsky (2003), "[...] a fantasia 
constrói sempre com materiais tomados do mundo real". Em outras palavras, o 
jogo é considerado uma atividade social. 

Em contrapartida a segunda premissa, Vygotsky considera a atividade imaginativa 
da criança menos desenvolvida que a do adulto. "Quanto mais rica seja a 
experiência humana, tanto maior será o material do que dispõe essa imaginação. 
Por isso, a imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, por ser menor sua 
experiência" (VYGOTSKY, 2003, p.17).  

Para Vygotsky (2003), o jogo aparece com o intuito de sanar a inadaptação do 
mundo em que vivemos. Para esse autor, "o ser que se encontra plenamente 



adaptado ao mundo que lhe rodeia, nada poderia desejar [...] e certamente nada 
poderia criar" (VYGOTSKY, 2003: p.35). Nesse sentido, Elkonin (1998) compartilha 
esse pressuposto quando diz que a criança tem necessidade de se vincular ao 
mundo em que vive assumindo papéis em seus jogos. 

Por último, Vygotsky (2000), refuta a terceira premissa que considera o jogo a 
atividade que mais dá prazer à criança: 

  

Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança é incorreto por 
duas razões. Primeiro, muitas atividades dão à criança experiências de prazer muito 
mais intensas do que o brinquedo, como, por exemplo, chupar chupeta, mesmo 
que a criança não se sacie. E, segundo, existem jogos nos quais a própria atividade 
não é agradável, como, por exemplo, predominantemente no fim da idade pré-
escolar, jogos que só dão prazer à criança se ela considera o resultado interessante 
(VYGOTSKY, 2000, p. 121). 

  

Leontiev contribuiu com a discussão do jogo por meio da Teoria da Atividade. 
Segundo Sforni (2004: p.88), "Leontiev traz o conceito de atividade no sentido 
abordado por Marx e Engels, para explicar o processo de apropriação da 
experiência social".  

  

Designamos pelo termo de atividade os processos que são psicologicamente 
determinados pelo fato de aquilo para que tendem no seu conjunto (o seu objeto) 
coincidir sempre com o elemento objetivo que incita o paciente a uma dada 
atividade, isto é, com o motivo (LEONTIEV, 2004, p.315). 

  

A atividade, segundo o autor, é entendida e caracterizada por um motivo que 
esteja relacionado com o objeto da ação, ou seja, a atividade contém um motivo 
intimamente relacionado com a ação praticada. Nesse sentido, para que a ação do 
sujeito tenha um significado singular, é necessário que esta ação seja impulsionada 
ou movida por uma necessidade. Por sua vez, as necessidades são mudadas 
quando há mudança do lugar ocupado pelo sujeito no âmbito das relações sociais. 

É na mudança que o sujeito adquire um novo conteúdo à sua vida e, 
conseqüentemente, uma nova forma de ver o mundo. Para Leontiev (2004), a 
modificação do lugar que o sujeito ocupa é a força motriz do desenvolvimento do 
psiquismo. 

Leontiev reconhece que em alguns momentos da vida dos sujeitos, algumas 
atividades são mais significativas que outras,  são as chamadas atividades 
dominantes. Em determinados estágios do desenvolvimento da criança, há 
momentos que são marcados por atividades 

Por exemplo, uma criança de 3 ou 4 anos que iniciou a fase pré-escolar, sente 
necessidades diferentes  das que tinha quando não ia à escola. Estas necessidades, 
por sua vez, a motivam a realizar uma atividade como a de brincar com os amigos, 

que a envolvem integralmente, sendo, 
que mediante essas, ocorrem os maiores saltos de desenvolvimento.  



por exemplo. Neste momento, a atividade lúdica constitui-se no modo privilegiado 
de a criança apropriar dos conhecimentos presentes em sua cultura. Assim, esta 
atividade, segundo Leontiev, é denominada atividade dominante. 

            

  

A atividade dominante perpassa durante um certo estágio do 
desenvolvimento e é modificada a medida que surgem novos motivos. Sobre este 
aspecto, Sforni (2004, p.93) afirma: 

A antiga atividade, estando totalmente dominada, perde o sentido, e a criança 
busca nas interações sociais um novo conteúdo para as suas ações. Basta observar, 
por exemplo, a mudança de atitude da maioria das crianças nas refeições: o 
"aviãozinho" que a divertia enquanto levava o alimento até sua boca perde o 
encanto conforme ela vai percebendo a forma como se alimentam os adultos e 
outras crianças maiores.  

  

A importância da teoria da atividade para a nossa análise do faz-de-conta é a 
associação que Leontiev faz entre atividade e consciência. Para o autor, 
determinadas atividades promovem o desenvolvimento psíquico. Sendo assim, há 
atividades que são mais importantes que outras.  Leontiev (1994, p.119) lança uma 
pergunta que ele mesmo a responde "Que tipo de atividade é caracterizada por 
uma estrutura tal que o motivo está no próprio processo? Ela nada mais é que a 
atividade comumente chamada brincadeira

            A partir da teoria da atividade de Leontiev, Elkonin desenvolveu um estudo 
sobre a periodização do desenvolvimento psicológico. O estudo realizado por 
Elkonin delineou as especificidades de cada atividade dominante, ou então, de cada 
período da vida humana. Esse autor buscou periodizar as etapas do 
desenvolvimento humano por meio da atividade que o sujeito executa em seu 
meio.  

