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O objetivo deste texto é compartilhar parte dos resultados de uma pesquisa que 
teve por finalidade investigar o trabalho desenvolvido com a linguagem oral por 
professoras de quatro turmas de uma instituição de Educação Infantil que atendia 
crianças de dois a seis anos de idade. Assim, a pesquisa se constituiu em um 
estudo de caso de caráter qualitativo. Os eventos observados na instituição 
educativa infantil evidenciaram a brincadeira como um elemento central no 
processo de desenvolvimento da linguagem oral na infância. Desse modo, as 
análises dos eventos observados e registrados por meio de filmagens, fotografias e 
registro em diário de campo, cuja atividade central das crianças era a brincadeira, 
foram orientadas a partir de estudos da perspectiva histórico–cultural no campo da 
Psicologia, notadamente, os de Leontiev (1988), Elkonin (1998) e Vigotski (2000) e 
pela perspectiva bakhtiniana de linguagem. A análise dos registros de alguns 
eventos, nos quais as crianças, nas brincadeiras, contavam histórias que, na 
maioria das vezes, as professoras já tinham lido para elas evidenciaram que por 
meio da brincadeira, as crianças recriavam as atitudes das professoras quando 
contavam histórias. Desse modo, as crianças ao assumirem diferentes lugares 
sociais, quando brincavam, assumiam também os dizeres dos outros que estavam 
representando, fato que possibilitava a ampliação do universo discursivo da criança. 
Nesse contexto, se constituem como sujeitos, na medida em que se enunciam, se 
posicionam e escolhem as estratégias do dizer levando em consideração a atividade 
humana que estão vivenciando na ação lúdica.  
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Introdução 

  

A partir de um levantamento geral dos eventos que compõem o 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que teve por finalidade investigar o 
trabalho desenvolvido com a linguagem oral por professoras de quatro turmas de 
uma instituição de Educação Infantil que atendia crianças de dois a seis anos de 
idade. Nesse contexto, evidenciamos que a compreensão das práticas pedagógicas 
que envolvem a linguagem oral é complexa e desafiadora, pois essa modalidade de 
linguagem medeia quase todas as relações que se desenvolvem nas instituições 
educativas. Por isso, foi preciso ter a compreensão de que a linguagem oral aparece 
na sala de aula vinculada a outras atividades. Nesse sentido, direcionamos nosso 
olhar para as atividades que as professoras consideravam importantes para o 
desenvolvimento da linguagem oral. Tendo clareza com relação a esse aspecto,  
inserimo-nos nas salas de aula, buscando, conforme dito, compreender a maneira 
como se dava o trabalho com a linguagem oral.  

corpus

  

 da 
pesquisa, analisamos os eventos que foram recorrentes em todas as turmas 
observadas, entre eles está a brincadeira que, se revelou  como um elemento 
central no processo de desenvolvimento da linguagem oral.  

Sobre a abordagem metodológica 



  

Considerando a finalidade da pesquisa, que consistiu em investigar como é 
realizado o trabalho com a linguagem oral na Educação Infantil

Conforme mencionado, os  eventos observados na instituição educativa infantil 
evidenciaram a brincadeira como um elemento central no processo de 
desenvolvimento da linguagem oral na infância. Desse modo, as análises dos 
eventos observados e registrados por meio de filmagens, fotografias e registro em 
diário de campo, cuja atividade central das crianças era a brincadeira, foram 
orientadas a partir de estudos da perspectiva histórico-cultural no campo da 
Psicologia, notadamente, os de Leontiev (1988), Elkonin (1998) e Vigotski (2000) e 
pela perspectiva bakhtiniana de linguagem.  

, utilizamos a 
abordagem metodológica qualitativa sócio-histórica, na modalidade estudo de caso. 
Nossa inserção em campo aconteceu no período de maio a dezembro de 2006 e se 
deu por meio de visitas a um  Centro de Educação Infantil do Sistema Municipal de 
Ensino de Vitória-ES, em  classes de crianças de dois a seis anos de idade. Para a 
coleta de dados, utilizamos a observação participante, registros em diários de 
campo, filmagens, fotografias (salas de aula e crianças) e entrevistas com os 
sujeitos envolvidos na pesquisa (professoras e crianças). Os dados obtidos, por 
meio de filmagens, foram transcritos, conforme normas apresentadas por Fávero, 
Andrade e Aquino (2005) e analisados. 

