
Apropriação e desenvolvimento da linguagem pela mediação do jogo 

infantil 

 

Santiago Daniel Hernandez Piloto Ramos1 

Sumika Soares de Freitas Hernandez Piloto2 

 

O presente trabalho apresenta reflexões sobre a apropriação e o desenvolvimento 

da linguagem pela mediação do jogo na infância. Tomamos alguns teóricos do campo 

da linguagem, tais como Vigotski (2001; 2003; 2007) e Bakthin (2003; 2004), que 

valorizam a linguagem no processo de constituição histórica do ser humano. Ressalta-se 

que a perspectiva histórico-cultural, fundamenta nossa reflexão sobre o 

desenvolvimento da linguagem na infância e o jogo infantil. O diálogo que acontece, 

quando mediado pelo jogo (Vigotski, 2001), contribui no desenvolvimento da 

linguagem entre as crianças, entre o outro. Mediante uma pesquisa bibliográfica 

observou-se o desenvolvimento da linguagem e a mediação pedagógica no jogo infantil. 

Como objetivo, destaca-se em que medida há, na bibliografia apresentada, o 

reconhecimento do professor/o outro como mediador no processo de apropriação e 

desenvolvimento da linguagem durante o jogo infantil.  

 

1. Introdução 

Reconhecer a criança como sujeito que pensa, deixa suas marcas históricas e 

sociais que rompe com o tempo e o espaço instituído é um desafio para o âmbito da 

reflexão entorno da apropriação e desenvolvimento da linguagem na infância. 

A partir da perspectiva materialista e dialética, entendemos que a linguagem se 

vincula ao pensamento de forma direta. Em seus estudos, o pesquisador russo Levi. S. 

Vigotski (2001; 2003; 2007) confere destaque à relação entre pensamento e palavra 

como um processo polissêmico, multifacetado e carregado de sentidos.  
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A linguagem, segundo Vigotski (2001) configura-se como mediação das funções 

mentais elementares na constituição das funções psicológicas superiores. [...]as formas 

superiores de comunicação psicológica, inerentes ao homem, só são possíveis porque, 

no pensamento, o homem reflete a realidade de modo generalizado” (VIGOTSKI, 2001, 

p. 12). 

O autor que Vigostki (2001) dialogou sobre esta temática, foi Edward Sapir 

(1974). Sapir (1974), antropólogo e linguística alemão, de origem judaica, com bases 

nos estudos antropológicos sobre as culturas indígenas Norte Americanas, considerou 

que o significado da palavra é como símbolo do conceito e não percepção indivisa. 

 

El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de 

comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos 

producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos, y 

son producidos por los llamados “órganos del habla”. No hay en el habla 

humana, en cuanto tal, una base instintiva apreciable, si bien es cierto que las 

expresiones instintivas y el ambiente natural pueden servir de estímulos al 

desarrollo de tales o cuales elementos del habla, y que las tendencias instintivas 

sean motoras o de otra especie, pueden dar expresión lingüística una extensión 

o un molde predeterminados (SAPIR, 1974, p.14). 

 

Para Sapir (1974), “órganos del habla” seriam os órgãos da fala, não com um 

impacto a primeira vista, ao compreender que a fala, apenas se constituí como uma 

atividade instintiva e biologicamente predeterminada. Mas que, desde o ponto de vista 

fisiológico, a fala é uma função adjacente, ou seja, um grupo de funções adjacentes. “El 

habla no es una actividad simple, realizada por uno o más órganos biológicamente 

adaptados para ese objeto. Es una red muy compleja y siempre cambiante”(SAPIR, 

1974, p.15). 

O pesquisador M. Bakhtin (2004) também realizou pesquisas sobre essa temática 

e para ele a linguagem é social e apreendida dialogicamente no fluxo da história. Esses 

autores, que fundamentam a reflexão e nosso diálogo no presente texto, valorizam a 

linguagem na constituição histórica do ser humano, e essa concepção nos é necessária 

quando refletimos sobre o desenvolvimento da linguagem. 

Bakthin (2004) valoriza a fala, a enunciação, e afirma a sua natureza social, não 

individual, ou seja [...] a fala está indissoluvelmente ligada às condições da 

comunicação, que por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais (BAKTHIN, 

2004, p. 14). 

Para Bakthin (2004), a natureza dialógica da linguagem é um conceito que 

desempenha um papel fundamental. Em seus estudos, o lugar que as preocupações com 



a língua ocupa pode ser observado em seu texto: “A língua vive e evolui historicamente 

na comunicação verbal concreta” (BAKHTIN, 2004, p. 124). 

