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Este trabalho é parte de minha dissertação de mestrado. Nele, apresento um 
Estudo de Caso, fundamentado na Teoria Histórico–Cultural, no qual implementei o 
jogo de faz–de–conta em uma primeira série. Os dados foram coletados por meio 
de entrevista semi–estruturada, digressões das crianças e observações e analisados 
por meio da análise do discurso e da microgênese. A teoria acima citada permite 
analisar com desconfiança o fenômeno de “aceleração”que, em linhas gerais, se 
constitui em um desenvolvimento não apenas físico, mas psíquico, intelectual, 
quando as oportunidades de crescimento e desenvolvimento da criança vêm sendo 
relegadas a um segundo plano, pois os espaços escolares estão sendo cada vez 
mais higienizados e explorados, com a finalidade de conduzir as crianças a 
decorarem letras e a serem submetidas a sondagens com base em Ferreiro (1985) 
que, supostamente, constituir–se–iam recursos adequados na elaboração das 
hipóteses de escrita. A análise dos dados, ora apresentados, permite uma 
compreensão do que as crianças pensam e aprendem ao realizar o jogo de faz–de–
conta apropriando–se, assim, da cultura humana e desenvolvendo a função 
simbólica da consciência essencial para a apropriação da leitura e da escrita na 
infância. A Teoria Histórico–Cultural permite afirmar que o jogo de faz–de–conta, 
atividade principal dos 3 aos 6 anos de idade, não pode ser relegado a um segundo 
plano ou suprimido da rotina escolar. Nesse sentido, é importante reconceitualizar o 
jogo de faz–de–conta para que não seja didatizado com a finalidade de alfabetizar 
as crianças nem visto como um laisse fair, mas, para que seja entendido como 
atividade que, por sua relevância e complexidade, contribui para o pleno 
desenvolvimento infantil. Esses dados apontam para a necessidade de se pensar os 
tempos, espaços e as oportunidades bem como a atuação do professor no processo 
de complexificação do faz–de–conta. Apoio financeiro da Secretaria Estadual da 
Educação de São Paulo (SEESP).  
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Este trabalho é parte de minha dissertação de mestrado (COUTO, 2007)[1]. Nele, 
apresento alguns resultados de uma pesquisa qualitativa do tipo Estudo de Caso, 
fundamentada na Teoria Histórico-Cultural, por meio da qual implementei o 

   

Jogo de 
faz-de-conta na rotina de uma turma de primeira série com crianças com seis anos 
de idade em uma escola estadual no interior do Estado de São Paulo. O objetivo 
deste trabalho será, principalmente, o de analisar a apropriação da cultura humana 
na infância por meio do Jogo de faz-de-conta

Tal reflexão acontece em um momento em que o governo brasileiro institui a 
antecipação do ingresso das crianças no ensino fundamental. Por essa razão, 
parece ser essencial rediscutir a importância do ato de brincar para pais, 
professoras[2] e educadores compreenderem suas manifestações e impactos no 
desenvolvimento da criança, uma vez que sua ação educacional medeia as relações 
entre a criança e a produção histórica da cultura. Na perspectiva teórica aqui 
apresentada, o brincar não será entendido como um ato de 

. 

laissez faire, nem como 
um fazer didatizado cuja função seria orientada diretamente para a alfabetização 
antecipada, mas como uma atividade que, por sua relevância e complexidade, pode 



fundamentar o desenvolvimento das capacidades infantis e contribuir para a criação 
das bases para a capacidade da aprendizagem do ato de ler e do ato de escrever.  

Elkonin (1987; 1988), Leontiev (1988), Mukhina (1996), Vénguer; Vénguer (1993), 
Vigotsky (1995) e Vygotsky (2002), autores da Teoria Histórico-Cultural, defendem 
a idéia de que o brincar constitui-se como atividade principal da infância, não 
porque a criança passe a maior parte do seu tempo a brincar, mas, porque, por 
meio dessas ações, ela melhor se apropria do mundo, melhor organiza e reorganiza 
seus processos psíquicos e experimenta as mudanças mais significativas de sua 
personalidade. Nesse processo, evolui, ainda, de modo a possibilitar a apropriação 
da função simbólica da consciência. Em outras palavras, o brincar é a forma como a 
criança é capaz de, nessa idade, melhor se relacionar com o mundo físico e social 
que a rodeia. 

Para a Teoria Histórico-Cultural, a progressão do processo de apropriação de 
funções psíquicas tais como o pensamento, a fala, a memória, a imaginação, a 
função simbólica da consciência, dá-se nos jogos de faz-de-conta. 

Mello (2007) defende a luta em favor de um espaço e de um tempo para a 
brincadeira nas escolas e acentua que, para aqueles que passaram sua infância 
brincando nos quintais e nas ruas, o anúncio desta discussão pode soar estranho, 
mas para as muitas crianças de nossos dias que já têm suas vidas organizadas por 
agendas semanais, esta discussão é questão de liberdade ou opressão. 

No que respeita 
a função simbólica, no faz-de-conta, a criança substitui objetos por outros objetos 
adequados aos movimentos que deseja realizar. Estes movimentos já são símbolos; 
gestos simbólicos com função indicativa: apontar, despedir-se, embalar o bebê. 
Paulatinamente, a criança passa a utilizar a linguagem, submetendo os movimentos 
ao controle voluntário, passando a pensar antes de agir. Posteriormente, a criança 
utiliza somente a linguagem oral para designar os objetos, dispensa o gesto e 
destaca indícios indicativos de que os objetos podem ser outras coisas. Esses 
indícios assumem a função de signos e modificam-se pela influência dos novos 
significados atribuídos pela criança aos objetos (VIGOTSKY, 1995).  

Diante desses argumentos, já é possível analisar com desconfiança o fenômeno de 
aceleração a que a criança possa ser submetida.  

Mukhina (1996, grifo da autora) afirma que  

  

[...] as crianças de hoje se desenvolvem muito mais rapidamente do 
que as de outras épocas nem tão distantes. Essa diferença é 
evidente, sobretudo no desenvolvimento físico. Atualmente, as 
crianças de seis anos são em média, 7 centímetros mais altas e 3 
quilos mais pesadas do que as crianças de sua idade há quarenta 
anos. Esse fenômeno recebe o nome de aceleração. Essa aceleração 
não é apenas física; também se faz notar no desenvolvimento 
psíquico e, em particular, no intelectual. Isso se deve à mudança de 
condições de vida: as crianças de hoje, escutam rádio, assistem 
televisão, recebem informações muito mais variadas do que em 
outras épocas; além disso, os adultos prestam mais atenção à 
educação delas. Essas possibilidades de desenvolvimento intelectual 
acelerado do pré-escolar incitaram alguns psicólogos, pedagogos e 
pais a acelerarem artificialmente o desenvolvimento intelectual das 
crianças, formando nelas modos de pensar que seriam mais 
adequados à idade escolar. Um desses métodos consiste em propor 



às crianças problemas mentais que elas precisam resolver através de 
raciocínios verbais e abstratos. Trata-se de um caminho equivocado, 
que não leva em consideração as características da etapa pré-
escolar, com seus interesses e ações próprias. Tampouco considera 
que o ensino do pré-escolar deverá tender a educar a imaginação, e 
não ao pensamento abstrato. (p. 63) 

                

  

A antecipação de práticas escolarizadas pode acarretar consequências não 
desejadas do ponto de vista psíquico e intelectual, uma vez que, na realidade 
educacional atual, as oportunidades de crescimento e desenvolvimento cultural da 
criança vêm sendo relegadas a um segundo plano pois os espaços escolares se 
apresentam cada vez mais organizados com a finalidade de conduzir as crianças a 
desenharem letras e a ser avaliadas e classificadas por meio de teste equivocados 
com base em Ferreiro (1985) que, supostamente, constituir-se-iam instrumentos 
para a categorização das hipóteses de escrita das crianças. Assim, ao serem 
forçadas a aprender a ler e a escrever, as crianças vêem-se diante de um desafio 
ao qual ainda não podem corresponder como esperam os adultos, porque estão 
ainda se apropriando da função simbólica da consciência e criando as bases 
orientadoras para a apropriação da leitura e da escrita - tais como a necessidade de 
expressão e o exercício das diferentes linguagens de expressão, a função simbólica 
da escrita, o controle da vontade e a percepção do produto da atividade que passa, 
a partir de então, a orientar o fazer humano.  

