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RESUMO 

 

 

Com o avanço do conhecimento sobre desenvolvimento humano, especialmente o infantil, a 

atividade lúdica passou a ser não apenas um meio de lazer e recreação, mas também uma 

forma de promover educação por possibilitar a apropriação da cultura tipicamente humana, 

sendo um dos recursos pedagógicos usados na escola para a aprendizagem de vários 

conteúdos. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi (1) identificar quais as concepções de 

desenvolvimento, aprendizagem e atividades lúdicas para os autores que tem 

representatividade na Psicologia Histórico Cultural, especificamente as obras de Vigotski, 

Leontiev, Elkonin e Mukhina e, (2) tecer algumas considerações sobre as contribuições que a 

referida teoria pode oferecer para a Educação Física escolar. O desenvolvimento está 

relacionado com a capacidade de o indivíduo agir no mundo de forma consciente, logo, é 

impulsionado pelo processo de aprendizagem. No período escolar, a atividade que permite a 

criança se apropriar no mundo e objetivar nele são as atividades lúdicas. Estas evoluem de 

uma situação imaginária explícita e regras ocultas para regras explícitas e imaginação latente. 

Apresenta, estruturalmente, a representação de papel com ou sem a presença de ações com um 

objeto subentendendo outro. As atividades lúdicas fazem parte das manifestações da cultura 

corporal, portanto, é especificidade da Educação Física (EF). Entender as mudanças das 

atividades lúdicas, assim como as necessidades e incentivos, que modificam a atividade da 

criança orienta a ação do professor de EF quando este se apropria dos jogos e brincadeiras, 

seja como meio pedagógico ou como fim. Assim, pode-se dizer que a EF é importante recurso 

para o desenvolvimento infantil, pois permite à criança ter acesso e se apropriar da cultura 

historicamente acumulada, fornecendo condições para desenvolver os processos tipicamente 

humanos. 

 

Palavras-chave: Atividades Lúdicas, Psicologia Histórico Cultural, Educação Física Escolar 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A teoria histórico-cultural, também conhecida por Escola de Vigotski tem suas 

origens na URSS (atualmente Rússia), no início do século XX. Essa teoria tem como base 

epistemológica os estudos de Karl Marx, e surge com a proposta de superar a concepção de 

homem que nasce com determinadas aptidões e capacidades prontas, tendo o meio como 

forma de aprimora-las.  Na referida teoria, o homem apresenta natureza histórica e social, 

portanto, ele se humaniza por meio das condições proporcionadas, isto é, depende da cultura 

que lhe é diretamente acessível. Assim, considera-se que a partir das condições objetivas, os 

indivíduos assimilam as características tipicamente humanas, possibilitando, dessa forma, o 

desenvolvimento (MELLO, 2004). 

Para Vigotski, todas aquelas características especificamente humanas - atenção 

voluntária, a fala, a memória semântica, a ação voluntária e consciente, a percepção 

significante e o pensamento verbal-lógico - são designadas “funções superiores”. Desde o 

nascimento, o indivíduo está submetido a aprendizagens adquiridas por meio das relações 

sociais. Dessa forma o autor discute o processo de aprendizagem através das transformações 

que ocorrem nas funções psicológicas superiores (FERREIRA, 2000). 

Por funções psicológicas superiores Vigotski (1995) entende que são aquelas 

funções que surgem durante o processo de desenvolvimento social e cultural do indivíduo, 

geneticamente mais complexas e superiores que as funções biologicamente já determinadas. 

O processo de desenvolvimento social e cultural do indivíduo é o processo histórico de 

humanização, que se inicia quando as relações entre homem e natureza passam a ser 

mediatizadas pelas relações de trabalho com outros homens, por meio de instrumentos, com a 

finalidade de transformar a natureza, modificando, consequentemente, a si mesmo, 

propiciando dessa forma, a autonomia dos indivíduos. 

Partindo dessa reflexão, a teoria histórico cultural determina que a educação se 

garante ao criar aptidões e características especificas que, a princípio são externas aos 

indivíduos, mas que se internalizam por meio da apropriação dos objetos da cultura. Para que 

isto ocorra, os indivíduos devem ter condições adequadas de vida e educação que lhe dêem 

acesso à cultura historicamente acumulada (LEONTIEV, 1978). 

Desse entendimento conclui-se que o contexto social e o momento histórico criam 

condições que geram “aprendizagens” especificas de um determinado meio, para 

que, num contexto de interação, a criança possa construir seu processo de 

desenvolvimento (FERREIRA, 2000, p. 12). 
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Para Vigotski, o bom ensino deve garantir a aprendizagem, de forma a 

impulsionar o desenvolvimento. Então, o autor supracitado explica a relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem pela zona de desenvolvimento proximal (ZDP), na qual 

considera que o ensino deve ocorrer num processo de colaboração entre o educador e a 

criança e criança com outras crianças, de tal forma que, quando o educador auxilia a mesma 

em uma atividade que ainda não é capaz de realizar sozinha, ela se prepara para superar seu 

nível de desenvolvimento, logo, o aprendizado criará processos internos de desenvolvimento 

que inicialmente eram externos à criança (MELLO, 2004). 

Na idade pré-escolar
1
 (entre 3 e 7 anos)

2
, a principal forma que a criança se 

apropria e objetiva no mundo é pela atividade lúdica. Logo, este é um meio essencial pelo 

qual a criança aprende e se desenvolve, pois os jogos e brincadeiras atuam na ZDP da criança, 

permitindo que ela realize além do que ela pode compreender se não estivesse naquele 

contexto. O principal atributo do brincar está no alvo se concentrar no processo e não no 

resultado da ação. A criança que brinca, em idade pré-escolar, atribui-se uma função social, 

em que ela desempenhará um papel, dessa forma, ela brinca num mundo ilusório e 

imaginário, para que os desejos não realizáveis se tornem reais (FERREIRA, 2000). 

As atividades lúdicas surgem da necessidade que a criança sente em agir sobre os 

objetos inacessíveis a ela, precisamente, no mundo dos adultos. Dessa forma, “brincar deve 

ser então estudado como uma atividade que contribui para a criação de vínculos e laços, 

consequentemente, um ato social” (FERREIRA, 2000, p. 12). 

Assim, Ferreira (2000) aponta dois momentos que fazem parte da construção do 

lúdico, sendo o primeiro caracterizado como “atividade não lúdica” devido à ação das 

crianças estarem no período de exploração perceptiva e motora dos objetos. No segundo 

momento, a atividade passa a ser considerada como lúdica, pela ação independente da criança 

no que se refere à percepção, sendo que as regras, determinadas pelas ideias, passam a 

conduzir a exploração dos objetos, bem como a capacidade de simbolizá-los. Entretanto, a 

                                                           
1
 A teoria histórico-cultural divide o desenvolvimento em cinco períodos: primeiro ano de vida, primeira 

infância, pré-escolar, escolar e adolescência. 

2
 O período de escolarização se inicia, no Brasil, a partir dos quatro anos de idade, sendo que entre 4 e 5 anos se 

refere a educação infantil e a partir dos 6 anos o início do ensino fundamental. Apesar das diferenças de idades 

entre a escolarização brasileira e a periodização proposta pela teoria histórico-cultural, entende-se que esta 

última oferece contribuições importantes para a compreensão dos processos de desenvolvimento e aprendizagem 

para a primeira (escolarização brasileira) por ter as idades apenas como indicativos de algumas peculiaridades, e 

não como referências fixas e aquisição de habilidades e conhecimentos. 
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autora expressa que a atividade lúdica está relacionada diretamente com o desenvolvimento 

da capacidade de pensar e falar. 

Outro ponto de partida para esse estudo foi à compreensão de que as atividades 

lúdicas, assinaladas pelos jogos e brincadeiras, são conteúdos tratados pela Educação Física 

(EF) escolar, e que o corpo, numa relação indissociável com o psiquismo, é meio 

importantíssimo que a criança utiliza para o contato com o mundo e a apropriação do mesmo. 

Assim, entende-se que a EF, componente curricular da educação básica, tem 

grandes contribuições para o desenvolvimento integral da criança, por tratar pedagogicamente 

da cultura corporal – danças, lutas, jogos, brincadeiras, artes e esportes. Nesse sentindo, se faz 

necessário que o profissional na EF tenha um maior conhecimento sobre o desenvolvimento 

humano, a aprendizagem e suas particularidades, de tal forma que ele possa propor atividades 

correspondentes a cada faixa etária contribuindo para um melhor desenvolvimento infantil. 

Partindo do entendimento de infância como construção social em que as crianças 

são seres históricos, Ayoub (2005) destaca que as relações sociais contribuem de forma 

significativa para a aquisição de novos conhecimentos, logo, a dimensão sócio-histórica deve 

ser atendida nas práticas educativas. Considerando a expressão corporal como uma forma de 

linguagem, a autora enfatiza que a EF na educação infantil, ao se apropriar das praticas 

educativas, referidas nesta disciplina como manifestações da cultura corporal, tendo em vista 

a dimensão lúdica, cria o espaço que a criança precisa para brincar com essa linguagem 

corporal, de forma a se alfabetizar nesta (AYOUB, 2001). 

Nesse sentido, é fundamental para o professor de EF o conhecimento das 

possibilidades da cultura corporal, das formas de ensinar essa cultura de acordo com as 

características histórico-singulares dos educandos, no que se refere a sua biografia e também 

levando em consideração as fases do desenvolvimento que estão vivenciando. Igualmente 

importante é o conhecimento sobre os processos de aprendizagem e os meios que podem 

favorecê-los, conhecimento esse que a ciência psicológica oferece. 

É sabido que as atividades lúdicas são importantes no campo da EF por 

propiciarem momentos de lazer e recreação, por representarem formas pedagógicas de 

promover o ensino e, ao mesmo tempo, por estarem presentes nos conteúdos da cultura 

corporal. Assim, é fundamental o professor de EF compreender as atividades lúdicas em todas 

essas dimensões, e sua ação pedagógica será qualitativamente superior se ele entender como 

elas atuam no desenvolvimento e na aprendizagem. 

A partir de tais considerações entende-se que jogos e brincadeiras proporcionam 

significativas contribuições para o desenvolvimento da criança, e dentro dessa perspectiva, o 
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objetivo desse trabalho foi investigar as concepções de atividades lúdicas na psicologia 

histórico cultural, compreender sua relação com os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, e, relacionar tais concepções com jogos e brincadeiras como conteúdos da EF 

escolar de modo a explicitar o que estas podem promover de desenvolvimento quando são 

trabalhadas na educação infantil. 

Tendo em vista a importância das atividades lúdicas mencionadas anteriormente, 

é que justifica-se a relevância deste trabalho. Ao contrário da forma como tem sido tratada, os 

jogos e brincadeiras não são atividades fortuitas na vida da criança. Eles propiciam o 

desenvolvimento infantil de forma lúdica e ao mesmo tempo, atende suas necessidades, 

incentivos e motivações. Assim, a aprendizagem fornece qualidades psíquicas no sentido de 

propiciar o desenvolvimento da criança, quando o ensino é baseado em brincadeiras e jogos 

que levem em consideração as peculiaridades de cada etapa. 

No que se refere a EF, pretendeu-se contribuir tanto em  justificar sua presença na 

educação infantil na qual é desconsiderada, quanto incentivar uma prática baseada no 

conhecimento científico, no sentido de auxiliar o professor para uma atuação intencional, pois 

os jogos e brincadeiras são contemplados de ludicidade e, sobretudo, de sentidos e 

significados construídos historicamente. A importância da EF na educação infantil não é 

exclusivamente por ter como especificidade os jogos e brincadeiras, mas principalmente pela 

riqueza de proporcionar às crianças o acesso a cultura cristalizada em forma linguagem 

corporal. 

Tendo em vista a diversidade de teorias psicológicas que versam sobre esses dois 

processos, bem como sobre as atividades lúdicas, optou-se pelo estudo aprofundado da 

psicologia histórico-cultural por sua compreensão integral e totalizante dos indivíduos, sem 

dicotomizar a relação corpo, cognição e afetividade, e ao mesmo tempo, por apresentar 

propostas teóricas, no que diz respeito a concepção de atividades lúdicas, diferenciadas das 

outras existentes (como as de Piaget, Winnicot, entre outros), além de ter poucos textos 

direcionados para o entendimento e sistematização sobre o assunto, especialmente voltado 

para o professor de EF. 
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 2. METODOLOGIA 

 

 

O objetivo deste trabalho foi: 1) investigar quais as concepções de atividades 

lúdicas na psicologia histórico-cultural; 2) compreender sua relação com os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem; 3) relacionar tais concepções com jogos e brincadeiras 

como conteúdos da EF escolar de modo a explicitar o que estas podem promover de 

desenvolvimento (motor, cognitivo, social e afetivo) quando são trabalhadas na educação 

infantil. 

 

 

2.1. LOCUS 

 

 

Para alcançar tais objetivos, foi utilizada bibliografia referente ao assunto 

abordado na obra de autores soviéticos que tem representatividade na psicologia histórico-

cultural. Estes autores foram: Alexei N. Leontiev, Liev. S. Vigotski, Daniil Elkonin e uma das 

divulgadoras das obras desses autores, Valéria Mukhina.  

 

 

 

 

2.2. PROCEDIMENTOS 

 

A bibliografia utilizada para alcançar os objetivos propostos foi: 

 

VIGOTSKI 

 Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. In: Obras Escogidas III. 

Madri: Visor e MEC, 1995, p. 11-340. 

 

 A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

 

 Problemas de la psicología infantil. In: Obras Escogidas IV (pp. 249-386). Madri: 
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Visor Dis., S. A., 1996. 

 

 Dominio de la propia conducta. In: Obras Escogidas III (pp. 285-302). Madri: Visor 

Dis., S. A., 2000. 

 

 Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. In: Obras Escogidas III 

(pp. 11-47). Madri: Visor Dis., S. A., 2000. 

 

 Conferencias sobre psicología. In: Obras Escogidas II (pp. 349-440). Madri: A. 

Machado Libros, S. A., 2001. 

 

 Play and its role in the Mental of Development of the Child. (Catherine Mulholland, 

Trad.). Soviet Psychology: Play, 2002. 

 

 Imaginação e criação na infancia. (Zoia Prestes, Trad.). São Paulo: Ática, 2009. 

 

LEONTIEV 

 El desarrollo intelectual del niño. IN: Psicologia Sovietica. La Habana: Universitaria, 

1965. 

 

 El aprendizaje como problema en la psicologia. IN: Psicología Soviética 

Contemporánea. La Habana, Cuba: Instituto del Libro, 1967, p. 249 – 272. 

 

 O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978. 

 

 Actividade e consciência. IN: MAGALHÃES; VILHENA, V. (org.). Práxis: a 

categoria materialista de prática social. Volume II. Lisboa: Livros Horizonte, 1980, p. 

49 – 77.  

 

 Actividad, Conciencia, Personalidad. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1981. 

 

 Os princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar. IN: VIGOTSKII, L. S.; LURIA, 

A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: 

Ícone, 2010, p. 119 – 142.  
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 Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. IN: VIGOTSKII, L. 

S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. 

11ª edição – São Paulo: Ícone, 2010, p. 59 – 84. 

 

 

ELKONIN 

 Psicologia do jogo. Tradução de Álvaro Cabral. 2 ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2009. 

 

 Hacia el problema de la periodización del desarrollo en la edad infantil. In: Las 

funciones psicológicas en el desarrollo del niño. México: Trillas, 2009b, p. 129 – 137. 

 

 Problemas actuales en la psicología del juego en la edad preescolar. In: Antología del 

desarrollo psicológico del niño em edad preescolar. México: Trillas, 2010, p. 191 – 

209. 

 

MUKHINA 

 Psicologia da idade pré-escolar. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

 

A leitura da bibliografia mencionada foi feita de acordo com os seguintes critérios: 

1. Identificar a concepção de desenvolvimento e aprendizagem de cada autor; 

2. Identificar a concepção de atividades lúdicas e seu processo de desenvolvimento em cada 

autor; 

3. Identificar a relação entre atividades lúdicas e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem proposta por autor;  

4.  Após tais identificações, propõe-se relacioná-las considerando o ensino das atividades 

lúdicas como conteúdo curricular da educação física escolar, identificando suas possíveis 

contribuições e/ou limitações; 

5. Analisar e relacionar estas investigações realizadas individualmente pelos autores, 

observando suas diferenças e igualdades na compreensão dos diversos tópicos já relacionados. 
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 3. A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

 

Segundo o Coletivo de Autores (1992), todo educador deve construir e por em 

prática o projeto político-pedagógico (PPP) da escola que vai orientar sua ação, pois ele ao 

mesmo tempo em que “expressa uma intervenção em determinada direção” (p. 25), também 

“realiza uma reflexão sobre a ação dos homens na realidade explicando suas determinações” 

(p. 25).  

O PPP precisa estar em consonância com o currículo, pois, é por meio deste que 

aquele se concretiza e ganha existência. O currículo tem como função social organizar a 

reflexão pedagógica do aluno de modo a desenvolver o pensamento lógico sobre a realidade 

social. Para que isso ocorra, é necessário apreender o conhecimento científico e confrontá-lo 

com os saberes cotidianos do aluno (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

 O eixo curricular determina quais saberes devem ser transmitidos aos alunos e, ao 

mesmo tempo, estabelece pontos a serem alcançados na reflexão pedagógica. Portanto, é a 

partir do eixo que se constrói o quadro curricular, ou seja, as disciplinas, matérias e/ou 

atividades a serem desenvolvidas. 

A reflexão pedagógica, segundo Souza (apud Coletivo de Autores, 1992) possui 

algumas características peculiares, ou seja, é diagnóstica, judicativa e teleológica. 

Diagnóstica, pois a realidade é constatada e interpretada pelos indivíduos, na qual essa 

interpretação sofre determinado juízo de valor de acordo com a classe que o sujeito está 

inserido. Judicativa, porque julga a partir de uma ética defendida pelos interesses de classe. E 

teleológica por determinar um propósito, a partir dos dados diagnosticados e julgados, que vai 

ao encontro das perspectivas de classe. Portanto, a EF como integrante curricular da educação 

básica, deve auxiliar o aluno na compreensão da realidade, levando em consideração essas 

três particularidades da reflexão pedagógica. 

Todo currículo é construído a partir de concepções de educação, que expressam o 

como, o que e porque ensinar determinado conteúdo e qual a função da escola neste processo. 

Dentre as várias teorias que versam sobre tais questionamentos e, sobretudo, que reflete sobre 

a finalidade da EF, a teoria crítico superadora é a que mais se aproxima da proposta de 

educação da psicologia histórico cultural (PHC), adotada neste trabalho, por partir de uma 

compreensão integral e totalizante dos indivíduos. 
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A proposta de currículo desenvolvida pela teoria crítico superadora tem como 

eixo a “(...) constatação, a interpretação, a compreensão e a explicação da realidade social 

complexa e contraditória” (p. 28). Partindo desse princípio o currículo é capaz de fornecer 

condições para que suceda uma reflexão pedagógica ampliada e, deste modo, uma forma de 

pensamento lógico voltado para a dialética. Esta lógica apresenta um caráter distinto de 

organização curricular, na qual se questiona o objeto a ser estudado nas disciplinas ou 

matérias, destacando a função social de cada uma delas, de tal forma a possibilitar o aluno 

compreender a realidade em sua totalidade. 

A realidade não pode ser explicada por uma única ciência, pois esta representa 

apenas uma dimensão da realidade, entretanto, ela é elucidada pela síntese de todas as 

ciências, compondo desta forma, a visão de totalidade. Sobre esse aspecto o Coletivo de 

Autores (1992) faz a seguinte reflexão: 

É o tratamento articulado do conhecimento sistematizado nas diferentes áreas que 

permite ao aluno constatar, interpretar, compreender e explicar a realidade social 

complexa, formulando uma síntese no seu pensamento à medida que vai se 

apropriando do conhecimento científico universal sistematizado pelas diferentes 

ciências ou áreas do conhecimento (p. 28/29). 

 

Neste sentido, uma disciplina se legitima e garante sua relevância no currículo 

quando sua ausência compromete a visão de totalidade do aluno e ao mesmo tempo afeta a 

sua reflexão pedagógica. Dentro dessa perspectiva, as disciplinas são dadas como partes que 

compõem o todo - nesse caso o currículo - sendo que tanto um não existe sem o outro, como 

também são interdependentes. 

Assim, a teoria crítico superadora propõe um conceito de currículo ampliado, 

denominado de dinâmica curricular, que se refere ao “movimento próprio da escola que 

constrói uma base material capaz de realizar o projeto de escolarização do homem” (p. 29). 

Esta base material é estabelecida por três polos: trato com o conhecimento, organização 

escolar e normatização escolar.  

O trato com o conhecimento está relacionado com a necessidade em criar 

condições para que o conhecimento científico seja transmitido, de tal forma que sua 

apropriação esteja garantida. Nesse sentido, é importante levar em consideração o tempo e 

espaço pedagógico em que se promove o ensino, ou seja, a organização curricular. E por 

ultimo, a normatização escolar – normas, padrões, registros, regimentos, modelos de gestão, 

estrutura de poder, sistemas de avaliação – certifica a escola enquanto instituição e permite 

que os outros dois polos da dinâmica curricular ocorram efetivamente. 
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As direções adotadas por esses polos estão intrinsecamente relacionadas com o 

PPP de modo que sua natureza pode determinar a estabilidade ou desequilíbrio entre esses três 

polos, assim como pode haver uma discrepância destes para com a proposta do PPP. 

O caráter dialético da dinâmica curricular proposta pela teoria crítico superadora, 

contribui para a formação do sujeito histórico quando fornece condições para que os 

indivíduos sejam capazes de refletir sobre os saberes produzidos pelo homem, permitindo, 

sobretudo, que tenham acesso ao conhecimento historicamente acumulado e compreendam 

sua posição frente a tal conhecimento.  

A área da EF que tem como eixo norteador a cultura corporal adota um modelo de 

dinâmica curricular distinto e que tem como objeto de reflexão pedagógica as formas de 

representar o mundo, construídas historicamente e cristalizadas em forma linguagem corporal. 

Essa terminologia (linguagem corporal) aqui será tratada, em um sentindo mais amplo, como 

uma maneira de representar simbolicamente vivências da realidade e que são exteriorizadas 

por meio da expressão corporal – jogos e brincadeiras, danças, lutas, capoeira, ginástica, entre 

outros –.  

Segundo o Coletivo de Autores (1992), a dimensão corpórea se manifesta nas 

diferentes atividades do homem transformadas em produção simbólica (jogo, dança, ginástica, 

entre outras), logo, pela linguagem. 

Partindo dessa compreensão, o Coletivo de Autores (1992) aponta a existência de 

uma cultura corporal, construída por saberes humanos em resposta as suas necessidades e que 

precisam ser transmitidos as gerações seguintes para que tenham acesso tanto ao 

conhecimento sobre a história da cultura corporal quanto das possibilidades corpóreas, e, ao 

mesmo tempo, criar outros elementos para compor a linguagem corporal. 

Portanto, levando em consideração os três polos que compõem a base da dinâmica 

curricular proposta pela teoria crítico superadora na EF, o conhecimento deve ser tratado no 

sentido de possibilitar o aluno a noção de historicidade corpórea assim como oferecer 

condições para que sejam produtor de história, pois, a criação humana é entendida como 

inesgotável e provisória (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

A reflexão pedagógica, neste caso sobre a cultura corporal, só é capaz de 

reafirmar os interesses das camadas populares a medida em que reflete sobre quais os valores 

estão sendo transmitidos.  Pelas palavras do Coletivo de Autores (1992), estes valores se 

referem a: 

(...) solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a disputa, 

distribuição em confronto com apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de 
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expressão dos movimentos – a emancipação –, negando a dominação e submissão 

do homem pelo homem (p. 40). 