Em suas considerações sobre a língua, Bakhtin apresenta a dimensão dialógica 

da linguagem. Ele observa que a palavra é carregada de um sentido ideológico. Na 

constituição de um conceito de linguagem, que inclui as questões da relação dos sujeitos 

com o mundo, incorpora-se o conceito de enunciação: 

 

[...] a enunciação só se realiza no curso da comunicação verbal, pois o todo é 

determinado pelos seus limites, que se configuram pelos pontos de contato de 

uma determinada enunciação com o meio extraverbal e verbal (isto é, as outras 

enunciações). A primeira palavra e a última, o começo e o fim de uma 

enunciação permitem-nos já colocar o problema do todo. O processo da fala, 

compreendida no sentido amplo como processo de atividade de linguagem 

tanto exterior como interior, é ininterrupto, não tem começo nem fim. A 

enunciação realizada é como uma ilha emergindo de um oceano sem limites, o 

discurso interior (BAKHTIN, 2004, p. 125). 

 

A linguagem funciona diferentemente para vários grupos, “[...] a palavra (o 

discurso interior) se revela como material semiótico privilegiado do psiquismo” 

(BAKHTIN, 2004, p. 52).  

Neste sentido, ao utilizamos tais autores, objetivaremos nossos estudos, em que 

medida há o reconhecimento do professor/o outro como mediador no processo de 

apropriação e desenvolvimento da linguagem mediante o jogo na infância?  

 

2.  A importância do jogo na infância: apontamentos gerais 

 

Então, em linhas gerais, pode-se afirmar que é por meio da atividade lúdica que 

toda criança reorganiza suas experiências, com e no mundo. Nesse sentido, pode-se 

afirmar, a partir de Vigotski (2001), que a brincadeira é uma situação imaginária criada 

pelo contato da criança com a realidade social. É o momento em que ela incorpora 

elementos do contexto cultural, adquiridos por meio da interação e comunicação. Nos 

primeiros anos de vida, a brincadeira é a atividade predominante e constituí fonte de 

desenvolvimento ao criar aquilo que Vigotski denominou de zonas de desenvolvimento 

proximal. 

 

Aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível real amanhã- 

ou seja, aquilo que a criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de 

fazer sozinha amanhã (VIGOTSKI, 2007, p. 98) 



Ao prover uma situação imaginativa por meio da atividade livre, as crianças têm 

a oportunidade e tendem a desenvolver uma atitude de iniciativa, a expressarem seus 

desejos e internalizarem as regras sociais. Elas aprendem as brincadeiras no contexto 

social e na maior parte das vezes têm como suporte um mediador, que pode ser tanto 

aquele adulto mais próximo, como também o educador e/ou as crianças mais velhas.  

O jogo infantil é uma atividade fundamental da infância, porque favorece a 

imaginação, a confiança, curiosidade, proporcionar a socialização e o desenvolvimento 

da linguagem, do pensamento, da criatividade e da concentração. Na perspectiva 

Vigotskiana, a brincadeira é coisa séria, pois brincando as crianças representam aquilo 

que não são, mas gostariam de ser, Isto é, um constante faz-de-conta. 

Vigotski (2007) afirma que o jogo faz parte de “[...]um mundo ilusório e 

imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados”. 

Os jogos infantis permitem grandes possibilidades para o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento da linguagem infantil, e neste que se satisfazem as necessidades das 

crianças de brincar com as palavras.  

A primeira característica definidora do jogo infantil segundo Vigotski (2007), é 

a situação imaginária, ou seja, a presença do simbolismo. Para Vigotski (2007) todo o 

jogo infantil contém necessariamente uma situação imaginária. 

A outra característica diz respeito à existência de regras-entendam-se regras, 

como sendo não regras impostas às crianças por terceiros, mas regras de comportamento 

dadas pela própria situação e que determinam, por exemplo: como deve a criança 

desempenhar o papel a que se propôs respeitando suas características e também as 

regras de comportamento inter-crianças, para que a brincadeira possa ser mantida. No 

caso de a criança estar brincando de escolinha, e estar exercendo o papel da professora, 

ela irá obedecer à imagem conceitual que ela tem de professora, agirá, portanto, 

respeitando as regras de comportamento implícitas no como deve ser o comportamento 

da professora, mesmo que brincar de professora não possua regras explícitas, como 

ocorre em outros jogos, como xadrez, cartas. A regra faz parte da situação imaginária 

existente no jogo infantil desde o seu início. 

Para o poeta russo Chukovski (apud JUKOVSKAIA, 1975, p.117), existia uma 

relação entre o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento dos movimentos, 

dos jogos. Em suas obras de literatura infantil ele estabelece uma relação entre os saltos 

rítmicos e as tendências de formar rimas nas crianças pequenas.  



Autores, como Almeida (2000), da literatura infantil têm produzido “parlendas” 

que estabelecem uma relação entre os saltos rítmicos e as tendências a formar rimas nas 

crianças nos momentos do jogo. Como por exemplo, nos versos escritos por Almeida 

(2000, p. 13): 

 

O doce perguntou para o doce: 

Qual é o doce mais doce? 