". É a brincadeira, portanto, a atividade 
que atende as necessidades da criança. 

É nesse sentido que tomamos o estudo sobre a periodização do desenvolvimento 
psíquico de Elkonin (1969, 1987a, 1987b, 1998) como uma contribuição para a 
educação e, especialmente, para o estudo do faz-de-conta na idade pré-escolar. 
Apesar de esse autor ter desenvolvido sua teoria demarcando as idades da vida 
humana, não foram as idades que determinaram a periodização realizada por ele. O 
fator que determinou e organizou a periodização de Elkonin foram os conteúdos da 
vida humana que demarcam o tipo de atividade de uma determinada idade.  

Para Elkonin (1998), o jogo só aparece quando as crianças já não participam mais 
da atividade de trabalho dos adultos. De acordo com as pesquisas desse autor, em 
uma sociedade subdesenvolvida com uma organização comunitária-primitiva de 
trabalho, não havia divisão entre o que era adulto e o que era criança. Assim, os 
jogos dessas crianças não poderiam ser considerados jogos, pois eram atividades 
semelhantes aos afazeres da vida adulta.  

            Na medida que houve uma mudança nos modos de produção (das formas 
mais primitivas, caça e pesca, para as mais elevadas, agricultura e pecuária) a 
divisão de trabalho também sofreu alterações. Houve a divisão de trabalho entre 
homens e mulheres. As crianças já não participavam diretamente nas atividades de 



trabalho porque as ferramentas e os modos de trabalho já eram muito complexos 
para elas. 

            Elkonin (1998) afirma que o jogo protagonizado apareceu quando a esfera 
dos adultos (atividade de trabalho) tornou-se inacessível às crianças. Para esse 
autor, o jogo protagonizado "nasce no decorrer do desenvolvimento histórico da 
sociedade como resultado da mudança de lugar da criança no sistema de relações 
sociais" (ELKONIN, 1998, p.80).  

            Nesse sentido, o jogo de faz-de-conta não é uma atividade inata; não 
surge da imaginação infantil. Segundo Vygotsky e Elkonin, o jogo é uma 
brincadeira que aparece no interior das relações entre a criança e a sociedade que 
vive. Dessa forma, podemos concluir que o jogo de papéis é uma atividade que 
carrega em si um rico conteúdo para o desenvolvimento do pensamento infantil.  

[...] em nenhuma outra atividade se entra com tanta carga emocional na vida dos 
adultos, nem sobressaem tanto as funções sociais e o sentido da atividade das 
pessoas quanto no jogo. Essa é a transcendência primordial do jogo protagonizado 
no desenvolvimento da criança (ELKONIN, 1998, p.407). 

            Elkonin aproxima-se das pesquisas realizadas por Leontiev e pontua que a 
criança vivencia a realidade circundante por uma relação mediada por objetos e 
pessoas. Elkonin denominou o sistema "criança-coisas" como sistema-objeto social 
e o sistema "criança-pessoas" como sistema criança-comunicação íntima.  

  

O sistema "criança-coisa" é, em realidade, o sistema "criança-objeto social". Os 
procedimentos, socialmente elaborados, de ações com os objetos não estão dados 
de forma imediata como certas características físicas das coisas. No objeto não 
estão inscritos sua origem social, os procedimentos de sua reprodução. Torna-se 
internamente indispensável o processo peculiar de assimilação, por parte da 
criança, dos procedimentos sociais de ação com os objetos. [...] Durante o domínio 
dos procedimentos, socialmente elaborados, de ação com os objetos tem lugar a 
formação da criança como membro da sociedade [...]. Para a própria criança [...] 
este desenvolvimento se apresenta [...] como a ampliação da esfera e a elevação 
do nível de domínio das ações com os objetos (ELKONIN, 1987b, p.112). 

  

            Para Elkonin, os objetos sociais (objetos socialmente construídos) só têm 
sentido no interior da atividade humana. Por exemplo, uma colher só terá sentido 
funcional para uma criança a partir do momento em que ela presenciar um adulto 
utilizando esse objeto. Assim, é a partir do entendimento da inserção da criança na 
sociedade que Elkonin elabora a periodização do desenvolvimento humano. 
Segundo esse autor, o sujeito passar por três fases (primeira infância, idade pré-
escolar e adolescência) e em cada fase há dois períodos: o primeiro relacionado às 
relações humanas (criança-pessoas) e o segundo, relacionado aos objetos (criança-
coisas). Cada período é permeado por uma atividade dominante. 

  

    
 

PERÍODOS 



      

RELAÇÕES HUMANAS 

  

RELAÇÃO OBJETAL 

 

Primeira 
infância 

Comunicação emocional 
direta 

Atividade manipulatória-
objetal 

Infância Jogos de Papéis Atividade de estudo 
Adolescência Comunicação íntima 

pessoal 
Atividade profissional/de 
estudo 

  

A partir do momento em que a criança aprende a manejar os objetos, os conhece e 
certamente viu adultos os utilizando, a criança sente necessidade de utilizá-los 
também. Na atividade objetal-manipulatória, a criança ainda manipula os objetos e, 
muitas vezes, não os utiliza corretamente. Porém, por volta dos 4 anos de idade, a 
criança já convive com diferentes pessoas que realizam diferentes atividades de 
trabalho ou que ocupam as mais diversas posições.  