Os dados foram coletados por meio de propostas de brincadeiras feitas pela 
professora da turma, com a observação e o registro de diálogos entre as crianças e 
entre as crianças e a professora, coordenadora das ações (no caso eu). Esses dados 
foram registrados e transcritos. A análise dos dados se deu por meio da análise do 
conteúdo que permitiu a percepção do desenvolvimento da atividade das crianças 
nas condições concretas de vida (FRANCO, 2005). A análise pela microgênese 
facilitou a compreensão da gênese do desenvolvimento infantil, revelado em micro 
eventos, nos detalhes, nas minúcias que poderiam passar despercebidas a um 
observador pouco atento (GÓES, 2005).  

A análise das situações observadas[3] possibilita uma compreensão dos elementos 
constitutivos do jogo de faz-de-conta e de como as crianças se apropriam da 
cultura humana por meio desse fazer.  

  

Em um dos dias do Brincar, três crianças, de seis anos andam pelo espaço 
disponível escolhendo objetos e conversando entre si. Percebo que duas delas 
correm para baixo das árvores e recolhem muitas folhas pequenas colocando-as 
dentro de um saco de supermercado, enquanto que a outra as observa, seleciona 
os objetos a serem usados e estipula os papéis a serem representados. Também, 
explica a seqüência do faz-de-conta e escolhe o melhor local para realizá-lo: a 
escadaria que dá acesso à quadra e o corredor que dá acesso às salas de aula e ao 
salão nobre.   

Os objetos selecionados são: uma grande toalha emborrachada utilizada em 
aniversários, flores artificiais e uniformes dos trabalhadores de uma fábrica de 
biscoitos com toca, capa, luvas e máscara. O cenário do jogo é montado. Em 
seguida, uma das meninas que não escolhera os brinquedos, se movimenta com 



dificuldade ao carregar nos braços um saco com folhas apresentando o corpo 
curvado e expressão facial denotando tristeza e cansaço. Crianças que não estão no 
jogo indagam: 

- Do que vocês vão brincar? Podemos brincar com vocês? 

- Não interessa! Vocês não podem brincar e vê se não pega nossos brinquedos! 
(Responde a líder do grupo). O jogo se inicia e as meninas posicionam-se na 
escada que dá acesso às salas de aula. Uma delas continua carregando o saco com 
as folhas. A criança que lidera a brincadeira movimenta-se pelo corredor, 
lentamente, sem falar nada. Ela usa o uniforme e segura as flores artificiais 
dispostas num vaso de metal maleável e permanece quieta e de costas para as 
outras meninas. Nesse momento, essa criança começa a falar rapidamente e seu 
tom de voz parece se alterar o que dificulta o discernimento do que fala. Trata-se 
da cena de um casamento. A líder do grupo representa, concomitantemente, o 
noivo, a noiva e o padre, e as outras meninas aguardam o final da cerimônia  na 
entrada da igreja .  

Como a noiva, prolonga a cerimônia, a menina que segura o saco de folhas, diz em 
voz alta: 

- Posso entrar? Podemos entrar? Estou cansada de esperar! Ao que a noiva 
responde colocando-se de costas para o que, aparentemente, é o altar: 

- Não! Fique aí que o casamento já está terminando!  - Você não sabe? Só se joga 
arroz na noiva quando ela sai da igreja. Calma! Espera aí. 

Só então, a noiva desce, lentamente, a escada na qual estão as meninas com o 
arroz. Uma delas segura o saco aberto e a outra joga as folhas para cima e em 
direção à cabeça da noiva. 

Muitas folhas são carregadas pelo vento e as crianças as recolhem rapidamente, 
lançando-as com mais força para que atinjam a cabeça dos noivos. Dizem: - Viva 
os noivos!  e saem.  

Um menino chega correndo e dirige-se para a noiva em voz alta: 

- Chama a professora, ajuda aqui! G, H e I  estão escondidos atrás da cozinha com 
muitas coisas! 

- Ahhhhh!... (( a noiva não responde ao menino que corre em minha direção)).  

O jogo das crianças parece se encerrar enquanto uma delas que não esteve no 
altar  sugere:  

- Vamos brincar novamente? 

- Ah não, ela demora muito! (aponta para a noiva e se retira). (Situação 1, 
25/5/2006).  

No jogo acima, a substituição dos objetos é realizada criteriosamente. As flores 
artificiais representam o buquê, as folhas pequenas substituem o arroz, a toalha é 
usada como tapete da igreja, o uniforme da fábrica é usado como vestido para 

             



noiva, o gesto de colocar a aliança no dedo substitui a própria aliança. Assim, os 
objetos escolhidos se assemelham aos reais e sobre eles as crianças imprimem 
movimentos que viabilizam as operações desejadas. Levantam indícios que lhes 
permitem atribuir um sentido a eles e a evocar objetos ausentes, no entanto, o 
mais importante não é a semelhança entre os objetos, mas, sua forma anatômica 
que permite a realização o gesto indicativo (ELKONIN, 1987; 1988; VIGOSKY, 
1995). 

O uniforme composto por uma touca que se encaixa na cabeça da criança e o 
avental que se arrasta pelo chão lembra o véu e o vestido usados pelas noivas e as 
folhas pequenas utilizadas em grande quantidade se assemelham ao arroz jogado 
nos noivos. 

Esses elementos permitem afirmar que o faz-de-conta tem por característica 
principal uma situação imaginária ou lúdica e permite às crianças, aqui enfocadas, 
garantir a continuidade do jogo, quando, por exemplo, imaginam o peso do "arroz", 
o jogam com força sobre os noivos e o recolhem, reiteradas vezes, quando o vento, 
que espalha as folhas, usadas como arroz, parece ameaçar a continuidade do jogo, 
conforme observado por diferentes autores (ELKONIN, 1987; 1988; LEONIEV, 
1988; MUKHINA, 1996; VYGOTSKY, 1995; VYGOTSKY, 2002). 

Assim, a fantasia não antecede o jogo, ela é produto do mesmo. Na iminência de se 
inviabilizar o faz-de-conta por causa da impossibilidade de realizar um gesto ou 
expressar uma atitude, a criança os imagina e, temporariamente, resolve esse 
conflito, dando continuidade ao jogo. Portanto, a fantasia, surge porque as crianças 
atribuem um sentido diferente aos objetos nele utilizados. Elas conhecem o 
significado - as propriedades reais do arroz bem como a maneira como é utilizado 
num casamento, porém, ele não está ali e as folhas exigem a realização de 
operações diferentes, em condições que fogem à normalidade para transformar as 
folhas em arroz a fim de que o jogo não seja destruído.  

As ações lúdicas surgem porque, no jogo, o sentido atribuído aos objetos é especial 
e difere do seu significado real. O sentido refere-se ao que a criança pensa sobre 
algo, sua maneira peculiar de observar e de compreender um objeto, uma situação, 
a cena de uma história e, se outras crianças brincassem de casamento, as folhas 
poderiam adquirir um outro sentido e representar  a neve, a chuva ou o vento 
(LEONTIEV, 1988; VYGOTSKY, 1995). 

Nesse sentido, a imaginação surge porque a ruptura entre o sentido e o significado 
dos objetos utilizados acontece no processo da brincadeira e não a antecede não 
sendo, portanto, pré-requisito para sua realização. Por isso, é possível afirmar que 
a criança não imagina uma situação quando não está brincando (LEONTIEV, 1988). 

Na situação acima, a noiva parece distraída e responde "-Ahhhhh!" quando 
solicitada por um aluno, isto é, parece envolvida num arrebatamento, pois, o 
sentido do brinquedo parece obscurecer o real significado das condições que 
circundam a criança, por isso ela pode temporariamente, ter-se imaginado, numa 
igreja, num casamento real (LEONTIEV, 1988). 

 Já o envolvimento emocional é subentendido, por exemplo, pelo cansaço expresso 
pela criança que carrega o arroz bem como por suposta ansiedade demonstrada 
quando indaga à noiva se já pode entrar na igreja ou mesmo ainda, quando gritam 
"Viva os noivos!" 

