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Introdução 

 

É sabido a todos que apesar da brincadeira ainda ser considerada pela sociedade 

contemporânea como uma atividade secundária pertencente às vivencias infantis, ocupando 

um espaço de menor valia entre as tarefas consideradas mais importantes, como por exemplo, 

a aprender a escrever e a ler ou a fazer continhas, o brincar tem suscitado interesse de 

pesquisadores, teóricos e profissionais da educação preocupados com a infância, na medida 

em que reconhece na brincadeira um valor próprio, o qual auxilia a criança na aquisição de 

novos conhecimentos, principalmente quando tem como sua principal parceira a imaginação 

criadora, presente nos jogos de papéis sociais. 

Vale dizer que a imaginação normalmente é entendida como sinônimo de devaneios 

fantasiosos ou simplesmente componente lúdico presente nas brincadeiras infantis, levando-a 

ser tratada de modo irrelevante. O que não se sabe é que a imaginação é parte fundamental de 

todo processo de criação humana, principalmente porque está intrinsecamente ligada à 

realidade.  

Neste sentido, partimos da premissa de que toda atividade realizada pelo homem, 

sejam elas externas como a invenção de um objeto, ou internas como a construção do 

sentimento ou da mente, algo que é conhecido apenas pela pessoa que a inventou, passam 
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pelo processo de imaginação para serem criadas, confirmando a importância desta 

competência cognitiva presente no desenvolvimento do ser humano. Deste modo, basta 

olharmos ao redor para percebermos que a maioria dos objetos criados pelo homem passou 

pelo processo de imaginação, muitas vezes banalizado, antes mesmo de tornar-se realidade 

concreta. 

Portanto, entendendo a imaginação como peça inerente a todo processo real de criação 

humana, e não apenas pertencente ao mundo fantasioso infantil é que reconhecemos sua 

importância e destacamos sua presença nos jogos de papéis sociais, uma vez que é por meio 

deste jogo que a criança desenvolverá cada vez mais sua capacidade criadora, além de 

apropriar-se das relações sociais e culturais que as cercam.   

Reconhecemos que ter como objeto de estudo os jogos de papéis sociais não é uma 

tarefa fácil, principalmente quando a ele está agregado a necessidade de re-significar 

concepções historicamente construídas acerca da imaginação.  

Diante deste fato indagações surgem e suscitam respostas para a seguinte 

problematização: Qual a relevância dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento da 

criança? 

Na tentativa de buscar respostas para esta indagação a presente pesquisa tem por 

objetivo identificar as contribuições que os jogos de papéis sociais proporcionam ao 

desenvolvimento da criança. 

A fim de materializar o proposto a presente pesquisa buscará: 

 Apresentar a presença dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento humano 

com base na teoria histórico cultural; 

 Contextualizar as principais características dos jogos de papéis sociais; 

 Discutir as contribuições que os jogos de papéis sociais assumem no 

desenvolvimento infantil. 

Para alcançar tais objetivos, este trabalho é uma pesquisa de cunho bibliográfico com 

análise teórica que se dividiu em duas seções. Na primeira abordou-se a presença dos jogos de 

papéis sociais no desenvolvimento humano, tendo como base os pressupostos de Vigostsky, 

Leontiev e Elkonin. E, na segunda seção contextualizou-se os jogos de papéis sociais, 

apontando suas características e as contribuições para com o desenvolvimento infantil.  

Diante dos desafios propostos, e apoiadas na teoria histórico cultural, acreditamos que 

a presente pesquisa proporcionará um novo olhar sobre as brincadeiras infantis, 

principalmente no que diz respeito ao divórcio existente entre a realidade e a imaginação, 

construído historicamente pelo adulto. Esse pensamento vem por muito tempo impedindo o 



adulto de reconhecer que a brincadeira de criança é coisa séria, principalmente quando a 

criança tem na brincadeira uma das suas formas de linguagem, utilizando-se dela para 

expressar a sua compreensão de mundo, homem e sociedade.  

  

 

A presença dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento humano 

 

Os jogos de papéis sociais, brincadeira que ocorre no início do período pré-escolar na 

vida das crianças, devem ser considerados como atividade que colabora para o 

desenvolvimento da psique infantil, uma vez que possibilita a apropriação da cultura, os 

modos de pensar, falar, sentir e se relacionar com aqueles que o cercam. 