 

Desta reflexão surge a identidade de classe dos alunos, pois eles tem a 

oportunidade de vivenciar tais valores na prática social e, ao mesmo tempo, por meio dessas 

vivências os sujeitos adquirem condições para construir sua consciência de classe, no sentido 

de lutar pelos interesses hegemônicos das camadas populares.  

O conhecimento deve estar voltado para a compreensão dos princípios da 

dialética: totalidade, movimento, mudança qualitativa e contradição, de modo a ampliar o 

conhecimento e as possibilidades de pensamento do aluno. 

Dentro da dinâmica curricular proposta na EF a organização escolar não é rígida e 

nem conservadora, portanto, é uma organização passível de modificações e contemporânea, 

em que os diferentes espaços da escola podem ser utilizados para o ensino e o tempo 

necessário para aprender está vinculado ao ritmo do aluno, sendo este a essência do processo 

ensino-aprendizagem (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

Já a normatização escolar, deve corresponder às propostas pedagógicas 

contempladas nos outros dois polos da dinâmica curricular, entretanto, não é o que ocorre 

necessariamente. O exemplo utilizado pelo Coletivo de Autores (1992) é que de acordo com 

as normas todos os alunos devem ter acesso a esta área de conhecimento, nas aulas oferecidas 

durante o horário regular do turno frequentado pelo aluno. Em contraste é permitido àqueles 

que trabalham se ausentar das aulas de EF. 

Se aqui tratamos de uma EF que tem como sua especificidade a cultura corporal 

que trata da linguagem corporal historicamente acumulada, entendemos que é um dos saberes 

necessário dentro da escola e que ela possui conhecimentos a serem transmitidos. Logo, a EF 

é um conhecimento universal, e possuindo tal característica é capaz de explicar uma dimensão 

da realidade, assim como sua ausência, impede a visão de totalidade da mesma. Por outras 

palavras, o Coletivo de Autores (1992) faz a seguinte consideração: “como compreender a 

realidade natural e social, complexa e contraditória, sem uma reflexão sobre a cultura corporal 

humana” (p.42)? 

Assim, é necessário que os três polos da dinâmica curricular estejam em sintonia e 

equilíbrio entre si e com a proposta do PPP da escola. Pois dessa forma a EF poderá cumprir o 

papel social que lhe foi atribuído e neste sentido atender as necessidades da sociedade. 

 

 

3. 1. JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – 

(BRASIL, 1996, p.11), expressa pelo artigo nº 26, §3º, a Educação Física, ao ser “integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às 

faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. 

Ainda se referindo a LDB, citado pelo artigo 29, a “educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 1996, p.12). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI – (BRASIL, 

1998) tem a intenção de propor metas de qualidade que contribuam para o desenvolvimento 

integral das crianças, visando a socialização e ampliação dos seus conhecimentos sobre a 

realidade social e cultural. Sendo assim, o RCNEI aponta que, a prática da educação infantil 

deve ser organizada de tal forma que as crianças desenvolvam capacidades tais como: 

- Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e 

bem-estar; 

- Brincar, expressando emoções, sentimento, pensamentos, desejos e necessidades; 

- Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, 

respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. (p. 63). 

 

A EF trata pedagogicamente dos jogos e brincadeiras, assim como, de outros 

temas da cultura corporal. Este trabalho versa particularmente sobre a relevância deste 

conteúdo na infância, por se configurarem como atividade mediadora entre a criança e o 

mundo, capaz de atender as propostas direcionadas à referida etapa. Considerando que a EF 

na Educação Infantil, ao se apropriar das praticas educativas - referidas nesta disciplina como 

manifestações da cultura corporal - tendo em vista a dimensão lúdica, auxilia, a criança, 

compreender o mundo e se objetivar nele. 

Embora não seja foco deste trabalho, vamos apresentar de forma sucinta como 

alguns autores da EF tratam da brincadeira e/ou do jogo no contexto escolar.  

Segundo o Coletivo de Autores (1992) o jogo e o brincar são considerados 

semelhantes por diferentes línguas. Neste sentido, os referidos autores ponderam o jogo como 

uma criação do homem que tem a finalidade de modificar, por meio da imaginação, a 

realidade e o presente. 

Pinto (1996) aponta que ao brincar o corpo sintetiza o lúdico, e sobre ele faz a 

seguinte reflexão: 

(...) o lúdico, no meu entender, materializa a experiência sociocultural movida pelos 

desejos de quem joga e coroada pelo prazer. Prazer que se funde no exercício da 
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liberdade e, por isso, representa conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, 

arquitetar, aventurar e agir, esforçando por superar desafios da brincadeira, 

consumindo o processo do brinquedo, recriando o tempo, o lugar e os objetos em 

jogo e usufruindo do seu produto, que, em sua exuberância é uma festa (p.96). 

 

Segundo Pinto (1996), o jogo lúdico é polissêmico, portanto, possui diferentes 

concepções, dependendo do contexto que ele está inserido.  O autor ainda cita que o conteúdo 

e a forma do jogo indicam sentidos construídos historicamente, que retratam experiências 

socioculturais e signos que expressam valores sociais determinados culturalmente. 

Nista-Piccolo e Moreira (2012) mencionam a importância do jogo na Educação 

Infantil como atividade educativa que permite vivenciar concomitantemente o risco e a 

fantasia, proporcionando o aprendizado de forma prazerosa, e, ainda destacam a eficiência do 

aprender pela satisfação. 

Para os referidos autores, o jogo não possui necessariamente a capacidade de 

ensinar conhecimentos específicos como os conteúdos das outras disciplinas oferecidas no 

âmbito escolar, entretanto, é o que possui maior capacidade de educar, no sentido de tornar os 

indivíduos mais humanos. Por outras palavras, o jogo tem tanto a competência de fornecer 

experiências historicamente construídas e acumuladas como também espaço de suscitar 

aprendizagens e formar “inteligência criativa”. 

Kishimoto (1996), uma autora de referencia importante da educação, e que 

oferece reflexões para a educação física, faz a distinção entre jogo esportivo e jogo infantil. O 

primeiro direciona seus objetivos à formação e a competição, sendo o vencer a finalidade para 

a prática; já o segundo se refere às brincadeiras, que tem como alvo o processo em si e não o 

resultado.   

Para Kishimoto (1996), o brinquedo é um objeto cultural atribuído de significados 

herdados culturalmente e que possibilita, enquanto suporte da brincadeira, o brincar. A 

brincadeira permite a existência, no que diz respeito a materialidade, daquilo que se encontra 

no plano das ideias e dos desejos; tem caráter livre e prazeroso, propiciando ao ser “(...) 

humano flexibilidade, criatividade e autonomia (p. 70).” 

Dentro dessa perspectiva, o Coletivo de Autores (1992) assinala que o jogo atende 

as necessidades da criança, sobretudo, no que diz respeito a sua ação no mundo, portanto, 

garante o avanço de um estágio a outro no desenvolvimento infantil.  

De acordo com o Coletivo de Autores (1992) à medida que a criança se 

desenvolve, as características direcionadas ao jogo vão se modificando, de tal forma que, a 

imaginação deixa de ser predominante e a regra que a princípio estava oculta, vai se 
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manifestando com maior intensidade, até se tornar clara e precisa. Os autores assinalam como 

deve ser a ênfase dos jogos na Educação Infantil, de modo que: 

 Estejam voltados para reconhecimento de si e do mundo circundante, no sentido de 

que a criança seja capaz de identificar as possibilidades de ação na realidade; 

 Valorizem a relação entre pensamento e imagem, trabalhando conceitos, assim como, 

promover o sucesso na ação e comunicação; 

 Implique em facilitar as relações com outras pessoas e com aquelas da convivência 

cotidiana e ao mesmo tempo trabalhar a interdisciplinaridade;  

 Desenvolvam a noção de individualidade e coletividade, trabalhando os valores e 

avaliação do que foi desenvolvido em aula. 

Nogueira (2007) cita que o jogo deve possuir autonomia, de tal forma que supere 

a subordinação ao esporte e realize intervenções voltadas para brinquedos e brincadeiras em 

diferentes contextos históricos, no sentido de expressar a cultura historicamente acumulada na 

reprodução e criação dessas atividades, de modo a atribuir sentido e resignificar a cultura 

corporal. 

A partir dessas concepções percebemos que, as compreensões de atividades 

lúdicas, adotadas por alguns dos autores que versam sobre jogos e brincadeiras na EF, 

apresentam como base teórica a psicologia e a filosofia, com o propósito de sistematizar 

práticas, neste caso os jogos e brincadeiras, pautadas nas dimensões histórica, cultural e 

social, sendo que na educação infantil, devem estar permeados pela ludicidade, possibilitando 

a criança manifestar seus conhecimentos e se apropriar de outros.  
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4. DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E ATIVIDADES LÚDICAS PARA 

VIGOTSKI 

 

 

Lev Semionovich Vigotski nasceu no ano de 1896, em Orsha, Bielo-Rússia, e 

faleceu em 1934. Estudou Direito e Filologia na Universidade de Moscou e posteriormente, 

estudou Medicina. Lecionou disciplinas tais como literatura e psicologia em Gomel, assim 

como, psicologia e pedagogia em Moscou e Leningrado. Trabalhou no instituto de psicologia 

e fundou o Instituto de Defectologia. No período de 1925 e 1934 começou seus estudos para 

transpor as concepções idealista e mecanicista, a partir do materialismo dialético. É precursor 

da psicologia histórico cultural, sendo que suas obras foram interrompidas, devido sua morte 

prematura, entretanto, trazem grandes contribuições para a compreensão do processo de 

desenvolvimento humano. 

Dentre os vários aspectos que discutiu sobre o desenvolvimento psicológico, parte 

foi sobre as funções psíquicas superiores e sua importância no processo de humanização. As 

funções psicológicas superiores, de acordo com o autor, possibilitam ao indivíduo ter o 

domínio da própria conduta com o auxílio de diversos meios, assim, o desenvolvimento de 

tais funções é subordinado à atividade do indivíduo no mundo. Neste sentido, Vigotski (2000) 

ressalta que a peculiaridade para se dominar o próprio comportamento é a possibilidade da 

escolha. 

Para Vigotski (2000), a essência do livre arbítrio consiste na criança ter 

consciência e domínio de suas escolhas e principalmente sobre a necessidade de escolher. 

Dominar as próprias escolhas não significa abolir as leis que regem-nas, mas, indica, 

sobretudo, o controle sobre nossa conduta.  

Dentro dessa perspectiva e baseado na concepção de Engels, Vigotski (2000), 

aponta que o homem só é capaz de dominar seu próprio comportamento, conhecendo a si 

mesmo. Isto significa que necessariamente o indivíduo precisa compreender e se apropriar do 

mundo, pois, só assim ele será livre e capaz de tomar decisões conscientes, afinal, o livre 

arbítrio, nada mais é do que a capacidade de fazer determinadas escolhas sobre aquilo que se 

tem conhecimento. Dessa forma, na concepção Vigotski, o processo de desenvolvimento se 

refere ao como as escolhas vão sendo feitas, o quanto elas são feitas a partir do livre arbítrio e 

que promovem (ao mesmo tempo em que são promovidas) o domínio do próprio 

comportamento. 
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Para Vigotski o melhor critério para distinguir os períodos do desenvolvimento 

infantil é por meio das formações novas.  Assim, Vigotski (1996) entende por formações 

novas, 

el nuevo tipo de estructura de la personalidad y de su actividad, los câmbios 

psíquicos y sociales que se producen por primera vez en cada edad y determinan, en 

el aspecto más importante y fundamental, la conciencia del niño, su relación com el 

médio, su vida interna y externa, todo el curso de su desarrollo en el período dado 

(p. 254 – 255). 

 

A configuração interna do desenvolvimento é denominada por Vigotski (1996) 

como a estrutura de cada período da infância. O autor enfatiza que o processo de 

desenvolvimento em cada etapa compõe um todo único e uma estrutura determinada, apesar 

da complexidade de sua organização, composição e dos múltiplos processos parciais que o 

integram. As leis que conduzem a formação desse todo definem a dinâmica de cada uma das 

suas partes, isto é, determinam a estrutura e o curso de cada processo de desenvolvimento 

particular.  

Os períodos, segundo Vigotski (1996), estabelecem formações globais e 

dinâmicas, de tal forma que suas estruturas deliberam o papel e o peso específico de cada 

linha parcial de desenvolvimento. Dessa forma, em cada etapa surge uma nova formação 

central que caracteriza a reorganização de toda a personalidade da criança sobre uma base 

nova. Vigotski designou linhas centrais de desenvolvimento aos processos que tem uma 

relação mais ou menos próxima com a nova formação principal, ou seja, que está 

aproximadamente contígua a formação básica daquele período; e denominou linhas acessórias 

de desenvolvimento aos demais processos parciais e mudanças que ocorrem em determinada 

etapa. Logo, o que hoje é linha principal de desenvolvimento, futuramente será linha acessória 

e vive-versa. Nesse sentido cabe ressaltar que cada período possui sua estrutura peculiar, 

podendo ser reconstruída, entretanto, é única e não se repete. 

Essa alteração que ocorre com as linhas centrais e acessórias de desenvolvimento, 

em cada etapa sucessiva, provoca o surgimento de novas formações. Neste sentido, para 

compreender a periodização é necessário entender que as relações entre a personalidade da 

criança e seu meio social são dinâmicas e recíprocas, portanto, a situação social do 

desenvolvimento é peculiar a cada período (Vigotski, 1996). 

A origem de novas formações centrais de dada etapa, de acordo com Vigotski 

(1996), caracteriza a reestruturação da personalidade consciente da criança, logo, esta será 

modificada, e isso influenciará no seu desenvolvimento posterior. Essas transformações na 

estrutura da personalidade consciente também promovem modificações na consciência e 
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ambas as alterações ocorrem devido às relações sociais. A nova estrutura que a consciência 

adquire significa que a criança passa a perceber de maneira diferenciada sua vida interior 

assim como o mecanismo interno das funções psíquicas.  

A relação entre desenvolvimento e aprendizagem ocorre por meio da zona de 

desenvolvimento próximo. A idade cronológica da criança não determina seu nível real de 

desenvolvimento, entretanto, ele pode revelar o estágio que a criança se encontra em cada 

etapa, ou seja, pelas tarefas que ela realiza sozinha. Diagnosticar o nível real de 

desenvolvimento da criança contribui de forma significativa para sua educação e 

aprendizagem, pois dessa forma, o profissional que trabalha com a referida etapa se atêm para 

o controle do curso normal de desenvolvimento físico e psíquico da criança, principalmente 

no sentido de não se ensinar à mesma aquilo que já é do seu conhecimento. 

O diagnóstico do desenvolvimento também pode determinar os processos que se 

encontram em período de formação, através da zona de desenvolvimento próximo (ZDP). 

Esta indica que, aquilo que a criança realiza em colaboração de um indivíduo mais experiente 

hoje ela poderá realizar por si mesma amanhã. Assim, Vigotski (1991) considera que aquilo 

que a criança consegue realizar com auxílio do outro está mais favorável ao seu 

desenvolvimento psíquico. É referindo a tal capacidade da criança que o autor denomina de 

ZDP e deste modo a define: 

é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independentemente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (Vigotski, 1991, p.112, 

[grifos do autor]).   

 

Vigotski (1996) enfatiza a importância da ZDP no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, pois este último só ocorre sob a colaboração de um indivíduo mais experiente 

na intenção de auxiliar a criança na compreensão do mundo de tal forma que, quando a 

criança recebe subsídio em uma atividade que ainda não é capaz de realizar sozinha, ela se 

prepara para superar seu nível de desenvolvimento, logo, o aprendizado criará processos 

internos de desenvolvimento que inicialmente eram externos à criança. 

Ao defender que o meio social contribui para a origem das novas formações e esta 

caracteriza a reestruturação da personalidade consciente infantil, Vigotski (1996), indica que a 

colaboração proporciona a origem imediata do desenvolvimento das propriedades individuais 

e internas da personalidade da criança. 

Enfim, para Vigotski (1991), desenvolvimento não é aprendizado, e esses 

processos não ocorrem simultaneamente, assim, o primeiro progride de forma mais lenta que 
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o segundo, pois é a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento. Desta sequência 

resultam, então, as zonas de desenvolvimento próximo, de tal forma que fornece a base para o 

desenvolvimento de vários processos internos e complexos no psiquismo das crianças, 

inclusive de novas aprendizagens.  

Portanto, por meio da ZDP é possível identificar os prazos ótimos de 

aprendizagem - processos imaturos, porém em vias de amadurecimento – para um grupo de 

crianças ou cada uma delas em determinados períodos.  

A criança na primeira infância (1 a 3 anos), por exemplo, tem uma dependência 

do campo visual-direto que exerce uma ampla influencia nas suas ações, sendo esta, uma 

particularidade peculiar da atividade consciente nesta fase. Assim, Vigotski (1996) considera 

que a relação sensório-motora, específica da faixa etária referida, é o primeiro elemento que 

caracteriza a consciência.  

Essa dependência da percepção visual-direta dificulta a criança desta etapa se 

envolver em situações que predominam a imaginação, fazendo com que suas ações estejam 

sempre voltadas para a realidade. Por isso, os jogos ficcionais, que requer o maior uso da 

criação infantil, aparecem de forma elementar somente no final da primeira infância 

(Vigotski, 1996).  

Dentro dessa perspectiva, Vigotski (1996) acredita que para entender a relação da 

criança com o novo ambiente, deve-se compreender o desenvolvimento da linguagem infantil, 

já que esta é considerada premissa para o desenvolvimento mais complexo dos processos 

psíquicos.  

A principal nova formação na primeira infância está vinculada a linguagem que 

procede através das relações sociais estabelecidas nesta fase, isto é, a colaboração que existe 

entre a criança e um sujeito mais experiente influi diretamente sobre o domínio da linguagem 

e consequentemente no processo de abstração e generalização por parte da mesma (Vigotski, 

1996). Esse processo admite não só a compreensão da relação entre homem e objeto, como 

também a generalização verbal que lhe permite à interpretação lógica, assim, a concepção do 

objeto passa a abranger características além daquelas que lhe é diretamente perceptível, 

tornando maior o vínculo entre eles. 

A linguagem tem papel importante também na relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem, especialmente na formação do pensamento. A princípio, a linguagem tem 

função apenas de comunicação para a criança. Somente mais tarde, quando ela internaliza a 

fala, passa a ter uma função interna, ou seja, de organizar o pensamento da criança.  
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Segundo Vigotski (1996), ao formar a linguagem, tem origem na primeira 

infância a estrutura sistêmica e semântica, apontado por ele como o sinal mais formidável e 

positivo dessa fase. Pela primeira, entende-se a inter-relação das funções psíquicas de forma 

recíproca, formando um sistema. A segunda tem caráter generalizado, sendo esta, uma forma 

especial e complexa de observar e considerar as coisas ao seu redor, logo, não é baseada em 

uma percepção isolada, mas sim global; retrata todas as funções da consciência. Vigotski 

(1996) destaca que as crianças pensam geralmente com percepções generalizadas e que o 

significado da palavra, para a mesma, envolve esta percepção. Entretanto, é através da 

estrutura sistêmica da consciência que é constituída a percepção da realidade. 

Dentro dessa perspectiva, Vigotski (2001), pondera a linguagem – que tem origem 

na atividade humana – como ponto de partida à procedência de outros processos psíquicos de 

extrema importância para a criança, dentre eles, a percepção que contribui na tomada de 

consciência da realidade circundante. A memória e o pensamento que atuam em reciprocidade 

sendo que a primeira assume uma colocação considerável na primeira infância devido ao seu 

caráter de organização de outros processos psíquicos e manifesta precisamente no ato da 

percepção. Na criança, a memória determina o nível do seu pensamento e este está 

relacionado com a reconstrução de todas as funções psíquicas, principalmente da percepção, 

em que a criança passa a ter consciência lógica, generalizada. O pensamento de uma criança 

pequena é diferente da criança mais velha, pois enquanto a primeira se sustenta na sua 

experiência e na memória para pensar, a segunda ao contrário, pensa para se recordar.  

O autor supracitado considera que as formações novas podem determinar a 

essência de cada idade. A sequência das etapas da idade é composta por períodos estáveis e 

críticos que se alternam. Os períodos estáveis são compostos pelo Primeiro ano (2 meses a 1 

ano), Primeira infância (1 a 3 anos), Idade pré-escolar (3 a 7 anos), Idade escolar (8 a 12 anos) 

e Puberdade (14 a 18 anos). Os períodos críticos (crises) implicam numa reestruturação na 

consciência que vai criar novos interesses, necessidades e atitudes em relação à atividade 

(Vigotski, 1996).  

Vigotski (1996) integra a crise no período de desenvolvimento e considera este 

momento como àquele em que ocorrem severas e importantes mudanças, deslocamentos, 

alterações e rupturas na personalidade da criança.  

Contudo, o autor ressalta que o desenvolvimento infantil é uma das formas 

complexas de vida e isso implica em conter processos de redução e extinção de tal forma que, 

a manifestação do novo supera o velho por incorporação. Esses processos referidos estão 

ligados a todos os períodos críticos, porém, não interrompe a criação, assim como, produzem 
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processos construtivos. Nesse sentido Vigotski (1996) enfatiza a importância dessa fase no 

desenvolvimento da personalidade quando cita que  

La investigación en realidad demuestra que el contenido negativo del desarrollo en 

los períodos críticos es tan sólo la faceta inversa o velada de los câmbios positivos 

de la personalidad que configuran el sentido principal y básico de toda edad crítica 

(p. 250). 

 

A essência da crise está na reestruturação da vivencia interior, e 

consequentemente essas mudanças que ocorrem com a criança vão definir a sua relação com o 

mundo externo. As crises podem ser divididas em: Crise pós-natal, Crise de 1 ano, Crise de 3 

anos, Crise dos 7 anos, Crise dos 13 anos e Crise dos 17 anos (Vigotski, 1996). A propósito, 

neste trabalho será abordada apenas a crise dos 3 e 7 anos, de forma breve, pois são estas que 

correspondem aos interesses deste estudo. 

Na crise dos três anos, de acordo com Vigotski (1996), ocorrem quatro tipos de 

sintomas. O primeiro é caracterizado pelo negativismo, definido como o comportamento 

negativo da criança em relação ao que o adulto lhe propõe. O segundo se refere à teimosia que 

é a exigência da criança sobre algo, mas não apenas pelo seu desejo e sim pela sua opinião 

que, segundo ela, não pode ser contestada.  O terceiro trata-se da rebeldia, um ato impessoal 

que é dirigido às normas educativas que são impostas as crianças, levando-a ao 

descontentamento expresso por gestos e palavras depreciativas. O último e quarto sintoma é a 

insubordinação, que a criança quer ser independente e agir sozinha. As características típicas 

desta etapa demonstram alteração na personalidade e atitude com o meio social, tendo em 

vista que muitos desses comportamentos não eram observados na criança antes do período da 

crise, ou se apresentavam com intensidade muito menor. 

A crise dos sete anos é marcada pelo período da perda da espontaneidade que 

ocorre justamente por não diferenciar suficientemente sua vida exterior da interior. 

Caracteriza-se por um comportamento forçado, não sendo natural da criança. Entretanto, 

nessa etapa as experiências fazem sentido para elas, formando novas relações que estão 

vinculadas às primeiras generalizações infantis das experiências e sentimentos (Vigotski, 

1996). 