Os representantes da perspectiva histórico-cultural discordam de visões que 
concebem a brincadeira infantil como atividade instintiva, natural ou biológica.  
Nessa direção, Elkonin (1998, p. 48), argumenta que a natureza dos jogos infantis 
só pode ser compreendida "[...] pela correlação existente entra eles e a vida da 
criança em sociedade". Isso significa que o jogo ou a brincadeira é de natureza 
cultural. Vigotski (2000) concorda com essa visão e aponta que as brincadeiras 
infantis são eminentemente simbólicas, na medida em que a brincadeira é uma 
atividade, na qual os sentidos dos objetos se modificam ou são modificados pelas 
crianças.  

Nesse sentido, Vigotski (2000) assinala que a brincadeira é uma atividade 
simbólica, porque, quando as crianças brincam, conferem aos objetos escolhidos 
para integrá-la sentidos que eles não possuem no cotidiano.  Segundo o autor, a 
escolha dos objetos que compõem a brincadeira não é aleatória, porque deve 
permitir que se realize a ação ou o gesto que a criança recria no momento em que 
brinca. Elkonin (1998) concorda com essa visão, ao afirmar que o jogo 
protagonizado[1] é uma atividade original em que as crianças atribuem aos objetos 
sentidos no interior das ações que representam na brincadeira. 

Sendo assim, de acordo com  Elkonin (1998), a produção de uma situação fictícia 
pelas crianças se apóia nos modos de vida dos adultos com os quais as crianças 
vivem. Nessa perspectiva, a brincadeira é uma atividade cultural, podendo adquirir 
diferentes formas no interior de diferentes culturas, pois, nela, a criança reconstitui 
as relações sociais que se desenvolvem no meio em que vive. A necessidade de 
compreender essas relações produz a brincadeira. Sabemos que a linguagem é 
mediadora das relações entre os humanos. Portanto, quando as crianças brincam, 
elas fazem uso da linguagem, isto é, vivenciam situações por meio das ações 
lúdicas, nas quais precisam enunciar-se constantemente e, dessa forma, assumem 
as palavras alheias.   

Analisaremos, a seguir, duas brincadeiras em que foram  recriadas  situações 
vivenciadas na esfera escolar. É importante notar que as análises focalizam o que 
foi denominado por Elkonin (1988) de jogo protagonizado, nos quais as crianças 



ocupam na brincadeira  o lugar de professoras, quando contam histórias a seus 
alunos. 

   

Observamos, durante a pesquisa de campo, que as professoras tinham o hábito de 
ler histórias para suas crianças e, em alguns momentos, as estimulavam a recontar 
histórias ouvidas. Por isso, fizemos os registros de alguns eventos, utilizando 
filmagens, nos quais as crianças, nas brincadeiras, contavam histórias que, na 
maioria das vezes, as professoras já tinham lido para elas. 

Brincadeira da esfera escolar - a brincadeira de professora 

Discutimos que, para a Psicologia Histórico-Cultural, a brincadeira da criança não é 
instintiva, mas cultural, sobretudo porque o conteúdo das brincadeiras tem origem 
nas relações humanas que se desenvolvem nas mais variadas esferas de atividades 
humanas. Nesse sentido, quando as crianças recontam as histórias lidas pelas 
professoras, elas o fazem porque presenciaram essa atividade e, na busca de 
compreensão desse mundo cultural, constroem atividades lúdicas que lhes 
permitem inserir-se nessas esferas e, portanto, compreendê-las. 

Analisaremos, a seguir, um evento que ocorreu na Turma 2, com a menina Car. 
Esse evento aconteceu  no dia 23 de agosto de 2006, no momento em que a 
estagiária Jaq fazia a leitura da história O sapo lambão

T1 Car: ((sentada na cadeira como a professora e segurando o livro como ela, 
começa a contar a história do sapo lambão)) na historinha do sapo lambão... o 
sapo lambão colocou a língua na areia... ((começa a cantar a música que a 
professora ensinou)) o sapo não lava o pé... não lava porque não quer... ele mora 
lá na  lagoa... não lava o pé porque não quer... mas que chulé::: ((canta 
novamente a música, mas troca o nome do sapo pelo nome da menina para quem 
ela estava contando a história)) a  Kez  não lava o pé... não lava porque não quer... 
ele mora lá na lagoa... não lava o pé porque não quer... mas que chulé::: (   ) oh o 
sapo tá covando o denTE... ((mostra ilustração do sapo escovando os dentes)) 
quem gosta de covar o dente?  