De acordo com Leontiev (2006), os jogos de papéis sociais expressam a realidade 

infantil a partir das representações das crianças, por meio da brincadeira. Ao brincar a criança 

é capaz de realizar ações e atividades adultas que são impossíveis a ela, devido a sua 

incapacidade física e a sua pouca idade. Neste contexto é possível inferir que é por meio da 

brincadeira de jogos de papéis sociais que a criança é capaz de apoderar-se das relações 

culturais; dos modos de comportamento, bem como, do significado das coisas que a cercam, 

as quais foram formuladas ao longo da história da humanidade. 

Segundo Martins (2006), o homem constitui-se humano a partir das relações sociais 

que constroem no decorrer do tempo, bem como desenvolve sua personalidade, pois é 

também por meio da atividade social que ele cria condições para que a mesma possa surgir. 

Assim, a formação psicológica constitui-se da manifestação dos sentimentos, dos 

pensamentos e das atitudes dos indivíduos perante uma determinada situação social.  

Partindo dessa premissa, entende-se que a personalidade humana não se dá de forma 

inata no desenvolvimento humano, ou seja, não está presente desde o nascimento da criança, 

ao contrário, ela será constituída nas relações do indivíduo com o meio social, conforme 

afirma Martins (2006, p. 29)  

 

Portanto, a personalidade vai-se estruturando na unidade e luta dos 
contrários eu/outro, indivíduo/sociedade, o que nos permite afirmar que a 
personalidade de cada indivíduo não é produzida por ele isoladamente, mas 

sim resultado da atividade social, e em certo sentido não depende da vontade 
do indivíduo isoladamente, mas da trama de relações sociais nas quais 
encontra-se inserido. 

 



Desse modo, toda produção humana, como a linguagem, os objetos e os instrumentos 

cultuais, ocorrem para o suprimento das necessidades humanas, consequentemente, possuem 

um caráter social. Este fato se justifica na medida em que os homens ao relacionar-se de 

alguma forma, acabam se apropriando historicamente da cultura.  

É nesse sentido que Vigotsky (2009), aponta a possibilidade de encontrar dois tipos 

diferentes de atividades humanas: a primeira identificada como reprodutiva, que está 

relacionada com a memória e consiste na ação de ressuscitar marcas ou impressões anteriores. 

Isso é possível pelo fato de nosso cérebro conservar uma experiência vivida e reproduzi-la 

posteriormente; a segunda identificada como criadora, que está ligada a imaginação, pois se 

dá quando cria-se imagens ou ações novas ao invés da reprodução de impressões anteriores já 

vivenciadas. É esta atividade que dá origem ao que conhecemos como imaginação ou fantasia.  

Infelizmente segundo o autor, equívocos conceituais voltados à imaginação fazem 

com que ela seja associada a coisas surreais, ou, tudo aquilo que não corresponde à realidade. 

Na verdade, o que devemos compreender é que a imaginação funciona como a base de toda 

atividade criadora, pois, tudo o que encontramos no mundo real, tudo o que existe inventado 

pelo homem, desde as menores criações, as grandes criações da humanidade, precisou 

inicialmente ser imaginado antes de virar realidade, ou seja, objeto concreto.  

A fim de evitar mais equívocos conceituais, Lazaretti (2009) com base na teoria 

histórico cultural adverte que Vigotsky, Leontiev e Elkonin na tentativa de explicar como 

ocorre o processo de humanização do ser natural para o ser humano cultural, estipulam 

períodos no seu desenvolvimento, que não são determinados biologicamente, mas sim, 

determinados de acordo com as condições historicamente concretas e objetivas de cada ser 

humano. Primeiro por que consideram que estes períodos são mutáveis, alterando-se de 

acordo com a posição da criança perante a sociedade, segundo porque reconhecem que estes 

períodos também são definidos pela presença de uma atividade principal.  

No que diz respeito a atividade principal, Pasqualini (2009) aponta que os autores 

mencionados acima, não a reconhecem como sendo aquela que ocupa um maior período de 

tempo no desenvolvimento humano, mas sim, aquela que proporciona as mudanças mais 

relevantes no desenvolvimento psíquico e na formação do indivíduo, levando em conta sua 

interação com o meio social. Conforme afirma Leontiev (2006, p. 122): 

 

Designamos por esta expressão não apenas a atividade frequentemente 
encontrada em dado nível de desenvolvimento de uma criança. [...] 
Chamamos atividade principal aquela em conexão com a qual ocorrem as 
mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico da criança e dentro 



da qual se desenvolvem processos psíquicos que preparam o caminho da 
transição da criança para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento. 