            A criança vai à farmácia com a mãe e é atendida pelo farmacêutico; vai o 
médico e o médico a examina; muitas crianças vão à escola e lá estabelece uma 
relação com a professora, o diretor, a merendeira. A criança quer participar da vida 
dos adultos e realizar as atividades feitas por eles (mesmo que não consiga). Ou 
seja, a criança quer ser inserida ao mundo dos adultos de uma maneira ativa.  

  

O jogo é a forma típica e acessível nesta idade para que a criança reproduza este 
mundo. Precisamente nele encontra seu reflexo a realidade que rodeia a criança e, 
em primeiro lugar, a vida e a atividade dos adultos, como também as variações 
mútuas entre as pessoas" (ELKONIN, 1969, p.501). 

             

É por meio do faz-de-conta que a criança consegue satisfazer sua necessidade de 
se inserir socialmente e adquirir os conhecimentos acumulados nos objetos sociais 
e nas relações humanas. Nesse sentido, o faz-de-conta não aparece simplesmente 
como uma brincadeirinha de criança, mas como um meio de a criança ser inserida 
no seu meio social. 

  

  

O conteúdo escolar no faz-de-conta: um caminho para o desenvolvimento 
psíquico 

Nomear as bonecas, nomear uma brincadeira (brincar de médico, de casinha), 
nomear-se (eu vou ser a mamãe) é o princípio do jogo de papéis. Elkonin (1969) 
indica alguns indícios para que a criança comece a brincar de faz-de-conta: 
aparição da atividade independente, o domínio de objetos e da atividade com os 
objetos e a aquisição da linguagem.  



            Na idade pré-escolar a criança quer participar da atividade adulta, quer 
aprender a relacionar-se com o amplo mundo dos objetos que se abriu a ela. 
Porém, a criança ainda não consegue operar da mesma forma que os adultos. Por 
exemplo: a criança quer martelar da mesma forma que o pai, mas o martelo é 
muito pesado e perigoso. Por isso, a criança satisfaz essa necessidade brincando 
com um martelo de brinquedo. Nesse momento aparece o jogo. 

            Para Elkonin (1998), primeiramente aparece o jogo com argumento. O jogo 
com argumento é aquele com um tema. Por exemplo, a brincadeira de pega-pega 
pode ter o nome substituído por "gato e rato". Assim, as crianças devem cumprir as 
regras do jogo assumindo o papel de gato ou de rato. De acordo com o autor, "a 
esfera de atividade que se reflete no jogo é o seu tema ou argumento, e o que 
dessa esfera se reflete precisamente no jogo é aquilo a que chamamos o seu 
conteúdo" (ELKONIN, 1998, p.295).  

Por exemplo, no argumento "médico", pode surgir os mais diversos conteúdos. Para 
uma criança que freqüentemente vai ao médico, há mais conteúdos para enriquecer 
a brincadeira: ela pode auscultar o coração do amigo, pesá-lo, fazer anotações na 
ficha. Para outra que não tem muito contato com esse argumento, a brincadeira 
pode se resumir em apenas um ou outro conteúdo. Quando a criança imita os 
adultos, reproduz as atividades adultas e, dessa forma,  assimila o conteúdo dessas 
atividades, "atua de maneira semelhante a como o fazem os maiores na vida real" 
(ELKONIN, 1969: p.512). Ao brincar de faz-de-conta, a criança também assimila o 
conteúdo presente na brincadeira.  

            Elkonin evidencia que os argumentos dos jogos dependem do momento 
histórico, da classe social da criança, das suas vivências familiares e das condições 
de produção da sociedade em que vive. O autor deixa claro que quanto mais 
estreito for o círculo do mundo em que a criança vive, mais pobres serão os seus 
jogos.  

  

O desenvolvimento do assunto dos jogos infantis está em relação direta com a 
ampliação do círculo de conhecimento da criança, com o aumento de sua 
experiência da vida e com a aquisição de um conhecimento mais amplo do 
conteúdo da vida dos adultos (ELKONIN, 1969, p. 513). 

  

            Elkonin (1998) afirma que os temas/papéis do jogo protagonizado têm 
relação direta com a esfera da atividade humana (trabalho, relações entre as 
pessoas) e no jogo de papéis é manifestada a necessidade de a criança assumir um 
papel.  

   

Considerações Finais 

   

            A atividade lúdica não pode ser considerada como um passatempo ou uma 
atividade que apenas dá prazer à criança. A criança brinca porque sente 
necessidade de satisfazer seus anseios em relação ao mundo que a cerca. A idéia 
de que a brincadeira infantil é um universo paralelo ao do adulto não condiz com os 



estudos realizados pelos autores citados nesse artigo. A brincadeira da criança está 
próxima da realidade e é a forma de ela se inserir como sujeito da sociedade em 
que vive. Isso quer dizer que a atividade lúdica (com jogos de faz-de-conta) não 
deve ser esvaziada de conteúdo. 