. No entanto, como as 
crianças estavam muito agitadas e não se interessaravam em ouvir a história, ela 
não conclui a leitura. A professora e a estagiária levaram a turma para o pátio, mas 
Car, Kez e Emi ficaram na sala de aula e Car  pega o livro e inicia a leitura da 
história: 

T2 Kez: eu::: 

T3 Car: Kez... é você mesmo covando o dente... ((mostra ilustração do sapo)) 
quando aqui fica um monte de bichinho aqui oh... dá negócio... um monte de 
bichinho... ((mostra os dentes)) oh o sapo na lagoa... o sapo não lava o pé porque 
não quer... ((fala esse trecho da música como se estivesse lendo no livro)) olha 
gente olha aqui tá vendo a historinha do sapo... olha...os dois irmãos... ((olha a 
ilustração de dois sapos se abraçando)) pra QUE ISSO? pra QUE ISSO? o sapo de 
olho fechado... ((para a leitura para tossir)) nossa::: os dois tá com batom... não 
os dois não ta com batom...só um... ele mora na lagoa... olha que lindo... chuá::: 
quem come isso? ((mostra a ilustração do sapo comendo mosquito))  

T4 Kez: ninguém... 

T5 Car: eu come isso... quem come aquele negócio que eu mostrei?... hein... Kez? 
come a gente assim na praia andando... a::onde o sapo mora?  



T6 Kez: não sei... 

T7 Emi:  ele mora na la:::goa... 

T8 Car: olha que ele mora... vamos ver que ele mora? vem cá... Kezi... vem...vamo 
lá... vem cá... vem Kez... (   ) olha aqui o lugar dele... olha que bonito... vamos 
cantar gente... 

Inicialmente, é relevante destacar, conforme postula Bakhtin (2004), que a 
enunciação não é um ato monológico, mas dialógico. Logo, o autor interessa-se 
"[...] pela natureza social dos fatos lingüísticos, o que significa entender a 
enunciação indissoluvelmente ligada às condições de comunicação, que, por sua 
vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais" (BRAIT, 2005, p.94). Assim, deve-
se considerar que, quando a menina Car pega o livro O sapo lambão

Nesse sentido, a menina traz para o seu enunciado as muitas vozes que o 
antecederam. No turno 1,  por exemplo, ela canta a música 

 e constrói 
enunciados, ela dialoga com enunciados anteriores produzidos em situações de 
comunicação das quais ela participou, principalmente, aquele produzido pela 
estagiária, no momento em que contou a história.  

O sapo não lava o pé

  

, 
estabelecendo, assim, um diálogo com outro enunciado, cujo personagem também 
é o sapo. Além disso, ela reconstrói esse enunciado, ao trocar a palavra sapo pelo 
nome da sua interlocutora, a menina Kez.  Por isso, o enunciado deve ser analisado 
em sua relação "[...] com o autor (o locutor) e enquanto elo na cadeia da 
comunicação verbal, em sua relação com outros enunciados (uma relação que não 
se costuma procurar no plano verbal, estilístico-composicional, mas no plano do 
objeto de sentido)" (BAKHTIN, 2000, p. 318-319). Desse modo, a menina dialoga, 
quando traz para o seu enunciado um outro enunciado, cujo objeto de sentido é o 
mesmo, o sapo. A dialogia é, pois, 

[...] inerente a todo discurso e, na medida em que diz respeito a vozes que 
antecederam a do enunciante e às que poderão sucedê-lo, explicita a dupla função 
da linguagem: não há enunciado que não exiba traços do produto histórico da 
atividade dos homens e que, objetivado, não possa servir de referência para que 
novos enunciados sejam construídos e nos quais se manifeste uma maior ou menor 
superação do que estava socialmente posto (VOESE, 2004, p. 47). 