 

 

Feito os devidos esclarecimento sobre a concepção de atividade principal, Facci 

(2006), citando Elkonin (1987) aponta os principais estágios do desenvolvimento humano: 

1) Comunicação emocional do bebê: Período que vai desde os primeiros meses de 

vida até por volta de um ano de idade e, cuja atividade principal é a comunicação emocional, 

caracterizada pelo início das ações sensório-motoras de manipulação.  Ao nascer o bebê tem 

de adaptar-se às novas condições de vida, porém, nesta fase, o bebê é incapaz de sobreviver 

por conta própria, sendo completamente dependente da mediação do adulto com a sociedade, 

devido a isso, utiliza recursos como o choro, para comunicar-se e expressar suas vontades. 

Então, a partir do contato com o adulto e com o meio, a criança inicia um processo de 

aprendizagem intensa, passando a constituir seu próprio repertório de imagens e sensações, 

além de criar a base para o desenvolvimento psíquico da mesma.  

 

 “A criança ao nascer, é o mais indefeso de todos os seres vivos. Não poderia 
viver sem os cuidados dos adultos. Somente o cuidado dos adultos, substitui 
a insuficiência dos mecanismos de adaptação que há no momento de nascer” 
(ELKONIN, 1969b, p. 504 apud LAZARETTI, 2009, p. 3114). 
 

 

2) Atividade objetal manipulatória: Neste estágio, que acontece durante a primeira 

infância, a atividade principal é a objetal-instrumental, na qual a criança, pela mediação dos 

adultos e consequentemente pelo desenvolvimento da linguagem, passa a assimilar as ações 

com os objetos, aprendendo a lidar com eles, descobrindo sua função e seu sentido social, 

satisfazendo, assim, suas necessidades, como comer com a colher ou beber com o copo. Dessa 

forma, inicia-se a formação da consciência, isto é, de sua identidade. 

3) Jogo de papéis sociais: A atividade principal da criança neste estágio, o jogo ou a 

brincadeira, ocorre no início do período pré-escolar. Neste momento, ao invés de apenas 

assimilar os objetos, ela já é capaz de apoderar-se deles, pois imita as ações dos adultos 

quando os utiliza, ao mesmo tempo em que se conscientiza sobre eles. Entretanto, o ato de 

apossar-se dos objetos não significa que ela é capaz de dominar as operações exigidas para 

sua realização no mundo real, na medida em que não pode dirigir um carro ou pilotar um 

avião, por exemplo. Isso só é possível quando ao brincar utiliza a imaginação, o lúdico. Ao 

citar Elkonin (1987), Facci (2006) destaca que o jogo ao ser influenciado pelas atividades 



humanas, auxilia no desenvolvimento psíquico da criança e na formação de sua 

personalidade. Neste sentido, a brincadeira, quando evolui de um grau para outro, prepara 

também a gradação de uma nova fase de desenvolvimento, para uma nova etapa evolutiva. 

4) Atividade de estudo: Neste período, além do círculo familiar (pais e pessoas 

próximas) e do círculo social (demais membros da sociedade), a criança insere-se num círculo 

novo, pois, ao passar da fase pré-escolar para a escolar a relação com o professor e os amigos 

da escola cria um novo convívio. Além disso, a atividade principal antes marcada pelas 

brincadeiras agora é marcada pelo estudo, pois, a escola impõe novos propósitos, são tarefas 

para realizar e novos deveres para cumprir, que fazem com que ela sinta-se mais responsável. 

A partir deste momento altera-se a relação da criança com o adulto, fazendo com que a 

comunicação tome um novo sentido, pois a família, por exemplo, sempre quer saber como 

estão os estudos ou a escola. Tendo o ensino escolar a função de inserir no aluno o ato de 

estudar, surgem também neste período a capacidade de reflexão, de análise, pensamento 

teórico e o início da consciência.  

5) Comunicação íntima pessoal e atividade profissional/estudo: Na adolescência, 

surge uma nova atividade principal: a comunicação íntima e pessoal. Neste quinto estágio, o 

jovem torna-se mais crítico em relação às exigências que lhe são colocadas, pois se sente em 

igualdade ou até mesmo superior aos adultos. Sua relação com o grupo colabora na formação 

de um posicionamento pessoal em relação aos aspectos que a realidade lhe impõe.  O estudo 

ainda é considerado como atividade importante, que passa por alguns avanços consideráveis, 

tais como a formação de seu caráter voluntário e a tomada de consciência das particularidades 

individuais que auxilia na organização das interações com os companheiros de estudo. É neste 

período de desenvolvimento que o adolescente passa por um importante avanço intelectual, 

transformando seus pensamentos em orientações de seus interesses, desejos e propósitos.  