            

Compreendemos que, a escola, como espaço de sistematização do saber, deveria 
organizar conteúdos em que propiciassem à criança novos olhares sobre o mundo, 
novas experiências que pudessem enriquecer a brincadeira do faz-de-conta. Ao 
ampliar o círculo de conhecimentos das crianças, haverá novos argumentos, novos 
conteúdos e novos papéis poderão ser protagonizados. 

Ao concluirmos dessa forma, não estamos indo ao encontro da defesa por 
jogos pedagógicos, ou seja, jogos em que a criança brinque com a finalidade de 
aprender artificialmente algum conceito, retirado da dinâmica da atividade humana 
que lhe deu origem. Estamos defendendo a idéia de que dentro da atividade do faz-
de-conta podemos incluir conteúdos escolares e assim, trabalharmos conceitos de 
diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, a criança brinca de casinha, de 
mamãe e filhinha, de manicure, de polícia e ladrão. Por quê? Porque são conteúdos 
práticos em que ela vivencia e reproduz no faz-de-conta. Por que a criança de seis 
anos não brinca de "guarda florestal e animais a serem protegidos"? Porque esse 
conteúdo não faz parte de suas vivências. Não seria, então, papel da escola ampliar 
o circulo de conhecimento da criança sobre o mundo, mediante a atividade lúdica? 
De que modo?  Incluindo no faz de conta temas que extrapolam os limites do seu 
cotidiano. 

            Acreditamos, portanto, que o papel da escola, como transmissora de 
conhecimentos acumulados historicamente, é de proporcionar a essas crianças, 
conteúdos escolares por meio do faz-de-conta, que é a atividade, de acordo com 
Elkonin, que mais desenvolve o pensamento da criança nessa etapa do 
desenvolvimento infantil . Nesse sentido, a defesa em introduzir o conteúdo na 
brincadeira do faz-de-conta se faz necessária (ELKONIN, 1987a).  

            O papel do ensino está justamente em incidir sobre o conteúdo do jogo 
protagonizado. Segundo os estudos de Elkonin, se a criança tem pouco 
conhecimento da realidade que está sendo representada, o jogo não segue em 
frente ou permanece limitado a esfera mais próxima do seu cotidiano. É necessária, 
portanto, a intervenção do professor para enriquecer o conteúdo do jogo. Para 
Elkonin (1998, p.413), no jogo 

  

[...] muda radicalmente a posição da criança em face do mundo circundante [...] 
essa mudança oferece precisamente a possibilidade e abre o caminho para que o 
pensamento passe a um nível mais elevado e constitua novas operações 
intelectuais.  

  

É nesse sentido que a escola aparece como um espaço para a ampliação do círculo 
de conhecimento das crianças, possibilitando-lhes novas operações intelectuais.  
Se, conforme pressuposto de Vygotsky, a aprendizagem da criança conduz ao 
desenvolvimento mental, um dos fatores predominantes para se repensar a escola 
nesse momento é o que vem sendo ensinado e o que esses conhecimentos 
apreendidos têm suscitado nas crianças. Sob a discussão de Elkonin, também 
defendemos o pressuposto de introduzir conteúdo na brincadeira do faz-de-conta. 
Assim, faz-se necessária a compreensão da escola como local primordial para a 



realização de atividade promotoras do desenvolvimento,  como o faz-de-conta. 
Todavia, essa atividade somente contribui para o desenvolvimento infantil quando é 
intencionalmente planejada e mediada pelo professor com a finalidade de ampliar o 
repertório cultural das crianças.  
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Introdução 

 

O faz-de-conta é uma temática bastante discutida na prática escolar e nos 

debates sobre educação. Normalmente, nas discussões sobre esse tema, observa-se a 

defesa do jogo como fundamental ao desenvolvimento infantil. Acredita-se que por 

meio do jogo a criança desenvolve a percepção, a coordenação motora, fortalece as 

relações com seus pares e aprende a cumprir regras. O entendimento do jogo como 

promotor do desenvolvimento infantil foi gerado em um longo processo histórico, na 

medida em que a educação infantil ganhou espaço como uma instituição de ensino 

escolar e que as teorias psicológicas começaram a ser consideradas como relevantes 

para a compreensão do processo de aprendizagem escolar. 

Se por um lado, teoricamente é consenso de que a brincadeira é uma atividade 

importante para o desenvolvimento infantil, por outro, ainda se faz necessário 

compreender por que e como ela pode contribuir para esse desenvolvimento. Essa 

compreensão pode favorecer a organização do ensino, no qual a atividade lúdica ocupe 

um papel mais pedagógico do que tem se verificado nas escolas de educação infantil.  

 

O “faz-de-conta” pelo viés da abordagem histórico-cultural, da teoria da atividade 

e do estudo da periodização do desenvolvimento psíquico infantil.  

 

 Para o estudo do papel do “faz-de-conta” no desenvolvimento infantil, temos nos 

fundamentado  na produção de três teóricos que deram importantes contribuições para o 

estudo do jogo na infância: Vygotsky, Leontiev e D. B. Elkonin. De forma geral, 

Vygotsky dedicou-se ao estudo do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, Leontiev formulou a Teoria da Atividade e Elkonin sistematizou a 

periodização do desenvolvimento psíquico infantil. Todos fizeram estudos sobre o jogo 

e a sua importância para o desenvolvimento infantil.  