Essa emoção expressa a liberdade com que as crianças realizam o faz-de-conta. 
São elas quem escolhe o enredo, os objetos, as falas e os participantes do jogo. 



Isso aparece, por exemplo, quando as meninas, ao serem indagadas do que 
brincarão e se é permitida a entrada de outros elementos no jogo, respondem: "- 
Não interessa! Vocês não podem brincar e vê se não pega nossos brinquedos" 
(ELKONIN, 1987). 

No entanto, essa liberdade em direcionar o jogo, é ilusória, pois, embora seja essa 
uma atividade em que a criança atua livremente, nele, ela se submete às regras 
combinadas que reproduzem as relações sociais.  

Nos jogos, a criança diversifica suas vivências e, por isso, eles se tornam mais 
complexos e refletem novos aspectos de sua vida. Deixam, assim, de retratar o 
círculo restrito de suas experiências individuais, tais como o contato com os pais. 
Desse modo, "[...] o importante é dirigir a atenção da criança para a relação entre 
as pessoas que se ocupam de um tema comum, suas mútuas relações, a 
distribuição de suas obrigações. Tudo isso deve servir de material para os jogos." 
(VÉNGUER; VÉNGUER, 1993, p. 22). 

No faz-de-conta, o respeito às regras combinadas visa à reprodução fiel das 
relações sociais e, nele, a criança deseja participar ativamente e não apenas 
assistir o outro atuar. Isso ocorre quando a menina que segura o arroz diz à noiva: 
"-Posso entrar? Podemos entrar? Estou cansada de esperar! Ao que a noiva 
responde: - Não! Fique aí que o casamento já está terminando! - Você não sabe? 
Só se joga arroz na noiva quando ela sai da igreja. Calma! Espera aí".  Já a menina 
que carrega o arroz se nega a reiniciar o jogo e a aguardar a saída da noiva para 
jogar o arroz. Essa sua dificuldade em se submeter à regra de permanecer na 
cerimônia de casamento pode se dar porque ela pode não ter compreendido nem 
diferenciado essa atitude ativamente, pois, pode não ser objeto de sua relação 
ativa, de sua consciência. Desse modo, é necessário que as funções sociais de uma 
outra pessoa, as normas de seu comportamento sejam, em certa medida, 
conhecidas pelas crianças antes do jogo (LEONTIEV, 1987). 

 Essa criança busca interiorizar as regras sociais vistas nos casamentos. Esforça-se 
para reproduzir, de maneira ativa, exatamente, a atitude de quem aguarda o 
casamento acabar para jogar o arroz na cabeça dos noivos e o faz mesmo 
questionando as atitudes da noiva. 

O rigor exigido na realização das ações revela-se também, quando a noiva exige, 
em voz alta, que a seqüência das ações, presentes em casamentos, não seja 
desrespeitada. Estipula, até mesmo, uma seqüência temporal ao dizer que primeiro 
se faz o casamento e depois se joga o arroz (ELKONIN, 1987; 1988; LEONTIEV, 
1988; MUKHINA, 1996).  Com isso, observamos o aprendizado do controle da 
conduta, ou seja, a percepção da distinção entre o poder e o querer pela criança, 
por meio do faz-de-conta. Esse controle da conduta, que pode também ser 
compreendido como exercício de autodisciplina, se forma no faz-de-conta de 
maneira mais harmônica e menos autoritária e explícita.  

O conceito de generalização das ações humanas, também pode ser analisado por 
meio da cena acima, pois, a "noiva" não reproduz as atitudes de uma noiva 
específica, mas  está se apropriando da forma como todas as noivas se comportam, 
a partir das experiências que teve num casamento. Por isso, ao desempenhar esse 
papel a criança executa a própria ação como uma ação generalizada que permite a 
compreensão de como todas as noivas se comportam durante o casamento. Essa 
generalização das ações permite que o jogo seja realizado em condições objetivas 
alteradas. No caso, acima, as crianças não estão em um casamento real, em uma 
igreja real ou utilizando objeto reais mas executam suas ações livremente, no 
entanto, "estes limites estão longe de serem infinitos, porque a operação lúdica, 



embora determinada pelas condições objetivas já existentes, é, ao mesmo tempo, 
sempre subordinada à ação. Dessa forma, nem tudo em um jogo pode, de alguma 
forma, ser tudo". (LEONTIEV, 1988, p. 131).  

O argumento do jogo acima descrito é a realização da cena de um casamento e seu 
conteúdo se constitui por aquilo que "[...] a criança destaca como aspecto principal 
nas atividades dos adultos [e] [...] as relações entre as pessoas." (MUKHINA, 1996, 
p. 157, 159).  

Na busca pela autêntica representação do homem, a criança pode utilizar-se da 
linguagem oral em seus jogos, o que demonstra a presença do pensamento nessa 
atividade. No caso em análise, pode-se afirmar que a noiva planeja as ações do 
faz-de-conta, estipula os papéis a serem desempenhados e as regras. Essas 
atitudes permitem uma análise do surgimento do pensamento no brincar. 

A fala pode anteceder, suceder ou ser concomitante ao faz-de-conta. Se ela o 
antecede, a criança planeja suas ações e imprimi no brincar esse planejamento o 
que denota um alto nível de jogo. Quando a fala sucede o jogo, é possível afirmar 
que a criança se refere aos resultados alcançados, o que demonstra que ela ainda 
necessita, primeiramente, vivenciá-los para, depois, retratá-los. Também, pode-se 
verificar a presença da linguagem oral durante o jogo, o que demonstra, também, a 
ausência de um planejamento anterior das ações (ELKONIN, 1988; VIGOTSKY, 
1995). 

 A "conduta arbitrada" é um dos elementos do faz-de-conta. Na situação acima, ele 
aparece quando as crianças aguardam, por longo tempo, o final do casamento e 
quando a menina que carrega o arroz parece esforçar-se para permanecer até o 
final com as costas curvadas, como se carregasse um peso. Desse modo, ao 
cumprir as regras elas controlam seus movimentos a fim de corresponder a um 
comportamento esperado, avaliam sua atuação, tentam perceber se estão 
desempenhando bem o papel combinado se estão se submetendo às regras e 
avaliam suas capacidades a fim de se sentir aprovadas pelo grupo (ELKONIN, 
1988). 

Em linhas gerais, a análise da situação acima, possibilita o conhecimento de alguns 
dos elementos constitutivos do brincar que permitem a apropriação da função 
simbólica da consciência, o exercício da linguagem do pensamento, da organização 
da atividade em grupo, da imaginação, da memória e do controle da vontade ou da 
conduta.  

Em síntese, tais idéias permitem destacar a importância do conhecimento, por 
parte da professora, de uma teoria explicativa do desenvolvimento humano que 
permita a compreensão do papel humanizador da educação e o entendimento das 
regularidades do desenvolvimento da criança. Essas condições devem possibilitar a 
percepção da atividade docente como forma de intervenção positiva na formação 
da personalidade da criança, assim como na configuração de seu desenvolvimento 
harmonioso e inserção histórico-social. 

   

Couto, N. S. 
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[1] O título da dissertação referida é: "O jogo de faz-de-conta como atividade 
promotora de desenvolvimento infantil e algumas implicações acerca de suas 
contribuições para o aprender a ler e escrever", concluída em 2007 sob a 
orientação do Prof. Dr. Dagoberto Buim Arena e co-orientação da Professora Dra. 
Suely Amaral Mello.  

[2] Nesta reflexão, opto pelas terminologias "professora" e "professoras" 
considerando que a maior parte dos profissionais dedicados à Educação Infantil seja 
do sexo feminino, embora se saiba da existência de representantes do sexo 
masculino nesse tipo de educação.  

  

[3] A redação das falas das crianças foi adaptada ao Português padrão sem sofrer 
alteração de sentido. 



 

              Introdução 

 

Este trabalho é parte de minha dissertação de mestrado (COUTO, 2007)1

Tal reflexão acontece em um momento em que o governo brasileiro institui a 

antecipação do ingresso das crianças no ensino fundamental. Por essa razão, parece ser 

essencial rediscutir a importância do ato de brincar para pais, professoras

. Nele, 

apresento alguns resultados de uma pesquisa qualitativa do tipo Estudo de Caso, 

fundamentada na Teoria Histórico-Cultural, por meio da qual implementei o Jogo de faz-de-

conta na rotina de uma turma de primeira série com crianças com seis anos de idade em uma 

escola estadual no interior do Estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho será, 

principalmente, o de analisar a apropriação da cultura humana na infância por meio do Jogo 

de faz-de-conta. 