Para Elkonin (1987), as atividades apresentadas acima são dominantes em 

determinados períodos, porém, não deixam de existir no período seguinte, mas, vão perdendo 

força na medida em que os estágios são superados. 

Vale dizer que reconhecemos a importância de cada período do desenvolvimento 

humano, mas, neste trabalho, o nosso olhar estará voltado para a fase dos jogos de papéis 

sociais, nosso objeto de estudo.  

 

 

 Contextualizando os jogos de papéis sociais 

 



Historicamente a brincadeira sempre foi vista como um mero passatempo de criança e 

sem importância para a formação do indivíduo. Todavia, estudos demonstram que esta é 

essencial para a mesma, uma vez que contribui para o desenvolvimento psíquico da 

personalidade, além de contribuir com os aspectos físicos, motores e cognitivos.  

Para Bomtempo (2005), o lúdico vem sendo cientificamente reconhecido como um 

comportamento essencial no desenvolvimento da criança, desde que ela passou a ser 

reconhecida como um ser espontâneo e criativo, e devido a isso, um ser dotado de capacidade 

para representar através dos jogos de papéis.  

Segundo Rodrigues (2009), o brincar percorre diversos tempos e espaços, o passado, o 

presente e o futuro, num contínuo processo de permanências e mudanças: 

 

[...] a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura como 
um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e 
acumulados pelos sujeitos nos contextos históricos e sociais em que se 
inserem. Representa, dessa forma, um acervo comum sobre o qual os 
sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. Por outro lado, o brincar é um 

dos pilares da constituição de culturas da infância, compreendidas como 
significações e formas de ação social específicas que estruturam as relações 
das crianças entre si, bem como os modos pelos quais interpretam, 
representam e agem sobre o mundo (BORBA, 2006, p. 39 apud 
RODRIGUES, 2009, p. 24). 

 

Neste sentido, é possível compreender a brincadeira como parte integrante da cultura e 

não como uma simples ação efetuada pela criança, uma vez que é carregada de significados, 

na medida em que as crianças utilizam-na como uma forma de linguagem para expressarem 

qual é a sua leitura de mundo e como enxergam o seu cotidiano, ao mesmo tempo em que a 

brincadeira as colocam numa posição de sujeitos históricos e participantes ativos da sociedade 

em que se encontram inseridas. 

Assim, de acordo com Elkonin (1987), a partir do desenvolvimento das atividades 

manipulatórias e da formação da consciência, surgem os jogos de papéis sociais no período 

pré-escolar, quando por volta dos quatro anos de idade a criança passa a constituir sua própria 

percepção do mundo adulto e deseja ser inserida neste, almejando realizar as mesmas 

atividades que os adultos realizam, pois, sua interação acontece com pessoas que ocupam as 

mais diversas tarefas, tais como: o farmacêutico, o médico, o porteiro do prédio onde vive, a 

professora da escola, etc. (MAREGA; SFORNI, 2009).  

Concordando com este pensamento, Leontiev (2006) diz que a criança busca saciar 

suas necessidades vitais por meio de atividades, dentre as quais destaca a brincadeira. Dessa 

forma, este período comprova a diferenciação do homem com os animais uma vez que as 



brincadeiras humanas evoluem das condições instintivas, para objetiva, composta, portanto, 

de significados, pelos quais adquirem o nome e a função objetos humanos, para 

posteriormente representarem a visão que tem da realidade. 

Desse modo, a brincadeira torna-se um processo dominante no período dos jogos de 

papéis sociais, pois, a simples manipulação dos objetos, a identificação de suas características, 

não supre mais as necessidades das crianças, é preciso neste momento colocarem-se no lugar 

do adulto para compreenderem as relações que os adultos constroem nas mais diferente 

situações sociais. Por isso, tenta dominar o mundo adulto, utilizando os objetos dos adultos e 

agindo como um adulto, recorrendo à atividade lúdica, de modo que consiga dirigir um carro 

ou preparar o almoço (LEONTIEV, 2006).   