  

Essas questões estão ligadas ao caráter social do enunciado, pois, conforme 
defende Brait (2005), a partir da perspectiva bakhtiniana de linguagem, a 
enunciação é explicada pelas estruturas sociais. Nesse contexto, para Bakhtin 
(2004, p. 112), 

  

[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 
organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 
pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra 
dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: variará se se 
tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou 
superior na hierarquia social ou não, se estiver ligada ao locutor por laços sociais 
mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não pode haver interlocutor 
abstrato.  



  

Assim, para a efetivação do enunciado, é necessário "[...] ter um destinatário, 
dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado, sem a qual 
não há, e não poderia haver enunciado" (BAKHTIN, 2000, p. 325). Nos turnos 
apresentados, a menina Car se dirige a Kez, sua interlocutora, como alguém que 
está na posição de aluno. Nesse contexto, ela fez perguntas que a professora 
costumava fazer, quando lhes contava histórias: "quem gosta de covar o dente? 
(T1), pra QUE ISSO? pra QUE ISSO? (T3), quem come isso? (T3), quem come 
aquele negócio que eu mostrei?... hein... Kez?(T5), a::onde o sapo mora? (T5), 
olha que ele mora... vamos ver que ele mora? (T8)"

  

. Além disso, no turno 3, a 
menina Car  fala da higiene com os dentes, tema que é extremamente discutido 
pelas professoras na instituição infantil, lembrando que as bactérias (bichinhos)  
que ficam nos dentes podem dar um negócio (cárie). Desse modo, Car assume o 
lugar da professora, ao introduzir, em seu enunciado, aspectos do discurso 
pedagógico produzido por ela. Segundo Bakhtin (2000, p. 279), 

[...] a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de 
cada uma dessas esferas.  

  

Nesse sentido, conforme defende Brait (2005), o dialogismo, na perspectiva 
bakhtiniana, tem uma dupla e indissolúvel dimensão. Primeiro, é ele que instaura a 
interdiscursividade da linguagem que "[...] diz respeito ao permanente diálogo, 
nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 
configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade" (BRAIT, 2005, p. 94). 
Segundo, o dialogismo, também na perspectiva de Brait (2005), está relacionado 
com as relações travadas entre o eu e o outro, "[...] nos processos discursivos 
instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, se instauram e são 
instaurados por esses discursos" (BRAIT, 2005, p. 94-95).  

  

Desse modo, evento apresentado, a menina Car assume a função de professora e 
conta a história O sapo lambão e estabelece um diálogo com outro texto O sapo 
não lava o pé

  

. Nesse contexto, ela acaba produzindo uma relação dialógica entre os 
textos, por isso, podemos afirmar que, no discurso elaborado pela menina, aparece 
um dos aspectos do dialogismo que é a intertextualidade que pode ser definida 
como "[...] o diálogo entre os muitos textos da cultura, que se instala no interior de 
cada texto e o define" (BARROS, 2003, p. 4). Assim, a criança, além de se 
constituir por meio da linguagem, também a produz, na medida em que constrói 
textos levando em consideração a situação de comunicação que se estabelecia na 
brincadeira, uma professora contando história sobre um sapo. Por isso, traz para 
sua fala outras vozes que falam sobre sapo, que acabam se entrecruzando no texto 
oral da menina Car, tornando, assim, o seu texto mais rico na medida em que não 
oculta a polifonia. 

Tomemos agora um outro evento que ocorreu no dia 23 de novembro de 2006, na 
Turma 4. Nessa turma, as crianças, quando eram liberadas pela professora para 



brincar, constantemente, também pegavam livros e brincavam de contar histórias. 
É o caso de Mik que tinha, no período da realização da observação, seis anos e seis 
meses. Ela ainda não sabia ler, mas já conhecia a maioria das histórias dos livros 
que eram lidos pela professora. Assim, para realizar a leitura, as ilustrações eram 
utilizadas como signos que serviam de apoio à memória. Desse modo, apoiada nas 
ilustrações, a menina Mik lia os livros. Vejamos, a seguir, a transcrição da situação, 
na qual Mik conta a história Cinderela 

T2 Pao: alto::: ((chama a atenção de Mikaela)) aí você mostra a foto... ((referia-se 
à ilustração) 

para as suas amigas Pao e Ali.T1 Mik: 
Cinderela... 

