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O eixo principal deste trabalho fundamenta–se em trazer à luz algumas 
considerações acerca da brincadeira de faz–de–conta no desenvolvimento integral 
das crianças pequenas. Buscou–se direcionar a brincadeira de faz–de–conta como 
uma atividade fundamental para o desenvolvimento do ser em desenvolvimento. 
Percebemos que a maneira como uma criança brinca reflete sua forma de pensar, 
falar, agir e sentir. O objetivo principal da pesquisa foi compreender o papel da 
brincadeira de faz–de–conta no desenvolvimento das crianças pequenas, bem como 
a ocorrência de apropriação de situações, eventos e papéis num contexto de 
educação infantil. Procuramos analisar os dados com base em dois focos. São eles: 
apropriação de papéis sociais e estratégias de resolução de conflitos. O primeiro 
girou em torno dos papéis familiares nos quais as crianças trazem tanto suas 
experiências cotidianas vivenciadas nos seus grupos sociais, quanto suas ideias, 
expectativas e concepções sobre a forma como as pessoas, objetos e as ações se 
relacionam nesses grupos. Esses conhecimentos sociais integram–se as ações 
construídas e estruturadas na brincadeira de faz–de–conta sendo configurada e 
reconhecida pelas crianças e seus pares através da linguagem, gestos, 
comportamentos, cenários, artefatos, vestimentas, etc. A brincadeira de faz–de–
conta possibilita às crianças apropriarem–se progressivamente do comportamento 
humano, no sentido de exercer esses comportamentos sociais. Elas assumem 
papéis referentes às posições sociais existentes na sociedade por meio da 
observação e da experiência interativa com o mundo dos adultos produzindo novos 
significados num processo interativo–simbólico, de acordo com o que Corsaro 
(2005) chamou de reprodução interpretativa. Portanto, ao encenarem situações na 
brincadeira, elas interpretam–nas de forma que essas situações sejam 
reconfiguradas e transformadas “nas e pelas interações com seus pares e através 
de seus modos próprios de compreensão do mundo”. Borba (2005, p.138). O eixo 
central dos resultados é a diferença entre o mundo real e o mundo imaginário da 
brincadeira de faz–de–conta.  
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Este artigo tem como objetivo trazer à luz algumas considerações acerca do papel 
da brincadeira de faz-de-conta no desenvolvimento integral das crianças pequenas. 
O estudo situou-se nos pressupostos da psicologia e da sociologia da infância e teve 
como aporte metodológico a pesquisa qualitativa numa abordagem sócio-histórica 
compreendida a partir de Vygotsky. O eixo central pauta-se na subordinação do 
real ao imaginário na brincadeira de faz-de-conta. A pesquisa revelou que a 
maneira como as crianças brincam, ao encenarem situações na brincadeira de faz-
de-conta, propicia a elas possibilidades de interpretarem e ressignificarem papéis. 

Resumo           



Nesse sentido, vemos emergir oportunidades de criar-se uma Zona de 
Desenvolvimento Proximal na qual a criança conhece, exercita e lida com regras de 
um mundo adulto. Procuramos analisar os dados com base em dois focos. São eles: 
(i) apropriação de papéis sociais e (ii) estratégias de negociação e de resolução de 
conflitos. Concluímos que na perspectiva sócio-histórica, a brincadeira de faz-de-
conta possibilita às crianças apropriarem-se progressivamente do comportamento 
humano, no sentido de exercer esses comportamentos sociais. Elas assumem 
papéis referentes às posições sociais existentes na sociedade por meio da 
observação e da experiência interativa com o mundo dos adultos, produzindo novos 
significados num processo interativo-simbólico. 

  

  

  

Uma criança vê o que adulto não vê.  

  Tem olhos atentos e limpos para 

  

  o espetáculo do mundo 

                                                                                                                        
           Otto Lara Resende[2] 

   

  

Introdução 

O presente artigo traz parte dos resultados de uma pesquisa realizada em uma 
instituição de educação infantil situada em um campus universitário. O objetivo do 
estudo é compreender o papel da brincadeira de faz-de-conta no desenvolvimento 
das crianças pequenas. Trata-se de uma atividade que tem características 
fundamentais no desenvolvimento das crianças pequenas e deve ser valorizada e 
privilegiada no contexto educacional.  