A relevância dos estudos realizados por Vygotsky sobre o papel do jogo no 

desenvolvimento infantil foi a recusa dos estudos feitos por teóricos inatistas. Para o 

autor, o jogo não é uma atividade natural da infância. A primeira impressão que temos é 

de que o jogo é uma atividade inata: toda criança brinca. Mas isto acontece por que toda 

criança já nasce com essa característica? Ou há um processo de desenvolvimento do 

brincar?  



Vygotsky (2003) refuta três premissas associadas ao jogo na infância: 1º) o jogo 

é uma atividade inata; 2º) que mais dá prazer à criança; 3º) a criança possui a 

capacidade de imaginar mais desenvolvida que a dos adultos, portanto, vive mais no 

mundo da fantasia que no da realidade.  

Vygotsky dedicou-se ao estudo do jogo e em uma carta à Elkonin (1998), 

indicou o que ainda era necessário pesquisar sobre o assunto. Um dos caminhos 

apontados era o estudo do jogo numa perspectiva não naturalizante, ou seja, não tomá-lo 

como natural. Mediante a perspectiva recusada, estão considerações do jogo como um 

instinto, como um treino, pois é entendido independentemente do sistema de relações 

sociais. 

Dessa forma, a primeira premissa refutada por Vygotsky é tomar o jogo como 

uma atividade natural. Para Vygotsky (2002), o jogo deveria estar relacionado às 

necessidades e os motivos da criança. Sendo assim, o autor não considera o jogo uma 

atividade inata, pois ele está ligado a  atividade imaginativa, que por sua vez está 

intrinsecamente ligada à realidade. Segundo Vygotsky (2003), “[...] a fantasia constrói 

sempre com materiais tomados do mundo real”. Em outras palavras, o jogo é 

considerado uma atividade social. 

Em contrapartida a segunda premissa, Vygotsky considera a atividade 

imaginativa da criança menos desenvolvida que a do adulto. “Quanto mais rica seja a 

experiência humana, tanto maior será o material do que dispõe essa imaginação. Por isso, a 

imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, por ser menor sua experiência” 

(VYGOTSKY, 2003: p.17).  

Para Vygotsky (2003), o jogo aparece com o intuito de sanar a inadaptação do 

mundo em que vivemos. Para esse autor, “o ser que se encontra plenamente adaptado ao 

mundo que lhe rodeia, nada poderia desejar [...] e certamente nada poderia criar” 

(VYGOTSKY, 2003: p.35). Nesse sentido, Elkonin (1998) compartilha esse 

pressuposto quando diz que a criança tem necessidade de se vincular ao mundo em que 

vive assumindo papéis em seus jogos. 

Por último, Vygotsky (2000), refuta a terceira premissa que considera o jogo a 

atividade que mais dá prazer à criança: 

 

Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança é incorreto por duas 
razões. Primeiro, muitas atividades dão à criança experiências de prazer muito mais 
intensas do que o brinquedo, como, por exemplo, chupar chupeta, mesmo que a criança 
não se sacie. E, segundo, existem jogos nos quais a própria atividade não é agradável, 



como, por exemplo, predominantemente no fim da idade pré-escolar, jogos que só dão 
prazer à criança se ela considera o resultado interessante (VYGOTSKY, 2000: p. 121). 

 

Leontiev contribuiu com a discussão do jogo por meio da Teoria da Atividade. 

Segundo Sforni (2004: p.88), “Leontiev traz o conceito de atividade no sentido 

abordado por Marx e Engels, para explicar o processo de apropriação da experiência 

social”.  

 
Designamos pelo termo de atividade os processos que são psicologicamente 
determinados pelo fato de aquilo para que tendem no seu conjunto (o seu objeto) 
coincidir sempre com o elemento objetivo que incita o paciente a uma dada atividade, 
isto é, com o motivo (LEONTIEV, 2004: p.315). 
 
A atividade, segundo o autor, é entendida e caracterizada por um motivo que 

esteja relacionado com o objeto da ação, ou seja, a atividade contém um motivo 

intimamente relacionado com a ação praticada. Nesse sentido, para que a ação do 

sujeito tenha um significado singular, é necessário que esta ação seja impulsionada ou 

movida por uma necessidade. Por sua vez, as necessidades são mudadas quando há 

mudança do lugar ocupado pelo sujeito no âmbito das relações sociais. 

É na mudança que o sujeito adquire um novo conteúdo à sua vida e, 

conseqüentemente, uma nova forma de ver o mundo. Para Leontiev (2004), a 

modificação do lugar que o sujeito ocupa é a força motriz do desenvolvimento do 

psiquismo. 

Leontiev reconhece que em alguns momentos da vida dos sujeitos, algumas 

atividades são mais significativas que outras,  são as chamadas atividades dominantes. 

Em determinados estágios do desenvolvimento da criança, há momentos que são 

marcados por atividades que a envolvem integralmente, sendo, que mediante essas, 

ocorrem os maiores saltos de desenvolvimento.  