Entender as necessidades e incentivos que influenciam as ações da criança é 

primordial para a compreensão do avanço de um estágio do desenvolvimento. Assim se faz 

pertinente conhecer a singularidade das brincadeiras, concebido por Vigotski (2002) como 

uma atividade peculiar da criança que surge para suprir suas necessidades, bem como a 

principal fonte de desenvolvimento nessa fase.  De acordo com o autor, não se pode entender 
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que a criança brinca motivada pelo prazer, pois, além de existirem atividades que são mais 

prazerosas que o brincar, essa última nem sempre ocasiona prazer.  

Na primeira infância (1 a 3 anos) a criança tende a satisfazer seus desejos de 

imediato, mas se eventualmente seus anseios não forem supridos ela possivelmente 

apresentará reações desagradáveis. Contudo, geralmente nesse período, ao ser distraída e 

tranquilizada, a criança esquece seu desejo.  

A dificuldade de envolver uma criança na primeira infância em situações 

predominantemente imaginárias (ou seja, criar outras possibilidades para uma dada situação 

diferente do que ela vê) é justamente pela sua dependência da percepção visual direta, de 

modo que a criança é incapaz de agir e, simultaneamente, abstrair as restrições impostas pelo 

ambiente; é como se os objetos indicassem a ação da criança. Nesse sentido, pode-se dizer 

que o incentivo e motivo para a realização da atividade infantil, nessa faixa etária, estão 

basicamente relacionados à percepção do objeto, de tal forma que, a ação da criança não 

apenas é influenciada pelas propriedades dos objetos como subordinada ao seu significado 

(Vigotski, 2002). Partindo dessa reflexão a percepção é inerente ao significado.   

Ao contrário, no estágio pré escolar (3 a 7 anos) surgem desejos que não são 

esquecidos e nem realizáveis imediatamente, assim, o comportamento da criança muda 

quando novas possibilidades para satisfazer os desejos e necessidades podem ser elaborados. 

Essas possibilidades de atender tais necessidades e desejos, Vigotski (1991) denomina de 

ilusória ou imaginária. A imaginação é um processo psíquico que no contexto do brincar, 

oferece uma característica peculiar a ele. Nele a criança cria uma situação imaginária e, por 

conseguinte, encontra o “mundo” diretamente acessível a ela, onde seus anseios podem ser 

alcançados, já que no “mundo real” muitos desejos não podem ser atendidos. Ao entender 

esse processo, somos capazes de compreender o desenvolvimento infantil, que transcorre de 

um estágio a outro, pois, “todo avanço está conectado com uma mudança acentuada nas 

motivações, tendências e incentivos” (Vigotski, 1991, p. 121). 

Nesse sentido, para a criança criar esse “mundo” imaginário a partir da 

brincadeira, depende diretamente do uso da imaginação. A imaginação é considerada por 

Vigotski (1991) como uma forma de atividade consciente, específica do ser humano, sendo 

por meio desta, que a criança aprende a agir na esfera cognitiva. Na brincadeira a princípio, a 

situação imaginária é explicita e as regras são ocultas, e posteriormente, se desenvolve para 

uma situação imaginária oculta e regras explícitas. Esse processo caracteriza a evolução da 

brincadeira infantil. 
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A brincadeira tem início na primeira infância de forma a reproduzir uma situação 

vivenciada. Nesta fase a brincadeira é mais influenciada pela memória da criança do que a 

imaginação propriamente dita. Um exemplo clássico de brincadeira nesse período é a 

representação de papéis, como brincar de casinha. A partir das vivencias memorizadas, sejam 

elas diretamente experienciadas pela criança ou observada em outras situações (colegas, 

vizinhos, pela TV, histórias, etc) ela cria a situação em que desempenha um papel (ser a mãe, 

o pai, filho, etc.). Esse desempenho é orientado por um conjunto de regras que a criança 

entende que faz parte do “personagem” que representa.  

Na idade pré escolar, a criança atinge o ápice do pensamento abstrato na infância, 

sendo capaz de entrar em situações ilusórias e construir sua própria brincadeira utilizando 

objetos, independente do seu significado real, na qual é subordinado à ação na esfera 

cognitiva. A representação de papéis continua, mas agora o uso da imaginação é mais livre, 

apesar de ainda depender das experiências vivenciadas pela criança.  

Já na idade escolar, a brincadeira não desaparece, mas passa a ter uma 

característica de mediação nas atitudes da criança para com a realidade, de modo que as 

situações do jogo podem de alguma forma ser comparadas àquelas da realidade. O ganhar ou 

perder, a cooperação com o colega, desafios, estratégias, entre outros, são exemplos que 

ilustram a recente afirmação. Eles são denominados por jogos puros com regras, sendo que 

nele, a criança está voltada para alguma finalidade, de modo que o resultado é a motivação 

para a prática. Sua essência está, principalmente, no comando das regras em relação à 

imaginação. Uma forma de atividade particular dessa fase, Vigotski (2002) nomeia de jogos 

atléticos, isto é, jogos que se podem ganhar ou perder. Pode-se dizer que o objetivo final do 

jogo determina o sentido das ações da criança e, por conseguinte, a atitude afetiva da mesma 

em tal circunstância. Como por exemplo, quando brinca de pega-pega, vencer (não ser pego) é 

tanto o objetivo final do jogo como um incentivo para a realização. A partir desse jogo, 

podemos perceber que há o predomínio das regras, porém, a situação imaginária é promovida 

quando se confere aos participantes personagens como gato – pegador – e o rato – fugitivo.  

Portanto, a infância, apesar dos processos aos quais perpassam o brincar, sempre será marcada 

por circunstâncias que requer o uso da imaginação.  

Por conseguinte, o brincar influencia significativamente no desenvolvimento 

infantil, pois, ele depende prioritariamente das tendências e emoções internas da criança, de 

tal forma que, sua ação independe daquilo que vê, diferente de uma criança muito pequena, no 

qual os objetos externos que influenciam suas ações.  
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Sendo assim, a imaginação orienta o comportamento da criança para uma situação 

além da percepção imediata e influência dos objetos, prevalecendo dessa forma, o significado 

lúdico atribuído. Logo, no brincar o pensamento, que é determinado pelo significado, está 

separado dos objetos, transferindo estes, de uma posição dominante para subordinada. 

Entretanto, no início, a criança precisa de um pivô para conseguir separar o pensamento do 

objeto, ou seja, quando ela imagina um cavalo, ela utiliza-se do pivô (cabo de vassoura) para 

reproduzir ações como se fosse um cavalo real. Por outras palavras, no brincar a criança 

submete um determinado objeto a outros significados, dependendo do contexto da 

brincadeira, no sentido de auxiliar no processo de dissociação entre objeto e significado, ou 

seja, que a ação exercida no cavalo real pode ser executada sem o cavalo real, com e até sem 

outro objeto. 

 Vigotski (2002) ainda ressalta a importância do brinquedo no sentido da criança 

aprender a controlar seus desejos e cumprir regras impostas não pelos objetos, mas por suas 

apropriações, por exemplo, ao brincar de casinha, se a bala representar o travesseiro da 

boneca, ela não vai chupar a bala mesmo que ela tenha vontade, pois naquele momento, a bala 

tem outro significado.  

De acordo com o autor supracitado, no brincar, a criança também é capaz de fazer 

mais do que ela pode compreender. Isso é explicado pela relação entre significado e ação, em 

que esta passa a ser subordinada a aquele, então, a criança confere um determinado 

significado a sua ação de modo a utilizá-lo como um substituto da ação real. Esse fato pode 

ser exemplificado quando a criança age como se cavalgasse em um cavalo real, ou quando ela 

coloca a boneca para dormir sobre a bala como se realmente fosse o travesseiro. As ações da 

criança correspondem ao significado que ela atribui e não a função do objeto na realidade, por 

isso, a ação da criança, quando atribuída de significado, não necessariamente precisa do 

objeto, basta imaginá-lo. 

Dentro dessa perspectiva, considera-se que o brincar cria a situação de 

desenvolvimento próximo da criança, de forma a dominar todas as tendências que as crianças 

precisam para se desenvolver. Esta colocação pode ser compreendida quando Vigotski (1991) 

menciona que  

a ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das intenções 

voluntárias e a formação dos planos da vida real e motivações volitivas – tudo 

aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no mais alto nível de 

desenvolvimento pré-escolar (p. 117). 

 

Podemos dizer que a imaginação se trata de uma atividade na qual o homem 

coloca em prática parte da dimensão cognitiva destinada à criação. A experiência vivenciada 
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permite ao nosso cérebro não apenas armazenar e reproduzir, mas também fazer a 

combinação e reelaboração da mesma para, dessa forma, dar espaço a criação. A imaginação 

é, portanto, a atividade criadora do homem. 

Vigotski (2009) entende por “atividade criadora do homem, aquela em que se cria 

algo novo” (p. 11). Assim o autor supracitado menciona duas formas de atividade. A primeira 

denomina-se atividade reconstituidora ou reprodutiva que está relacionada com a capacidade 

psíquica em armazenar as experiências no sentido de facilitar a reprodução das mesmas. A 

outra forma de atividade é designada combinatória ou criadora, definida como a capacidade 

do cérebro em combinar e reelaborar experiências anteriores suscitando novas circunstâncias 

e condutas.  Essa forma de criação, advinda da capacidade psíquica do homem em combinar e 

reelaborar, é denominada pela psicologia de imaginação ou fantasia. 

A complexidade da imaginação faz dela um processo singular em cada período da 

infância, logo, cada criança possui uma característica de criação que está ligada ao acúmulo 

de experiência. Assim, Vigotski (2009) determina que para compreender a construção desse 

processo é necessário explicar a relação entre imaginação e realidade no comportamento 

humano.  

Existem quatro principais formas de relação entre a imaginação e a realidade. A 

primeira determina que a atividade criadora esteja intimamente relacionada à experiência 

anterior do indivíduo, neste sentido, a experiência constitui o material que o psiquismo 

utilizará para construir a imaginação, portanto, quanto maior, mais rico e diversificado ele for, 

mais elementos estarão dispostos para a criação. Por exemplo, quanto mais vivência, 

percepção visual e auditiva a criança tiver do mundo, maior será sua experiência em relação a 

objetos, imagens, sons etc., e, portanto, maior será o material que sua memória disporá para 

reelaborar e criar.  

A segunda se refere diretamente ao produto final da imaginação e um fenômeno 

complexo da realidade, de tal forma que, se na primeira forma de relação entre a atividade e 

realidade a experiência sustentava a imaginação, nesta, a imaginação sustenta a experiência. 

Um exemplo clássico é quando uma criança conta algo de sua experiência em uma viagem 

para outra que nunca vivenciou e não conhece o lugar. Assim, ao descrever uma cena, ou um 

lugar específico, ela irá explorar da sua capacidade de criação para conseguir imaginar o que 

o colega narrou.  

A terceira forma de relação entre a imaginação e a realidade reside em dois 

momentos distintos. Em um deles a emoção se manifesta influenciando a fantasia, 

denominada, lei do signo comum. Por exemplo, quando vestimos uma roupa de determinada 
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cor que representa as emoções de alegria, tristeza, e outros. Ou ainda, quando ouvimos uma 

música e ela nos faz sentir mais animados e alegres. Os sentimentos apresentam expressão 

tanto externa, que se reflete no corpo, como interna, que se trata da seleção de ideias, 

imagens, emoções e impressões. Esta pode ser exemplificada, quando uma pessoa está no 

escuro, ao sentir medo e insegurança, começa a “ver” a imagem de uma pessoa ou um animal 

que não transpõe nada além da sua imaginação diante do sentimento de medo.  

A quarta e última forma de relação, diz respeito a uma construção da imaginação 

que nunca foi vivenciada e não corresponde a nenhum objeto existente, ou seja, algo 

completamente novo que poderá adquirir um formato concreto se tornando um objeto, a partir 

da imaginação cristalizada, que influenciará no mundo. Um exemplo claro desta, é quando o 

homem tem ideia de algo para alguma finalidade dos seus interesses e da vida a sua 

imaginação, isto é, faz tornar concreto para sua utilidade, uma máquina ou instrumento, por 

exemplo.  

Sobre as formas de manifestação da imaginação ao longo do desenvolvimento do 

indivíduo, a criação típica da primeira infância e principalmente da idade pré-escolar é o 

desenho, não ao acaso, mas, por ele representar a possibilidade da criança se expressar por 

meio de algo que domina. Esse domínio está relacionado com o controle que a criança tem 

sobre a atividade. Dentro desse contexto, podemos dizer que o desenho é uma atividade 

particularmente comum entre a primeira infância e período pré escolar, pois, atende aos 

interesses e necessidades da criança. Já no início da idade escolar desaparece o interesse pelo 

desenho, sendo que, de todas as formas de criação, a literária e a verbal são as mais 

peculiares.  

Podemos dizer a partir das obras estudadas de Vigotski que as atividades mais 

expressivas da primeira infância são os jogos de papéis elementares e o desenho; já na fase 

pré-escolar tais atividades estão relacionadas tanto com o jogo de papéis propriamente dito 

quanto o desenho. 

 Provavelmente as atividades da primeira infância são reproduções vinculadas 

diretamente às impressões vivenciadas, advindas especialmente da percepção, embora tenha 

presença elementar da imaginação. Na idade pré escolar as atividades estão vinculadas as 

ideias da criança, que não necessariamente está ligado ao que ela experienciou diretamente 

(pode estar relacionado com algo que viu ou foi experienciado por outro).  Assim, apesar de 

serem atividades aparentemente semelhantes, elas carregam características da etapa que a 

criança está inserida, de tal forma que em cada período se tornam mais complexas e 

elaboradas. 
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Na fase posterior, escolar, as principais atividades são os jogos puros com regra e 

a criação literária. É importante ressaltar que independente da fase que a criança está inserida, 

as atividades lúdicas, particularmente, perpassam tanto por regras quanto pela situação 

imaginária, contudo, são diferenciadas por uma sobressair em relação à outra. 

A importância do brincar está no fato de promover mudanças qualitativas no 

processo psíquico da criança e por contribuir no seu desenvolvimento integral. Portanto, 

compreender as formações novas que o brincar provoca na dimensão psíquica da criança, é 

importante para àqueles que entendem essa atividade como algo fortuito na vida da mesma. 

Logo, o brincar deve ser entendido, principalmente na educação infantil, como recurso 

pedagógico, pois, proporciona à criança o conhecimento e o domínio de uma área mais ampla 

da realidade circundante e ao mesmo tempo, se apresenta como um suporte essencial para o 

desenvolvimento psíquico na infância. 

Vigotski compreende o brincar como uma atividade peculiar da criança, que surge 

exatamente para inserir a mesma no mundo que não é diretamente acessível a ela. A partir de 

uma determinada etapa do desenvolvimento a criança quer agir por si só e em contrapartida 

surge um conflito entre os seus desejos imediatos com aqueles que realmente podem ser 

realizados. Para superar esse obstáculo a criança brinca, ou seja, faz uso da sua imaginação, 

coloca a fantasia em prática e dessa forma, soluciona seus anseios que na realidade seriam 

impossíveis de serem concretizados.  

Sendo assim, o brincar atua na ZDP da criança contribuindo para o surgimento 

das formações novas de tal forma que, através da fantasia a criança, se apropria do mundo; 

explora a possibilidade de criação, pois, no brincar ela abstrai o significado real do objeto para 

explorá-lo através de suas ideias; e, aprende a controlar o seu comportamento através das 

regras que são impostas por ela mesma, a partir das experiências que tem sobre/no o mundo.  

O brincar de acordo com Vigotski possui dois momentos distintos em que no 

primeiro as regras são implícitas e a imaginação é explícita, possibilitando a criança 

representar papéis, seja da vida real ou fictícios. Esse primeiro momento, de acordo com o 

desenvolvimento psicológico da criança, evolui necessariamente para o segundo, que se refere 

a jogos de regras em que estas são predominantes e a imaginação se torna latente.  

Mesmo ressaltando a relevância do brincar na infância, Vigotski (1991) não o 

considera como atividade predominante, pois, a ação da criança no brinquedo é diferente da 

sua ação na vida real. No primeiro a ação está subordinada ao significado, já na vida real a 

ação é que domina o significado. O exemplo do brincar no cavalo de pau ilustra esta 

afirmação; na brincadeira, o cabo da vassoura representa um cavalo propício a realização do 
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ato cavalgar, ao finalizar a brincadeira e retomar a realidade, o objeto volta a ser apenas um 

cabo de vassoura e suas ações correspondem a tal função. No entanto, o autor ressalta que a 

brincadeira promove mudanças significativas no processo de desenvolvimento.   

Portanto, é através das brincadeiras que a criança avança de um estágio a outro do 

desenvolvimento, passando a conhecer o mundo, a si mesma, e os outros, de tal forma que 

promove o desenvolvimento da linguagem e de outros processos psicológicos complexos. Por 

outras palavras é pelo brincar que a criança apreende, sobretudo, a conduta humana e, ao 

mesmo tempo, adquire o controle sobre seu próprio comportamento, pois, mesmo quando a 

imaginação prevalece há regras ocultas, de modo que toda ação está subordinada a 

determinados significados. Igualmente, é por meio de tais atividades que a criança se apropria 

dos objetos, dos seus significados e aprende a dissociá-los, assimilando, dessa forma, o 

pensamento lógico.  

 

 

4.1. AS CONTRIBUIÇÕES VIGOTSKIANAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

A partir das considerações de Vigotski sobre a importância das brincadeiras para o 

desenvolvimento no período pré escolar, entende-se que tal atividade é a chave para a criança 

se apropriar e dominar o conteúdo proposto pelo professor de EF, assim como, ampliar a 

ZDP.  

Nesse sentido, a EF tem papel fundamental no desenvolvimento da criança, pois, 

os jogos e brincadeiras fazem parte dos seus conteúdos a serem trabalhados no ambiente 

escolar. Se o conhecimento é apropriado pela criança por meio das brincadeiras, logo, quanto 

mais intencional e direcionada forem tais atividades, com mais propriedade a criança vai 

aprender e se desenvolver. Assim, os jogos e brincadeiras devem ser apresentados não apenas 

como conteúdo, mas como recurso pedagógico que permeia todas as manifestações da cultura 

corporal. 

Conhecer a evolução pela qual perpassa o brincar (imaginação explícita e regras 

ocultas progride para regras explícitas e situação imaginária latente) possibilita o professor de 

EF escolher quais as brincadeiras são as mais adequadas para cada etapa do desenvolvimento, 

de tal forma a garantir a ampliação da ZDP e a consolidação da aprendizagem.  

Entender a relação entre situação imaginária e regras permite o professor 

promover situações em que não apenas a capacidade reprodutora e criadora da criança se 
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desenvolva, mas que a mesma adquira cada vez mais o controle da própria conduta. Se o 

desenvolvimento humano está associado a capacidade de fazer determinadas escolhas e 

dominar o próprio comportamento, é “brincando” que a criança consegue tais possibilidades.  

É baseado nessas considerações que o conteúdo da EF se justifica na educação 

infantil, não exclusivamente por abordar e ter como conteúdo as brincadeiras, mas por ser 

uma área do conhecimento, construída historicamente, que retrata diferentes culturas 

corporais.  

Conhecer as características da criança e o seu desenvolvimento é condição para o 

processo pedagógico. Neste sentido, a proposta de Vigotski também oferece significativas 

contribuições para a ação pedagógica do professor de EF, pois o autor apresenta subsídios que 

permitem o mesmo compreender a formação do indivíduo, assim como o processo de 

desenvolvimento, adquirindo um olhar crítico na ação educacional. Apenas dessa forma, o 

professor é capaz de ultrapassar o imediatamente perceptível e por meio das várias atividades 

propostas em aula, as quais ilustram também as relações humanas, o aluno passa a ser 

entendido como sujeito na busca da construção de uma consciência corporal e não de uma 

prática ditada no sentido de moldurar este corpo que está em constante transformação social, 

histórica, política e cultural. 

Quando o professor de EF propõe uma atividade, ele deve valorizar quais os 

conceitos estão sendo passados para a criança e qual a melhor forma para fazê-la 

compreender. Nesse sentido, entendemos que o professor deve mediar a relação da criança no 

mundo, assim como, os conceitos que vão se formando. Com isso a EF escolar pode e deve 

ser base para construções e reconstruções provocadas pelo aluno em contato com o outro e 

com o mundo, vividas de corpo inteiro. 
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5. DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E ATIVIDADES LÚDICAS PARA 

LEONTIEV 

 

 

Alexis N. Leontiev nasceu em 1903 na cidade de Moscou e faleceu em 1979. 

Leontiev, Vigotski e Luria trabalhavam juntos e compunham a troika. O referido autor foi 

membro da Academia Soviética de Ciências Pedagógicas e doutor honoris da Universidade de 

Paris. Assim como Vigotski, Leontiev criticava as concepções mecanicistas do 

comportamento, e teve como base das suas pesquisas a teoria marxista. Os estudos do autor 

soviético eram direcionados, especialmente, para as relações entre o desenvolvimento do 

psiquismo e a cultura, defendendo a natureza sócio-histórica do homem, que tem a 

aprendizagem como um dos processos importantes. 

A aprendizagem no homem é um processo qualitativamente mais elaborado com 

sua humanização, isto é, com a aquisição dos processos psíquicos que possibilitam ao homem 

romper com o imediatamente perceptível e agir de forma teleológica na realidade, tendo a 

consciência como processo mais complexo.  

Leontiev (1978) considera a consciência como um processo psíquico superior que 

caracteriza a evolução humana. A consciência é capaz de discriminar, sem dissociar, as 

relações objetivas daquelas subjetivas, relações estas que são estabelecidas entre o homem e a 

realidade. O que permite tal distinção é o reflexo psíquico consciente, considerado como o 

produto das relações estabelecidas entre o homem e a realidade, de modo que o indivíduo é 

capaz de compreender o mundo para além da percepção imediata e se apropriar deste 

efetivamente. Todo esse processo é possível pelas construções socialmente elaboradas ao 

longo da história da humanidade e que propiciou no homem o surgimento dos processos 

psíquicos complexos, que permitem a apropriação da realidade considerando as mediações 

que constituem sua totalidade. 

De acordo com as palavras do autor, “a consciência é o reflexo psíquico da 

realidade, refratada através do prisma das significações e dos conceitos linguísticos, 

elaborados socialmente” (LEONTIEV, 1978, p. 88, grifos do autor). 

Assim, o homem se torna humano quando ele passa a discernir aquilo que vê 

daquilo que vive. Em consequência, passará a distinguir o mundo objetivo das impressões 

interiores, tornando possível o desenvolvimento da observação de si mesmo e da realidade em 

que está inserido (LEONTIEV, 1978). 
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Os componentes da estrutura da consciência são o conteúdo sensível, significação 

e sentido pessoal. O conteúdo sensível se refere às sensações, imagens perceptivas, 

representações. Ele é considerado o tecido material da consciência de tal forma que possibilita 

o reflexo psíquico da realidade tornar-se de fato consciente. Isto é, o conteúdo sensível 

permite a compreensão do mundo enquanto realidade, que existe, sobretudo, fora da 

consciência, tanto como estrutura objetiva quanto objeto de sua atividade.   

A significação é a generalização da realidade construída historicamente pelo 

homem, cristalizada e fixada na linguagem sob forma de conceitos. Isto quer dizer que o 

homem assimila, por meio da apropriação, as significações determinadas pelas gerações 

precedentes. Neste sentido admite-se à linguagem uma qualidade importante: veículo de 

significações. 