Foi analisada uma sessão videogravada de trinta minutos, com crianças em idade 
de 3 a 5 anos. Para atender às finalidade deste artigo, apresentaremos inicialmente 
a construção teórico-metodológica que respaldou esse estudo. Seus resultados 
mostraram-se relevantes para a compreensão do papel da brincadeira de faz-de-
conta numa instituição de educação infantil. Todo esse movimento que as crianças 
produzem ao brincarem certamente transgride, verte e subverte em busca de 
outros mundos, de outros sabores e de outras cores cujos objetos encontrados são 
imediatamente recriados, proporcionando possibilidades para fazer fluir fantasias 
intermináveis. Finalizamos com a análise das relações sociais através dos papéis 
representados pelas crianças, bem como as estratégias de negociação e resolução 
de conflitos, em situações interpretativas da brincadeira numa sala específica para 
a pesquisa. 



Recentemente, tem-se falado muito da importância de conhecer melhor as crianças 
nos seus espaços e de lhes dar "vez e voz", de entender o que gostam, o que 
fazem, o que dizem, o que pensam.  

Veremos, a seguir, a brincadeira de faz-de-conta numa perspectiva sócio-histórica 
e destacaremos o papel dessa atividade lúdica no desenvolvimento das crianças 
pequenas.  

   

Brincadeira de faz-de-conta

  

  

Na perspectiva sócio-histórica, compreendemos a brincadeira de faz-de-conta como 
uma atividade espontânea, de improviso, logo, que não demanda ensaio e, talvez 
por isso, seja provisória. Ao iniciarem as representações dramáticas, as crianças e 
seus pares não partem de um produto já completamente elaborado por elas. A 
brincadeira não se encontra totalmente pronta, desenhada ou acabada na mente da 
criança. Nesse sentido, as crianças ressignificam a realidade, demonstrando que 
possuem um alto grau de autonomia para produzirem junto aos seus pares um 
determinado enredo dramático.  

Para (Vasconcellos, 2008b): 

  

o ato de brincar carece de um tempo, de um espaço, de livre escolha, de regulação 
interna, de flexibilidade. (...) A principal característica do brincar é ser ruptura com 
o real. Não uma ruptura que abandona o terreno e mergulha no si-mesmo como a 
loucura. Mas aquela que rompe o estabelecido para fundar o novo. (p. 115) 

  

A brincadeira de faz-de-conta possibilita situações entre a ação da criança com 
objetos concretos e ações delas com significados.  

Compreendendo a brincadeira de faz-de-conta como uma situação imaginária, 
percebemos que a criança transita entre o real e o imaginário e age no mundo 
imaginário através de situações definidas pelo significado estabelecido pela 
brincadeira, como - pegar o ônibus com a família, pagar a passagem e entregar o 
dinheiro ao trocador - e não, necessariamente, segundo (Oliveira, 2005:66) pelos 
elementos reais concretamente presentes. Ao pagar a passagem com cartões de 
papelão como se fosse dinheiro, por exemplo, a criança relaciona-se com o 
significado em questão - a ideia de "dinheiro real" - e não como objeto concreto 
que tem nas mãos. O dinheiro de papelão serve como uma representação de uma 
realidade ausente e ajuda a criança a separar objeto e significado. Dessa forma, 
podemos entender que, assim como o adulto, a criança, no futuro, desvincular-se-á 
das situações concretas e dará um passo importante nessa dinâmica de transição 
entre a ação com objetos concretos e suas ações com significados. 

Da mesma forma pensa (Brougère, 1997), quando nos diz que:  

  



[...] a criança não se encontra diante de uma reprodução fiel do mundo real, mas 
sim de uma imagem cultural que lhe é particularmente destinada. (...) A 
brincadeira supõe, portanto, a capacidade de considerar uma ação de um modo 
diferente, porque o parceiro em potencial lhe terá dado um valor de comunicação 
particular. 