Por exemplo, uma criança de 3 ou 4 anos que iniciou a fase pré-escolar, sente 

necessidades diferentes  das que tinha quando não ia à escola. Estas necessidades, por 

sua vez, a motivam a realizar uma atividade como a de brincar com os amigos, por 

exemplo. Neste momento, a atividade lúdica constitui-se no modo privilegiado de a 

criança apropriar dos conhecimentos presentes em sua cultura. Assim, esta atividade, 

segundo Leontiev, é denominada atividade dominante. 

 A atividade dominante perpassa durante um certo estágio do desenvolvimento e 

é modificada a medida que surgem novos motivos. Sobre este aspecto, Sforni (2004: 

p.93) afirma: 



 

A antiga atividade, estando totalmente dominada, perde o sentido, e a criança busca nas 
interações sociais um novo conteúdo para as suas ações. Basta observar, por exemplo, a 
mudança de atitude da maioria das crianças nas refeições: o “aviãozinho” que a divertia 
enquanto levava o alimento até sua boca perde o encanto conforme ela vai percebendo a 
forma como se alimentam os adultos e outras crianças maiores.  

 

A importância da teoria da atividade para a nossa análise do faz-de-conta é a 

associação que Leontiev faz entre atividade e consciência. Para o autor, determinadas 

atividades promovem o desenvolvimento psíquico. Sendo assim, há atividades que são 

mais importantes que outras.  Leontiev (1994: p.119) lança uma pergunta que ele 

mesmo a responde “Que tipo de atividade é caracterizada por uma estrutura tal que o 

motivo está no próprio processo? Ela nada mais é que a atividade comumente chamada 

brincadeira”. É a brincadeira, portanto, a atividade que atende as necessidades da 

criança. 

 A partir da teoria da atividade de Leontiev, Elkonin desenvolveu um estudo 

sobre a periodização do desenvolvimento psicológico. O estudo realizado por Elkonin 

delineou as especificidades de cada atividade dominante, ou então, de cada período da 

vida humana. Esse autor buscou periodizar as etapas do desenvolvimento humano por 

meio da atividade que o sujeito executa em seu meio.  

É nesse sentido que tomamos o estudo sobre a periodização do desenvolvimento 

psíquico de Elkonin (1969, 1987a, 1987b, 1998) como uma contribuição para a 

educação e, especialmente, para o estudo do faz-de-conta na idade pré-escolar. Apesar 

de esse autor ter desenvolvido sua teoria demarcando as idades da vida humana, não 

foram as idades que determinaram a periodização realizada por ele. O fator que 

determinou e organizou a periodização de Elkonin foram os conteúdos da vida humana 

que demarcam o tipo de atividade de uma determinada idade.  

Para Elkonin (1998), o jogo só aparece quando as crianças já não participam 

mais da atividade de trabalho dos adultos. De acordo com as pesquisas desse autor, em 

uma sociedade subdesenvolvida com uma organização comunitária-primitiva de 

trabalho, não havia divisão entre o que era adulto e o que era criança. Assim, os jogos 

dessas crianças não poderiam ser considerados jogos, pois eram atividades semelhantes 

aos afazeres da vida adulta.  

 Na medida que houve uma mudança nos modos de produção (das formas mais 

primitivas, caça e pesca, para as mais elevadas, agricultura e pecuária) a divisão de 

trabalho também sofreu alterações. Houve a divisão de trabalho entre homens e 



mulheres. As crianças já não participavam diretamente nas atividades de trabalho 

porque as ferramentas e os modos de trabalho já eram muito complexos para elas. 

 Elkonin (1998) afirma que o jogo protagonizado apareceu quando a esfera dos 

adultos (atividade de trabalho) tornou-se inacessível às crianças. Para esse autor, o jogo 

protagonizado “nasce no decorrer do desenvolvimento histórico da sociedade como 

resultado da mudança de lugar da criança no sistema de relações sociais” (ELKONIN, 

1998: p.80).  

 Nesse sentido, o jogo de faz-de-conta não é uma atividade inata; não surge da 

imaginação infantil. Segundo Vygotsky e Elkonin, o jogo é uma brincadeira que aparece 

no interior das relações entre a criança e a sociedade que vive. Dessa forma, podemos 

concluir que o jogo de papéis é uma atividade que carrega em si um rico conteúdo para 

o desenvolvimento do pensamento infantil.  

 

[...] em nenhuma outra atividade se entra com tanta carga emocional na vida dos 
adultos, nem sobressaem tanto as funções sociais e o sentido da atividade das pessoas 
quanto no jogo. Essa é a transcendência primordial do jogo protagonizado no 
desenvolvimento da criança (ELKONIN, 1998: p.407). 
 
 

 Elkonin aproxima-se das pesquisas realizadas por Leontiev e pontua que a 

criança vivencia a realidade circundante por uma relação mediada por objetos e pessoas. 

Elkonin denominou o sistema “criança-coisas” como sistema-objeto social e o sistema 

“criança-pessoas” como sistema criança-comunicação íntima.  