O doce respondeu para o doce 

Que é o doce de batata doce 

 

Os versos que são criados durante o jogo de queimada, pique, de roda, ciranda 

têm uma função musical. Para muitos adultos, estes jogos não têm sentido. Pode-se, em 

algum momento, não se perceber o sentido, contudo, eles provem do momento do 

processo criativo da criança. 

O poeta Tvardovski (citado por JUKOVSKAIA, 1975) ressalta que sua primeira 

poesia infantil “[...] carecia de qualquer harmonia, tonalidade, sequência, ou seja, nada 

de poesia”. 

No jogo infantil é possível observar e valorizar corretamente este primeiro 

sentimento poético da criança, a sua tendência à versificação jogos criativos se criam 

condições favoráveis para a diferenciação do ouvido poético da criança e para o seu 

desenvolvimento integral. 

Em linhas gerais, autores consideram que para as crianças, o interesse pela 

poesia, durante o jogo infantil manifesta com o desejo de repetir uma simples rima 

musical, (re) fazer uma história a seu brinquedo (bonecas, soldadinhos, bonecos), a seu 

animal de estimação (peixe, gato, passarinho, etc), nos jogos de papéis (professor e mãe, 

irmãos e demais situações socioculturais). 

A influência da família, do espaço escolar, na hora de colocar para dormir, no 

momento das refeições, na qual cantamos e recitamos rimas e poemas populares, podem 

contribuir significativamente para que esses hábitos e atitudes sejam internalizados e 

posteriormente cantadas ou interpretadas nos jogos de papéis.  

 

Duérmete mi  niño 

Duérmete mi niño duérmete mi amor 

Duérmete pedazo de mi corazón 



Esta niña linda que nació de día quiere que la lleven a la dulcería 

Este niño con que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche 

(Canción Infantil Cubana)  

Quando as crianças representam papéis em seus jogos, consigo levam os 

momentos, as representações das suas subjetivações aprendidas nas mediações com os 

adultos, e o seu comportamento, expressão linguística também estarão mediadas do 

modo em que foi trabalhado e desenvolvido na infância esta produção. Neste caso, as 

crianças se subordinarão às ordens de outras crianças pelos papéis que estas 

desempenhem no momento do jogo. 

Se no jogo de papéis, representando o espaço da sala de aula, alguém assume a 

função de professora e a reinventa, os demais participantes assumiram a função de 

alunos e submetem suas ações ao comando do outro. Neste momento toma um caráter 

artístico o jogo e por pura iniciativa e de forma autónoma recitam, leem e vivem o 

espaço tempo escolar de forma satisfatória e dinâmica. 

 

El juego alegra al niño, lo complace. En el juego, los niños por su propia 

voluntad, a imitar a los mayores toman para sí, el rol de éstos y a veces, a su  

forma, desarrollan creativamente el argumento. A su manera, emplean lúdrico, 

los juguetes, los juegos creativos ricos en contenidos, surgen sobre la base del 

desarrollo de la observación, de la memoria, del pensamiento, de la inculcación 

de los sentimientos, de los intereses y del desarrollo de la imaginación  

(JUKOVSKAIA, 1975, p.3). 

 

Em Bakthin (2003) é possível encontrar essa reflexão entorno do problema e da 

definição dos gêneros do discurso possibilidades de trabalho no desenvolvimento da 

linguagem na infância, quando organizados, planejados na mediação pedagógica do 

professor para com as crianças. Para o autor, não se deve minimizar a extrema 

heterogeneidade dos gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a 

natureza do enunciado. 

 

Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial entre os 

gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos). Os gêneros 

secundários (complexos-romances, dramas, pesquisas científicas de toda 

espécie, os grandes gêneros publicitários, etc) surgem nas condições de um 

convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 

organizado (predominantemente o escrito) artístico, científico, sociopolítico, 

etc (BAKTHIN, 2003, p.263). 

 



Trabalhar com gêneros discursivos, desde a primeira infância, potencializa o 

trabalho pedagógico do professor e reconhece que a concepção de linguagem, como 

fator emocional, cria um fundo agradável à brincadeira, desenvolvendo a expressividade 

e a sonoridade da linguagem ( relação entre som e letra e letra e som)  no momento da 

sua representação do papel especificado no momento do jogo. 

Quando discutimos o léxico dos sujeitos durante os jogos e brincadeiras, teremos 

uma grande possibilidade de apropriação e diferenciação estabelecida arbitrariamente 

dentro de seu grupo linguístico. Com estes jogos aprenderão com seus brinquedos a 

nomeá-los com correção de acordo com a codificação linguística do signo estabelecida 

historicamente pelo seu grupo social. 