2

Elkonin (1987; 1988), Leontiev (1988), Mukhina (1996), Vénguer; Vénguer (1993), 

Vigotsky (1995) e Vygotsky (2002), autores da Teoria Histórico-Cultural, defendem a idéia 

de que o brincar constitui-se como atividade principal da infância, não porque a criança passe 

a maior parte do seu tempo a brincar, mas, porque, por meio dessas ações, ela melhor se 

apropria do mundo, melhor organiza e reorganiza seus processos psíquicos e experimenta as 

mudanças mais significativas de sua personalidade. Nesse processo, evolui, ainda, de modo a 

possibilitar a apropriação da função simbólica da consciência. Em outras palavras, o brincar é 

 e educadores 

compreenderem suas manifestações e impactos no desenvolvimento da criança, uma vez que 

sua ação educacional medeia as relações entre a criança e a produção histórica da cultura. Na 

perspectiva teórica aqui apresentada, o brincar não será entendido como um ato de laissez 

faire, nem como um fazer didatizado cuja função seria orientada diretamente para a 

alfabetização antecipada, mas como uma atividade que, por sua relevância e complexidade, 

pode fundamentar o desenvolvimento das capacidades infantis e contribuir para a criação das 

bases para a capacidade da aprendizagem do ato de ler e do ato de escrever.  

                                                 
1 O título da dissertação referida é: “O jogo de faz-de-conta como atividade promotora de desenvolvimento 
infantil e algumas implicações acerca de suas contribuições para o aprender a ler e escrever”, concluída em 2007 
sob a orientação do Prof. Dr. Dagoberto Buim Arena e co-orientação da Professora Dra. Suely Amaral Mello.  
Nara Soares COUTO, Pedagoga  pela Unesp/Marília e Mestre em Educação pelo PPGE/Unesp/Marília. 
2 Nesta reflexão, opto pelas terminologias “professora” e “professoras” considerando que a maior parte dos 
profissionais dedicados à Educação Infantil seja do sexo feminino, embora se saiba da existência de 
representantes do sexo masculino nesse tipo de educação.  
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a forma como a criança é capaz de, nessa idade, melhor se relacionar com o mundo físico e 

social que a rodeia. 

Para a Teoria Histórico-Cultural, a progressão do processo de apropriação de funções 

psíquicas tais como o pensamento, a fala, a memória, a imaginação, a função simbólica da 

consciência, dá-se nos jogos de faz-de-conta. No que respeita a função simbólica, no faz-de-

conta, a criança substitui objetos por outros objetos adequados aos movimentos que deseja 

realizar. Estes movimentos já são símbolos; gestos simbólicos com função indicativa: apontar, 

despedir-se, embalar o bebê. Paulatinamente, a criança passa a utilizar a linguagem, 

submetendo os movimentos ao controle voluntário, passando a pensar antes de agir. 

Posteriormente, a criança utiliza somente a linguagem oral para designar os objetos, dispensa 

o gesto e destaca indícios indicativos de que os objetos podem ser outras coisas. Esses 

indícios assumem a função de signos e modificam-se pela influência dos novos significados 

atribuídos pela criança aos objetos (VIGOTSKY, 1995).  

Mello (2007) defende a luta em favor de um espaço e de um tempo para a 

brincadeira nas escolas e acentua que, para aqueles que passaram sua infância brincando nos 

quintais e nas ruas, o anúncio desta discussão pode soar estranho, mas para as muitas crianças 

de nossos dias que já têm suas vidas organizadas por agendas semanais, esta discussão é 

questão de liberdade ou opressão.  

Diante desses argumentos, já é possível analisar com desconfiança o fenômeno de 

aceleração a que acriança possa ser submetida, porque, segundo Mukhina (1996, p. 63), essa 

idade envolve um desenvolvimento não apenas físico, mas psíquico, intelectual e, portanto, a 

antecipação de práticas escolarizadas pode acarretar consequências não desejadas do ponto de 

vista psíquico e intelectual. As oportunidades de crescimento e desenvolvimento cultural da 

criança vêm sendo relegadas a um segundo plano uma vez que, na realidade educacional 

atual, os espaços escolares se apresentam cada vez mais organizados com a finalidade de 

conduzir as crianças a desenharem letras e a ser avaliadas e classificadas por meio de teste 

equivocados com base em Ferreiro (1985) que, supostamente, constituir-se-iam instrumentos 

para a categorização das hipóteses de escrita das crianças. Assim, ao serem forçadas a 

aprender a ler e a escrever, as crianças vêem-se diante de um desafio ao qual ainda não podem 

corresponder como esperam os adultos, porque estão ainda se apropriando da função 

simbólica da consciência e criando as bases orientadoras para a apropriação da leitura e da 

escrita – tais como a necessidade de expressão e o exercício das diferentes linguagens de 

expressão, a função simbólica da escrita, o controle da vontade e a percepção do produto da 

atividade que passa, a partir de então, a orientar o fazer humano.  
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Os dados foram coletados por meio de propostas de brincadeiras feitas pela 

professora da turma, com a observação e o registro de diálogos entre as crianças e entre as 

crianças e a professora, coordenadora das ações (no caso eu). Esses dados foram registrados e 

transcritos. A análise dos dados se deu por meio da análise do conteúdo que permitiu a 

percepção do desenvolvimento da atividade das crianças nas condições concretas de vida 

(FRANCO, 2005). A análise pela microgênese facilitou a compreensão da gênese do 

desenvolvimento infantil, revelado em micro eventos, nos detalhes, nas minúcias que 

poderiam passar despercebidas a um observador pouco atento (GÓES, 2005).  

A análise das situações observadas3

                                                 
3 A redação das falas das crianças foi adaptada ao Português padrão sem sofrer alteração de sentido. 

 possibilita uma compreensão dos elementos 

constitutivos do jogo de faz-de-conta e de como as crianças se apropriam da cultura humana 

por meio desse fazer.  

 
Em um dos dias do Brincar, três crianças, de seis anos andam pelo espaço disponível 
escolhendo objetos e conversando entre si. Percebo que duas delas correm para 
baixo das árvores e recolhem muitas folhas pequenas colocando-as dentro de um 
saco de supermercado, enquanto que a outra as observa, seleciona os objetos a serem 
usados e estipula os papéis a serem representados. Também, explica a seqüência do 
faz-de-conta e escolhe o melhor local para realizá-lo: a escadaria que dá acesso à 
quadra e o corredor que dá acesso às salas de aula e ao salão nobre.   
Os objetos selecionados são: uma grande toalha emborrachada utilizada em 
aniversários, flores artificiais e uniformes dos trabalhadores de uma fábrica de 
biscoitos com toca, capa, luvas e máscara. O cenário do jogo é montado. Em 
seguida, uma das meninas que não escolhera os brinquedos, se movimenta com 
dificuldade ao carregar nos braços um saco com folhas apresentando o corpo 
curvado e expressão facial denotando tristeza e cansaço. Crianças que não estão no 
jogo indagam: 
- Do que vocês vão brincar? Podemos brincar com vocês? 
- Não interessa! Vocês não podem brincar e vê se não pega nossos brinquedos! 
(Responde a líder do grupo). O jogo se inicia e as meninas posicionam-se na escada 
que dá acesso às salas de aula. Uma delas continua carregando o saco com as folhas. 
A criança que lidera a brincadeira movimenta-se pelo corredor, lentamente, sem 
falar nada. Ela usa o uniforme e segura as flores artificiais dispostas num vaso de 
metal maleável e permanece quieta e de costas para as outras meninas. Nesse 
momento, essa criança começa a falar rapidamente e seu tom de voz parece se 
alterar o que dificulta o discernimento do que fala. Trata-se da cena de um 
casamento. A líder do grupo representa, concomitantemente, o noivo, a noiva e o 
padre, e as outras meninas aguardam o final da cerimônia  na entrada da igreja .  
Como a noiva, prolonga a cerimônia, a menina que segura o saco de folhas, diz em 
voz alta: 
- Posso entrar? Podemos entrar? Estou cansada de esperar! Ao que a noiva responde 
colocando-se de costas para o que, aparentemente, é o altar: 
- Não! Fique aí que o casamento já está terminando!  - Você não sabe? Só se joga 
arroz na noiva quando ela sai da igreja. Calma! Espera aí. 
Só então, a noiva desce, lentamente, a escada na qual estão as meninas com o arroz. 
Uma delas segura o saco aberto e a outra joga as folhas para cima e em direção à 
cabeça da noiva. 
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Muitas folhas são carregadas pelo vento e as crianças as recolhem rapidamente, 
lançando-as com mais força para que atinjam a cabeça dos noivos. Dizem: - Viva os 
noivos!  e saem.  
Um menino chega correndo e dirige-se para a noiva em voz alta: 
- Chama a professora, ajuda aqui! G, H e I  estão escondidos atrás da cozinha com 
muitas coisas! 
- Ahhhhh!... (( a noiva não responde ao menino que corre em minha direção)).  
O jogo das crianças parece se encerrar enquanto uma delas que não esteve no altar  
sugere:  
- Vamos brincar novamente? 
- Ah não, ela demora muito! (aponta para a noiva e se retira). (Situação 1, 
25/5/2006).  