A partir desta compreensão a respeito do brincar, ressaltamos que as brincadeiras que 

envolvem o imaginário infantil, segundo Bomtempo (2005), recebem diversas nomenclaturas, 

dentre elas destacam-se o jogo de faz-de-conta, como é popularmente conhecido, jogo 

espontâneo, jogo imaginativo, jogo protagonizado, jogo sociodramático, jogo simbólico ou 

jogo de papéis sociais, e que apesar dos vários nomes apresentados, utilizaremos o último 

para definir este tipo de brincadeira no decorrer deste trabalho. Porém, é importante esclarecer 

que todas essas denominações podem ser usadas como sinônimos desde que tratem do mesmo 

fenômeno. 

Em se tratando de sua gênese, Pasqualini (2009), ao citar Elkonin (1998), evidencia 

que o jogo protagonizado surge a partir do momento em que o trabalho adulto torna-se mais 

complexo, impedindo que seja executado pelas crianças, o que consequentemente as afasta 

dessa esfera produtiva. 

Todavia, são diversos os estudiosos do assunto e, Bomtempo (2005) apresenta a visão 

de alguns deles, como o teórico Singer (1973) que afirma que o jogo de faz-de-conta 

apresenta objetos inanimados, animais ou pessoas que não estão presentes no momento da 

brincadeira. Para Bettelheim (1988) as brincadeiras fantasiosas possibilitam à criança ressarcir 

as pressões sofridas no cotidiano, livrando-se do controle dos adultos. Já Vigotsky (1984) 

afirma que será apenas na ação, ou seja, por meio da brincadeira, que a criança irá dar um 

novo sentido ao objeto, sem ser aquele que lhe é imposto na vida real, por exemplo, quando 

faz da escova de cabelos um microfone, ou quando faz do cabo de vassoura um cavalo, 

porém, o essencial não é a semelhança do objeto com o que se foi imaginado, mas sim os 

gestos por ela representados. 

Ao presenciar crianças brincando de faz-de-conta, geralmente, os adultos ficam 

perplexos e muitas vezes intrigados com o modo como estas dedicam-se a tal atividade. 



Contudo, em um primeiro momento, acreditamos que as ações por elas realizadas são 

imitações do cotidiano, pois agem como se fossem a professora, o bombeiro ou um super-

herói.  

Segundo Steinle (2013) esse tipo de brincadeira não pode ser considerada pura cópia e 

imitação da vida real, afinal, apenas imitar bloqueia a criatividade e torna o indivíduo um 

mero reprodutor. Na realidade, a brincadeira não é apenas reproduzida, mas sim recriada a 

partir dos novos elementos que a criança carrega consigo por meio do imaginar, do criar e do 

reinventar, conforme ressalta Vigostsky (2009, p. 17)  

 

A brincadeira da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, 
mas uma reelaboração criativa de impressões vivenciadas. É uma 
combinação dessas impressões e, baseadas nelas, a construção de uma 
realidade nova que responde às aspirações e aos anseios da criança.  
 

Portanto, há uma junção de tudo o que é real para a construção de uma nova realidade 

baseada nos desejos e nas necessidades da criança, ou seja, a combinação mundo real/mundo 

imaginário cria algo próprio da criança, eliminando o caráter alienatório do mundo real. Nos 

jogos de papéis sociais, o real e o imaginário entrelaçam-se, como se fosse construída uma 

ponte entre eles ou como se estivéssemos em um teatro, onde acontecimentos são encenados, 

histórias são contadas e mundos são inventados (STEINLE, 2013).  

Bomtempo (2005, p. 60), ao citar Vigotsky (1984), afirma que “o que define o brincar 

é a situação imaginária criada pela criança”, aparecendo originalmente da ação, que naquele 

determinado momento quer preencher suas necessidades,  

 

[...] quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos 
ou esquecidos [...] o comportamento da criança muda. Para resolver essa 
tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se em um mundo ilusório e 
imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse 
mundo é o que chamamos de brinquedo. A imaginação é um processo 
psicológico novo para a criança; representa uma forma especificamente 
humana de atividade consciente (VIGOTSKY, 1989, p. 106 apud 
ROSSLER, 2006, p. 56). 

 
 

Segundo Bomtempo (2005), as crianças sabem que possuem pouco poder perante os 

adultos e é por meio da brincadeira que esta consegue adquirir o mesmo, ou até superior, além 

de integrarem sentimentos de dor, medo, perda, bem e mal, felicidade, conquista, sonhos. 