  

(p.43) 

  

É o que nos permite distinguir na brincadeira de faz-de-conta o que é real do que 
não é. Sobretudo, quando (Brougère, 1997) afirma que, para que essa brincadeira 
aconteça, é preciso que existam combinados e a compreensão de determinados 
sinais. Assim, para ele: 

a brincadeira de faz-de-conta

  

 é uma mutação do sentido, da realidade: as coisa aí 
tornam-se outras. É um espaço à margem da vida comum, que obedece a regras 
criadas pela circunstância. Os objetos, no caso, podem ser diferentes daquilo que 
aparentam. Entretanto, os comportamentos são idênticos aos da vida cotidiana. 
(p.99) (Grifo nosso.) 

  

O percurso teórico que fizemos para pesquisar a brincadeira de faz-de-conta no 
contexto de educação infantil surgiu da necessidade de compreender seu papel 
quando inserida em espaços/tempos educacionais organizados para crianças 
pequenas, possibilitando o desenvolvimento integral dessas crianças. 

Entendemos que essa atividade lúdica pode ser incorporada ao processo 
educacional no qual as crianças pequenas estão inseridas e, portanto, promover 
desenvolvimento desse grupo cujas possibilidades emergem num espaço propício à 
ressignificação de papéis e aos embates e conflitos.  

Pensar a brincadeira de faz-de-conta neste estudo resultou numa reflexão que 
valoriza o caráter livre, exploratório, prazeroso e sem fim em si mesmo, dessa 
ação. Nesse sentido, (Borba, 2005), partindo dos pressupostos da sociologia da 
infância e dos estudos que vêm sendo realizados nesse campo sobre culturas 
infantis, traz-nos as vozes das crianças incluídas não apenas no processo 
interativo-reflexivo da pesquisa de campo, como também no processo interativo de 
análise das observações realizadas.  

Para Vygotsky (2003), a brincadeira de faz-de-conta permite à criança assumir 
papéis sociais e possibilita, também, novas formas de entendimento do real, do 
vivenciado no seu cotidiano. Na verdade, a criança lida com os objetos não apenas 
em função do que percebe, mas também do que deseja ou necessita. 

É na brincadeira de faz-de-conta, segundo (Vasconcellos, 2008b:110), que a 
criança instaura uma nova realidade rompendo com o real e é nesse contexto que 
ela tem a permissão de produzir um repertório inusitado. [...] "Não é o real, mas 
dialoga com o real e o faz partir de uma gama ampliada de conduta".

  

 (Vygotsky, 
2003) explicita da seguinte forma: 



no brinquedo, a criança opera com significados desligados dos objetos de ações aos 
quais estão habitualmente vinculados; entretanto, uma contradição muito 
interessante surge, uma vez que, no brinquedo, ela inclui, também, ações reais e 
objetos reais. Isso caracteriza a natureza de transição da atividade do brinquedo: é 
um estágio entre as restrições puramente situacionais da primeira infância e o 
pensamento adulto, que pode ser totalmente desvinculado de situações reais. (pp. 
129-130) 

  

  

Metodologia 

O caminho metodológico escolhido foi o de uma abordagem qualitativa do material 
empírico a partir de uma postura mais reflexiva da situação em questão. 

   

O corpus 

Nesse movimento, surgiu a ideia de pensarmos a brincadeira de faz-de-conta 
apoiados nos pressupostos de Vygotsky (2003) em que a criança subordina o real 
ao significado da brincadeira.  

da pesquisa foi eleito a partir da leitura de uma sessão videogravada de 
trinta minutos de brincadeiras em uma sala específica da instituição de educação 
infantil situada no campus da Universidade, Federal FLuminense/RJ que é 
justamente organizada para fins de pesquisa. Esse material foi produzido no 
contexto de doutoramento da Profª. Angela M. Borba e sua equipe nesta referida 
instituição. A opção por utilizarmos o material coletado pela pesquisadora, em 
2003, inicialmente como um projeto piloto, foi por acreditarmos ter, nesse material, 
um contexto rico em significado que atendia a nossas inquietações.  