             

No jogo acima, a substituição dos objetos é realizada criteriosamente. As flores 

artificiais representam o buquê, as folhas pequenas substituem o arroz, a toalha é usada como 

tapete da igreja, o uniforme da fábrica é usado como vestido para noiva, o gesto de colocar a 

aliança no dedo substitui a própria aliança. Assim, os objetos escolhidos se assemelham aos 

reais e sobre eles as crianças imprimem movimentos que viabilizam as operações desejadas. 

Levantam indícios que lhes permitem atribuir um sentido a eles e a evocar objetos ausentes, 

no entanto, o mais importante não é a semelhança entre os objetos, mas, sua forma anatômica 

que permite a realização o gesto indicativo (ELKONIN, 1987; 1988; VIGOTSKY, 1995). 

O uniforme composto por uma touca que se encaixa na cabeça da criança e o avental 

que se arrasta pelo chão lembra o véu e o vestido usados pelas noivas e as folhas pequenas 

utilizadas em grande quantidade se assemelham ao arroz jogado nos noivos. 

Esses elementos permitem afirmar que o faz-de-conta tem por característica principal 

uma situação imaginária ou lúdica e permite às crianças, aqui enfocadas, garantir a 

continuidade do jogo, quando, por exemplo, imaginam o peso do “arroz”, o jogam com força 

sobre os noivos e o recolhem, reiteradas vezes, quando o vento, que espalha as folhas, usadas 

como arroz, parece ameaçar a continuidade do jogo, conforme observado por diferentes 

autores (ELKONIN, 1987; 1988; LEONTIEV, 1988; MUKHINA, 1996; VIGOTSKY, 1995; 

VYGOTSKY, 2002). 

Assim, a fantasia não antecede o jogo, ela é produto do mesmo. Na iminência de se 

inviabilizar o faz-de-conta por causa da impossibilidade de realizar um gesto ou expressar 

uma atitude, a criança os imagina e, temporariamente, resolve esse conflito, dando 

continuidade ao jogo. Portanto, a fantasia, surge porque as crianças atribuem um sentido 

diferente aos objetos nele utilizados. Elas conhecem o significado - as propriedades reais do 

arroz bem como a maneira como é utilizado num casamento, porém, ele não está ali e as 

folhas exigem a realização de operações diferentes, em condições que fogem à normalidade 

para transformar as folhas em arroz a fim de que o jogo não seja destruído.  
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As ações lúdicas surgem porque, no jogo, o sentido atribuído aos objetos é especial e 

difere do seu significado real. O sentido refere-se ao que a criança pensa sobre algo, sua 

maneira peculiar de observar e de compreender um objeto, uma situação, a cena de uma 

história e, se outras crianças brincassem de casamento, as folhas poderiam adquirir um outro 

sentido e representar  a neve, a chuva ou o vento (LEONTIEV, 1988; VIGOTSKY, 1995). 

Nesse sentido, a imaginação surge porque a ruptura entre o sentido e o significado 

dos objetos utilizados acontece no processo da brincadeira e não a antecede não sendo, 

portanto, pré-requisito para sua realização. Por isso, é possível afirmar que a criança não 

imagina uma situação quando não está brincando (LEONTIEV, 1988). 

Na situação acima, a noiva parece distraída e responde “-Ahhhhh!” quando solicitada 

por um aluno, isto é, parece envolvida num arrebatamento, pois, o sentido do brinquedo 

parece obscurecer o real significado das condições que circundam a criança, por isso ela pode 

temporariamente, ter-se imaginado, numa igreja, num casamento real (LEONTIEV, 1988). 

 Já o envolvimento emocional é subentendido, por exemplo, pelo cansaço expresso 

pela criança que carrega o arroz bem como por suposta ansiedade demonstrada quando indaga 

à noiva se já pode entrar na igreja ou mesmo ainda, quando gritam “Viva os noivos!” 

Essa emoção expressa a liberdade com que as crianças realizam o faz-de-conta. São 

elas quem escolhe o enredo, os objetos, as falas e os participantes do jogo. Isso aparece, por 

exemplo, quando as meninas, ao serem indagadas do que brincarão e se é permitida a entrada 

de outros elementos no jogo, respondem: “- Não interessa! Vocês não podem brincar e vê se 

não pega nossos brinquedos” (ELKONIN, 1987). 

No entanto, essa liberdade em direcionar o jogo, é ilusória, pois, embora seja essa 

uma atividade em que a criança atua livremente, nele, ela se submete às regras combinadas 

que reproduzem as relações sociais.  

Nos jogos, a criança diversifica suas vivências e, por isso, eles se tornam mais 

complexos e refletem novos aspectos de sua vida. Deixam, assim, de retratar o círculo restrito 

de suas experiências individuais, tais como o contato com os pais. Desse modo, “[...] o 

importante é dirigir a atenção da criança para a relação entre as pessoas que se ocupam de um 

tema comum, suas mútuas relações, a distribuição de suas obrigações. Tudo isso deve servir 

de material para os jogos.” (VÉNGUER; VÉNGUER, 1993, p. 22). 

No faz-de-conta, o respeito às regras combinadas visa à reprodução fiel das relações 

sociais e, nele, a criança deseja participar ativamente e não apenas assistir o outro atuar. Isso 

ocorre quando a menina que segura o arroz diz à noiva: “-Posso entrar? Podemos entrar? 

Estou cansada de esperar! Ao que a noiva responde: - Não! Fique aí que o casamento já está 
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terminando! - Você não sabe? Só se joga arroz na noiva quando ela sai da igreja. Calma! 

Espera aí”.  Já a menina que carrega o arroz se nega a reiniciar o jogo e a aguardar a saída da 

noiva para jogar o arroz. Essa sua dificuldade em se submeter à regra de permanecer na 

cerimônia de casamento pode se dar porque ela pode não ter compreendido nem diferenciado 

essa atitude ativamente, pois, pode não ser objeto de sua relação ativa, de sua consciência. 

Desse modo, é necessário que as funções sociais de uma outra pessoa, as normas de seu 

comportamento sejam, em certa medida, conhecidas pelas crianças antes do jogo 

(LEONTIEV, 1987). 

 Essa criança busca interiorizar as regras sociais vistas nos casamentos. Esforça-se 

para reproduzir, de maneira ativa, exatamente, a atitude de quem aguarda o casamento acabar 

para jogar o arroz na cabeça dos noivos e o faz mesmo questionando as atitudes da noiva. 

O rigor exigido na realização das ações revela-se também, quando a noiva exige, em 

voz alta, que a seqüência das ações, presentes em casamentos, não seja desrespeitada. 

Estipula, até mesmo, uma seqüência temporal ao dizer que primeiro se faz o casamento e 

depois se joga o arroz (ELKONIN, 1987; 1988; LEONTIEV, 1988; MUKHINA, 1996).  Com 

isso, observamos o aprendizado do controle da conduta, ou seja, a percepção da distinção 

entre o poder e o querer pela criança, por meio do faz-de-conta. Esse controle da conduta, que 

pode também ser compreendido como exercício de autodisciplina, se forma no faz-de-conta 

de maneira mais harmônica e menos autoritária e explícita.  