 

O sistema “criança-coisa” é, em realidade, o sistema “criança-objeto social”. Os 
procedimentos, socialmente elaborados, de ações com os objetos não estão dados 
de forma imediata como certas características físicas das coisas. No objeto não 
estão inscritos sua origem social, os procedimentos de sua reprodução. Torna-se 
internamente indispensável o processo peculiar de assimilação, por parte da 
criança, dos procedimentos sociais de ação com os objetos. [...] Durante o 
domínio dos procedimentos, socialmente elaborados, de ação com os objetos tem 
lugar a formação da criança como membro da sociedade [...]. Para a própria 
criança [...] este desenvolvimento se apresenta [...] como a ampliação da esfera e 
a elevação do nível de domínio das ações com os objetos (ELKONIN, 1987b: 
p.112). 

 

 Para Elkonin, os objetos sociais (objetos socialmente construídos) só têm sentido 

no interior da atividade humana. Por exemplo, uma colher só terá sentido funcional para 

uma criança a partir do momento em que ela presenciar um adulto utilizando esse 

objeto. Assim, é a partir do entendimento da inserção da criança na sociedade que 



Elkonin elabora a periodização do desenvolvimento humano. Segundo esse autor, o 

sujeito passar por três fases (primeira infância, idade pré-escolar e adolescência) e em 

cada fase há dois períodos: o primeiro relacionado às relações humanas (criança-

pessoas) e o segundo, relacionado aos objetos (criança-coisas). Cada período é 

permeado por uma atividade dominante. 

 

   

   

RELAÇÕES HUMANAS 

 

RELAÇÃO OBJETAL 

 Primeira 

infância 

Comunicação emocional 

direta 

Atividade manipulatória-

objetal 

Infância Jogos de Papéis Atividade de estudo 

Adolescência Comunicação íntima pessoal Atividade profissional/de 

estudo 

 

A partir do momento em que a criança aprende a manejar os objetos, os conhece 

e certamente viu adultos os utilizando, a criança sente necessidade de utilizá-los 

também. Na atividade objetal-manipulatória, a criança ainda manipula os objetos e, 

muitas vezes, não os utiliza corretamente. Porém, por volta dos 4 anos de idade, a 

criança já convive com diferentes pessoas que realizam diferentes atividades de trabalho 

ou que ocupam as mais diversas posições.  

 A criança vai à farmácia com a mãe e é atendida pelo farmacêutico; vai o 

médico e o médico a examina; muitas crianças vão à escola e lá estabelece uma relação 

com a professora, o diretor, a merendeira. A criança quer participar da vida dos adultos 

e realizar as atividades feitas por eles (mesmo que não consiga). Ou seja, a criança quer 

ser inserida ao mundo dos adultos de uma maneira ativa.  

 

O jogo é a forma típica e acessível nesta idade para que a criança reproduza este mundo. 
Precisamente nele encontra seu reflexo a realidade que rodeia a criança e, em primeiro 
lugar, a vida e a atividade dos adultos, como também as variações mútuas entre as 
pessoas” (ELKONIN, 1969: p.501). 

  

É
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C
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S 
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É por meio do faz-de-conta que a criança consegue satisfazer sua necessidade de 

se inserir socialmente e adquirir os conhecimentos acumulados nos objetos sociais e nas 

relações humanas. Nesse sentido, o faz-de-conta não aparece simplesmente como uma 

brincadeirinha de criança, mas como um meio de a criança ser inserida no seu meio 

social. 

 

O conteúdo escolar no faz-de-conta: um caminho para o desenvolvimento psíquico 

 

Nomear as bonecas, nomear uma brincadeira (brincar de médico, de casinha), 

nomear-se (eu vou ser a mamãe) é o princípio do jogo de papéis. Elkonin (1969) indica 

alguns indícios para que a criança comece a brincar de faz-de-conta: aparição da 

atividade independente, o domínio de objetos e da atividade com os objetos e a 

aquisição da linguagem.  

 Na idade pré-escolar a criança quer participar da atividade adulta, quer aprender 

a relacionar-se com o amplo mundo dos objetos que se abriu a ela. Porém, a criança 

ainda não consegue operar da mesma forma que os adultos. Por exemplo: a criança quer 

martelar da mesma forma que o pai, mas o martelo é muito pesado e perigoso. Por isso, 

a criança satisfaz essa necessidade brincando com um martelo de brinquedo. Nesse 

momento aparece o jogo. 

 Para Elkonin (1998), primeiramente aparece o jogo com argumento. O jogo com 

argumento é aquele com um tema. Por exemplo, a brincadeira de pega-pega pode ter o 

nome substituído por “gato e rato”. Assim, as crianças devem cumprir as regras do jogo 

assumindo o papel de gato ou de rato. De acordo com o autor, “a esfera de atividade que 

se reflete no jogo é o seu tema ou argumento, e o que dessa esfera se reflete 

precisamente no jogo é aquilo a que chamamos o seu conteúdo” (ELKONIN, 1998: 

p.295).  

Por exemplo, no argumento “médico”, pode surgir os mais diversos conteúdos. 

Para uma criança que freqüentemente vai ao médico, há mais conteúdos para enriquecer 

a brincadeira: ela pode auscultar o coração do amigo, pesá-lo, fazer anotações na ficha. 

Para outra que não tem muito contato com esse argumento, a brincadeira pode se 

resumir em apenas um ou outro conteúdo. Quando a criança imita os adultos, reproduz 

as atividades adultas e, dessa forma,  assimila o conteúdo dessas atividades, “atua de 

maneira semelhante a como o fazem os maiores na vida real” (ELKONIN, 1969: p.512). 