O sentido pessoal está conectado à significação, entretanto, o primeiro se 

manifesta no segundo. O sentido pessoal traduz a relação particular que o indivíduo 

estabelece com o meio, conferindo à consciência o reflexo da realidade sob forma 

individualizada e subjetiva. Este componente, comparado com os outros, sofre mais influência 

das emoções, afetos e sentimentos, por isso seu caráter singular e instável. 

O conteúdo sensível, significação e sentido pessoal estabelecem relações 

indissociáveis. As imagens perceptivas que constituem o conteúdo sensível são “traduzidas” 

pela significação, em que simultaneamente, essa imagem vai ocasionar algo particular para o 

indivíduo (sentido pessoal). Como por exemplo, ao olhar o computador, somente sei 

identificá-lo enquanto tal porque tenho uma imagem perceptiva desse objeto, que ao mesmo 

tempo, é significada nas/pelas relações sociais como um objeto que pode ser um instrumento 

de trabalho ou de lazer, que pode ser positivo ou negativo, revelando o sentido pessoal. 

A consciência deve ser compreendida como a dinâmica sucedida entre o mundo 

objetivo e subjetivo, ou seja, o movimento recíproco entre conteúdo sensível, sentido pessoal, 

significações e as relações estabelecidas com o mundo.  

É partindo desta concepção que Leontiev (1978) aponta o trabalho como principal 

precursor à consciência do homem, denominado como um “processo que liga o homem a 

natureza, o processo de ação do homem sobre a natureza” (p.80) e que pode ser caracterizado 

por dois elementos interdependentes. O primeiro é a fabricação de instrumentos e o uso 

destes. O segundo refere-se à condição da execução de atividade comum coletiva, de forma a 

estimar não apenas as relações do homem com a natureza, mas também com outros indivíduos 

da sociedade. 
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Dessa forma Leontiev (1978) aponta a necessidade de se fixar as aquisições do 

homem no decorrer da sua história, porém, elas não poderiam ocorrer sob o efeito de herança 

biológica. Então, foi por uma forma absolutamente particular da sociedade humana que estas 

aquisições se fixaram: “a dos fenômenos externos da cultura material e intelectual” (p. 283, 

grifo nosso). Por outras palavras, com o passar do tempo, a construção sócio histórica e a 

produção de objetos culturalmente elaborados pela humanidade precisava ser transferida de 

geração para geração, entretanto, não sob forma de hereditariedade, mas pela apropriação da 

cultura acumulada. Sendo assim, é importante destacar que esse processo de apropriação ou 

de “aquisição” contribuiu de forma significativa na criação de novas aptidões e novos 

processos psíquicos no homem. 

Nesse sentido, para Leontiev (1978), a primeira condição fundamental para o 

processo de apropriação é a atividade, já a segunda se refere à comunicação. Para o referido 

autor, não se denomina por atividade qualquer tarefa desempenhada, mas apenas aquilo que 

tem sentido para o indivíduo que a realiza, mesmo que ele (o sentido) não seja consciente. 

Este sentido está diretamente relacionado com o motivo e o objetivo que leva a pessoa a agir. 

Leontiev (1981) reafirma essa concepção quando cita que [...] la actividad no es una reacción, 

así como tampoco un conjunto de reacciones, sino que es un sistema que posee una estructura, 

pasos internos y conversiones, desarrollo (p. 66). Portanto, 

A actividade é uma unidade não aditiva de vida material, corpórea, do sujeito 

material. No sentido estrito, isto é, no plano psicológico, é uma unidade de vida, 

mediatizada pela reflexão mental, por uma imagem cuja função real é reorientar o 

sujeito no mundo objetivo (LEONTIEV, 1980, p. 51, grifos do autor).  

 

A atividade busca satisfazer as necessidades humanas, e é mediada pelo reflexo 

psíquico, de tal forma que possibilita a imagem do objeto transferir-se para o plano subjetivo, 

assim como, a imagem do plano ideal se tornar objeto material. Tal peculiaridade da 

consciência permite o indivíduo agir no mundo.  

Essa relação prático-objetiva do indivíduo para com o objeto só é possível pelo 

surgimento da consciência que segundo Leontiev (1980), tem origem no homem por meio do 

trabalho coletivo.   

A reflexão do homem a respeito do mundo objetivo não é dada por influências 

externas como se o indivíduo estivesse passivo frente aos objetos, mas pela relação entre eles 

– sujeito e objeto. A atividade, enquanto mediadora desta relação, é controlada no primeiro 

momento pelo objeto, isto é, pelo contato prático entre o sujeito e a realidade objetiva 

respeitando suas propriedades, ligações e relações independentes, e no segundo momento é 

controlada pela imagem deste objeto, obtida como produto subjetivo da atividade que 
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comporta em si os conteúdos objetivos desta (LEONTIEV, 1980). Dessa forma, podemos 

dizer que para compreender a formação do psiquismo, é necessário entender a construção 

social do sujeito, ou seja, sua atividade própria.  

Com o surgimento da atividade, além da consciência, outros processos psíquicos 

foram formados a partir e/ou simultaneamente a ela. Pela atividade tipicamente humana ou a 

atividade vital (trabalho), as funções e aptidões do homem se desenvolveram. Embora o corpo 

em sua dimensão biológica possibilite o homem agir no mundo de forma diferente se 

comparada com os demais animais graças à filogênese, é pela ontogênese, ou seja, a 

apropriação da cultura historicamente acumulada, que este tem a possibilidade de 

efetivamente se humanizar, criando uma realidade humanizada. Isto quer dizer que o cérebro, 

só apresenta suas funções a partir da necessidade do homem, concretizada numa atividade. 

A atividade humana tem como característica constitutiva um objeto, ou seja, uma 

necessidade, sendo esta, o meio utilizado para distinguir uma atividade da outra. A 

necessidade, que é sempre objetivada, está vinculada com os motivos, que orientam a 

atividade. Dessa forma, Leontiev (1980) determina que não existe atividade sem motivo, mas 

este pode ser oculto e/ou subjetivo. Estes motivos podem se manifestar de forma material ou 

ideal. Além da necessidade e dos motivos, é necessário considerar as finalidades da atividade, 

isto é, qual o produto que vai (ou não) satisfazer a necessidade. 

A atividade tem como componente estrutural as ações e, portanto, aquela só existe 

sob forma destas. As ações são consideradas como “[...] processo que corresponde à noção de 

resultado que deve ser alcançado [...] (LEONTIEV, 1980, p. 55)”, logo, estão subordinadas a 

um objetivo (no sentido de finalidade) consciente.  

A ação é composta por várias operações e só ocorrem em atividades complexas e 

coletivas, estruturalmente polifásica e única. Assim, a partir da concepção de Leontiev (1980), 

entende-se por operações os meios utilizados para realizar uma ação, isto é, as condições para 

atingir uma determinada finalidade, nas quais se tornam automáticas e mecânicas de tal forma 

que não são necessárias reflexões na realização. 

Quando uma atividade perde seu motivo, ela se torna uma ação e passa a ter uma 

relação diferente com o mundo. Da mesma forma que a ação pode ganhar uma força 

motivante independente, capaz de gerar vários objetivos para desempenhá-la, então, surgirá 

uma atividade. Ainda, uma ação pode se tornar apenas uma operação para posteriormente 

concretizar diferentes ações. Um exemplo é quando as habilidades de ler e escrever ainda não 

estão plenamente desenvolvidas, sendo ações, inseridas numa atividade de estudo de ciências, 

de forma que pensar em como escrever as palavras, quais letras utilizar e a sequência das 
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mesmas são um objetivo em si mesmo. Quando tais habilidades são dominadas, tornam-se 

operações, em que as reflexões sobre como escrever e decodificar o que está escrito são 

substituídas pela compreensão do conteúdo a ser lido e escrito. Esses processos vão se 

modificando na atividade do homem, de acordo com as relações que são estabelecidas. Logo, 

o homem vai se apropriando do mundo e dos conceitos cristalizados, ora como atividade, ora 

como ação ou operação.  

A linguagem, outra condição para a apropriação da realidade, também tem origem 

pela/na atividade. A praticidade nas relações de trabalho e a necessidade de transmitir as 

descobertas ocasionadas e advindas dele provocou a origem da linguagem como meio de 

comunicação.  

A linguagem é uma forma particular de reflexo consciente da realidade que surge 

concomitante à consciência. No trabalho a função primordial da linguagem não estava 

direcionada apenas a comunicação, mas também fixar os significados do objeto, de forma a 

diferenciá-lo e generalizá-lo na consciência individual.  Nesse sentido, a linguagem é um 

importante meio para assimilar e se apropriar desses conceitos historicamente determinados. 

Assim, a “aquisição da linguagem é o processo de apropriação das operações de palavras que 

são fixadas historicamente nas suas significações” (LEONTIEV, 1978, p. 288).  

Como referido ao longo do texto, o mundo objetivo não está isolado do homem ou 

apenas diante dele, mas em constante relação que tem como mediação a relação entre os 

indivíduos. Contudo, essas relações caracterizam o princípio fundamental para o processo de 

aprendizagem do homem, ou seja, é pela aquisição da experiência que os indivíduos 

aprendem e desenvolvem. 

A experiência adquirida por meio das relações entre os indivíduos é considerada 

como a mais formidável, pois necessariamente requer a intervenção de outra pessoa, 

exatamente por se tratar de um processo que tem como característica a construção do 

conteúdo que está sendo aprendido. Leontiev (1967), ainda ressalta a importância da 

colaboração do indivíduo mais experiente no processo de aprendizagem e tem como 

referência os estudos de Vigotski relacionados à zona de desenvolvimento próximo (ZDP). 

A ZDP é entendida por Vigotski (1991) como 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independentemente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (p.112, [grifos do 

autor]). 
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Assim, Vigotski (1991) considera que aquilo que a criança consegue realizar com 

auxílio do outro está mais favorável ao seu desenvolvimento psíquico. A partir de tais 

considerações e levando em conta o que foi exposto sobre Leontiev, o desenvolvimento 

dentro da concepção do autor é compreendido pela capacidade do indivíduo em agir no/sobre 

o mundo de forma consciente, sendo impulsionado pelo processo de aprendizagem. 

Partindo dessa reflexão, a teoria histórico cultural determina que a educação se 

garante ao criar aptidões e características especificas que, a princípio são externas aos 

indivíduos, mas que se internalizam por meio da apropriação dos objetos da cultura. Para que 

isto ocorra, os indivíduos devem ter condições adequadas de vida e educação que lhes deem 

acesso à cultura historicamente acumulada (LEONTIEV, 1978). 

É dentro dessa perspectiva que Leontiev (1965) se fundamenta para proferir que a 

educação formal tem papel essencial no desenvolvimento psíquico da criança, embora não 

seja o bastante para garantir que ocorra um processo educativo eficaz. Para que isso suceda é 

importante que o educador reconheça as peculiaridades de cada etapa do desenvolvimento, 

pois neste processo incidem alterações, de tal forma que algumas características do psiquismo 

são extintas para ceder lugar a outras qualitativa e quantitativamente novas. 

Os diferentes processos que compõem o psiquismo – memória, pensamento, 

atenção, entre outros – se diferenciam em cada etapa tanto no aspecto qualitativo quanto 

quantitativo. Leontiev (1965) exemplifica esse fato da seguinte forma: uma criança pequena 

consegue memorizar com maior facilidade um verso se comparado a uma criança mais velha, 

embora esta última tenha capacidade de compreender elementos mais complexos e extensos 

do que a primeira. Isso exprime possíveis diferenças qualitativas entre a memória da criança 

em idade pré-escolar (3-6 anos) e escolar (7-11 anos), entretanto, não se pode dizer que uma é 

melhor que a outra.  

O desenvolvimento intelectual da criança está intrinsecamente relacionado com as 

intensas modificações qualitativas que ocorrem na sua personalidade. Apesar de serem 

diferentes umas das outras, é comum perceber determinada semelhança entre crianças da 

mesma idade, isso só é possível se elas vivem sob as mesmas condições históricas e sociais. 

Nesse sentido, Leontiev (1965) compreende que o desenvolvimento do psiquismo 

na criança é determinado pelas condições histórico culturais nas quais a mesma está inserida, 

levando em consideração a etapa que se encontra. Por outras palavras “la etapa del desarrollo 

no es ni absoluta ni predeterminada; más bien depende de las condiciones concretas del 

desarrollo y puede variar en concordância com las mismas (LEONTIEV, 1965, p. 48).” O 

professor deve reconhecer no processo de desenvolvimento da criança não apenas as 
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possibilidades já adquiridas, como também promover estratégias de evolução para a etapa 

posterior (LEONTIEV, 1965).  

Já sabemos que no decorrer da história do desenvolvimento humano, o processo 

de aprendizagem ocorreu pela apropriação da experiência pela atividade e linguagem. Essas 

aprendizagens se tornaram complexas e formaram outros processos psíquicos a partir do 

surgimento da consciência, permitindo o homem agir no mundo. Na criança, não é diferente. 

A linguagem também surge por meio de sua atividade, sendo que aquela perpassa por um 

processo gradativo que inicialmente é voltado para orientar sua atividade em relação à 

percepção dos objetos, passando a generalizá-los e analisá-los sob uma forma mais complexa 

que antes. Em seguida, quando a criança passa ter o domínio da linguagem, formam-se ações 

e operações intelectuais novas que, posteriormente, tendem a contribuir na formação de 

conceitos, assim como no mecanismo de interiorização das ações exteriores. 

Nesse sentido, sempre que houver a pretensão de construir ações mentais em uma 

criança, primeiro é necessário submetê-la a informações concretas, exteriores, no plano 

verbal, para enfim, a mesma interiorizá-las e torná-las ações intelectuais. Esse processo na 

criança é mediado pelas pessoas que estão ao seu redor, tendo na linguagem um meio 

fundamental para a realização de tal atividade.  

Ao analisar as relações da criança com o mundo, dois grupos devem ser 

considerados. O primeiro envolve as relações mais íntimas da criança, isto é, aqueles 

indivíduos que são ativos na sua vida e que exercem influência direta na relação estabelecida 

com o meio. O segundo grupo, o mais amplo, embora seja mediado pelo primeiro, se refere a 

todas as outras pessoas que a criança relaciona. Contudo, quando a criança entra na escola o 

segundo círculo de relações já não é mais dominado pelo primeiro. Este é determinado por si 

próprio e faz toda diferença na vida da criança. Nos dois grupos deve-se considerar as 

determinações históricas e sociais e o conjunto de mediações que os constituem, que com o 

avanço da sociedade, cada vez mais se amplia e complexifica. Na atualidade, por exemplo, 

são compreendidas como integrantes do segundo grupo as informações e culturas veiculadas 

nos diferentes meios de comunicação que a criança tem acesso, como rádio, televisão, redes 

sociais e sites. 

Leontiev (1965) expõe a importância do trabalho realizado em casa no que se 

refere tanto às atividades cotidianas que os mais velhos estabelecem para a criança, quanto a 

posição que ela ocupa na família, pois são questões que refletem na qualidade psicológica da 

personalidade infantil.  
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O autor defende que assim como é necessário compreender que foi a atividade 

vital (trabalho) que possibilitou o desenvolvimento das características tipicamente humanas 

ao longo da história da humanidade, para entender o processo de desenvolvimento da criança 

deve-se partir da sua atividade. Das várias atividades que a criança tem, é verídico que uma 

determinada atividade seja mais importante que outra, em dada etapa do desenvolvimento. 

Por outras palavras, algumas atividades não apenas são mais formidáveis como também 

determinantes no desenvolvimento apropriado da criança. Tais atividades são nomeadas por 

Leontiev (2010) como atividade dominante ou principal, definida como a “atividade cujo 

desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços 

psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio de seu desenvolvimento” (p. 

65). 

De acordo com Leontiev (1978) a atividade principal é caracterizada por três 

fundamentos. O primeiro deles se refere à forma na qual atividade aparece, de tal modo que 

na essência podem se distinguir novos tipos de atividade. O segundo é caracterizado pela 

manifestação de processos psíquicos particulares que podem não estar diretamente 

relacionados com a atividade dominante, mas que sofrem influência desta. O terceiro 

identifica as alterações na personalidade da criança que são afetadas por tal atividade. 

Para Leontiev (1978) a atividade da criança depende das condições históricas 

concretas em que está inserida, e dentro dessa perspectiva, admitimos que o processo de 

desenvolvimento do psiquismo na criança é determinado não por sua idade, mas pelo 

conteúdo, pelas condições que são fornecidas na realidade em que vive. Entretanto esse 

conteúdo tem uma sequência precisa e vinculada a idade da criança (LEONTIEV, 2010). 

A posição que a criança ocupa na sociedade varia de acordo com a etapa que ela 

está inserida e a organização social num dado momento histórico. Em outras palavras, cada 

etapa do desenvolvimento, as condições concretas determinam o conteúdo da atividade 

dominante de modo que esta sempre perpassa por um processo de modificação em que deixa 

de ser dominante e passa a não corresponder às reais possibilidades da criança, provocando 

assim, uma reorganização da atividade. 

Dessa forma, a passagem a uma nova atividade principal está relacionada às 

mudanças qualitativas, rupturas em resposta a uma necessidade interna da criança e que vai 

modificar sua posição na sociedade. A necessidade de dominar a realidade e suprir seus 

desejos de imediato deve corresponder as possibilidades da criança, caso contrário, surgem as 

contradições e a atividade passa de principal para complementar. 
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Dependendo de como este processo é conduzido surgem as crises – um ano, três 

anos, sete anos, adolescência e juventude -, que estão associadas à mudança de atividade que 

não se deu no tempo certo e que, portanto, as necessidades internas foram modificadas e suas 

tarefas não corresponderam com suas possibilidades.  

As transformações da atividade principal e consequentemente a mudança dos 

estágios de desenvolvimento, ocorrem pela relação entre os motivos compreendidos e os 

eficazes. Quando uma criança precisa fazer a lição de casa e não quer, os “motivos 

compreendidos” por ela, como fazer o dever para tirar uma boa nota ou para que seus pais 

fiquem felizes, não são suficientes para praticar tal ação. Entretanto, quando os pais 

condiciona o brincar depois que finalizar a lição, e a criança cumpre com a tarefa, denomina-

se o brincar, nessa situação, como “motivos eficazes. Com o passar do tempo os motivos que 

eram apenas compreendidos, podem se tornar motivos eficazes (LEONTIEV, 1978). Embora 

tenha utilizado este exemplo da nota como motivo eficaz para ilustrar uma situação que 

frequentemente ocorre nas escolas, precisa ser evitado no processo de escolarização, já que se 

defende que os motivos eficazes devem perpassar pelo estudo, aquisição de conhecimento e 

habilidades, caso contrário, o professor ensina ou reforça para a criança que se deve estudar 

apenas para tirar notas, ou ter outros ganhos secundários que não são efetivamente 

importantes no processo de desenvolvimento ou ainda que não fazem parte do processo 

educacional.  

Na idade pré-escolar a atividade principal da criança é a atividade lúdica, 

entretanto, o que lhe confere tal singularidade não está relacionado ao tempo que ocupa dentre 

as atividades infantis, mas as significativas alterações que provocam no desenvolvimento 

psíquico da criança preparando-a para um nível mais elevado do desenvolvimento.  

A especificidade da atividade lúdica consiste basicamente pelo seu alvo se 

concentrar no processo e não no resultado da atividade. Leontiev (2010) ainda ressalta que 

essa característica se aplica a qualquer etapa desta atividade, embora esta perpassa por uma 

evolução na qual o brincar de uma criança no período pré-escolar é bem diferente daquele na 

idade escolar e na fase adulta. De acordo com o autor supracitado, a motivação das atividades 

lúdicas é “competir, não vencer” (p.123), e quando o vencer se tornar o motivo principal o 

brincar deixa de ser caracterizado enquanto tal. 

A atividade lúdica nesta etapa surge da necessidade que a criança sente em agir no 

mundo adulto em contraste com suas limitações, por isso ela substitui os objetos por aqueles 

mais acessíveis a ela. O que caracteriza o lúdico na atividade é a substituição de um objeto 

por outro, mesmo quando o significado do primeiro é bem distinto do segundo. Um exemplo 
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é o cavalo que pode ser substituído por um cabo de madeira. Assim, Leontiev (2010) 

considera os seguintes aspectos: a atividade é o montar a cavalo; a ação não se trata de montar 

em algo qualquer, mas em um cavalo e a operação se refere a como a criança irá segurar o 

objeto (cabo de madeira), respeitando suas propriedades físicas, mas de acordo com a ação de 

cavalgar.  

Por outras palavras, a característica da ação na atividade lúdica sempre 

corresponde à uma proposta extraída da vida real; já a operação equivale ao objeto 

propriamente dito, que apesar de ser submetido a situações imaginárias, são necessariamente 

reais e a ação da criança sobre ele sempre atende as propriedades estáveis do objeto, dado pela 

operação. 

Portanto, o que é refletido na consciência da criança é, sobretudo, um objeto real, 

submetido a ações reais, ou seja, a criança sabe que ela está atuando com um cabo de madeira 

e reproduz ações reais de acordo com as características daquele objeto, entretanto, ela usa a 

imaginação para atribuir a ele o sentido que necessita para aquele determinado momento. 

Tal separação entre ação e operação, e consequentemente, entre significado e 

sentido caracterizam a ludicidade nesse processo e assim Leontiev (2010) esclarece: 

a ruptura entre sentido e significado de um objeto no brinquedo não é dada 

antecipadamente, como um pré-requisito da brincadeira, mas surge realmente no 

próprio processo de brincar.  Isso é demonstrado pelo fato indubitável, 

experimentalmente estabelecido, de que uma criança não imagina uma situação de 

brinquedo quando ela não está brincando (p. 128). 

Leontiev (2010) propõe diferenças que distinguem os vários objetos de brinquedo. 

O primeiro deles são os brinquedos de largo alcance – varas, blocos – que podem assumir 

várias ações no brincar. O segundo, objetos ou brinquedos especializados, subdividem-se em 

aqueles que possuem função fixa – um acrobata balançando na barra fixa –; aqueles não 

possuem função fixa; e brinquedos mecânicos – carros com motor, trens elétricos, outros. 

Dentro dessa perspectiva, a forma e a característica do brinquedo dependem do 

período que a criança está inserida. Segundo Leontiev (1965), no início da idade pré-escolar, 

por volta dos 3/4 anos, a criança já é capaz de reconhecer os objetos e manipulá-los de acordo 

com seu significado. Já fala fluidamente e compreende com interesse histórias e contos 

infantis. Ao contrário do que ocorre na primeira infância (1-3 anos), a atividade da criança em 

idade pré-escolar já não está orientada pela percepção imediata, mas pelas ideias da mesma, 

no plano da imaginação. De acordo com Leontiev (2010), “a criança penetra num mundo mais 

amplo, assimilando-o de forma eficaz” (p.59). 
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Na primeira infância a brincadeira é um processo secundarizado, que não apenas 

dependente dos objetos circundantes como também é subordinado a eles. Já a idade pré-

escolar é marcada pela descoberta das inúmeras possibilidades de atividade humana, e a 

criança anseia desempenhá-las. Tudo aquilo que lhe é apresentado torna para ela uma 

necessidade de agir, e ao mesmo tempo, colocar em prática sua imaginação. Logo, nesse 

período sucede o que Leontiev (1965) denomina de contradições, na qual a criança se depara 

com a diversidade do mundo circundante, e, concomitantemente, às suas reais possibilidades 

de ação, que são limitadas. Sobre esse momento Leontiev (2010) menciona que, 

A forma exterior desta nova contradição, que surge no limite superior da idade pré-

escolar, consiste em um conflito entre a forma clássica infantil “me deixa” e a forma 

não menos clássica do adulto “não faça”. Não basta para a criança contemplar um 

carro em movimento ou mesmo sentar-se nele, ela precisa guiá-lo, comandá-lo 

(p.121). 