Com essa ideia geral, começamos a interagir com o material e elegemos como 
estratégia de análise a identificação de situações, na brincadeira, que nos 
chamaram a atenção: os jogos de papéis - mais especificamente em relação à 
família - bem como as estratégias de negociação utilizadas pelas crianças e seus 
pares, possibilitando novas situações entre eles e, em decorrência, permitindo a 
continuidade da brincadeira. A partir das observações, priorizamos assim dois 
focos: primeiro, as crianças apropriam-se dos papéis sociais desenvolvidos pelos 
adultos em suas concepções e características relacionadas à família; segundo, as 
estratégias de negociação que as crianças utilizam como forma de participação no 
enredo e como tentativa de solucionar conflitos. Durante a brincadeira analisada, 
notamos movimentos dinâmicos para a resolução dos impasses e para a 
continuidade da brincadeira.  

Segundo (Borba, 2008:10), "o desejo de manter esse espaço interativo da 
brincadeira é o que move as crianças nesse processo de resolução de conflito"

Os critérios para a seleção da sessão de trinta minutos foram os que nos 
permitiram visualizar, na brincadeira de faz-de-conta, elementos disparadores os 
quais encontramos, muitas vezes, na realidade da criança e que possibilitam uma 
zona de desenvolvimento proximal onde as crianças reinterpretam/ressignificam as 
situações cotidianas vivenciadas por elas. 

.  



Identificamos o referencial teórico das metodologias qualitativas (Bogdan & Biklen, 
1984) através das seguintes características: (i) a fonte direta dos dados foi a sala 
específica para brincadeiras, no caso, brincadeiras de faz-de-conta desenvolvidas 
espontaneamente por um grupo de crianças de 3 a 5 anos, em uma instituição de 
educação infantil; (ii) os dados foram recolhidos através de observações feitas a 
partir de uma sessão videogravada de 30'; as observações foram vistas e revistas 
para depois serem analisadas e descritas, com a intenção de explorar toda a 
riqueza e complexidade e, prioritariamente, respeitar, tanto quanto possível, as 
situações da brincadeira de faz-de-conta da forma original que se desenvolveram; 
(iii) as observações foram direcionadas no contexto da brincadeira de faz-de-conta, 
principalmente, para dois focos: papéis relacionados à família e estratégias de 
negociação e resolução de conflitos. 

A técnica de filmagem foi utilizada no estudo original como forma privilegiada de 
captação dos dados. A videogravação apresentou-se mais acessível para a 
apreensão dos dados, permitindo, assim, o aprofundamento das descrições, 
interpretações e análises, seguindo um roteiro de observação das crianças 
brincando no espaço de brincadeira.  

  

Resultados

  

  

O estudo proposto apresenta o aspecto presente, vivencial e subjetivador da 
experiência de crianças brincando, fazendo de conta, vertendo, subvertendo e 
virando do avesso o tempo e o espaço entrelaçados com possibilidades reais e 
imaginárias. Na brincadeira de faz-de-conta, as crianças desprendem-se do 
concreto e da limitação do imediato, transitando os significados de uma coisa a 
outra. É dessa forma que elas inventam outros mundos e alargam suas 
possibilidades de ação. 

 O que é interessante perceber a partir das análises produzidas nessa pesquisa é 
que na brincadeira de faz-de-conta a realidade fica para "escanteio", porque a 
criança cria, inventa uma nova realidade. Nesse sentido, vimos emergir um enredo 
na brincadeira de faz-de-conta como uma forma de verter e subverter 
possibilidades concretas, ao permitirem as crianças ser o que não são, fazerem na 
realidade o que não podem. Veremos a seguir uma cena em que o menino Paulo 
representando o papel de pai, provedor e carinhoso, chega a casa após ter 
retornado do trabalho, toca campainha, dialoga com o filho e com a filha acerca da 
escola. 

  

T87- P: "Dindon!!"  

T88- Y: "Quem é?"  

T89- P: "É seu pai, filho. Pode abrir? Hoje eu não tinha trabalho." (Paulo abraça 
Ygor.) 

T90- P: "Você não precisa ir para a escola." 

T91-Y: "Não!"  ( // ) (Enfático.) 



T92- P p/ Y: "São dez e meia, vai lá filho! Aí, então, eu deixo você levar tudo isso 
pra sua escola. Eu tenho que ir com você, filho, porque você não paga passagem."  

T93- H p/ P: "Eu sou filha!"  