Ao brincar de faz-de-conta, a criança também assimila o conteúdo presente na 

brincadeira.  

 Elkonin evidencia que os argumentos dos jogos dependem do momento 

histórico, da classe social da criança, das suas vivências familiares e das condições de 

produção da sociedade em que vive. O autor deixa claro que quanto mais estreito for o 

círculo do mundo em que a criança vive, mais pobres serão os seus jogos.  

 

O desenvolvimento do assunto dos jogos infantis está em relação direta com a ampliação 
do círculo de conhecimento da criança, com o aumento de sua experiência da vida e com 
a aquisição de um conhecimento mais amplo do conteúdo da vida dos adultos 
(ELKONIN, 1969: p. 513). 

 

 Elkonin (1998) afirma que os temas/papéis do jogo protagonizado têm relação 

direta com a esfera da atividade humana (trabalho, relações entre as pessoas) e no jogo 

de papéis é manifestada a necessidade de a criança assumir um papel.  

 

Considerações Finais 

 

 A atividade lúdica não pode ser considerada como um passatempo ou uma 

atividade que apenas dá prazer à criança. A criança brinca porque sente necessidade de 

satisfazer seus anseios em relação ao mundo que a cerca. A idéia de que a brincadeira 

infantil é um universo paralelo ao do adulto não condiz com os estudos realizados pelos 

autores citados nesse artigo. A brincadeira da criança está próxima da realidade e é a 

forma de ela se inserir como sujeito da sociedade em que vive. Isso quer dizer que a 

atividade lúdica (com jogos de faz-de-conta) não deve ser esvaziada de conteúdo. 

 Ao concluirmos dessa forma, não estamos indo ao encontro da defesa por jogos 

pedagógicos, ou seja, jogos em que a criança brinque com a finalidade de aprender 

artificialmente algum conceito, retirado da dinâmica da atividade humana que lhe deu 

origem. Estamos defendendo a idéia de que dentro da atividade do faz-de-conta 

podemos incluir conteúdos escolares e assim, trabalharmos conceitos de diferentes áreas 

do conhecimento. Por exemplo, a criança brinca de casinha, de mamãe e filhinha, de 

manicure, de polícia e ladrão. Por quê? Porque são conteúdos práticos em que ela 

vivencia e reproduz no faz-de-conta. Por que a criança de seis anos não brinca de 

“guarda florestal e animais a serem protegidos”? Porque esse conteúdo não faz parte de 

suas vivências. Não seria, então, papel da escola ampliar o circulo de conhecimento da 



criança sobre o mundo, mediante a atividade lúdica? De que modo?  Incluindo no faz de 

conta temas que extrapolam os limites do seu cotidiano. 

Compreendemos que, a escola, como espaço de sistematização do saber, deveria 

organizar conteúdos em que propiciassem à criança novos olhares sobre o mundo, novas 

experiências que pudessem enriquecer a brincadeira do faz-de-conta. Ao ampliar o 

círculo de conhecimentos das crianças, haverá novos argumentos, novos conteúdos e 

novos papéis poderão ser protagonizados. 

 Acreditamos, portanto, que o papel da escola, como transmissora de 

conhecimentos acumulados historicamente, é de proporcionar a essas crianças, 

conteúdos escolares por meio do faz-de-conta, que é a atividade, de acordo com 

Elkonin, que mais desenvolve o pensamento da criança nessa etapa do desenvolvimento 

infantil . Nesse sentido, a defesa em introduzir o conteúdo na brincadeira do faz-de-

conta se faz necessária (ELKONIN, 1987a).  

 O papel do ensino está justamente em incidir sobre o conteúdo do jogo 

protagonizado. Segundo os estudos de Elkonin, se a criança tem pouco conhecimento da 

realidade que está sendo representada, o jogo não segue em frente ou permanece 

limitado a esfera mais próxima do seu cotidiano. É necessária, portanto, a intervenção 

do professor para enriquecer o conteúdo do jogo. Para Elkonin (1998: p.413), no jogo 

 

[...] muda radicalmente a posição da criança em face do mundo circundante [...] 
essa mudança oferece precisamente a possibilidade e abre o caminho para que o 
pensamento passe a um nível mais elevado e constitua novas operações 
intelectuais.  

 
É nesse sentido que a escola aparece como um espaço para a ampliação do 

círculo de conhecimento das crianças, possibilitando-lhes novas operações intelectuais.  

Se, conforme pressuposto de Vygotsky, a aprendizagem da criança conduz ao 

desenvolvimento mental, um dos fatores predominantes para se repensar a escola nesse 

momento é o que vem sendo ensinado e o que esses conhecimentos apreendidos têm 

suscitado nas crianças. Sob a discussão de Elkonin, também defendemos o pressuposto 

de introduzir conteúdo na brincadeira do faz-de-conta. Assim, faz-se necessária a 

compreensão da escola como local primordial para a realização de atividade promotoras 

do desenvolvimento,  como o faz-de-conta. Todavia, essa atividade somente contribui 

para o desenvolvimento infantil quando é intencionalmente planejada e mediada pelo 

professor com a finalidade de ampliar o repertório cultural das crianças.  
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