Entendendo os jogos de papéis sociais como uma atividade que relaciona aspectos do 

mundo real e a imaginação no processo de criação, Vigotsky (2009) apresenta quatro formas 



que relacionam a imaginação, com a realidade: a primeira esta no fato de que toda a obra 

imaginária consiste de elementos tomados da realidade e presentes em experiências vividas 

anteriormente, ou seja, a imaginação se constrói a partir de elementos provenientes da 

realidade. Os contos, mitos e lendas, são construídos a partir de elementos retirados da 

realidade, mas que foram submetidos à reelaboração da imaginação. A sereia Iara, por 

exemplo, é um ser fantasioso construído a partir de dois elementos reais: mulher e peixe. 

Apenas a combinação de elementos é fantástica, na medida em que os elementos são reais.  

Entretanto, apresenta-se então a primeira lei que subordina a atividade da imaginação: 

a dependência das experiências vividas anteriormente pela pessoa. Assim, quanto mais ricas e 

diversas forem às experiências, mais material estará disponível para a imaginação.  

A segunda relação entre imaginação e realidade esta relacionada com a articulação 

entre o produto final da fantasia e um fenômeno real. Ocorre quando a partir de relatos ou 

narrativas consegue-se imaginar por meio de experiências alheias, aquilo que não viu ou 

viveu.  

A terceira forma de relação possui caráter emocional e expressa-se de dois modos 

diferentes. De um lado o fato de que todo sentimento se consolida em imagens que os 

represente, como as cores por exemplo, o preto simboliza o luto, o branco representa a paz, o 

azul tranquilidade, fazendo com que os sentimentos influam na imaginação. Por outro lado 

ocorre o contrário, quando a imaginação influencia o sentimento, assim, ao sentir medo 

começa-se a imaginar coisas que não existem, sombras se transformam em monstros ou 

bandidos, por exemplo.  

E por fim, a quarta e última relação diz respeito a uma construção fantasiosa nova, 

algo que nunca aconteceu com outra pessoa ou outro objeto já existente, mas que passa a 

existir na medida em que essa imaginação ganhe concretude material. Isso ocorre somente 

quando “os elementos de que são constituídos foram hauridos da realidade pela pessoa [...] 

internamente foram submetidos a uma complexa reelaboração, transformando-se em produtos 

da imaginação” (VIGOTSKY, 2009, p. 30). A partir daí, ao tornarem-se encarnados, retornam 

à realidade, tomando uma forma real. 

Com relação a isso, o autor aponta que tudo aquilo que a criança vê e ouve se 

transformam na base para sua futura criação e que tudo o que ela acumula passa inicialmente 

por um processo de dissociação, onde todas as informações são separadas, umas conservadas 

ou esquecidas e outras modificadas, para que posteriormente haja uma associação de todo 

esse material, ocorrendo uma combinação, uma organização. Além disso, a necessidade de 



adaptar-se as situações da vida também se tornam base para a criação, na medida em que  

cria-se para superar problemas anteriormente existentes.  

Outra questão a ser levantada em relação aos jogos de papéis sociais é a importância 

do brinquedo no desenvolvimento da atividade criadora, pois este constitui-se como 

ferramenta que possibilita a relação entre condições presentes no pensamento da criança e 

aquelas que se encontram no mundo real. 

Assim, este é concebido como parte da cultura nas mãos da criança “a manipulação do 

brinquedo leva a criança à ação e à representação, a agir e a imaginar” (BOMTEMPO, 2005, 

p. 68). Segundo Vigotsky,  

 

No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento 

habitual de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é 
como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente 
de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento 
sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de 
desenvolvimento (VIGOTSKY, 2007, p. 122). 
 
 

Desse modo, ocorre a transição da reprodução das práticas adultas, nas quais os 

objetos possuem seus verdadeiros significados, para a fase onde os brinquedos ganham novos 

sentidos, mudando completamente o espaço em que a criança encontra-se, o que 

consequentemente irá leva-la a construção de operações intelectuais novas de um nível 

elevado (ELKONIN, 1998, p.413 apud MAREGA; SFORNI, 2009, p. 7579). 