O conceito de generalização das ações humanas, também pode ser analisado por 

meio da cena acima, pois, a “noiva” não reproduz as atitudes de uma noiva específica, mas  

está se apropriando da forma como todas as noivas se comportam, a partir das experiências 

que teve num casamento. Por isso, ao desempenhar esse papel a criança executa a própria 

ação como uma ação generalizada que permite a compreensão de como todas as noivas se 

comportam durante o casamento. Essa generalização das ações permite que o jogo seja 

realizado em condições objetivas alteradas. No caso, acima, as crianças não estão em um 

casamento real, em uma igreja real ou utilizando objeto reais mas executam suas ações 

livremente, no entanto, “estes limites estão longe de serem infinitos, porque a operação lúdica, 

embora determinada pelas condições objetivas já existentes, é, ao mesmo tempo, sempre 

subordinada à ação. Dessa forma, nem tudo em um jogo pode, de alguma forma, ser tudo”. 

(LEONTIEV, 1988, p. 131).  

O argumento do jogo acima descrito é a realização da cena de um casamento e seu 

conteúdo se constitui por aquilo que “[...] a criança destaca como aspecto principal nas 

atividades dos adultos [e] [...] as relações entre as pessoas.” (MUKHINA, 1996, p. 157, 159).  



 7 

Na busca pela autêntica representação do homem, a criança pode utilizar-se da 

linguagem oral em seus jogos, o que demonstra a presença do pensamento nessa atividade. No 

caso em análise, pode-se afirmar que a noiva planeja as ações do faz-de-conta, estipula os 

papéis a serem desempenhados e as regras. Essas atitudes permitem uma análise do 

surgimento do pensamento no brincar. 

A fala pode anteceder, suceder ou ser concomitante ao faz-de-conta. Se ela o 

antecede, a criança planeja suas ações e imprimi no brincar esse planejamento o que denota 

um alto nível de jogo. Quando a fala sucede o jogo, é possível afirmar que a criança se refere 

aos resultados alcançados, o que demonstra que ela ainda necessita, primeiramente, vivenciá-

los para, depois, retratá-los. Também, pode-se verificar a presença da linguagem oral durante 

o jogo, o que demonstra, também, a ausência de um planejamento anterior das ações 

(ELKONIN, 1988; VIGOTSKY, 1995). 

 A “conduta arbitrada” é um dos elementos do faz-de-conta. Na situação acima, ele 

aparece quando as crianças aguardam, por longo tempo, o final do casamento e quando a 

menina que carrega o arroz parece esforçar-se para permanecer até o final com as costas 

curvadas, como se carregasse um peso. Desse modo, ao cumprir as regras elas controlam seus 

movimentos a fim de corresponder a um comportamento esperado, avaliam sua atuação, 

tentam perceber se estão desempenhando bem o papel combinado se estão se submetendo às 

regras e avaliam suas capacidades a fim de se sentir aprovadas pelo grupo (ELKONIN, 1988). 

Em linhas gerais, a análise da situação acima, possibilita o conhecimento de alguns 

dos elementos constitutivos do brincar que permitem a apropriação da função simbólica da 

consciência, o exercício da linguagem do pensamento, da organização da atividade em grupo, 

da imaginação, da memória e do controle da vontade ou da conduta.  

Em síntese, tais idéias permitem destacar a importância do conhecimento, por parte 

da professora, de uma teoria explicativa do desenvolvimento humano que permita a 

compreensão do papel humanizador da educação e o entendimento das regularidades do 

desenvolvimento da criança. Essas condições devem possibilitar a percepção da atividade 

docente como forma de intervenção positiva na formação da personalidade da criança, assim 

como na configuração de seu desenvolvimento harmonioso e inserção histórico-social. 
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              Introdução 

 

Este trabalho é parte de minha dissertação de mestrado (COUTO, 2007)1

Tal reflexão acontece em um momento em que o governo brasileiro institui a 

antecipação do ingresso das crianças no ensino fundamental. Por essa razão, parece ser 

essencial rediscutir a importância do ato de brincar para pais, professoras

. Nele, 

apresento alguns resultados de uma pesquisa qualitativa do tipo Estudo de Caso, 

fundamentada na Teoria Histórico-Cultural, por meio da qual implementei o Jogo de faz-de-

conta na rotina de uma turma de primeira série com crianças com seis anos de idade em uma 

escola estadual no interior do Estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho será, 

principalmente, o de analisar a apropriação da cultura humana na infância por meio do Jogo 

de faz-de-conta. 

2

Elkonin (1987; 1988), Leontiev (1988), Mukhina (1996), Vénguer; Vénguer (1993), 

Vigotsky (1995) e Vygotsky (2002), autores da Teoria Histórico-Cultural, defendem a idéia 

de que o brincar constitui-se como atividade principal da infância, não porque a criança passe 

a maior parte do seu tempo a brincar, mas, porque, por meio dessas ações, ela melhor se 

apropria do mundo, melhor organiza e reorganiza seus processos psíquicos e experimenta as 

mudanças mais significativas de sua personalidade. Nesse processo, evolui, ainda, de modo a 

possibilitar a apropriação da função simbólica da consciência. Em outras palavras, o brincar é 

 e educadores 

compreenderem suas manifestações e impactos no desenvolvimento da criança, uma vez que 

sua ação educacional medeia as relações entre a criança e a produção histórica da cultura. Na 

perspectiva teórica aqui apresentada, o brincar não será entendido como um ato de laissez 

faire, nem como um fazer didatizado cuja função seria orientada diretamente para a 

alfabetização antecipada, mas como uma atividade que, por sua relevância e complexidade, 

pode fundamentar o desenvolvimento das capacidades infantis e contribuir para a criação das 

bases para a capacidade da aprendizagem do ato de ler e do ato de escrever.  

                                                 
1 O título da dissertação referida é: “O jogo de faz-de-conta como atividade promotora de desenvolvimento 
infantil e algumas implicações acerca de suas contribuições para o aprender a ler e escrever”, concluída em 2007 
sob a orientação do Prof. Dr. Dagoberto Buim Arena e co-orientação da Professora Dra. Suely Amaral Mello.  
Nara Soares COUTO, Pedagoga  pela Unesp/Marília e Mestre em Educação pelo PPGE/Unesp/Marília. 
2 Nesta reflexão, opto pelas terminologias “professora” e “professoras” considerando que a maior parte dos 
profissionais dedicados à Educação Infantil seja do sexo feminino, embora se saiba da existência de 
representantes do sexo masculino nesse tipo de educação.  
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a forma como a criança é capaz de, nessa idade, melhor se relacionar com o mundo físico e 

social que a rodeia. 

Para a Teoria Histórico-Cultural, a progressão do processo de apropriação de funções 

psíquicas tais como o pensamento, a fala, a memória, a imaginação, a função simbólica da 

consciência, dá-se nos jogos de faz-de-conta. No que respeita a função simbólica, no faz-de-

conta, a criança substitui objetos por outros objetos adequados aos movimentos que deseja 

realizar. Estes movimentos já são símbolos; gestos simbólicos com função indicativa: apontar, 

despedir-se, embalar o bebê. Paulatinamente, a criança passa a utilizar a linguagem, 

submetendo os movimentos ao controle voluntário, passando a pensar antes de agir. 

Posteriormente, a criança utiliza somente a linguagem oral para designar os objetos, dispensa 

o gesto e destaca indícios indicativos de que os objetos podem ser outras coisas. Esses 

indícios assumem a função de signos e modificam-se pela influência dos novos significados 

atribuídos pela criança aos objetos (VIGOTSKY, 1995).  

Mello (2007) defende a luta em favor de um espaço e de um tempo para a 

brincadeira nas escolas e acentua que, para aqueles que passaram sua infância brincando nos 

quintais e nas ruas, o anúncio desta discussão pode soar estranho, mas para as muitas crianças 

de nossos dias que já têm suas vidas organizadas por agendas semanais, esta discussão é 

questão de liberdade ou opressão.  