 

Deste modo, essa contradição é resolvida por meio de uma nova atividade 

designada por Leontiev (1965) como atividade lúdica que se manifesta na idade pré-escolar, 

principalmente, pelos jogos de enredo. Estes são caracterizados por a criança representar 

“papéis” dos adultos, de tal forma que, as operações são substituíveis, mas o conteúdo da ação 

é conservado. Por exemplo: a criança ao brincar de dirigir, vai utilizar um objeto para 

substituir o volante do carro; nesse sentido vai reproduzir situações correspondentes a um 

carro real. Embora ela saiba o significado do objeto, ou seja, que aquele não é um carro “de 

verdade”, naquele determinado momento ela atribui ao objeto um sentido pessoal. A 

especificidade dos jogos de enredo é que ele apresenta situação imaginária explícita e regra 

oculta.  

Esta atividade não pode ser considerada exclusivamente como fantástica ou 

ilusória. Necessariamente, a realidade deve ser refletida corretamente, embora, os objetos não 

correspondam ao real. Nesse sentido, o jogo de enredo requer uso de objetos simbólicos, mas 

as ações representadas devem obrigatoriamente estar vinculadas a realidade. Essa 

obrigatoriedade das ações representadas terem correspondência com a realidade se refere as 

regras que são ocultas, pois estão subordinadas a situação criada e representada pela criança 

(situação imaginária). 

Essa particularidade do brincar na idade pré-escolar contribui significativamente 

no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual da criança, pois se caracterizam, 

sobretudo, como artefato que ela utiliza para ter o domínio de uma área mais ampla da 

realidade e ao mesmo tempo, se apropriar das formas de comportamento humano, aprendendo 

inclusive a controlá-lo. Por isso, a importância de intervir e direcionar determinadas 
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representações das crianças, pois, por meio dos jogos de papéis elas compreendem o mundo 

circundante ao mesmo tempo em que revelam como estão compreendendo-o, e se 

desenvolvem. 

Já na idade escolar precoce é distinguida por se tratar da etapa referente aos 

primeiros anos escolares, de tal forma que a aprendizagem adquire condição de atividade 

obrigatória e social, alterando consequentemente a posição que a criança ocupa na sociedade 

humana. A criança deve estar preparada para aquisição do conhecimento sistematizado e para 

os novos laços afetivos a serem construídos no ambiente escolar. De acordo com Leontiev 

(1965), esse é um importante processo de responsabilidade da família, que deve estimular a 

ansiedade e o desejo da criança de frequentar a escola, e ao mesmo tempo, assumir uma 

postura correta, consciente e responsável, influenciando no conceito que a criança vai se 

apropriar diante de tal espaço.  

Para concluir as concepções das atividades lúdicas, pode-se dizer que Leontiev 

(2010), compreende tais atividades da seguinte forma: entre a idade pré-escolar e a escolar 

perpassa por um processo de transição na qual a situação imaginária e o papel são explícitos 

com regra oculta, e evoluem para regras explicitas e situação imaginária e papel latentes. 

Logo, os jogos de enredos necessariamente evoluem para os jogos com regras, pois, embora o 

papel e a imaginação se tornem latentes, há uma presença significativa deles nos jogos com 

regras. 

Tudo isso ocorre devido a criança, no período pré-escolar, não conseguir se 

submeter à regras. Assim, a imaginação e o papel auxiliam a criança a superar esse nível de 

desenvolvimento e passar para uma nova etapa. 

O jogo de enredo não apenas proporciona a criança a apropriação da realidade 

adulta, como também a relação com outras pessoas. Neste sentido a criança aprende a agir 

tanto com os objetos circundantes quanto a trabalhar em coletividade. 

O jogo com regras, que tem início na idade escolar, sempre apresenta um 

determinado objetivo, assim como o jogo de enredo possui determinadas regras que 

direcionam o comportamento da criança. O jogo caracterizado por regras explícitas, é 

considerado como outro momento importante para a construção da personalidade da criança, 

no que diz respeito à auto-avaliação e inserção do elemento moral em sua atividade.  

 

 

5.1. AS CONTRIBUIÇÕES DE LEONTIEV PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Como foi afirmada inicialmente, a EF, por sua especificidade, é uma disciplina 

importante no processo de escolarização, por promover desenvolvimento e aprendizagem de 

conteúdos que também foram construídos pela humanidade. Assim como todo professor, o de 

EF deve ter sua prática orientada por uma concepção pedagógica que promova o processo de 

humanização, e para isso, deve também selecionar os conteúdos que melhor podem otimizar 

tal processo, respeitando as peculiaridades de cada etapa do desenvolvimento humano. 

Se neste trabalho nos referimos à área da EF que tem como sua especificidade a 

cultura corporal que trata pedagogicamente da linguagem corporal historicamente acumulada, 

entendemos que é um dos saberes necessários dentro da escola e que ela tem conhecimentos a 

ser transmitidos. Logo, a EF é capaz de explicar uma parte da realidade, assim como sua 

ausência, impede a visão de totalidade da mesma.  

Desse modo, e considerando as concepções de Leontiev sobre desenvolvimento, 

aprendizagem e atividades lúdicas, a cultura corporal, também pode ser considerada uma 

forma de linguagem, pois ela exprime, pelo movimento, conceitos e significações 

cristalizados ao longo do processo histórico social e, ao mesmo tempo, é considerada como 

forma de representar o mundo simbolicamente. Assim, também fica subtendido a importância 

em determinar quais sentidos e significados se pretende transmitir nos conteúdos da EF, já 

que a linguagem é um veículo de significações.  

Ao partir do pressuposto que a educação se garante quando condições histórico 

sociais são acessíveis aos indivíduos, permitindo que ele se aproprie da cultura tipicamente 

humana, a EF, enquanto componente curricular da Educação básica, é um direito da criança, e 

portanto, deve ser proporcionado a ela o acesso as manifestações a cultura corporal  (danças, 

jogos e brincadeiras, lutas, ginástica), pois se refere não apenas como movimentos 

culturalmente construídos, mas também como meio de apropriação (enquanto linguagem) do 

mundo.  

Enquanto atividade pedagógica é importante o professor orientar sua prática a 

partir de sua estrutura, ou seja, quais são as necessidades, motivos e finalidades da sua 

atividade. É importante levar em consideração que o professor precisa estabelecer o motivo 

para a atividade, e este motivo deve satisfazer as necessidades dos alunos, de tal forma que 

estas podem não existir ou estarem ocultas. Portanto, as necessidades devem ser criadas ou 

despertadas. Identificar quais são os motivos compreendidos e os eficazes na perspectiva do 

aluno é importante para determinar quais são os motivos que podem realmente atender as 

necessidades deles e que estão vinculados ao sentido que o indivíduo atribui para a realização 
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da atividade. É essencial o professor estabelecer finalidades claras e objetivas, considerando a 

ZDP, e transmiti-las para que o aluno entenda o que se espera dele e da sua relação com a 

escolarização. 

Sabe-se da importância do contato prático que o indivíduo deve ter para 

posteriormente as ações serem assimiladas no plano ideal. Para a criança, a utilização de 

meios externos (diferentes formas experienciar, seja por imagem visual, auditiva, etc.) facilita 

sua compreensão e auxilia no processo de atenção, memorização, entre outros. Na primeira 

infância há uma dependência visual direta, e na idade pré-escolar, embora a imaginação tenha 

manifestado, se trata de um processo que depende das experiências, portanto para que a 

criança aprenda é necessário o máximo de vivências do conteúdo para facilitar sua 

compreensão. As ações exteriores devem ser trabalhadas com o propósito de ser 

interiorizadas. 

A relação entre atividade, ação e operação é dinâmica e determiná-las no aluno a 

partir das finalidades da atividade pedagógica é fundamental. Por exemplo, se se pretende 

ensinar um movimento ginástico para a criança, como a estrela, ela pode realizá-lo 

automaticamente, sem a necessidade de pensar onde ela vai colocar as mãos, qual perna vai 

iniciar o movimento, tem-se uma operação. Nesse caso, não é necessário ensinar o 

movimento, pois este já faz parte da zona de desenvolvimento real, a não ser que se queira 

aprimorá-lo, o que o faz não mais uma operação, mas ação, sendo importante o professor 

atuar na ZDP.  Se é preciso determinar várias ações (desenhar onde as mãos da criança deve 

ser dispostas no chão, depois, treinar a transferência das pernas com as mãos no chão e, 

realizar o movimento completo com ajuda do plinton), será uma atividade.  

O movimento pode não se tornar uma operação, mas é importante a criança 

vivenciar e receber o máximo de condições para que ela consiga realizar a tarefa proposta. 

Esse processo já permite que ela tenha acesso a um elemento da cultura, assim como vários 

outros. 

Esses são fatores importantes que, em geral, são desconsiderados no processo de 

elaboração e execução da aula, entretanto, são determinantes na relação que o aluno 

estabelece com a atividade, colegas e com o próprio professor.  

Leontiev explicita os ganhos significativos da brincadeira na idade pré-escolar 

pela relação ação/operação e sentido/significado de objetos e sua relação com a atividade. A 

dinâmica desses processos na atividade lúdica promove ganhos psíquicos significativos para a 

criança e, portanto, deve ser apropriado como forma de ensino. Dentre as tantas possibilidades 

materiais que os conteúdos da cultura corporal oferecem, podem ser utilizados em uma 
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determinada circunstância como meio para ensinar a criança qual o significado do objeto 

dentro da EF e em um segundo momento, deixá-la criar situações, movimentos diferentes 

daqueles cristalizados no objeto.  

Apesar de o autor apontar que em cada etapa existe uma atividade principal, não 

significa que outras não devam ser trabalhadas, embora esta exerça um papel primordial. Por 

exemplo, se a atividade principal da criança na idade pré-escolar é o brincar, não significa que 

tudo deve ser transmitido somente pelas atividades lúdicas, afinal, há conteúdos que não se 

pode ensinar por elas, mas que são tão importantes quanto. Isso remete à ZDP, pois se tudo 

for ensinado para a criança por meio da brincadeira, quando a mesma estiver no período 

escolar, terá dificuldade de aprender pelo processo educação sistematizado, além de não 

ampliar as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem. Isso pode, sobretudo, pode 

provocar crises no desenvolvimento.  

De acordo com todo processo de desenvolvimento do psiquismo no homem, é 

possível dizer que a EF é capaz de fornecer condições para desenvolver os processos 

tipicamente humanos (memória, pensamento, imaginação, atenção, etc.), pois em uma aula 

dessa disciplina trabalha-se constantemente todos estes processos. Não se pode pensar na aula 

de dança, sem utilizar a memória, sem ter atenção, sem imaginar os passos, mesmo que 

involuntariamente. Por isso a importância do professor conhecer as peculiaridades do 

desenvolvimento e o papel da aprendizagem neste processo, pois, dessa forma, eles serão 

requisitados intencionalmente, no sentido de promover novas aprendizagens e, ganhos 

qualitativos no psiquismo. 

Não se pode pensar de forma isolada como a EF possibilita o homem agir no 

mundo de forma consciente, ou ainda, no que a EF determina, especificamente, para o 

indivíduo se desenvolver. Isso seria fragmentar a realidade que deve ser entendida em sua 

totalidade. O que se pode pensar é em uma EF que, dentro da sua especificidade, possibilite o 

indivíduo compreender, se apropriar do mundo, sem diminuir a importância das outras formas 

do conhecimento, que dentro de um sistema de relações recíprocas, possam contribuir para o 

desenvolvimento integral do ser.  

A perspectiva da cultura corporal somada as contribuições que as concepções de 

Leontiev podem oferecer a EF reforçam ainda mais a necessidade da escola romper com a 

lógica tecnicista dos movimentos, e que exclui aqueles que não apresentam tanta habilidade, 

impedindo-o consequentemente, de ter acesso uma forma de conhecimento tão importante 

quanto as demais que existem no currículo escolar. Nesse sentido, não basta apenas ter um 

PPP que oriente a ação pedagógica de modo a promover maior humanização, mas garantir que 
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o acesso a cultura corporal seja efetivo, tendo o professor a clareza que a partir desse 

conteúdo, sentidos e significados estão sendo construídos nessas atividades pelo aluno, tendo 

a mediação do professor. 



51 
 

 6. DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E ATIVIDADES LÚDICAS PARA 

ELKONIN 

 

Daniil Borisovich Elkonin nasceu no ano de 1904 em Peretshepino, na Ucrânia, 

faleceu em 1984. Em 1927, concluiu a graduação no curso de psicologia pelo Instituto 

Pedagógico de Herzen. Teve como inspiração para seus estudos Vigotski, tornando-se um dos 

representantes da psicologia histórico cultural. Sua principal obra é a “Psicologia do jogo”, 

mas também desenvolveu estudos direcionados para a compreensão da dinâmica e das 

características da periodização do desenvolvimento humano e sobre o processo educacional 

(LAZARETTI, 2011).  

Compreender o desenvolvimento psicológico a partir de períodos elucida como 

ocorre tal processo tendo em vista as peculiaridades e modificações de um período a outro, 

possibilitando identificar quais as forças que atuam sobre o desenvolvimento psicológico. 

Elkonin (2009b), baseado nos estudos de Leontiev acredita que tais forças estão relacionadas 

com a atividade, que também possibilita (re)conhecer os estágios específicos do 

desenvolvimento infantil. 

A atividade humana, segundo Elkonin (2009b) pode ser classificada a partir de 

dois sistemas de relações. O primeiro deles é o da criança-adulto que consiste como base para 

aquisição da esfera de motivações e necessidades. O segundo é dado pela relação criança-

objeto social que fornece a base para a formação da esfera intelectual cognitiva. 

Das diversas atividades que o indivíduo realiza, Elkonin (2009b) destaca a 

importância da atividade principal
3
, considerada como àquela fundamental em cada período 

sendo determinante no desenvolvimento psíquico do indivíduo. Entretanto, esta atividade, em 

particular, não exclui as outras formas existentes, assim como não são exclusivas na 

promoção do desenvolvimento. Contudo, é a atividade principal que determina qual sistema 

de relações predomina entre a criança e a realidade, tornando-as mais complexas e elaboradas. 

Segundo Elkonin (2009b) a atividade principal do bebê é a comunicação 

emocional imediata com os adultos. Na primeira infância a atividade principal é configurada 

pelas ações com objetos, de tal forma que, a comunicação emocional passa a ser 

secundarizada e, a presença do adulto sugere a colaboração prática direcionada ao objeto. Já 

                                                           
3
 Na obra Psicologia do Jogo foi traduzido como atividade rectora. 
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na idade pré-escolar tal atividade é assinalada pelo jogo de papéis na qual a criança representa 

as ações do adulto e suas relações interpessoais.   

Na idade escolar, a atividade principal se refere a aprendizagem escolar em que o 

objetivo principal está na aquisição de conhecimentos de forma sistematizada e, ao mesmo 

tempo, medeia as relações da criança com os adultos. Na adolescência a referida atividade 

está vinculada à comunicação voltada para a formação das relações íntimo-pessoal, baseadas 

nas determinações sociais e que influencia as atitudes do adolescente. Sob os auspícios dessa 

atividade surgem os motivos e objetivos da próxima etapa que seguem em direção à atividade 

de estudos profissionais, projetada para o futuro. 

Todas as atividades mencionadas podem ser divididas entre os dois grupos 

apresentados pelo autor. No primeiro grupo, isto é, no sistema de relações criança-adulto 

social estão contidas a comunicação emocional do bebê, o jogo de papéis da idade pré-escolar 

e a comunicação íntimo-pessoal dos adolescentes. Em todas essas atividades são 

desenvolvidas, na criança, a esfera das motivações e necessidades, entretanto se diferenciam 

na ênfase dos motivos e objetivos para com a atividade adulta. 

O segundo grupo, assinalado pelas relações criança-objeto social é composto 

pelas atividades de manipulação objetal na primeira infância, aprendizagem escolar no 

período escolar e estudos profissionais no adolescente maior. As atividades são semelhantes 

no que diz respeito à apropriação dos meios elaborados socialmente, no sentido de orientar as 

ações dos indivíduos sobre tais produções, para à formação da esfera intelectual cognitiva. O 

quadro a seguir serve como ilustração esquemática da classificação das atividades principais. 

QUADRO 1. Classificação das atividades 

Tipo de atividade Correspondência 

Comunicação emocional imediata Primeiro grupo 

Ações com objetos Segundo grupo 

Jogo de papéis (dramatização) Primeiro grupo 

Aprendizagem escolar Segundo grupo 

Comunicação íntimo-pessoal Primeiro grupo 

Estudos profissionais Segundo grupo 

Fonte: ELKONIN, 2009b, p. 207, tradução nossa. 
 

Partindo das atividades principais infantis, Elkonin (2009b) apresenta a estrutura 

da periodização que na sua concepção é composta por três épocas e seis períodos. Para cada 

época correspondem dois períodos, sendo eles respectivamente, primeira idade (recém 

nascido e primeira infância), infância (idade pré-escolar e escolar menor) e adolescência 

(maior e menor), explicitadas esquematicamente no quadro abaixo. 
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QUADRO 2. Períodos do desenvolvimento infantil 

Periodização do desenvolvimento infantil 

Fases I II I II I II I II I II I II 

Períodos Recém 

nascido 

Primeira 

infância 

Pré-escolar Primeira 

escola 

Menor Maior 

Épocas Primeira idade Infância Adolescência 

Crises  Três anos Maturação sexual  

Fonte: ELKONIN, 2009b, p. 208, tradução nossa. 

A estrutura qualitativa dentre as épocas é similar, sendo que, o primeiro período 

sempre corresponde à esfera das relações criança-adulto e o segundo período é igualmente 

submetido ao sistema de relações criança-objeto social. Por exemplo, na infância, as 

atividades do pré-escolar estão inseridas na relação criança-adulto, já no escolar menor se 

voltam para o sistema criança-objeto social e assim sucessivamente em todas as épocas. 

Portanto, Elkonin (2009b) assinala que durante todo o desenvolvimento infantil as 

aquisições ora estão voltadas para as relações interpessoais, ora para a produção social, de tal 

forma que ambas se alternam entre os períodos. Por outras palavras de Elkonin (2009b) cita 

que 

[...] por un lado, periodos en los que se adquieren predominantemente los objetivos, 

los motivos y las normas de las relaciones entre las personas, y sobre esta base se 

desarrolla la esfera de motivaciones y necesidades. Por otro lado, hay períodos em 

los cuales se adquieren predominantemente los medios socialmente elaborados de 

las acciones con los objetos, y sobre esta base se forman las fuerzas intelectuales y 

cognitivas de los niños y sus posiblidades técnico-operacionales (p. 208). 

 

Elkonin (2009b) alude ser possível identificar dois momentos críticos durante o 

desenvolvimento infantil, concentrados na transição de uma época a outra. Logo, entre a 

primeira etapa e a infância ocorre a crise dos três anos, do mesmo modo, entre a infância e a 

adolescência incide a crise da maturação sexual. Ambas, apresentam características análogas, 

isto é, surge a necessidade do “ser” independente e manifestam as atitudes negativas na 

relação com o adulto. 

Sobre a estrutura apresentada acerca da periodização dos processos de 

desenvolvimento psicológico, Elkonin (2009b) atribui significados teóricos e práticos. No que 

diz respeito aos teóricos, justifica-se a partir de quatro considerações, em que a primeira está 

vinculada a junção entre a formação da personalidade e os aspectos motivacionais e 

intelectuais, que sustentavam determinada ruptura. Na segunda identifica-se o 

desenvolvimento como um processo em espiral e não linear. Em terceiro é possível conhecer 

as peculiaridades de cada período e as influências que um exerce sobre o outro. Na quarta, a 
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periodização proposta permite reconhecer as leis internas do desenvolvimento por meios das 

épocas e períodos definidos.  

Estão vinculadas aos significados práticos, a capacidade de identificar e 

solucionar os problemas das relações características de cada período. E, ao mesmo tempo se 

ater para os problemas de interdependência entre os setores da educação, na qual mantém 

determinada ruptura, sobretudo no que se refere ao modelo educacional da idade pré-escolar e 

escolar. 

Na busca de compreender a formação e o desenvolvimento da atividade principal 

infantil, especialmente na idade pré-escolar, este trabalho será direcionado para o estudo do 

jogo protagonizado, correspondente à etapa mencionada. A propósito, a atividade será 

abordada partindo da sua origem até suas contribuições para o desenvolvimento infantil. 

Para Elkonin (2009) o processo de evolução da atividade lúdica é intrínseco a 

todo o desenvolvimento da criança, portanto, requer premissas necessárias para sua 

procedência. Tais premissas estão relacionadas com a formação de coordenações sensório-

motoras fundamentais, que possibilitem a criança, essencialmente, manipular e agir com 

objetos. 

No primeiro ano de vida ocorre a formação dos sistemas sensoriais que, provocam 

a preensão ou ato de agarrar. A complexificação desses movimentos ocorre pela intervenção 

do adulto e que evoluem para movimentos reiterativos e encadeados. Estes são considerados 

como “[...] uma conexão de movimentos em ordem consecutiva, sob o controle dos órgãos da 

percepção (p. 210)” e que sucedem na própria contemplação ativa do objeto. Os movimentos 

reiterativos e encadeados são caracterizados por (1) manipulações primárias que necessitam 

da capacidade de examinar, concentrar, apalpar, ouvir, etc; (2) a atividade da criança está 

sempre orientada para o novo, modificando assim o comportamento da criança; (3) o novo 

não apenas estimula a atividade como também a sustenta, de modo que, ao se exaurir as 

possibilidades de manipulação com determinado objeto, perde-se o interesse e 

automaticamente é interrompida a atividade com ele.  

O surgimento de tais movimentos (reiterativos e encadeados) juntamente com a 

contemplação do objeto constitui a formação essencial desta etapa e que, no entanto, depende 

do processo pedagógico para se desenvolver. Embora essa atividade desenvolva premissas 

consideradas essenciais para o jogo, inclusive as coordenações sensório-motoras, não é 

considerada enquanto tal (ELKONIN, 2009). 

A manipulação primária evolui para ações com objetos que é a atividade 

característica da primeira infância. Nessa mudança de atividade também se modificam, ou 
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pelo menos deveria, as relações entre a criança e o adulto, na qual a comunicação emocional 

direta (criança – adulto) é transferida para indireta (criança – ações com objetos – adulto). 

As ações com objetos estão relacionadas com os modos de utilização, socialmente 

determinados, que se encontram cristalizados no objeto, porém, requer um processo de 

ensino-aprendizagem. Embora o objeto não indique quais as ações estão consolidadas nele, a 

criança por si só é capaz de descobri-las, entretanto, o autor enfatiza a importância do 

processo educacional no sentido de colaboração e intervenção de um indivíduo mais 

experiente. 

A atividade de ações com objetos está voltada tanto para a aprendizagem do ato, 

quanto para as relações entre a criança e o adulto, na qual aquela sempre busca a aprovação e 

o elogio deste, sendo que, ao realizar as ações, ela antecipa as consequências positivas e/ou 

negativas no que diz respeito ao adulto. Em outras palavras, a criança identifica quando suas 

atitudes são aprovadas ou não pelo adulto. Sobre o processo de aprendizagem do ato há uma 

sequência acontecimentos em que primeiro a criança aprende os aspectos gerais de 

manipulação relacionados à sua denominação, isto é, a significação social, e apenas 

posteriormente, as ações passam a respeitar as condições lógicas de atuação condizente com 

as propriedades estáveis do objeto.  