Portanto, ao brincar de motorista, por exemplo, substitui um objeto a ela acessível por 

outro que ainda não domina, no caso, uma cadeira transforma-se em carro e uma tampa de 

panela em um volante. Assim, toda ação tem um objetivo ligado estritamente a situação real, 

no caso, dirigir um carro. Dessa forma, “no brinquedo, os objetos que a criança utiliza perdem 

seu significado real e sua força determinante, motivadora de um comportamento padrão. Uma 

vassoura deixa de ser um objeto para varrer, limpar, e passa a ser um cavalo”. (Rossler, 2006, 

p. 59) Porém, a ação no brinquedo não surge na situação imaginária, mas, são as condições da 

ação que fazem surgir a imaginação.  

Sendo assim, a criança reconhece o verdadeiro significado do objeto, no caso a tampa 

de panela, sabe qual é sua função social, porém, na atividade lúdica lhe atribui um novo 

significado, ou seja, este objeto transforma-se em um volante, isto é, o novo significado dado 

ao objeto surge ao longo do jogo, uma vez que suas condições são mutáveis, podendo este 

transformar-se em uma roda. Além disso, segundo Rossler (2006) ao brincar de dirigir, a 



criança estará apropriando-se de inúmeros significados sociais desse objeto humano, como 

frear, virar o volante, estacionar, entre outros. 

Portanto, a brincadeira de jogos de papéis sociais permite a existência de um processo 

de ressignificação dos objetos e brinquedos, como afirma Santos (s.d.) ao dizer que tal 

modalidade de jogo traz consigo a seriedade dedicada à brincadeira, fazendo com que se 

tornem essenciais para o aprimoramento de condutas e de aprendizagens.  

Além da questão do brinquedo, a brincadeira imaginária abriga também outro fator 

que corriqueiramente é esquecido quando se trata do assunto: as regras. Elas ocorrem de 

acordo com os temas da brincadeira e podem não ser visíveis de maneira explícita.  

Isso acontece, segundo Leontiev (2006), quando a criança reproduz a risca a ação dos 

adultos, comportando-se de acordo com as regras de tal função social, por exemplo, ao brincar 

de professora, ela conduz e organiza o comportamento de seus alunos, impondo as regras da 

situação de forma latente, ou quando está brincando de tomar chá, ela dramatiza exatamente a 

ação de um adulto, mexe com uma colher e dirige a xícara até sua boca, em seguida deposita -

a no pires, reproduzindo o que é comum no ambiente adulto. Assim, a criança deixa de lado 

suas próprias ações e faz com que as regras surjam a partir da atividade imaginativa, 

naturalmente, além de aprender a capacidade de dominar e controlar seu próprio 

comportamento.  

De acordo com Arce e Simão (2006) há uma crença que afirma ser o jogo uma fonte 

de liberdade e prazer da imaginação, entretanto, citando Elkonin (1987) ressaltam que se por 

um lado o jogo é uma atividade livre, por outro ele desenvolve a consciência das ações da 

criança. Por isso, deixa de ser livre, pois a criança tem de submeter-se as regras da ação, 

portanto, é uma liberdade ilusória, além do fato de que assumir o papel do outro com exatidão 

pode ser doloroso e nada divertido uma vez que o resultado torna-se o oposto do esperado. “O 

prazer coloca-se quando o resultado do jogo é positivo, o que indica que nem sempre o prazer 

pode advir, pois o resultado pode ser negativo no decorrer da atividade lúdica” (ARCE; 

SIMÃO, 2006, p. 73).  

Com o desenvolvimento dos jogos surgem explicitamente as relações sociais em que 

as crianças vão além do objeto físico e passam a atuar com outros indivíduos. Novamente na 

brincadeira de motorista, este além de estabelecer contato com seu “carro” (a cadeira) também 

terá de relacionar-se com os passageiros, subordinando-se as regras que essa ação irá exigir, 

no caso, parar onde o passageiro solicitar, por exemplo. Assim “uma criança descobre no 

objeto não apenas as relações do homem com esse objeto, como também as relações das 

pessoas entre si” (LEONTIEV, 2006, p. 135). 



Rossler (2006, p. 57) afirma que “direta ou indiretamente, o universo dos adultos 

sempre estará presente nas atividades lúdicas das crianças, determinando sua forma e seu 

conteúdo, interfiramos nelas ou não”, ou seja, de qualquer forma a brincadeira infantil estará 

marcada pelas atividades dos adultos. 

Arce e Simão (2006) ao citar Elkonin (1986) afirmam que é necessária a interação da 

criança com os adultos para que esta possa introduzir-se na vida humana, ou seja, é o adulto 

quem irá humaniza-la, possibilitando o acesso da mesma aos conhecimentos historicamente 

acumulados pela humanidade. 