 

3.  Apropriação e desenvolvimento da linguagem pela mediação do jogo 

 

Para a abordagem histórico-cultural de Vigotsky (2001), o uso da linguagem se 

constitui na condição mais importante do desenvolvimento da consciência da criança 

(funções psicológicas superiores). E é por meio da linguagem que o indivíduo se 

apropria da cultura, da história, do seu entorno social e dessa forma possibilita assim, 

que essa natureza social se torne sua natureza psicológica: “A função da linguagem é 

comunicativa. A linguagem é, antes de tudo, um meio de comunicação social, de 

enunciação e compreensão” (VIGOTSKY, 2001, p.11). 

Além dos adultos, dos familiares mais próximos, e de todo universo simbólico, 

vinculado aos meios de comunicação, que atualmente circula pela sociedade, a palavra 

do professor tem (também tem) uma grande importância na formação da representação 

que a criança faz do mundo. Isso também vale para o crescimento do vocabulário e das 

estruturas gramaticais da língua a partir da influência do mediador deste processo de 

desenvolvimento linguístico. 

O professor tem condições de exercer uma função primordial neste processo de 

codificação correta dos signos, pois nos primeiros anos, durante o processo de 

alfabetização, em condições ideais, a criança tende a se apropriar dos significados 

estabelecidos. Dessa forma, cabe ao educador anotar e ensinar corretamente como estes 

objetos são linguisticamente identificados. Pois durante este processo de criação podem 

existir representações confusas por parte das crianças, sem concordância entre as 

palavras e os objetos apresentados. 



Os mediadores do processo têm uma tarefa importante por meio do brincar e do 

jogo, mediar o interesse da criança pelo conhecimento e o patrimônio da cultura. Assim, 

esses procedimentos podem ampliar o léxico e a representação simbólica da criança, ao 

mesmo tempo em que, a partir de uma relação dialética, fortalece, aumenta e enriquece 

o conteúdo da brincadeira. 

 

4. Algumas questões levantadas 

 

Ao longo da pesquisa bibliográfica, dialogamos com autores que destacam 

pontos como: desenvolvimento da linguagem, jogo infantil. 

É importante que quando as crianças estejam no espaço real que foi representada 

a brincadeira, o mediador interaja e permita que a criança se aproprie das definições 

dadas aos signos pelos demais sujeitos do grupo linguístico. Assim, as crianças quando 

estejam novamente representando os jogos de papéis darão os nomes corretos de 

maneira que permitirão uma representação mais clara e com uma linguagem mais 

precisa. 

Hoje os estudos tem demostrado que o aumento da condição linguística não está 

relacionado com o desenvolvimento etário, pela forma como este sujeito está em 

interação com o meio sócio cultural, como é ensinado o uso da linguagem e sua própria 

ação linguística. É no momento da brincadeira, em que as tendências,  as ações e aos 

movimentos, e seu desejo de reproduzi-las durante os jogo de papéis, que se criam as 

premissas para enriquecer a linguagem das crianças. 

No campo da linguística, tal concepção ocorria com o objetivismo abstrato, em 

que a fala não era objeto da linguística. De acordo com Jobim e Souza (2005): “Ao 

separar a língua (social) da fala (individual). Para o objetivismo abstrato, o fator 

normativo e estável prevalece sobre o caráter mutável da língua e portanto, visto como 

produto acabado” (JOBIM E SOUZA, 2005, p.98). 

O domínio das estruturas linguísticas, do significado atribuído aos signos e a 

suas formas de uso, enriquecem o pensamento e a linguagem da criança. O domínio do 

significado das estruturas lexicais, verbais durante este processo, que a criança chegue a 

compreender as formas e estruturas dadas historicamente a sua língua, e assim 

estabelecer uma premissa para uma melhor compreensão da linguagem dos outros. 



O desenvolvimento linguístico da criança relacionado à brincadeira dependerá 

diretamente de como ela aprendeu as ações e caraterísticas dos demais sujeitos, sobre o 

uso dos instrumentos de trabalho, de preparação dos instrumentos para ser utilizados 

neste processo, e como ao longo de seu desenvolvimento a criança foi ensinada a narrar 

e dialogar com os outros sobre estes processos. 

A partir das evidências apresentadas pelas pesquisas realizadas pelo grupo que 

integrava o círculo de estudiosos coordenados por Vigotski, bem como a partir de 

contribuições de Bakhtin, talvez seja possível afirmar que a criança apropria-se do 

conhecimento mediante a linguagem, mediante o enunciado. E consideramos que a 

mediação do jogo infantil na apropriação e no desenvolvimento da linguagem, há a 

relação com o outro que é de extrema importância, uma vez que os espaços e tempos em 

que as crianças transitam, elas estão apropriando-se dos conhecimentos produzidos 

histórico e socialmente pela humanidade.  
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