Dessa forma, Elkonin (2009) aponta que as ações com objetos, enquanto atividade 

particular da primeira infância é condição essencial para o surgimento do jogo protagonizado, 

que embora seja típico da idade pré-escolar, apresenta suas características elementares e sua 

origem na primeira infância. 

A diversidade de objetos que a criança se apropria e a relação que estabelece com 

eles, são determinadas por influência do adulto. Quanto mais objetos a criança se apropria no 

sentido de apreender as possibilidades presentes nele, mais elementos ela possui para atuar em 

diferentes circunstâncias, porém, nem sempre podem ser consideradas como ações lúdicas, 

isto é, não necessariamente um objeto é utilizado como substituto de outro. As ações podem 

indicar apenas que há um objeto principal na atuação e que os outros exercem função 

complementar. O autor utiliza o exemplo de uma criança que em uma determinada situação, 

calçou os sapatos na bola reproduzindo da mesma forma que se faz com a boneca, entretanto, 

o alvo não era a bola substituindo uma boneca, mas ações com o objeto novo – sapato – na 

qual a bola era um meio para atuar.  

Existe a evolução das ações com objetos, assim como no jogo. Aquelas 

apresentam dois tipos de transferências. Uma se refere à transferência da ação com objetos 

para condições diversificadas de tal forma que, as ações são generalizadas e, portanto, a 
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atuação é feita de diferentes formas. Por exemplo, se antes a criança aprendeu pentear a si 

mesma, agora realiza este ato também com a boneca, ursinho ou outros. A segunda 

possibilidade de transferência é similar a anterior, porém, existe a presença de um objeto 

substituto, provocando a separação entre ação e objeto, logo, a ação passa a ser realizada por 

meio de diferentes objetos e não apenas aqueles correspondentes ao ato, ou seja, a criança 

pode pentear não apenas com pente, mas com a régua em diferentes alvos. 

A princípio, a substituição de objetos ocorre quando a criança necessita utilizá-lo 

em uma determinada ação e ele se encontra momentaneamente ausente e, em geral, esses 

objetos não possuem semelhança com aqueles de posição fixa. Primeiro a criança atua com o 

objeto de acordo com a função lúdica apresentada, para posteriormente atribuir-lhe a 

designação enquanto tal. 

Um objeto pode substituir diferentes coisas, assim como uma coisa pode ser 

representada por diferentes objetos. Nesta etapa a ênfase está na ação e não nas características 

do objeto. De tal forma que existe os (1) objetos substitutos que tem a função de 

complementar os (2) brinquedos temáticos fundamentais. Por exemplo, o (1) palito que é 

utilizado para “pentear” ou “cortar” o cabelo da (2) boneca. Logo, a importância está em atuar 

(pentear, cortar, etc.). Esse é o fato principal para caracterizar o início da ação como lúdica. 

Em um determinado momento, a criança começa a identificar suas ações e passa a 

compará-las e diferenciá-las das ações de outras pessoas, entretanto, ainda não existe o papel 

no jogo, mas uma forma de preparação para ele. Este tem indícios no final da primeira 

infância expresso por duas situações. A primeira é que a criança atribui o nome de uma 

determinada pessoa a boneca, atribuindo-lhe uma qualidade diferenciada dos outros 

brinquedos. A segunda refere ao início da fala protagonizada, isto é, quando ela fala em nome 

da boneca. Simultaneamente, aparece o papel no jogo e se complexificam as ações lúdicas, 

entretanto, a sequência lógica de atuação análoga à vida dos adultos surge no final da primeira 

infância.  

Assim, Elkonin (2009) caracteriza o desenvolvimento da ação lúdica na primeira 

infância: “[...] trânsito da ação univocamente determinada pelo objeto, passando pela 

utilização variada deste, para as ações ligadas entre si por uma lógica que reflete a lógica das 

ações reais na vida das pessoas. Isso já é “o papel em ação” (p. 230)”. 

Dessa forma, Elkonin (2009) aponta que o jogo protagonizado tem início na 

primeira infância, porém se desenvolve ao longo da idade pré-escolar, sendo que nesta etapa 

atinge o nível mais elevado.  Baseado nos diversos experimentos realizados, o mesmo autor 
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afirma e destaca o papel determinante do adulto na criação das premissas e das necessidades 

essenciais para a transferência ao jogo protagonizado. 

Identifica-se a presença de dois momentos simbólicos no jogo protagonizado e 

que são considerados como a essência deste (ELKONIN, 2009). O primeiro se refere a 

capacidade de deslocamento da ação para com outros objetos por meio da metonímia. O 

segundo momento é assinalado pela representação de ações sintetizadas que estão vinculadas 

às relações sociais, e que são destacadas pela criança, ao assumir o papel de adulto. Sobre a 

importância destes, o autor alude que “graças, precisamente, a esse plano duplo de 

“simbolização”, a ação insere-se na atividade e obtém o seu sentido no sistema de relações 

inter-humanas” (p. 356). 

Elkonin (2009) também considera a substituição de um objeto por outro como 

uma peculiaridade do jogo infantil. A criança atribui ao objeto a significação lúdica e do 

mesmo modo denomina e atua. Este processo é considerado pelo referido autor como 

metonímia lúdica na qual há o emprego simbólico dos objetos. Dessa forma o referido autor 

menciona que “o processo de transformação do objeto em brinquedo é justamente o processo 

de diferenciação do significado e do significante e do nascimento do símbolo” (p. 327). 

O autor, a partir dos seus experimentos aponta que as crianças nesta etapa (3 a 7 

anos) não apresentam dificuldade ao realizar a metonímia simples (sem a ação lúdica). 

Somente as crianças de 3 anos demonstraram objeção na metonímia com brinquedos 

temáticos (bonecas, figuras de animais, etc.). Neste sentido Elkonin (2009) concluiu que na 

idade pré-escolar a criança apreende, com maior complexidade, a palavra como forma de 

denominação dos objetos e concomitantemente se apropria das inúmeras possibilidades de 

ações que determinada palavra possui a partir do objeto que está significada. 

A metonímia lúdica está relacionada com a possibilidade do objeto em 

desempenhar as ações vinculadas a sua nova denominação. Em outras palavras, a criança só 

substitui um objeto por outro, ou ainda, atribui a ele a denominação lúdica, quando as 

propriedades estáveis do objeto correspondem as necessidades básicas para realizar a ação. 

Logo não é qualquer objeto que pode realizar a função de substituto. Essas afirmações são 

confirmadas por Elkonin (2009) quando cita que “[...] a transnomeação nos casos de emprego 

lúdico do objeto eleva bruscamente a resistência a adotá-la, sobretudo quando as ações lúdicas 

discrepam dos modos de atuar [...] e carecem de respaldo nas propriedades do objeto lúdico” 

(p.345). 

Em seus estudos o autor observou que durante as brincadeiras do período pré-

escolar aparecem, basicamente, três modos de utilização dos objetos que estão relacionados 
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com o nível de dificuldade da situação colocada para a criança. No primeiro momento está 

vinculado à metonímia, deste modo, as ações estão direcionadas para a denominação lúdica 

atribuída ao objeto, logo, a criança utiliza o lápis de cor como se fosse uma faca, assim como 

designado.  

O segundo caracteriza-se pelo “[...] conflito entre o pré-lúdico e o lúdico do 

objeto” (p.346). Este modo de utilização, dependendo do nível de dificuldade colocada para a 

criança ao longo da situação, provoca desordem em suas ações e ela se confunde a ponto de 

rejeitar a denominação lúdica. Por exemplo, se na brincadeira são apresentados a criança o 

lápis e a faca, e inverte a designação deles, de modo que o lápis passa a ser uma faca e a faca 

será o lápis, ao se pedir para a criança colorir com o lápis, ela fica confusa com a dificuldade 

inserida no jogo e ora realiza com o lápis propriamente dito, ora com o objeto nomeado lápis 

(faca).  

E, após a rejeição da transnomeação lúdica, surge o terceiro modo de utilização 

que se refere ao desempenho da ação condizente com a designação real do objeto. Dessa 

forma a criança não mais representa com o objeto de acordo com a designação lúdica dada, 

isto é, o lápis volta a ser lápis que será utilizado para colorir e não cortar.  

A relação entre ação, objeto e palavra, compõe uma estrutura dinâmica e deste 

modo, permite a utilização lúdica do objeto. Porém, para que isso ocorra requer (1) que 

estejam cristalizadas na palavra todas as formas de ações com o objeto designado e que aquela 

seja o princípio norteador das ações com objetos. (2) Somente dessa forma a palavra pode 

substituir um objeto por outro. (3) Há determinadas situações que a relação objeto/ações pode 

se sobrepor à relação palavra/ações. E finalmente, (4) essas duas formas de relação 

mencionadas sofrem significativas modificações na idade pré-escolar. 

Para Elkonin (2009), “[...] o jogo constitui precisamente uma prática original de 

operar com a palavra, prática essa em que se produzem mudanças das relações entre o objeto, 

a palavra e a ação” (p. 351). 

A substituição de um objeto por outro, permite a criança desenvolver a ação 

necessária no jogo, mesmo que o objeto real esteja ausente ou fora das suas possibilidades, e 

ao mesmo tempo, elimina o caráter concreto da ação e atribui a ela qualidade plástica. 

A característica essencial do jogo protagonizado que também reflete a 

simbolização está na representação de papéis e reprodução do argumento do jogo. Quanto 

mais velha a criança desta etapa, mais complexos se tornam suas ações e o argumento passa a 

corresponder a um plano específico de acontecimentos, de modo que respeitem a uma 

determinada lógica de execução. As ações das crianças são subordinadas ao papel e ao 



59 
 

argumento do jogo, portanto, este não existe sem aqueles. As situações criadas em jogo, 

recebem objetos e ambientes com significações lúdicas. Em presença da situação lúdica, 

surgem regras internas acordadas entre as crianças, e quanto mais velhas forem, mais regras 

surgem e mais amplas se tornam as situações lúdicas.  

“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” (p. 

295). Por outras palavras, a “área” da realidade abordada no jogo o autor denomina de 

argumento e, as ações correspondentes a este, se refere ao conteúdo do jogo. Isso permite que 

para um mesmo argumento, se tem conteúdos diversos. Por isso quando se observa o jogo de 

“jardim de infância” das crianças em etapas variadas, identificam-se diferenças no brincar. 

O jogo só faz sentido para a criança quando há ficção, precisamente, quando 

representa o homem. Ainda tendo em vista seus experimentos, Elkonin (2009) assinala duas 

importantes características do jogo. A primeira revela a interpretação do papel tanto como o 

motivo principal do jogo como condição para existência dele. A segunda explicita uma 

modificação na compreensão da criança sobre seu papel no jogo, de modo que, somente no 

final da idade pré-escolar a relação “eu – papel” é apreendida pela criança. Por exemplo, 

quando se propõe os “jogos de si mesmo” (em que representa o papel dela mesma), a criança 

na primeira infância se recusa a brincar, contudo, na idade pré-escolar aceita, porém, com 

certa crítica, como se entendesse, mas não fizesse sentido para ela. 

Elkonin (2009) extrai dos experimentos algumas inferências relevantes para 

compreensão integral do jogo. A primeira é que a essência deste se encontra na representação 

de um papel, não sendo necessária a criação de uma situação lúdica especial na qual há 

utilização de objetos substitutos. Logo, o jogo é passível de manter a realidade, desde que 

esteja presente a representação do papel, isto é, a faca pode continuar sendo faca, o lápis 

enquanto lápis, entretanto, devem representar ações de uma determinada pessoa. A segunda é 

que a característica básica do jogo se refere a reconstituição das relações interpessoais. A 

terceira inferência é que o sentido do jogo modifica a cada etapa, de modo que, para a criança 

pequena o sentido está nas ações da pessoa que interpreta, na idade mediana ele se concentra 

nas relações da pessoa representada com os outros e nas crianças mais velhas o sentido se 

volta para as relações típicas da mesma pessoa. A quarta, afirma a existência de regras no 

jogo que estão relacionadas a conduta social. A quinta determina que a representação do papel 

requer a presença de relações reais para a criança e que aquelas apresentam uma sequência de 

destaque na qual são respectivamente as relações do adulto íntimo da criança, depois, entre 

adultos e finalmente, da criança com o adulto. Essa inferência, segundo Elkonin (2009), supõe 
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que o desenvolvimento da consciência individual da criança é produto do jogo. A última 

aponta que a atitude da criança, em presença ao jogo, também se desenvolve, e são 

constatadas pela manifestação de discussões e críticas no jogo das crianças mais velhas. 

Assim para Elkonin (2009) o jogo perpassa por um processo evolutivo que pode 

ser sintetizado em duas fases fundamentais e assim as descreve: 

Na primeira (de 3 a 5 anos), o conteúdo fundamental do jogo são as ações objetais, 

de orientação social, correspondentes à lógica das ações reais; na segunda (de 5 a 7 

anos), as relações sociais estabelecidas entre as pessoas e o sentido social de sua 

atividade, correspondentes às relações reais existentes entre as pessoas (p. 301). 

 

Se o jogo reflete as relações sociais, portanto, não se trata genuinamente da 

criação, mas da “reconstituição original da realidade vivida” (p. 318). Isso implica em seguir 

regras de comportamento refletidas de ações reais. Por isso o autor desconsidera qualquer 

afirmação que separa e apresenta como contrários o mundo imaginário (jogo) da criança e o 

mundo real. Deste modo ressalta que todo jogo protagonizado apresenta regras de forma 

implícita. 

Sabe-se que para Elkonin (2009), o jogo protagonizado está diretamente 

relacionado com as regras submetidas ao papel assumido pela criança. Portanto, quanto mais 

complexo é o conteúdo do jogo, mais elaboradas e difíceis são as regras. 

Dessa forma o autor cria, a partir da relação conteúdo temático-representativo e 

regras, cinco grupos em que todos os jogos podem ser classificados. O primeiro abrange os 

“jogos imitativo-operacionais e jogos-exercícios elementares”. O segundo grupo se refere aos 

“jogos dramatizados de argumento determinado”. O terceiro compreende os “jogos de 

argumento com regras simples”.  O quarto grupo é caracterizado pelos “jogos com regras sem 

argumento”. E o último grupo trata dos “jogos esportivos e jogos-exercícios orientados para 

determinadas conquistas” (ELKONIN, 2009, p. 357). 

Elkonin (2009) se dedicou em verificar a presença desses jogos na idade pré-

escolar (3 a 7 anos) e identificou que o primeiro e o quinto grupo não se apresentam de 

maneira significativa nesta etapa, entretanto, estão representados de forma reduzida, 

respectivamente, aos 3/4 anos (primeiro grupo) e 7 anos (quinto grupo), de modo que este 

sugere predominância na idade escolar. O segundo grupo prevalece significativamente aos 3/4 

anos, já o terceiro se apresenta constante durante toda a etapa, e, o quarto grupo se concentra 

prioritariamente aos sete anos, com expressão significativa entre 5 e 6 anos. Sobre estes 

dados, o autor menciona que há uma substituição dos “jogos dramatizados de argumento 

determinado” (segundo grupo) pelos “jogos com regras sem argumento” (quarto grupo). 
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Partindo dessa perspectiva, o autor afirma que o desenvolvimento dos jogos na 

idade pré-escolar procede de argumento e papéis explícitos e regras ocultas para aqueles com 

regras evidentes que perpassam por determinadas condições lúdicas e o argumento se 

restringe apenas a denominação do jogo. Somente na idade escolar as regras são 

completamente desprendidas do argumento.  

Em alguns dos seus experimentos, Elkonin (2009) concluiu que o argumento do 

jogo é essencial para a criança assimilar as regras, pois, atribui a estas determinado sentido 

tornando-as uma necessidade para a criança, ao mesmo tempo em que, auxilia a mesma no 

cumprimento das regras e amplia as possibilidades para controlar suas ações. O exemplo de 

um dos experimentos do autor que ilustra essa afirmação é dos jogos de corrida em que a 

criança apresentou dificuldade de se submeter as regras, deste modo, corria antes de disparar 

o sinal ou demorava a atender o comando. Após inserir o argumento, isto é, quando passou a 

ser jogo de locomotiva, a criança não apenas adotava as regras com maior facilidade como 

também agia como uma locomotiva, na qual, os movimentos realizados e sons emitidos 

correspondiam a tal. 

O autor também identificou que a presença de algum companheiro no jogo 

aumenta a probabilidade da criança cumprir as regras, assim como o inverso é verdadeiro. As 

regras são construídas ao longo do jogo, de tal forma que, primeiro se conhece o argumento. 

A capacidade de elaborar as regras antes de iniciar o jogo, surge no final da idade pré-escolar.  

A partir da reflexão sobre todo o processo de formação e evolução do jogo 

protagonizado, Elkonin (2009) aponta as implicações deste processo para o desenvolvimento 

psíquico da criança, sendo destacadas, neste trabalho, aquelas que se apresentam mais 

relevantes. 

Segundo Elkonin (2009), o jogo, enquanto atividade, não proporciona uma 

realidade que corresponde diretamente às necessidades da criança. Dessa forma, entende-se o 

jogo como mediador entre a criança e suas necessidades. Ele não está relacionado apenas ao 

produto do desenvolvimento que ocorre na idade pré-escolar, na qual surgem novos interesses 

e conteúdos na ação infantil. A origem do jogo está ligada, sobretudo, ao impacto emocional 

provocado pelos sentidos destacados da atividade humana e, ao mesmo tempo, à 

conscientização no que diz respeito à limitação da posição que se ocupa na sociedade, logo, a 

criança adquire a necessidade de ser adulto e agir enquanto tal.  

Por outras palavras, assumir um determinado papel provoca na criança a sensação 

de independência, de “ser adulto” e de ter responsabilidades, logo, às ações adquirem um 

novo sentido que influi expressivamente no emocional da criança. O autor faz a ressalva de 
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que, independente do grau de envolvimento da criança, na representação de um papel ela não 

deixa de se sentir como tal. Assim, é “[...] no jogo que se dá a transição das razões com forma 

de desejos imediatos impregnados de emotividade pré-consciente para as razões com forma 

de desígnios sintéticos próximos da consciência” (ELKONIN, 2009, p.406). 

O jogo protagonizado proporciona a criança mudanças no pensamento, tornando-o 

mais complexo. Representar o papel de adulto permite a criança vivenciar posturas diferentes 

da sua, logo, modificar suas atitudes e ao mesmo tempo, adotar uma posição como referência 

que não seja a dela mesma.  

Elkonin (2009) aponta que o jogo protagonizado não apenas permite a criança 

assumir determinado papel e atuar com objetos de acordo com sua significação lúdica, mas, se 

apresenta, sobretudo, (1) como prática de relações com o colega, respeitando as relações 

admitidas no papel e ainda, (2) como prática de organização convencional da significação dos 

objetos, em que independente da ação direta com eles, deve-se respeitar o sentido atribuído. 

Por exemplo, (1) se fora do contexto de jogo as crianças mantém alguma oposição e na 

brincadeira requer que sejam companheiras, deve-se atuar de acordo com as regras vinculadas 

ao papel; e (2) quando as crianças determinam no jogo que o lápis representará uma seringa e 

será utilizada pelo médico, independente de quem realizar este papel deve conservar o ponto 

de vista sobre o objeto.  

Segundo Galperin (1959, apud Elkonin, 2009) no jogo também ocorre a formação 

do ato mental novo e seus respectivos conceitos. Tais formações transcorrem por etapas 

fundamentais. Além da etapa de orientação prévia no problema, existem as etapas de 

formação dos atos com objetos materiais; etapa de formação do mesmo ato com prioridade 

para a fala; e, etapa de formação do ato propriamente mental. Contudo, ainda podem existir 

etapas intermediárias dentre as fundamentais. 

A princípio, a base de atuação com significados está vinculada ao objeto. Mesmo 

quando se tornam ações lúdicas, a referência ainda se pauta no objeto substituído. A etapa 

posterior apresenta uma evolução, em que o objeto passa a representar sua nova designação, e 

suas ações se tornam submetidas às palavras que permitem a transição aos atos mentais 

respaldados pela fala interna. Todo esse processo sucede por meio do jogo que cria as 

condições favoráveis para o desenvolvimento psíquico da criança. 

Já foi apresentada a importância do jogo no sentido de modificar o 

comportamento da criança, e segundo o autor, essa reestruturação segue em direção a uma 

conduta arbitrada, definida como aquela que se “[...] apresenta em conformidade com um 
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modelo [...]” e “[...] que se verifica por confrontação com tal modelo” (ELKONIN, 2009, p. 

417). 

O modelo de comportamento implícito no jogo protagonizado desempenha duas 

funções, sendo elas, (1) interpretar o papel e (2) verificar seu comportamento. Por outras 

palavras, o modelo serve para orientar as ações a serem executadas e, concomitantemente, 

como forma de comprovar a imitação do modelo por meio da comparação. 

Dessa forma, Elkonin (2009) apresenta os estudos de Zaporózhets como ilustração 

da importância do jogo protagonizado na realização do movimento, comprovando que ao 

assumir um determinado papel a criança obtém mais sucesso na conduta motora, modificando 

inclusive a característica do movimento realizado.  

Dentre as tantas contribuições do jogo para a formação da personalidade da 

criança e para o desenvolvimento psíquico, também são apresentadas o símbolo do trabalho 

coletivo versus independência e transformações positivas no comportamento. Isso significa 

que, no jogo, ao mesmo tempo em que se aprende exercitar o trabalho em grupo, a criança 

também age “como um adulto” de forma independente, porém, respeitando o companheiro e 

as diversas situações criadas em jogo, alterando determinadas condutas. 

Elkonin (2010) ressalta que a propriedade de organização do jogo protagonizado é 

considerada a mais importante para o desenvolvimento do caráter coletivo, pois, para jogar é 

necessário (1) entrar em acordo sobre um tema que atenda os interesses de todos os 

integrantes, (2) distribuir os papéis de modo que todos cumpram e sintam-se empenhados, (3) 

acordar sobre os significados dos objetos em jogo e agir com eles enquanto tal, (4) distribuir 

os objetos correspondentes ao papel representado, (5) atuar de forma a respeitar as regras e 

situações criadas para o jogo e, finalmente, (6) ser capaz de controlar seu comportamento e de 

seus parceiros. Assim, quanto mais desenvolvido o jogo, maior será a complexidade da 

organização. 

Deste modo, Elkonin (2010) aponta que o desenvolvimento intelectual 

proporcionado em jogo não está vinculado à aprendizagem de operações e sistemas, mas “[...] 

por la posibilidad de cambiar las posiciones de niño hacia la realidad que lo rodea” (p.132), de 

tal forma que a criança deixa de perceber o mundo a partir de si mesma e adquire “novos 

olhares” sob diferentes contextos . 

Em síntese, a atividade lúdica para Elkonin está vinculada a representação de um 

papel, com ou sem a substituição do objeto, sendo por meio dela que a criança apreende a 

realidade humana, e, do mesmo modo adquire condições psíquicas para atuar no mundo. 

Portanto, a concepção de desenvolvimento parte da atividade, pois ela quem determina a 
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forma como o indivíduo se relaciona com mundo, simultaneamente, fornece propriedades 

para aprendizagem e a atuação consciente. 

 

 

6.1. AS CONTRIBUIÇÕES DE ELKONIN PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Conhecer as atividades principais apresentadas pelo autor permite o professor 

identificar em qual período a criança se encontra e qual o sistema predomina na relação da 

criança com o mundo. Ao admitir o sistema de relações, permite o professor tanto explorar 

estas esferas nas atividades, pois sabe-se da significância destas em cada período, quanto, 

transcender a etapa e preparar a criança para a nova esfera de relações tornando possível o 

diálogo entre os períodos e épocas. 