De acordo com Martins (2006, p. 35) a criança, pela mediação do outro, “é capaz de 

fazer análises, sínteses e generalizações primárias, identificando e destacando as propriedades 

principais dos fenômenos que a cercam, sintetizando-as para sua melhor compreensão”. A 

partir disso, surgem inúmeras possibilidades de aprendizagem e essa influência educativa 

estrutura os atributos da personalidade, sendo eles as capacidades e o caráter, que diferencia 

os indivíduos uns dos outros.  

Logo, os jogos de papéis sociais influenciam no desenvolvimento como um todo da 

criança, uma vez que “ao brincar, ela aprende a ser e agir diante das coisas e das pessoas, 

pois, é a partir das ações práticas realizadas que os processos internos se estruturam” 

(MARTINS, 2006, p. 39), ou seja, é brincando que ela adquire as experiências necessárias 

para organizar as estruturas de sua personalidade. Nesse sentido, segundo Rossler (2006), é 

por meio da atividade lúdica que a criança irá participar ativamente do contexto sociocultural, 

incorporando-o a si, constituindo-se, assim, o desenvolvimento psíquico da mesma. 

Ao citar Mukhina (1996), Martins (2006) apresenta três propriedades que refere-se a 

importância dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento psíquico da criança, sendo elas o 

caráter semiótico, em que ela se apropria de um objeto e o transforma em outro, mudando, 

assim, sua função, como por exemplo, ao pegar uma escova de cabelo faz dela um microfone; 

a dotação de argumentos e conteúdos, na qual reflete de acordo com sua própria visão a 

realidade em que encontra-se inserida, ou seja, ela representa os papéis sociais de acordo com 

aquilo que ela tem contato, da forma como o vê, desse modo aplica a injeção na boneca assim 

como o enfermeiro aplicou nela; e, as relações lúdicas e reais, em que a primeira é 

estabelecida pela natureza e característica do jogo e a segunda estabelecida pelos demais 

participantes e pela situação deste. 

Além da importância de tal jogo para o desenvolvimento da personalidade, este 

também contribui para o desenvolvimento da consciência, uma vez que possibilita à criança 

entender as diferenças e semelhanças entre ela e os outro, incluindo o adulto, passando a 



compreender sua próprias qualidades, bem como, a elaborar juízos. (ELKONIN, 1998 apud 

MARTINS, 2006).  

Portanto, a brincadeira de papéis sociais, apesar de ser espontânea e natural, é marcada 

pelas condições objetivas da criança, uma vez que ao reproduzir as ações dos adultos, o jogo 

torna-se repleto de intencionalidade e de objetivos, fazendo com que a personalidade da 

criança desenvolva-se, pois “[...] no jogo a criança toma consciência de si mesma, aprende a 

desejar e a subordinar seu desejo e seus impulsos afetivos passageiros; aprende a atuar 

subordinando suas ações a um determinado modelo, a uma determinada norma de 

comportamento” (ELKONIN, 1987, p. 100 apud ARCE; SIMÃO, 2006, p. 73). 

De acordo com Steinle (2013) a atividade imaginativa ao associar-se com outras 

funções psicológicas, como a memória ou a percepção proporciona as condições para o 

desenvolvimento das capacidades criativas. Assim, a imaginação acontece tendo como base as 

experiências vivenciadas pela criança na sua relação com as pessoas e com os objetos, ou seja, 

com o meio social. 

Atualmente, inúmeras pesquisas tem apontado a importância da atividade lúdica no 

desenvolvimento infantil, entretanto, diante de tudo o que foi exposto, entendemos que 

durante a brincadeira de papéis sociais, devem ser respeitados a espontaneidade, a criatividade 

e o desenvolvimento como um todo das crianças, uma vez que tal brincadeira não é biológica, 

inata, mas sim histórica e socialmente construída. 

  

 

Considerações finais 

 

Esta pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas, acreditamos que devido ao fato de 

serem repletos de intencionalidade e objetivos, os jogos de papéis sociais podem contribuir 

para o desenvolvimento da psique infantil, bem como da imaginação criadora, além de 

proporcionar a apropriação das relações sociais e do mundo dos objetos, promovendo, assim, 

aprendizagens significativas nas crianças. 

Porém, Contextualizar os jogos de papéis sociais, tendo como pilar as relações sociais 

da criança, não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se tem a teoria histórico cultural como 

base teórica. 
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