Diante desses argumentos, já é possível analisar com desconfiança o fenômeno de 

aceleração a que acriança possa ser submetida, porque, segundo Mukhina (1996, p. 63), essa 

idade envolve um desenvolvimento não apenas físico, mas psíquico, intelectual e, portanto, a 

antecipação de práticas escolarizadas pode acarretar consequências não desejadas do ponto de 

vista psíquico e intelectual. As oportunidades de crescimento e desenvolvimento cultural da 

criança vêm sendo relegadas a um segundo plano uma vez que, na realidade educacional 

atual, os espaços escolares se apresentam cada vez mais organizados com a finalidade de 

conduzir as crianças a desenharem letras e a ser avaliadas e classificadas por meio de teste 

equivocados com base em Ferreiro (1985) que, supostamente, constituir-se-iam instrumentos 

para a categorização das hipóteses de escrita das crianças. Assim, ao serem forçadas a 

aprender a ler e a escrever, as crianças vêem-se diante de um desafio ao qual ainda não podem 

corresponder como esperam os adultos, porque estão ainda se apropriando da função 

simbólica da consciência e criando as bases orientadoras para a apropriação da leitura e da 

escrita – tais como a necessidade de expressão e o exercício das diferentes linguagens de 

expressão, a função simbólica da escrita, o controle da vontade e a percepção do produto da 

atividade que passa, a partir de então, a orientar o fazer humano.  
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Os dados foram coletados por meio de propostas de brincadeiras feitas pela 

professora da turma, com a observação e o registro de diálogos entre as crianças e entre as 

crianças e a professora, coordenadora das ações (no caso eu). Esses dados foram registrados e 

transcritos. A análise dos dados se deu por meio da análise do conteúdo que permitiu a 

percepção do desenvolvimento da atividade das crianças nas condições concretas de vida 

(FRANCO, 2005). A análise pela microgênese facilitou a compreensão da gênese do 

desenvolvimento infantil, revelado em micro eventos, nos detalhes, nas minúcias que 

poderiam passar despercebidas a um observador pouco atento (GÓES, 2005).  

A análise das situações observadas3

                                                 
3 A redação das falas das crianças foi adaptada ao Português padrão sem sofrer alteração de sentido. 

 possibilita uma compreensão dos elementos 

constitutivos do jogo de faz-de-conta e de como as crianças se apropriam da cultura humana 

por meio desse fazer.  

 
Em um dos dias do Brincar, três crianças, de seis anos andam pelo espaço disponível 
escolhendo objetos e conversando entre si. Percebo que duas delas correm para 
baixo das árvores e recolhem muitas folhas pequenas colocando-as dentro de um 
saco de supermercado, enquanto que a outra as observa, seleciona os objetos a serem 
usados e estipula os papéis a serem representados. Também, explica a seqüência do 
faz-de-conta e escolhe o melhor local para realizá-lo: a escadaria que dá acesso à 
quadra e o corredor que dá acesso às salas de aula e ao salão nobre.   
Os objetos selecionados são: uma grande toalha emborrachada utilizada em 
aniversários, flores artificiais e uniformes dos trabalhadores de uma fábrica de 
biscoitos com toca, capa, luvas e máscara. O cenário do jogo é montado. Em 
seguida, uma das meninas que não escolhera os brinquedos, se movimenta com 
dificuldade ao carregar nos braços um saco com folhas apresentando o corpo 
curvado e expressão facial denotando tristeza e cansaço. Crianças que não estão no 
jogo indagam: 
- Do que vocês vão brincar? Podemos brincar com vocês? 
- Não interessa! Vocês não podem brincar e vê se não pega nossos brinquedos! 
(Responde a líder do grupo). O jogo se inicia e as meninas posicionam-se na escada 
que dá acesso às salas de aula. Uma delas continua carregando o saco com as folhas. 
A criança que lidera a brincadeira movimenta-se pelo corredor, lentamente, sem 
falar nada. Ela usa o uniforme e segura as flores artificiais dispostas num vaso de 
metal maleável e permanece quieta e de costas para as outras meninas. Nesse 
momento, essa criança começa a falar rapidamente e seu tom de voz parece se 
alterar o que dificulta o discernimento do que fala. Trata-se da cena de um 
casamento. A líder do grupo representa, concomitantemente, o noivo, a noiva e o 
padre, e as outras meninas aguardam o final da cerimônia  na entrada da igreja .  
Como a noiva, prolonga a cerimônia, a menina que segura o saco de folhas, diz em 
voz alta: 
- Posso entrar? Podemos entrar? Estou cansada de esperar! Ao que a noiva responde 
colocando-se de costas para o que, aparentemente, é o altar: 
- Não! Fique aí que o casamento já está terminando!  - Você não sabe? Só se joga 
arroz na noiva quando ela sai da igreja. Calma! Espera aí. 
Só então, a noiva desce, lentamente, a escada na qual estão as meninas com o arroz. 
Uma delas segura o saco aberto e a outra joga as folhas para cima e em direção à 
cabeça da noiva. 
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Muitas folhas são carregadas pelo vento e as crianças as recolhem rapidamente, 
lançando-as com mais força para que atinjam a cabeça dos noivos. Dizem: - Viva os 
noivos!  e saem.  
Um menino chega correndo e dirige-se para a noiva em voz alta: 
- Chama a professora, ajuda aqui! G, H e I  estão escondidos atrás da cozinha com 
muitas coisas! 
- Ahhhhh!... (( a noiva não responde ao menino que corre em minha direção)).  
O jogo das crianças parece se encerrar enquanto uma delas que não esteve no altar  
sugere:  
- Vamos brincar novamente? 
- Ah não, ela demora muito! (aponta para a noiva e se retira). (Situação 1, 
25/5/2006).  

             

No jogo acima, a substituição dos objetos é realizada criteriosamente. As flores 

artificiais representam o buquê, as folhas pequenas substituem o arroz, a toalha é usada como 

tapete da igreja, o uniforme da fábrica é usado como vestido para noiva, o gesto de colocar a 

aliança no dedo substitui a própria aliança. Assim, os objetos escolhidos se assemelham aos 

reais e sobre eles as crianças imprimem movimentos que viabilizam as operações desejadas. 

Levantam indícios que lhes permitem atribuir um sentido a eles e a evocar objetos ausentes, 

no entanto, o mais importante não é a semelhança entre os objetos, mas, sua forma anatômica 

que permite a realização o gesto indicativo (ELKONIN, 1987; 1988; VIGOTSKY, 1995). 

O uniforme composto por uma touca que se encaixa na cabeça da criança e o avental 

que se arrasta pelo chão lembra o véu e o vestido usados pelas noivas e as folhas pequenas 

utilizadas em grande quantidade se assemelham ao arroz jogado nos noivos. 

Esses elementos permitem afirmar que o faz-de-conta tem por característica principal 

uma situação imaginária ou lúdica e permite às crianças, aqui enfocadas, garantir a 

continuidade do jogo, quando, por exemplo, imaginam o peso do “arroz”, o jogam com força 

sobre os noivos e o recolhem, reiteradas vezes, quando o vento, que espalha as folhas, usadas 

como arroz, parece ameaçar a continuidade do jogo, conforme observado por diferentes 

autores (ELKONIN, 1987; 1988; LEONTIEV, 1988; MUKHINA, 1996; VIGOTSKY, 1995; 

VYGOTSKY, 2002). 

Assim, a fantasia não antecede o jogo, ela é produto do mesmo. Na iminência de se 

inviabilizar o faz-de-conta por causa da impossibilidade de realizar um gesto ou expressar 

uma atitude, a criança os imagina e, temporariamente, resolve esse conflito, dando 

continuidade ao jogo. Portanto, a fantasia, surge porque as crianças atribuem um sentido 

diferente aos objetos nele utilizados. Elas conhecem o significado - as propriedades reais do 

arroz bem como a maneira como é utilizado num casamento, porém, ele não está ali e as 

folhas exigem a realização de operações diferentes, em condições que fogem à normalidade 

para transformar as folhas em arroz a fim de que o jogo não seja destruído.  
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As ações lúdicas surgem porque, no jogo, o sentido atribuído aos objetos é especial e 

difere do seu significado real. O sentido refere-se ao que a criança pensa sobre algo, sua 

maneira peculiar de observar e de compreender um objeto, uma situação, a cena de uma 

história e, se outras crianças brincassem de casamento, as folhas poderiam adquirir um outro 

sentido e representar  a neve, a chuva ou o vento (LEONTIEV, 1988; VIGOTSKY, 1995). 