Conhecer as épocas e períodos que compõe a periodização permite o professor 

compreender as especificidades da formação humana e do processo educacional, dessa forma 

ele é capaz de organizar os conteúdos da EF de acordo com o desenvolvimento psíquico da 

criança. Só assim o processo pedagógico é capaz de atender os aspectos motivacionais e 

intelectuais da criança.  

A apresentação sobre a evolução do jogo possibilita compreender que embora as 

atividades abranjam particularidades em cada etapa sendo estruturalmente diferentes, mantém 

relações entre si e são interdependentes, de tal forma que, a cada período adquirem maior 

complexidade devido ao desenvolvimento psíquico promovido nas etapas anteriores. Dessa 

forma, fica subtendido que qualquer atividade para ser apreendida e capaz de promover o 

desenvolvimento, exige uma estrutura de complexidade partindo daquilo que o aluno já sabe. 

Por exemplo, quando o professor se propõe a ensinar um elemento da ginástica, ele deve 

apresentar atividades que tem ligações entre si, com uma estrutura dinâmica, mas que obedece 

a uma determinada lógica de execução, no sentido de facilitar o processo de aprendizagem e 

desenvolver a complexidade dos movimentos.  

Ou seja, quando o professor decide ensinar a estrela (elemento da ginástica), para 

um aluno que nunca realizou o movimento, como uma primeira atividade pode propor ações 

de quadrupedia (imitar bichos com o propósito de fortalecer membros); na segunda, pode 

colocar uma caixa e a criança passar de um lado para o outro com os pés juntos ou alternados, 

na terceira, com ajuda do professor, segurando o quadril da criança, auxiliar na passagem de 

um lado a outro com pernas alternadas; e na quarta, fazer um corredor de colchões e deixar a 
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criança realizar a estrela sozinha no sentido de alinhar o movimento. Essa é uma sequência 

pedagógica de ensino, que perpassa por uma evolução de complexidade, facilitando a 

compreensão e familiarização do movimento, na qual mantém dinamicidade, em que uma 

precisa da outra e quanto maior a complexidade com que se realiza cada uma delas, melhor 

será o resultado final. 

O autor também aponta o argumento, a substituição de objetos e a representação 

de papéis como particularidades do jogo no período pré-escolar e como facilitadores no 

processo ensino-aprendizagem, que atuam diretamente na formação da criança. Dessa forma 

entende-se que estes elementos constituintes do jogo devem ser apropriados como recursos 

pedagógicos no ensino da EF.  

Por exemplo, é significativo atribuir um tema (argumento) para a aula, “a aventura 

na floresta”, e dentro desse argumento aprender vários elementos da ginástica e encontrar 

distintas situações que podem ocorrer na floresta que serão reproduzidas pela criança. Além 

disso, é admissível atribuir novos significados aos objetos empregados. Por outras palavras, 

os colchões laterais podem representar paredes, constituídas de plantas (árvores e flores), que 

se encostar a criança vai cair e danificar a natureza, ou, que no chão entre esses colchões 

existe um lago muito fundo, que as crianças precisam passar por ele de ponta cabeça, mas, 

sem cair dentro do lago. As regras consistem em (1) atravessar de ponta cabeça e não cair no 

lago, pois este é fundo e as crianças podem se machucar e (2) não encostar-se aos colchões.  

Na representação de papel, para a criança compreender o movimento, é possível 

utilizar um modelo, seja em foto ou vídeo, em que a mesma deve “fingir” ser aquela pessoa 

ou coisa e representá-la. São elementos que vão auxiliar no entendimento e execução. A 

utilização de modelo para o ensino de determinado movimento ou para refletir sobre 

determinados valores sociais demonstram-se eficazes no processo educacional, sem, no 

entanto, supervalorizar e/ou criar padrões.  

Os ganhos qualitativos proporcionados são apresentados ao longo do trabalho. 

Dessa forma é clara a importância da presença do jogo como meio e como fim no processo 

ensino-aprendizagem. Como fim, o objetivo está voltado para ensino do jogo propriamente 

dito e não como forma de lecionar outros elementos da cultura corporal. Assim o propósito 

consiste em ensinar a criança o jogo protagonizado e apresentar a ela novas possibilidades que 

ela não conhece. Por exemplo, a criança muito pequena ainda não sabe brincar com um objeto 

sem a presença dele no jogo, logo, é papel do adulto ensiná-la novas estratégias, neste caso, 

substituir um objeto por outro.  
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Ao longo de toda sua obra, Elkonin apresenta a importância do adulto para o 

surgimento dessas atividades no sentido de atuar a partir das necessidades e interesses da 

criança, portanto, o professor se configura como mediador essencial tanto no sistema de 

relações criança-objeto social quanto criança-adulto social. 

Assim se torna imprescindível conhecer as atividades principais com o mesmo 

grau de aprofundamento em todos os períodos, e ao mesmo tempo, a partir da periodização 

proposta pelo autor, criar atividades que transponha as possibilidades de cada época 

preparando a criança para aquelas que estão por vir, pois, só ocorre aprendizagem, e 

consequentemente o desenvolvimento, a partir de um trabalho intencional em que o aprendiz 

é entendido em sua totalidade, isto é, pelas mediações que o constitui e não pela 

imediaticidade.  

Os exemplos utilizados são formas sutis de ilustrar as possibilidades refletidas a 

partir da teoria e não devem ser seguidas como padrões, mas como ponto de partida para 

criação de estratégias de ensino. 



67 
 

 7.  SÍNTESE DE VIGOTSKI, LEONTIEV E ELKONIN A PARTIR DA OBRA DE 

MUKHINA 

 

Antes de iniciar a exposição sobre as proposições teóricas de Mukhina, ressalta-se 

que a obra consultada da autora foi um manual destinado para educadores, tendo como 

referencia os principais autores da psicologia histórico-cultural. Nomes como Leontiev e 

Vigotski são bastante mencionados, bem como suas concepções teóricas, que nem sempre são 

relacionadas aos autores. Assim, parte significativa desse texto se refere a concepções já 

abordadas no presente estudo, mas organizadas de forma diferenciada, respeitando a leitura 

que Mukhina fez desses autores. Por isso, a sistematização da autora identificada na obra 

estudada será apresentada como forma de sintetizar a dos três autores já apresentados. 

O desenvolvimento normal da criança depende da estrutura e funcionamento da 

sua base biológica, que, por sua vez, é determinada pelas condições de vida e educação.  

Mukhina (1996) destaca que a qualidade mais significativa do cérebro humano é a capacidade 

de aprender. O cérebro da criança, ao nascer, é considerado “limpo” de tal forma que ao longo 

dos anos vai se constituindo a partir do que o processo educacional lhe proporciona. 

Nos sete primeiros anos de vida, ocorre a formação mais intensa da base biológica 

humana, precisamente, o cérebro e especificamente o sistema nervoso. Há um aumento 

significativo da massa encefálica, fornecendo as condições biológicas necessárias para o 

desenvolvimento psíquico da criança. Porém, o processo de formação adequado depende 

diretamente das condições externas que são propiciadas a mesma. A autora enfatiza que a 

infância é um período primordial para o trabalho educacional, pois a criança se encontra em 

um estado favorável para aprendizagem. 

Aos poucos a criança assimila o mundo, os conhecimentos historicamente 

construídos e as qualidades psíquicas do homem. Esse processo é conquistado pela mediação 

do adulto, ou seja, por meio do ensino e da educação.  

Portanto o processo educativo não se refere somente em saber agir com os 

objetos, se comunicar e apropriar-se do comportamento humano, mas também em assimilar, 

pelo processo de aprendizagem, as qualidades psíquicas do homem, assinaladas pelo lembrar, 

pensar, sentir, entre outros. Portanto, a criança assimila tais aptidões, exclusivamente, pela 

herança social.  

No processo educativo a criança aprende as ações práticas, ou seja, aquelas ações 

básicas do cotidiano, e, ao mesmo tempo, por meio delas são formadas as ações internas, que 

permitem o indivíduo interpretar e compreender as ações práticas realizadas. As crianças só 
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são capazes de atingir as ações referidas por meio das ações de orientação. Estas, no entanto, 

são ações externas, caracterizadas pela relação entre objeto e operações no sentido de obter 

um determinado resultado, sem levar em consideração as propriedades externas do objeto. 

O exemplo a seguir é importante para ilustrar e, sobretudo, compreender essa 

relação. Quando a criança realiza uma ação prática, neste caso, brincar de encaixar as peças 

no formato correspondente, a princípio a relação estabelecida com o objeto é basicamente 

pelas ações de orientação, ou seja, por meio de tentativas que podem acertar ou não. Assim, 

quando a criança pequena apanha uma peça e tenta encaixa-la em qualquer formato, ela pode 

acertar, mas pelo acaso e não por levar em consideração as especificidades daquele objeto. 

Dessa forma, a criança assimila tais ações e vai adquirindo, pelo processo de aprendizagem, 

qualidades psíquicas - como lembrar, perceber o formato do objeto, entre outros – que são 

bases para a “interiorização” das ações de orientação, de tal forma que a criança passa a 

encaixar corretamente o objeto, sem a necessidade de tentativas externas, mas pelas 

propriedades do objeto que já foram apreendidas. 

Deste modo, as ações de orientação tanto precedem as ações práticas, no sentido 

de prepará-las, quanto permitem que sucedam as ações internas. Estas oferecem qualidades 

para que as crianças sejam capazes de resolver problemas mais complexos e diversificados, 

que já foram assimilados. Portanto, as ações internas se referem à interiorização das ações de 

orientação pelo processo de internalização, sendo que este é considerado como o resultado da 

aprendizagem atingida nas ações de orientação, corroborando para o desenvolvimento 

psíquico. 

As ações são assimiladas pela criança por duas maneiras: a primeira é que segue 

uma determinada ordem, sendo ela do mais simples para o mais complexo, de tal forma que 

este determina aquele; e a segunda se refere à importância dessas ações atenderem as 

necessidades e interesses das crianças, para que sejam efetivamente assimiladas. 

Durante a infância a criança assimila várias ações, dentre elas, as três mais 

relevantes são a comunicação, ação com objetos e jogo. 

No primeiro ano a relação da criança é basicamente com o adulto, de tal forma 

que já possui a capacidade de comunicar-se emocionalmente. Na primeira infância o seu 

interesse se volta para os objetos, aprendendo a manipulá-los. A etapa seguinte é marcada 

pelo jogo dramático, na qual a criança quer agir por si só e, ao mesmo tempo, assumir o papel 

de adulto. 
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A mudança de atividade está conectada aos interesses e necessidades que surgem 

ao longo das etapas e do mesmo modo se dá origem a uma nova atividade principal. O 

conceito desta, e como se apresenta este processo estão vinculados a proposta de Leontiev.  

A infância não é regida apenas pela atividade principal, mas por outras atividades 

que também contribuem e exercem uma participação importante no desenvolvimento infantil, 

embora não tanto quanto aquela.  

Mukhina (1996) menciona que entre 3 e 7 anos, a criança também assimila as 

atividades do tipo produtivo, assinaladas pelo desenho, colagens e construções, assim como, 

também se interessa por atividades voltadas para o estudo e cumprir tarefas. 

Todas as formas de atividades que a criança desenvolve no período infantil, 

tendem a contribuir para o domínio de suas ações e formar qualidades psíquicas, no sentido de 

aprimorar suas habilidades para tal atividade. Todo esse processo é resultado da 

aprendizagem, que depende diretamente do adulto para organizar e direcionar.  

Mukhina (1996) destaca a importância do ensino intencional e consciente, pois, 

dessa forma, o adulto é capaz de atender as necessidades da criança e garantir seu 

desenvolvimento integral. Para que ocorra um ensino efetivo é importante conhecer o 

processo de ensino e desenvolvimento, não para adequar ao nível de desenvolvimento da 

criança, mas para levar em consideração até onde se pode impulsionar o desenvolvimento e 

não ensinar à criança aquilo que é do seu conhecimento, pois a aprendizagem é quem 

determina o desenvolvimento e não o inverso.  Essa concepção corresponde ao que Vigotski 

considera de ZDP, entretanto, é designado por Mukhina (1996) como zona de 

desenvolvimento imediato da criança (ZDI), na qual indica o potencial de aprendizagem da 

criança. 

Mukhina (1996) pondera que não avaliar adequadamente a ZDI pode ocasionar 

aspectos negativos no desenvolvimento e na aprendizagem, por exemplo, quando se extrapola 

da ZDI, de tal forma que a criança recebe desordenadamente informações diversificadas. 

Portanto, é essencial considerar que a proposta da ZDI é extrair ao máximo as potencialidades 

da criança, auxiliando no desenvolvimento psíquico, e ao mesmo tempo, garantir o caminho 

mais seguro no processo de aprendizagem. 

De acordo com a autora existem períodos sensíveis de desenvolvimento, no qual o 

nível de receptividade para determinados ensinamentos estão elevados. Por outras palavras, 

são aqueles períodos em que o ensino exerce o máximo de influência nas qualidades 

psíquicas. Isso significa que cada ensinamento tem seu período sensível, mesmo que ainda 

não tenha sido descoberto, assim como, na idade pré-escolar já se sabe que o ensino mais 
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sensível é aquele voltado para o desenvolvimento da percepção, imaginação e do pensamento 

por imagens. 

Neste sentido Mukhina (1996) propõe um modelo de ensino pautado em 

atividades peculiares a cada etapa da infância, e que tenham o intuito de desenvolver ações 

orientadoras nas crianças. As brincadeiras e o desenho são exemplos de atividades que devem 

ser utilizadas para ensinar a criança, no sentido de auxiliá-la no processo de apropriação de 

conhecimento e desenvolvimento das qualidades psíquicas. A esse modelo, a autora denomina 

de ensino formativo. 

Dentro dessa perspectiva, se torna fundamental compreender a essência dos 

períodos da infância, para que o ensino possa corresponder às necessidades da criança, 

atuando na ZDI. 

De acordo com Mukhina, análogo a proposta de Vigotski, o desenvolvimento 

psíquico é dividido em etapas que constitui a periodização psicológica por idades. Estas 

correspondem ao primeiro ano de vida (até 1 ano), primeira infância (1 aos 3 anos) e infância 

pré-escolar (3 aos 7).  

Assim como Vigotski, Mukhina (1996) menciona que o desenvolvimento da 

criança apresenta tanto os períodos estáveis, marcados por mudanças de forma lenta e gradual, 

quanto os períodos críticos, aqueles em que ocorrem severas transformações no 

comportamento da criança devido aos saltos qualitativos no psiquismo, ocasionados pelas 

crises (de 1 ano, dos 3 anos e dos 7 anos, porém, a autora não considera a crise do 

nascimento). 

A periodização psicológica por idades é de origem histórica e social, logo, esta 

não corresponde, necessariamente, em sua totalidade, às etapas de desenvolvimento biológico. 

Assim, as fases estáveis e os períodos críticos variam em cada país, respeitando a cultura, 

meios de vida e a organização do sistema educacional. A infância é uma fase peculiar do 

desenvolvimento que possibilita a criança se apropriar dos conhecimentos produzidos pela 

humanidade e assimilar as qualidades psíquicas, em seus aspectos mais gerais. Já a escola, 

tem seus objetivos direcionados para apreensão de informações voltadas à realização de 

diferentes atividades humanas que em outro espaço social a criança não pode se apropriar.  

Assim, em cada momento histórico a sociedade atribui às crianças, direitos e 

deveres que vão determinar sua atitude em relação ao mundo, seus interesses e necessidades, 

e ao mesmo tempo, permite a evolução para uma nova etapa do desenvolvimento psíquico. 

Além da posição que a criança ocupa na sociedade e os traços psíquicos 

característicos de cada período, a crise é essencial para explicar à passagem de uma etapa a 
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outra no desenvolvimento infantil. A crise é configurada pela insatisfação da criança tanto em 

relação a sua posição na sociedade quanto no que se refere à contradição de suas novas 

possibilidades de ação comparada as velhas, de tal forma que, o velho não lhe interessa e nem 

satisfaz suas necessidades, porém, a assimilação do novo não está consolidada.  

A essência de cada etapa permite compreender o processo de formação e 

desenvolvimento do psiquismo, assim como, as atividades constituintes. Portanto, a seguir 

serão apresentadas peculiaridades da primeira infância e idade pré-escolar, por serem os 

períodos enfocados neste trabalho.  

O primeiro ano é marcado pela relação de dependência da criança para com o 

adulto. Este é quem orienta e satisfaz todas as necessidades da criança, portanto, ele exerce 

um papel categórico na formação das qualidades psíquicas infantis, propiciadas por meio do 

processo educacional.  

Neste período a criança começa a assimilar a linguagem e ampliar sua 

comunicação com o adulto. Adquire a primeira forma de deslocamento, o arrastar, permitindo 

um melhor acesso aos objetos que não estavam ao seu alcance de imediato. Também nesta 

etapa tem início o processo de preensão, de tal forma que a criança apalpa os objetos, 

passando a conhecer suas estruturas e propriedades, para, a seguir, começar a manipulação 

elementar, de acordo com uma progressão tão significativa, que as ações com o objeto vão se 

complexificando. Assim, enquanto na manipulação a atenção da criança era totalmente 

direcionada aos objetos, posteriormente está voltada para o resultado da ação. Por exemplo, se 

antes a criança manipulava um chocalho, apalpando, empurrando, balançando, agora ela 

realiza as mesmas ações a espera de um determinado resultado, isto é, provocar o 

aparecimento de uma propriedade oculta, neste caso, o barulho. 

Na primeira infância, os ganhos mais significativos, que determinam o 

desenvolvimento psíquico são o andar ereto, o desenvolvimento da atividade objetal e a 

domínio da linguagem. 

Embora, a princípio, o andar ereto seja sob certa instabilidade, desequilíbrio e 

insegurança, a criança nesta etapa aprende os primeiros passos e, ao mesmo tempo, a se 

deslocar ao encontro dos seus objetivos, de tal forma que, aos poucos ela passa a dominar o 

movimento e o andar se torna automatizado.  

A autonomia ao se deslocar, permite que a criança tenha acesso a objetos que não 

lhe foi apresentado. Portanto, ela passa a compreender melhor o mundo circundante e, 

sobretudo, agir ante ele.  
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Para Mukhina (1996), a atividade principal da primeira infância é aquela 

designada por atividade objetal. Se no primeiro ano de vida a criança manipulava os objetos a 

fim de realizar ações gerais e familiarizar com suas propriedades, na primeira infância, a 

manipulação adquire um novo sentido e objetivo, isto é, agir com este objeto corespondendo a 

sua função determinada socialmente, ou seja, pela mediação do adulto, a criança se apropria 

dos conceitos cristalizados no objeto e passa a efetuá-los. 

Na fase inicial da atividade objetal, a ação e o objeto estão intrinsecamente 

vinculados de modo que após algum tempo, a criança é capaz de separá-los. Por outras 

palavras, a princípio, a ação da criança, necessariamente, é determinada pela função do objeto 

e depois, na próxima etapa, ela será capaz de realizar a ação independente da sua finalidade. 

Dessa forma a relação entre ação e objeto perpassa por três fases de 

desenvolvimento. Na primeira a criança realiza qualquer ação que ela domina com o objeto. 

Na segunda, ela basicamente reproduz a ação equivalente à função do mesmo, na realidade. Já 

a terceira fase é similar a primeira, entretanto, sob uma forma mais elaborada, pois a criança 

já conhece a função do objeto, mas atribui um determinado sentido a ele. 

De acordo com Mukhina (1996) na primeira infância, as principais ações que a 

criança assimila são as correlativas e instrumentais. As ações correlativas são “aquelas em que 

pretendem estabelecer uma relação espacial recíproca entre dois ou mais objetos” (p. 110), 

como por exemplo, os brinquedos de encaixar a peça no formato semelhante. A segunda está 

relacionada com as ações nas quais “a criança se serve de uma ferramenta – um instrumento – 

para agir sobre outro objeto” (p. 111), como por exemplo, quando a criança utiliza um pau 

para aproximar-se de um objeto mais distante e que seus braços não alcançam. 

As ações instrumentais permitem a criança se apropriar de uma condição 

primordial para assimilar a atividade humana, isto é, atuar com os instrumentos. Tais ações ao 

mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento das qualidades psíquicas, se tornam 

ações mais complexas e elaboradas no decorrer do desenvolvimento psíquico da criança.  

No final da primeira infância surgem novas formas de atividades que ganham 

plena credibilidade na idade pré-escolar, pois, é determinante na formação das qualidades 

psíquicas. Essas atividades são, especificamente, o jogo e as formas produtivas de ação 

(desenho, modelagem e construção). 

O jogo, em especial, o jogo dramático, surge com o propósito de satisfazer as 

necessidades sociais da criança, no qual a mesma reproduz tanto as relações sociais quanto o 

trabalho adulto.  
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Embora o referido jogo atinja seu ápice na idade pré-escolar, as premissas são 

conquistadas na primeira infância. Aos poucos a criança vai assimilando as ações humanas, 

mediada pelo adulto, para futuramente reproduzir de forma independente. No início, as ações 

realizadas pela criança são elementares e quantitativamente reduzidas, como por exemplo, dar 

comida a boneca, colocá-la para dormir. O jogo dramático na primeira infância tem como 

característica a incapacidade da criança em substituir, na ação, o objeto próprio por outro.  

Essa aquisição é na próxima etapa e se caracteriza pela transformação da atividade objetal em 

atividade lúdica. 

Na primeira infância, além do jogo dramático também manifesta as premissas 

para a atividade representativa (desenhar). Por outras palavras nesta etapa são formados 

elementos básicos que servem como suporte para dar origem à atividade propriamente dita, 

respectivamente, representar determinados papéis sociais (médico, mãe, professor) e construir 

desenhos intencionais. 

Assim como já foi mencionado, uma das principais assimilações da criança na 

primeira infância é a linguagem. Mukhina (1996) considera que esta etapa é caracterizada 

como período sensível para a aprendizagem da linguagem. 

O progresso da linguagem depende de dois fatores. O primeiro é o aprimoramento 

na compreensão da linguagem adulta e o segundo, é a aquisição de uma linguagem ativa 

própria. A princípio a criança compreende a fala adulta quando é vinculada, simultaneamente, 

a um gesto, para posteriormente, assimilar sem depender da situação. 

A linguagem própria da criança é denominada tanto por Vigotski quanto para 

Mukhina (1996) como linguagem autônoma. As palavras pronunciadas pela criança nem 

sempre se assemelham as do adulto e são influenciadas por três fontes: linguagem das pessoas 

mais próximas, alteração de palavras corretas e aquelas que são criadas pela criança.  

A importância que a linguagem exerce no desenvolvimento da criança é 

mencionada claramente no capítulo de Vigotski e são equivalentes às considerações feitas por 

Mukhina, portanto não serão retomadas. Vale ressaltar que a linguagem modifica a estrutura 

geral do psiquismo, tornando-o mais complexo e elaborado, porém, ela só é adquirida por 

meio das atividades realizadas pela criança. 

As atividades da primeira infância e idade pré-escolar, vinculadas à linguagem, 

são responsáveis pelas principais formações intelectuais na criança, sendo que, alguns 

aspectos da inteligência – pensamento ativo, imaginação, generalização e função semiótica – 

evoluem isoladamente, para na idade escolar se fundir e formar o pensamento complexo. 
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O pensamento ativo é aquele expresso por meio das operações orientadoras 

externas. Por outras palavras, o pensamento ativo é aquele que permite a criança refletir sobre 

a relação entre o objeto e as operações, no sentido de atingir um determinado objetivo, e deste 

modo, compreender a relação do mundo circundante.  