T94- P p/ H: "Você vai querer ir para escola? Você não precisa ir para a escola 
hoje. Eu já liguei para a escola e a escola disse que você não precisa ir para a 
escola hoje, tá bom? Eu vou lá ver, tá bom?" 

  

(Paulo dá uma volta pela sala e Hyla 
acena com a cabeça.) 

A situação imaginária parte de um elemento que é a representação do som da 
campainha produzido por Paulo, turno 87. Observamos que Paulo, ao assumir o 
papel de pai, refaz suas ações e a significação dos objetos com que opera são 
transportados para outro plano dando sentido às ações executadas. Ele para em 
frente à porta, toca a campainha, vai em direção ao filho, abaixa, coloca a "pasta" 
no chão e cumprimenta o filho abraçando-o. Com isso ele reafirma seu papel de 
pai, enquanto cria situações imaginárias envolvendo Ygor. É interessante notar que, 
no caso deste exemplo, não é tão importante o resultado, mas muito mais o 
processo em si, ou seja, no caso de Paulo, por exemplo, as ações de pai se 
concentram na atenção ao filho. Nesse processo, Paulo e Ygor trocam gestos, falas 
e partilham significados em torno do papel de pai na sua relação com a família, 
especialmente na relação com o filho. 

   

Quando focalizamos o papel de pai, queremos demonstrar que a brincadeira de faz-
de-conta (Vygotsky, 2003) cria uma zona de desenvolvimento proximal onde as 
crianças e seus pares podem conhecer e exercer o comportamento de mundo 
adulto. Nesse processo, elas projetam-se neste mundo, lançam-se nas atividades 
adultas do grupo cultural ao qual pertencem, ensaiam papéis e valores, elaboram 
habilidades e conhecimentos socialmente disponíveis, provocando, dessa forma, 
desenvolvimento. Segundo (Vygotsky, 2003), é somente neste sentido que a 
brincadeira de faz-de-conta pode ser considerada uma atividade condutora que 
determina o desenvolvimento da criança e seus pares. Esta atividade, portanto, 
fornece às crianças ampla estrutura básica para mudanças das suas necessidades, 
ou seja, permite a elas agirem na esfera imaginativa, numa situação imaginária, 
criar intenções voluntárias, fazer planos da vida real e, ainda, demonstrar suas 
vontades. Para este teórico (Vygotsky, 2003:135) "tudo aparece no brinquedo, [na 
brincadeira de faz-de-conta] que se constitui, assim, no mais alto nível de 
desenvolvimento pré-escolar". Grifo nosso.  

As crianças elaboram estratégias de negociação, em geral na tentativa de resolver 
conflitos relativos ao enredo ou à disputa de objetos ou brinquedos que compõem o 
cenário. Elas parecem buscar uma solução para os conflitos que se sucedem, 
visando acima de tudo a preservar a situação imaginária. Vejamos a transcrição 
abaixo: 

  

T256-M: "Não! Não!"  (Maria e Paulo disputam um brinquedo.) 

T257-P: "Não! ( // ) Agora não é hora de brincar."  



T258-M: "Para! É da Tina."  

T259-M: "É da Tina!!!  Dá pra ela. É da Tina!!" 

T260-P: "Não é hora de brincar, é hora de dormir." ( // )  

T261- Ângela: "O que houve, gente?" 

T262-A: "É da Tina a Bela."  

T263-M: "Para. É da Tina e, dá pra ela." 

T264-P: "Eu tenho que guardar que também não tá na hora de brincar. Tá bom, 
filha! Não tá na hora de brincar. Tá bom, vou dar a Bela pra Tina." 

T265-Y: "A Bela é minha."  

T266-P p/Ygor: "Essa é a outra Bela. E eu vou dar para você."  

T267-M: "Dá pra Tina." 

T268-P: ( / ) " Não tá na hora de brincar!"  

T269-M: "Dá pra ela!" 

T270-P "Eu dou a Fera pra ela." 

T271-T: "Pra quem?" 

T272-P: "Pra você! A Fera." 

T273-T: "Ah, não!" 

T274-M: "Não, dá a Bela." 

T275-Y: "Não, a Fera é minha." 

T276-T: "A Bela é minha." 