T3 Mik: Cinderela... era uma vez... 

T4 Pao: mais alTO... ((fala alto))  

T5 Ali: ela falou mais alto... 

T6 Pao: ((fala alto)) era uma vez... 

T7 Mik: era uma vez... duas irmãs invejosas com uma madrasta  

T8 Pao: é três::: 

T9 Mik: ((mostra a ilustração que apresentava as duas irmãs e a madrasta)) tinha 
umas que era muito invejosas... e a madrastra... 

T10 Pao: Mik lê baixo... né... 

T11 Ali: eu estou ouvindo TUDO... TUDO que ela está falando... 

T12 Mik: e também... as irmãs estavam vendo... os seus... vestidos para irem pro 
baile que tinha  lá no palácio do rei... Cinderela não podia ir... tinha que ficar em 
casa... ((vira a página))... rasgaram uma parte... Paola...  cadê a parte que eles 
estavam dançando? 

T13 Pao: não tem... não tem... é só no filme... 

T14 Mik: e também chegou a madrinha de Cinderela e disse... não chore... 

T15 Pao: ((fala alto)) disse... lê alto Mikaela... você tem que ler alto... 

T16 Mik: não chore minha querida... você também irá a este baile... deu um 
vestido bonito para Cinderela... e falou... não volte depois da meia-noite... aí... ela 
saiu correndo... perdeu o sapatinho de cristal... mas tinha que correr... para chegar 
antes da meia-noite... aí... aí... o príncipe pediu Cinderela em casamento... 
casaram e viveram felizes para sempre... 

De acordo com Leontiev (1988), quando as crianças realizam uma atividade lúdica, 
essa atividade é sempre generalizada. Para o autor,  

  



[...] 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 que ela viu,  não de um certo motorista 
concreto, mas de um  motorista ‘em geral', nas suas ações concretas, tais como 
foram observadas pelas crianças, mas as ações em geral, dentro  dos limites, é 
claro, da compreensão e generalização dessas ações, que sejam acessíveis à 
criança (LEONTIEV, 1988, p. 130).  

  

Nesse sentido, quando a menina Mik assume o lugar de professora, na brincadeira, 
ela produz a forma de agir da professora que lê histórias para ela. No entanto sua 
ação, a leitura de histórias em voz alta, é uma generalização. Na medida e dentro 
dos limites da sua compreensão, ela realiza elementos que caracterizam a atividade 
de leitura. Então, a atividade lúdica da criança, segundo Leontiev (1988), sempre é 
uma atividade generalizada, é um modo de compreensão da realidade. humanas.  

Dessa forma, nos deparamos com vários aspectos ligados à relação da criança com 
o mundo que está à sua volta e que, nesse caso, é a sala de aula.  inicia a leitura 
da história como a professora o fazia, dizendo, de forma enfática, o título da 
história: "Cinderela" (T1).  Assim, "[...] quando uma criança assume um papel em 
uma brincadeira, por exemplo, o de professora da escola maternal, ela se conduz 
de acordo com as regras latentes a essa função" (LEONTIEV, 1988, p. 133). Esse 
conduzir-se segundo as regras desse lugar é tão fundamental na brincadeira que a 
menina Pao (T4,T10 e T15) chama constantemente a atenção da colega Mik para 
que falasse alto, pois, de acordo com as suas experiências, quando se está falando 
para uma turma em sala, deve-se falar com um tom de voz que seja acessível a 
todos, por isso não se deve falar baixo. Nesse contexto, é importante salientar 
ainda que Leontiev (1988) não considera a situação imaginária como fator 
componente inicial do brinquedo, mas como um aspecto resultante. Para esse 
autor, o principal fator componente da brincadeira "[...] é a reprodução da ação ou, 
[...] o papel lúdico

No turno 12, ao virar a página do livro e não encontrar a ilustração referente à 
Cinderela dançando com o príncipe, a menina Mik diz à sua colega Pao que 
rasgaram uma parte do livro. Pao responde, no turno 13, que é só no filme que as 
personagens aparecem dançando. De acordo com Rocha (1997), as crianças têm 
uma liberdade em relação ao real que está presente no jogo. Portanto 
compreendemos que, quando Mik, por um momento, interrompe a atividade, para 
dialogar com a colega sobre um trecho do livro que acreditava que estava faltando, 
ela nos mostra que as crianças, quando estão realizando o jogo protagonizado, 
imprimem suas marcas pessoais, conferindo, assim, originalidade aos textos, na 
medida em que sua singularidade e  os seus modos de compreensão da cultura 
estão muito presentes na brincadeira, de tal forma que  as crianças não 
reproduzem o real de maneira mecânica, mas o recriam, dialogam com eles.  