Nesse sentido, a imaginação surge porque a ruptura entre o sentido e o significado 

dos objetos utilizados acontece no processo da brincadeira e não a antecede não sendo, 

portanto, pré-requisito para sua realização. Por isso, é possível afirmar que a criança não 

imagina uma situação quando não está brincando (LEONTIEV, 1988). 

Na situação acima, a noiva parece distraída e responde “-Ahhhhh!” quando solicitada 

por um aluno, isto é, parece envolvida num arrebatamento, pois, o sentido do brinquedo 

parece obscurecer o real significado das condições que circundam a criança, por isso ela pode 

temporariamente, ter-se imaginado, numa igreja, num casamento real (LEONTIEV, 1988). 

 Já o envolvimento emocional é subentendido, por exemplo, pelo cansaço expresso 

pela criança que carrega o arroz bem como por suposta ansiedade demonstrada quando indaga 

à noiva se já pode entrar na igreja ou mesmo ainda, quando gritam “Viva os noivos!” 

Essa emoção expressa a liberdade com que as crianças realizam o faz-de-conta. São 

elas quem escolhe o enredo, os objetos, as falas e os participantes do jogo. Isso aparece, por 

exemplo, quando as meninas, ao serem indagadas do que brincarão e se é permitida a entrada 

de outros elementos no jogo, respondem: “- Não interessa! Vocês não podem brincar e vê se 

não pega nossos brinquedos” (ELKONIN, 1987). 

No entanto, essa liberdade em direcionar o jogo, é ilusória, pois, embora seja essa 

uma atividade em que a criança atua livremente, nele, ela se submete às regras combinadas 

que reproduzem as relações sociais.  

Nos jogos, a criança diversifica suas vivências e, por isso, eles se tornam mais 

complexos e refletem novos aspectos de sua vida. Deixam, assim, de retratar o círculo restrito 

de suas experiências individuais, tais como o contato com os pais. Desse modo, “[...] o 

importante é dirigir a atenção da criança para a relação entre as pessoas que se ocupam de um 

tema comum, suas mútuas relações, a distribuição de suas obrigações. Tudo isso deve servir 

de material para os jogos.” (VÉNGUER; VÉNGUER, 1993, p. 22). 

No faz-de-conta, o respeito às regras combinadas visa à reprodução fiel das relações 

sociais e, nele, a criança deseja participar ativamente e não apenas assistir o outro atuar. Isso 

ocorre quando a menina que segura o arroz diz à noiva: “-Posso entrar? Podemos entrar? 

Estou cansada de esperar! Ao que a noiva responde: - Não! Fique aí que o casamento já está 
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terminando! - Você não sabe? Só se joga arroz na noiva quando ela sai da igreja. Calma! 

Espera aí”.  Já a menina que carrega o arroz se nega a reiniciar o jogo e a aguardar a saída da 

noiva para jogar o arroz. Essa sua dificuldade em se submeter à regra de permanecer na 

cerimônia de casamento pode se dar porque ela pode não ter compreendido nem diferenciado 

essa atitude ativamente, pois, pode não ser objeto de sua relação ativa, de sua consciência. 

Desse modo, é necessário que as funções sociais de uma outra pessoa, as normas de seu 

comportamento sejam, em certa medida, conhecidas pelas crianças antes do jogo 

(LEONTIEV, 1987). 

 Essa criança busca interiorizar as regras sociais vistas nos casamentos. Esforça-se 

para reproduzir, de maneira ativa, exatamente, a atitude de quem aguarda o casamento acabar 

para jogar o arroz na cabeça dos noivos e o faz mesmo questionando as atitudes da noiva. 

O rigor exigido na realização das ações revela-se também, quando a noiva exige, em 

voz alta, que a seqüência das ações, presentes em casamentos, não seja desrespeitada. 

Estipula, até mesmo, uma seqüência temporal ao dizer que primeiro se faz o casamento e 

depois se joga o arroz (ELKONIN, 1987; 1988; LEONTIEV, 1988; MUKHINA, 1996).  Com 

isso, observamos o aprendizado do controle da conduta, ou seja, a percepção da distinção 

entre o poder e o querer pela criança, por meio do faz-de-conta. Esse controle da conduta, que 

pode também ser compreendido como exercício de autodisciplina, se forma no faz-de-conta 

de maneira mais harmônica e menos autoritária e explícita.  

O conceito de generalização das ações humanas, também pode ser analisado por 

meio da cena acima, pois, a “noiva” não reproduz as atitudes de uma noiva específica, mas  

está se apropriando da forma como todas as noivas se comportam, a partir das experiências 

que teve num casamento. Por isso, ao desempenhar esse papel a criança executa a própria 

ação como uma ação generalizada que permite a compreensão de como todas as noivas se 

comportam durante o casamento. Essa generalização das ações permite que o jogo seja 

realizado em condições objetivas alteradas. No caso, acima, as crianças não estão em um 

casamento real, em uma igreja real ou utilizando objeto reais mas executam suas ações 

livremente, no entanto, “estes limites estão longe de serem infinitos, porque a operação lúdica, 

embora determinada pelas condições objetivas já existentes, é, ao mesmo tempo, sempre 

subordinada à ação. Dessa forma, nem tudo em um jogo pode, de alguma forma, ser tudo”. 

(LEONTIEV, 1988, p. 131).  

O argumento do jogo acima descrito é a realização da cena de um casamento e seu 

conteúdo se constitui por aquilo que “[...] a criança destaca como aspecto principal nas 

atividades dos adultos [e] [...] as relações entre as pessoas.” (MUKHINA, 1996, p. 157, 159).  
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Na busca pela autêntica representação do homem, a criança pode utilizar-se da 

linguagem oral em seus jogos, o que demonstra a presença do pensamento nessa atividade. No 

caso em análise, pode-se afirmar que a noiva planeja as ações do faz-de-conta, estipula os 

papéis a serem desempenhados e as regras. Essas atitudes permitem uma análise do 

surgimento do pensamento no brincar. 

A fala pode anteceder, suceder ou ser concomitante ao faz-de-conta. Se ela o 

antecede, a criança planeja suas ações e imprimi no brincar esse planejamento o que denota 

um alto nível de jogo. Quando a fala sucede o jogo, é possível afirmar que a criança se refere 

aos resultados alcançados, o que demonstra que ela ainda necessita, primeiramente, vivenciá-

los para, depois, retratá-los. Também, pode-se verificar a presença da linguagem oral durante 

o jogo, o que demonstra, também, a ausência de um planejamento anterior das ações 

(ELKONIN, 1988; VIGOTSKY, 1995). 

 A “conduta arbitrada” é um dos elementos do faz-de-conta. Na situação acima, ele 

aparece quando as crianças aguardam, por longo tempo, o final do casamento e quando a 

menina que carrega o arroz parece esforçar-se para permanecer até o final com as costas 

curvadas, como se carregasse um peso. Desse modo, ao cumprir as regras elas controlam seus 

movimentos a fim de corresponder a um comportamento esperado, avaliam sua atuação, 

tentam perceber se estão desempenhando bem o papel combinado se estão se submetendo às 

regras e avaliam suas capacidades a fim de se sentir aprovadas pelo grupo (ELKONIN, 1988). 

Em linhas gerais, a análise da situação acima, possibilita o conhecimento de alguns 

dos elementos constitutivos do brincar que permitem a apropriação da função simbólica da 

consciência, o exercício da linguagem do pensamento, da organização da atividade em grupo, 

da imaginação, da memória e do controle da vontade ou da conduta.  

Em síntese, tais idéias permitem destacar a importância do conhecimento, por parte 

da professora, de uma teoria explicativa do desenvolvimento humano que permita a 

compreensão do papel humanizador da educação e o entendimento das regularidades do 

desenvolvimento da criança. Essas condições devem possibilitar a percepção da atividade 

docente como forma de intervenção positiva na formação da personalidade da criança, assim 

como na configuração de seu desenvolvimento harmonioso e inserção histórico-social. 
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