Ainda na primeira infância, a criança “supera” o pensamento ativo e passa a 

realizar ações mentais predeterminadas, de tal forma que, as ações externas passam a ser 

precedidas por tentativas mentais. Estas adquirem suporte no pensamento ativo, na qual, as 

ações orientadoras externas são cristalizadas em forma de imagens e, quando necessário, à 

criança recorre a elas.  

A criança desta etapa aos poucos adquire capacidade de generalização, 

configurada pelo agrupamento dos objetos de acordo com sua função, independente da 

propriedade dos mesmos. A criança assimila o processo de generalização, a princípio, por 

meio da ação para, em seguida, se fixar na palavra e, finalmente a criança apreender a relação 

entre o nome do objeto a sua função.  

No fim da primeira infância a criança adquire a capacidade de abstração, 

denominada por Mukhina (1996) de função semiótica ou simbólica. Esta indica que a criança 

é capaz de abstrair as propriedades do objeto e atribuir-lhe um sentido diferente daquele 

apresentado usualmente, ou seja, significa que a criança, quando necessário, é capaz de 

utilizar um objeto em substituto a outro. Inicialmente a criança só é capaz de substituir a ação, 

e posteriormente, substitui o nome do objeto. Por exemplo, quando a criança está brincando 

de cavalgar no cavalo de pau e é questionada sobre o nome daquele objeto, ela responderá que 

é uma vassoura e, após algum tempo, passará a dizer que é um cavalo. 

Na idade pré-escolar expande as relações sociais da criança, amplia a autonomia 

sobre suas ações e há um aumento significativo no domínio da linguagem. Este domínio está 

relacionado tanto no que se refere à evolução na comunicação com o mundo circundante 

quanto na ampla influência que a linguagem exerce sobre a organização dos processos 

psíquicos. 

Segundo Mukhina (1996), na idade pré-escolar a principal função da linguagem é 

a comunicação, embora tenha um papel primordial no planejamento e regulação na conduta 

da criança. Na primeira infância essa linguagem é utilizada para comunicar-se com os mais 

próximos, especialmente aqueles de sua convivência cotidiana.  

Na idade pré-escolar surge a linguagem situacional, incentivada pelo contexto que 

a criança se encontra e assinalada, geralmente, por questionamentos. Ela é essencialmente 

pouco compreensível, exceto para a criança. 



75 
 

Ao ampliar suas possibilidades sociais e cognitivas, a criança assimila a 

linguagem contextual. Esta é apontada pela exposição clara e precisa das ideias, o que garante 

compreender a situação descrita. Esse tipo de linguagem é apropriada pela criança por meio 

de um ensino sistemático e, portanto, na idade pré-escolar se manifesta de forma elementar. 

O estágio final da idade pré-escolar apresenta um tipo particular de linguagem que 

futuramente desaparece. É designada por linguagem explicativa, e diz repeito a uma 

linguagem em que a criança sente necessidade em explicar detalhada e ordenadamente uma 

determinada situação. Isso ocorre especialmente no jogo. Apesar de provocar conflitos entre 

as crianças, ela é importante para desenvolver a socialização e intelecto das mesmas.  

Assim como Vigotski, Mukhina (1996) menciona que no final da primeira 

infância e início da idade pré-escolar, manifesta a linguagem egocêntrica. Ela é tratada como 

o período de transição entre a linguagem externa e interna, contribuindo para o processo de 

internalização da fala. A linguagem egocêntrica é marcada por uma fala que precede a ação e 

está relacionada com a situação, porém, não direcionada a alguém. A linguagem se 

desenvolve até que deixa de ser pronunciada, e passa ser base do pensamento da criança ao 

agir, no sentido de planejar a ação e não exclusivamente orientar. 

A inteligência do pré-escolar é sustentada pelo pensamento, pois ele utiliza-o para 

interpretar e compreender o mundo. Nesta etapa a criança procura refletir sobre as questões 

relacionadas às suas experiências e assimilar novos conhecimentos pela mediação do adulto. 

Assim o desenvolvimento da inteligência está vinculado a aquisição de conhecimentos e a 

resolução de problemas (operação mental). 

A inteligência imaginativa é dominante na idade pré-escolar, entretanto tem 

origem na primeira infância por meio das atividades peculiares desse período. Na inteligência 

imaginativa a criança opera com imagens para solucionar problemas. Ela imagina uma 

operação real com o objeto e pela imaginação obtém um resultado. Portanto, ela resolve 

problemas baseada na imagem mental que faz da situação/objeto. Logo, a falha desta 

inteligência está em não poder resolver problemas que suas propriedades estão ocultas e são 

impossíveis de imaginar, pois depende de uma determinada lógica. No início da idade pré-

escolar, a criança é capaz de resolver problemas mentais que oferecem resultado direto, de 

modo que, aqueles indiretos são solucionados por meio das ações orientadoras externas. 

Na idade pré-escolar, mediana e maior, a criança recorre a outra forma de 

inteligência para resolver os problemas com resultados indiretos, que Mukhina (1996) 

denomina de esquemática. Esta não anula a imaginativa, mas, atua juntamente a ela. A 

inteligência esquemática se apoia nas soluções anteriormente descobertas para resolver os 
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problemas posteriores, levando em consideração a conexão entre o objeto e suas propriedades. 

Esta forma de inteligência permite a criança compreender os aspectos mais complexos dos 

objetos que não podem ser apreendidos pela imaginativa, e, que ao mesmo tempo, é 

importante para assimilar a generalização. Ela utiliza os elementos principais para solucionar 

problemas e com isso vai se apropriando dos conhecimentos generalizados.  

A criança na idade pré-escolar apresenta extrema dificuldade em resolver 

problemas que não possui uma representação visual e que exigem a compreensão de aspectos 

isolados. Por exemplo, quando mostra a criança dois recipientes idênticos e com mesma 

quantidade de água, ela é capaz de identificar que as quantidades são idênticas, e a seguir, ao 

virar a água de um dos recipientes em um local mais estreito e alto, ela acredita que a 

quantidade de água entre os recipientes são diferentes, porque um está aparentemente mais 

cheio do que o outro. A criança nesta etapa não é capaz de compreender que independente do 

tamanho do recipiente, a quantidade de água permanece, pois não foi adicionado mais líquido. 

Isso ocorre porque a criança ainda não assimilou o pensamento lógico ou a inteligência 

abstrata. Esta se desenvolve mais tarde, e é superior as outras, pois permite resolver um amplo 

número de problemas, entretanto, depende diretamente da esquemática e imaginativa para 

atingi-la.  

A função semiótica é essencial para conseguir assimilar o pensamento lógico, 

pois, através dela a criança aprende que o objeto pode ser substituído por outros objetos, 

palavras e/ou desenhos. O processo básico e pré-requisito para adquirir o pensamento lógico é 

o processo de internalização da fala. Logo, essas são premissas para que a criança aprenda a 

resolver problemas sem depender das imagens e assimilar os conceitos elaborados pela 

humanidade. O processo educacional é condição essencial para a criança alcançar todas as 

formas de inteligência, ressaltando que cada uma delas tem seu papel essencial para fornecer 

o conhecimento à criança, já que este é base para se apropriar de conceitos e, 

consequentemente, do pensamento lógico. 

Partindo dessas considerações, sabe-se que a percepção e a inteligência 

manifestam-se desde a primeira infância e já adquirem complexidade na etapa pré-escolar. Já 

os outros processos psíquicos, tais como, atenção, memória e imaginação, começam a se 

formar, no que diz respeito à intencionalidade, na idade pré-escolar e demoram a ser 

dominados pela criança. Logo, a autora afirma que, na primeira infância, a atenção, memória 

e imaginação, são processos involuntários e não premeditados. 

No inicio da idade pré-escolar a atenção da criança é determinada pelo seu 

interesse, isto é, o tempo que ela permanece em uma atividade, por exemplo, é conduzido por 
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quão interessada ela está. Porém, já na etapa mediana e final, a criança passa a ter o controle 

da sua concentração, direcionando sua atenção quando necessário.  

A atenção voluntária não se trata do progresso da involuntária. Ela depende 

diretamente do adulto, que pode controlar a motivação da criança na atividade. Outra forma 

de organizar a atenção da criança é a linguagem que, a princípio tem função de orientar a 

ação, e em seguida planejar, de tal forma que ambas norteiam a atenção da criança. 

A atenção predominante nesta etapa é a involuntária, pois a criança ainda 

apresenta dificuldade em direcionar sua atenção para atividades que não satisfazem seus 

interesses e necessidades. Nesse sentido a autora ainda ressalta a importância do lúdico, das 

atividades de tipo produtivas e das variações de tais atividades para o processo de 

aprendizagem, pois, dessa forma, será desenvolvido na criança o interesse capaz de orientar 

sua atenção. 

As formas de memorização na idade pré-escolar menor são basicamente 

involuntárias e reprodutivas, pois, a criança retém informações independente da sua vontade, 

mas que são fixadas por quão avocada foi sua atenção. Contudo, na etapa mediana e maior, 

manifesta a memória voluntária, incentivadas principalmente pelo brincar. A memória 

voluntária tem início a partir do propósito de recordar. Provocar lembrança exige criar 

estratégias auxiliares para memorizar e por esse motivo ela se torna voluntária. 

Embora seja um período significativo na idade pré-escolar, a memorização 

involuntária continua sendo predominante pois, a criança recorre a memória quando lhe é 

solicitada pela tarefa ou pelo adulto. Apesar disso, Mukhina (1996) ressalta que os ganhos 

mais significativos nesse período, estão vinculados à memória involuntária. 

A imaginação tem origem na primeira infância a partir da função semiótica. 

Porém, o desenvolvimento da imaginação está relacionado com o jogo. No início da idade 

pré-escolar, no jogo a substituição de um objeto por outro deve ser bem próximo ao seu real, 

pois o objeto ainda exerce grande influência sobre a ação da criança. Aos poucos a 

imaginação vai se consolidando no psíquico da criança até que a mesma seja capaz de realizar 

uma determinada ação com qualquer objeto e não mais com aqueles semelhantes ao real. 

A imaginação se desenvolve a tal ponto que a criança não precise mais de um 

objeto para criar ou reproduzir ações lúdicas. Estas podem ser realizadas mentalmente, de tal 

forma que a criança seja capaz de agir com um determinado objeto sem sua presença material, 

ou ainda, apenas mentalmente, sem ações externas. 

Mukhina (1996) menciona as mesmas considerações feitas por Vigotski no que 

diz repeito a imaginação da criança ser inferior a do adulto, justamente, por esse processo ser 
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diretamente proporcional a experiência do indivíduo. Entretanto, ressalta a importância do 

processo imaginativo para a criança, no sentido de conhecer e se apropriar do mundo, 

inclusive sobre aquilo que não é de sua experiência própria.  

A autora cita que a imaginação do pré-escolar é basicamente involuntária e que a 

imaginação voluntária só é assimilada no final da idade pré-escolar. Por outras palavras, 

inicialmente a criança faz uso da imaginação sobre o que causa fortes impressões e mais tarde 

passa a ser intencional, geralmente, nas atividades produtivas, assinaladas pelas atividades 

que se tem como finalidade a criação de um produto, seja colagem, desenho, entre outras. 

A atividade lúdica para Mukhina (1996) está vinculada a uma ação em 

substituição da real, ou o manuseio de um objeto subentendendo outro. Em outras palavras, o 

que caracteriza uma atividade como lúdica é a função semiótica. Por meio dela criança 

assimila os direitos e deveres sociais e do mesmo modo, as relações adultas. 

O jogo dramático é reflexo da realidade da criança. Assim a autora menciona que 

“a realidade, ao ser representada nos jogos infantis, converte-se em argumento do jogo 

dramático” (p. 157, grifos do autor). Assim, entende-se por argumento, um elemento mais 

amplo, aquilo que a criança se apropria da realidade para reproduzir e criar a situação de jogo, 

isto é, o papel de mãe, médico, professor, dentre outras. Logo, quanto maior a amplitude do 

mundo circundante à criança, mais variado e elaborado serão seus argumentos em jogo.  

Quanto mais argumentos utilizados, maior será o tempo que a criança permanece 

no jogo, consequentemente, o pré-escolar em idade menor tende a brincar menos tempo em 

uma determinada atividade se comparado aquele mais velho.  

Além do argumento, o conteúdo também caracteriza o jogo. Para Mukhina (1996) 

o conteúdo do jogo é assinalado por aquilo que a criança “destaca como aspecto principal nas 

atividades do adulto” (p. 157, grifos do autor). Ou seja, na idade pré-escolar menor, o 

conteúdo do jogo é a reprodução de ações reais determinadas pelo objeto.  Já no pré-escolar 

mediano, o conteúdo se volta para as relações humanas, isto é, a criança reproduz ações 

interpessoais. E por fim, no pré-escolar mais velho o conteúdo está direcionado ao 

cumprimento das regras acionadas pelo papel assumido na brincadeira. 

As relações estabelecidas em tal atividade, segundo a autora, podem ser lúdicas ou 

reais, sendo a primeira àquela determinada pelo argumento e papel que a criança exerce no 

jogo. E a segunda se refere às relações de companheirismo no sentido de decidir algo em 

comum, seja na distribuição de papéis e características do jogo ou discutir questões e 

equívocos que surgem durante o mesmo. Sobre a importância das relações no jogo, Mukhina 

(1996) cita que “no jogo conjunto as crianças assimilam a linguagem da comunicação, 
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aprendem a coordenar suas ações com as dos demais e a ajudar-se mutuamente” (p. 163, 

grifos do autor). 

É a partir do jogo que há os maiores saltos qualitativos no psiquismo da criança. 

Isto é, por meio dele a criança assimila a atenção e memória ativa. Ao brincar ela necessita, 

constantemente, da concentração e memorização, seja em relação ao objeto, seu papel no jogo 

ou às regras impostas. Quanto maior a intencionalidade em assimilar tais processos, maior 

será o sucesso obtido na atividade. 

Ainda pela atividade lúdica a criança apreende a função semiótica, que introduz o 

pré-escolar no plano das ideias. Já a linguagem ao mesmo tempo em que sofre influência 

também influencia o jogo, pois, a criança adquire a necessidade de se comunicar de forma 

clara e coerente, para que seja compreendida corretamente. A criança, pelo jogo, interioriza as 

imagens e as relações humanas desenvolvendo, dessa forma, a imaginação. No jogo também 

se desenvolve a personalidade infantil, pois através dele, a criança assimila a conduta humana 

assim como aprende a controlar seu comportamento por meio de regras estabelecidas por ela 

mesma. 

A origem das atividades produtivas está intimamente relacionada com o jogo. 

Entretanto, tem suas especificidades e configurações próprias de ação que exercem influência 

exclusiva no desenvolvimento infantil. O que caracteriza uma atividade como sendo produtiva 

é o desígnio de criar um produto final, exemplificada por atividades plásticas e construtivas. 

O interesse por tais atividades, a princípio, está vinculado a ludicidade, para posteriormente 

(idade pré-escola mediana e maior), se direcionar ao resultado. Por exemplo, quando a criança 

no fim da primeira infância e início da idade pré-escolar desenha, ela interpreta algum tipo de 

argumento, ou seja, a mãe cuidando do filho, a criança brincando, etc.; essa forma de desenho 

está centrada no processo lúdico e construção de ideias lúdicas. Quando está mais velha, os 

desenhos da criança se voltam para a finalidade de produzir e obter um determinado resultado, 

ou seja, o desenho. 

As premissas em relação ao estudo tem início na idade pré-escolar em forma de 

jogo dramático. A criança estabelece regras e formas de comportamento e assim, adquire 

conhecimentos elementares. As atividades que a criança desempenha, passa a ter um caráter 

de aprendizagem quando são desempenhadas não apenas em busca de um resultado ou por 

causa do processo lúdico em si, mas quando são realizas com o propósito de fazer melhor que 

antes e da forma mais correta, no sentido de adquirir novos conhecimentos e hábitos. O desejo 

de estudar é formado na criança pelo adulto e a importância deste processo é verdadeira. 
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Pelas atividades produtivas a criança compreende o valor social do trabalho e ao 

mesmo tempo, aprende a “realizar tarefas com um resultado definido, a estabelecer um 

objetivo e a programar a consecução desse objetivo” (MUKHINA, 1996, p. 183). Essas 

atividades devem contribuir para:  

1) ensinar à criança os métodos elementares do trabalho; 2) ensinar-lhe os hábitos 

correspondentes (o manejo das ferramentas, dos materiais etc.); 3) explicar-lhe de 

forma pormenorizada o sentido do trabalho e sua importância para outras pessoas; 4) 

ajudá-la a programar e coordenar seus atos (p. 184). 

Embora seja claro a importância de tais atividades para o desenvolvimento da 

criança, a sua eficácia é menor em comparação com os jogos que tem caráter lúdico. 

Entretanto, a autora expressa acuidade em trabalhá-las de modo a orientar a criança para ações 

futuras.  

Para finalizar, a concepção de atividade lúdica para Mukhina está vinculada a uma 

ação em substituição da real, ou o manuseio de um objeto subentendendo outro. Essa 

atividade é que vai promover o desenvolvimento da criança, portanto, é um período marcado 

por expressivos ganhos qualitativos. 

Após tais considerações identificadas na obra de Mukhina e na comparação com 

os demais autores, pode-se afirmar que o processo de aprendizagem, em todos os autores se 

refere à apreensão do conhecimento por meio da apropriação da cultura tipicamente humana 

que se dá pela zona de desenvolvimento próximo. O desenvolvimento está vinculado ao 

domínio do próprio comportamento a partir da formação dos processos psíquicos que 

possibilita a humanização, portanto, o desenvolvimento é decorrente da aprendizagem. Tal 

forma de explicar a relação entre desenvolvimento e aprendizagem não foi encontrada nas 

obras consultadas de Elkonin. 

Embora as concepções de desenvolvimento e aprendizagem se assemelham entre 

esses autores, estes perpassam por formas diferentes para explicá-las. Por exemplo, Vigotski 

apresenta o desenvolvimento em forma de períodos identificados através das formações novas 

que sucede por meio da atividade, embora não esteja explícito nas obras. Além das formações 

novas, Vigotski destaca as crises no desenvolvimento, que são ocasionadas pelas mudanças de 

atividade em determinados períodos do desenvolvimento quando este não é bem conduzido. 

Já Leontiev e Elkonin apresentam a atividade como forma de apropriação do 

mundo e condição para o surgimento da consciência, que caracteriza o desenvolvimento 

humano, sendo a atividade principal, ou no caso do Elkonin, a atividade rectora, responsável 

pelos ganhos mais expressivos no psiquismo e o meio pelo qual é possível identificar os 

períodos que a criança se encontra. 
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Todos esses autores atribuem função peculiar para a atividade lúdica, sendo esta 

responsável pelos ganhos psíquicos mais significativos na idade pré-escolar. A denominação é 

diferente, de tal forma que Elkonin trata como “jogo protagonizado”, já Leontiev se refere ao 

“jogo de enredo”, para Vigotski é “jogo de papéis” e Mukhina, “jogo dramatizado”. A 

presença do papel e da substituição de um objeto por outro é presente na concepção de todos 

esses autores, apenas Elkonin e Mukhina acrescentam o argumento e conteúdo do jogo, que 

embora não seja designado nem enfatizado nos outros autores, está implícito em suas obras. 

A evolução da atividade lúdica vai da imaginação/papel e argumento explícito 

com regras latentes para regras latentes com imaginação/papel e argumentos ocultos. Nas 

obras são ressaltadas a importância da regra, no sentido da criança apreender os 

comportamentos sociais e ter controle sobre sua conduta, entretanto, é essencial a utilização 

da imaginação/papel e argumento para auxiliar a criança neste processo de transição. A seguir 

é apresentado um quadro sintetizando as concepções de atividades lúdicas para Vigotski, 

Leontiev e Elkonin. 

QUADRO 3. Concepções de atividades lúdicas  

Concepções gerais de Atividades Lúdicas 

Autor Caracterização Tipos 

Vigotski * É caracterizado pela “ação na esfera imaginativa” com ou 

sem a presença de um objeto (pivô);  

* Não é a atividade predominante da criança; 

Jogo de papéis e 

Jogos puros 

com regras; 

Leontiev * É a atividade principal no período pré-escolar; 

* É caracterizado pela substituição de um objeto por outro, 

correspondendo a ações reais; 

* O alvo se concentra no processo e não no resultado; 

Jogo de enredo 

e jogo com 

regras; 

Elkonin * É a atividade principal do período pré-escolar; 

* É caracterizado por dois momentos simbólicos: 

(1) metonímia lúdica;  

(2) representação de papéis e reprodução do argumento do 

jogo; 

Jogo 

protagonizado e 

jogo com 

regras; 

Todos (1) Atividade lúdica evolui da imaginação explícita e regras ocultas para regras 

explícitas e imaginação latente. (2) Embora a designação das atividades lúdicas 

(jogo de papéis, jogo de enredo e jogo protagonizado) seja diferente a concepção 

dos autores é semelhante. 
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Todos os autores explicitaram as características essenciais da periodização do 

desenvolvimento, entretanto, não deve ser ponderada como um processo estático e 

cristalizado, mas como meio de orientação para aqueles que atuam na educação de crianças e 

adolescentes, levando em consideração as particularidades individuais. O desenvolvimento e 

aprendizagem são assinalados pelos autores como processos não lineares, de tal forma que 

apresentam a crise como mudanças na personalidade da criança que é decorrente da 

modificação da atividade principal, e consequentemente sofre alterações nos seus interesses e 

motivações. 

Foi identificado nessas obras determinadas semelhanças, porém formas diferentes 

de expressá-las. As obras se complementam, por isso é importante o conhecimento de todos 

esses autores.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades lúdicas possibilitam ao professor de EF compreender que os jogos e 

brincadeiras, ao mesmo tempo em que são conteúdos da EF escolar e recurso pedagógico, 

promovem o desenvolvimento integral da criança, especialmente quando direcionado a 

alcançar tal finalidade. A contribuição das proposições da psicologia histórico-cultural 

evidencia a indissociabilidade dos aspectos biológico, social e psicológico na compreensão do 

indivíduo, propiciando a cultura corporal do movimento contribuir na formação humana.  

Compreender o indivíduo em sua totalidade, considerando as dimensões que 

constituem o homem, como sendo indissociáveis, permite compreender a EF para além do 

aspecto motor. Torna admissível a concepção do educar pelo movimento, superando as teorias 

que se limitam à compreensão de corpo versus mente. Dessa forma, é importante o professor 

de EF se apropriar dos conhecimentos produzidos pela psicologia histórico-cultural, pois 

elucida o processo de desenvolvimento humano, e ao mesmo tempo, fornece subsídios 

essenciais para os profissionais que atuam na formação do sujeito, assim como a EF.  

Esses conhecimentos permitem ao professor entender o desenvolvimento como 

sendo proveniente da aprendizagem que para suceder, deve considerar as especificidades de 

cada etapa e, sobretudo, as particularidades do indivíduo. Logo, não podemos dizer que 

qualquer atividade vai promover o desenvolvimento. Portanto, o processo educacional deve 

estar em constante (re)construção e o professor sempre em busca de novos conhecimentos que 

enriqueça sua atuação profissional. 

As reflexões acerca da teoria, não podem ser consideradas como modelo de 

ensino, mas um conhecimento primordial para orientar a ação do professor.  
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