. O papel lúdico é a ação sendo reproduzida pela criança" 
(LEONTIEV, 1988, p. 132). Por isso, a menina Pao exige que a colega Mik 
(re)produza a ação, tal qual ela se apresenta nas suas experiências.  No entanto é 
preciso salientar que as brincadeiras das crianças não são meras cópias 
reprodutivas das ações dos adultos, pois as crianças deixam as marcas da sua 
singularidade, combinam, constroem novas realidades.   

  

  Considerações finais 



Inicialmente, é importante destacar que os jogos ou as brincadeiras infantis são de 
natureza cultural. Isso ficou evidente nos eventos (brincadeiras) que analisamos, 
cujos conteúdos, conforme vimos, eram as relações sociais. Conforme aponta 
Leontiev (1988), nos eventos analisados, constatamos que a criança se relaciona 
com o mundo dos adultos brincando. Assim,  

[...] na brincadeira, a criança pequena tenta agir como adulto, incorporando 
aspectos da cultura. Tal ação, guiada pela imaginação, resulta da necessidade da 
criança e seu desejo de incorporar elementos dispostos no real. Por meio da 
construção de cenários lúdicos e assumindo papéis sociais (personagens), as 
crianças se apropriam das regras social e historicamente construídas (SILVA, 2006, 
p. 35). 

  

Nesse contexto, a linguagem oral é fundamental, pois as crianças, por meio dela, 
organizam o jogo: nomeiam os objetos, conferindo-lhes sentidos e compartilham 
esses sentidos com seus interlocutores. Além disso, as crianças usam a linguagem 
oral para definir as posições dos participantes, levando em consideração os modos 
de agir dos indivíduos retratados na brincadeira. Logo, 

 [...] a criança dirige sua atenção para a cultura: re-produz cenários da vida do 
grupo social, assume o lugar e os dizeres de figuras desses cenários; faz uso de 
objetos pertinentes à atividade humana; atende regras de relações interpessoais, 
de acordo com posições de prestígio e poder; explora formas de agir, valores, 
afetos e saberes; mais geralmente, re-conhece discursos e práticas sociais (GÓES; 
LEITE, 2003, p. 2). 

  

Desse modo, para ocupar diferentes posições sociais, a criança se apóia na cultura, 
ou seja, toda a organização da ação lúdica necessita dos elementos culturais e a 
linguagem, como uma produção cultural, medeia as relações sociais. Em outras 
palavras, ao ocupar posições sociais, as crianças utilizam diferentes gêneros do 
discurso que são utilizados nas esferas da atividade humana para identificar a 
posição que ocupam na brincadeira.  

Dessa maneira, os eventos apresentados evidenciaram que a linguagem oral é um 
elemento integrante da brincadeira, pois, conforme discutido, as crianças ao 
assumirem diferentes posições sociais  assumiam também os dizeres dos outros, 
fato que possibilita a ampliação do universo discursivo da criança. Nessa direção, 
Rocha (1997, p. 72) postula que, na brincadeira, "[...] é possível a formulação da 
linguagem em planos diversos: como falas do papéis assumidos, como instrumento 
de planejamento, de negociações, de instruções e/ou narrações". 

Nas análises que realizamos também notamos que, por meio da linguagem, as 
crianças organizam e constituem lugares sociais. Elas se constituem como sujeitos, 
na medida em que se enunciam, se posicionam e escolhem as estratégias do dizer 
levando em consideração a atividade humana, a de professora, que estavam 
vivenciando na ação lúdica.  
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[1] Jogo protagonizado é uma expressão utilizada por Elkonin (1998) para designar 
brincadeiras realizadas pelas crianças. Nessa perspectiva, compreendemos jogo 



protagonizado como uma atividade desenvolvida pelas crianças, na qual elas 
ocupam lugares sociais em uma situação fictícia. 