T277-M: "A outra Bela é minha." 

T278-P p/M: ( / ) "Rapidinho! Eu vou dar essa outra Bela e dou pra você."  

T279-T: "Não, me dá a Bela, essa Bela." 

T280-P p/T: "Não, eu pretendo dar essa outra Bela e vou dar essa aqui pra você." 

T281-Ângela: "Já vou. Tem outra bela aí?" (Alguém chama por Ângela) 

T282-P: "Não tem." 

T283-A: "Filhas. Vamos dormir." 



T284-P: "Filho. Vamos dormir. Filho a gente dormia sentado."  

T285-Y: "Não! Não quero dormir, não." 

T286-P:

  

 "Vamos dormir, filho." 

Paulo, ao disputar com Maria um brinquedo, tenta fazer ajustes, ainda no papel de 
pai, partilhando situações imaginárias com Maria, e mais a frente com Ygor e Tina. 
Paulo e Maria entram em discussão sobre a propriedade e posse do brinquedo 
intitulado Bela, sem que cheguem a um acordo. A pesquisadora questiona, mas é 
Ana quem responde, afirmando que o brinquedo é da Tina. Maria chora e grita alto, 
tentando tomar o brinquedo de Paulo. Podemos perceber que Paulo argumenta não 
ser hora de brincar e, ainda, afirma que é hora de dormir, turno 260. As crianças 
assistem ao conflito em pé, meio que aguardando o desfecho. Paulo insiste na 
situação imaginária, afirmando que não é hora de brincar e nem hora de dormir e 
inova com uma estratégia de negociação na tentativa resolver o conflito e acalmar 
Maria, dizendo a ela que vai entregar o brinquedo a Tina, turno 264. Esse 
argumento parece acalmar Maria, mas gera uma forte reação de Ygor, turno 265, 
quando este afirma que o brinquedo é dele. Interessante que Paulo responde a 
Ygor criando outra situação, parecendo não querer contrariá-lo. 

Vimos, através das situações apresentadas acima, que as crianças demonstram 
desejo de brincarem juntas e, na verdade, é o que move as interações entre elas. 
Nessas interações, as crianças desenvolvem, à medida que o enredo segue o seu 
fluxo, estratégias de negociação relacionadas à forma de participação no enredo. 
Em geral, as estratégias de negociação são configuradas no sentido de estarem 
todas direcionadas e articuladas aos objetivos definidos pelas próprias crianças para 
a situação imaginária, mais especificamente por Paulo, nessa sessão de brincadeira, 
por exemplo.  

   

   

  

Reflexões finais 

Ao concluir este artigo, buscamos registrar nossas impressões do que foi observado 
ao longo do estudo na brincadeira de faz-de-conta. Ao mesmo tempo, foi possível 
inferir, a partir das análises realizadas e com base nos resultados da pesquisa, que 
a brincadeira de faz-de-conta contribui no desenvolvimento das crianças pequenas. 
Na medida em que propicia às crianças experiências com parceiros mais velhos, 
também permitem a elas desenvolverem a capacidade imaginativa, ampliando, 
desse modo, as possibilidades dessas crianças agirem além dos limites imediatos.  

Dirigimos nosso olhar para as relações sociais entre as crianças. Primeiro 
observamos as ações voltadas para a representação de papéis relacionados à 
família e buscamos entender como as crianças constroem-nos na brincadeira de 
faz-de-conta. Essas relações de ordem social que, de certa forma são constituídas 
por elas, mas ao mesmo tempo estão referendadas nas estruturas determinantes 
da sociedade em que se inserem. Percebemos que, ao organizarem coletivamente 
suas atividades, elas as ressignificam e as interpretam e, dessa forma, encenando a 



vida, elas criam novas realidades, partilhando-as e reproduzindo relações e 
interpretações, bem como se reconhecem nos seus papéis e nas posições sociais no 
grupo como membro de uma comunidade cultural. 

É possível dizer que o papel da brincadeira de faz-de-conta contribui para o 
desenvolvimento das crianças pequenas e seus pares, conforme possibilita desvelar 
processos que, usualmente, estão encobertos pelo comportamento habitual. Dessa 
forma, permite às crianças e seus pares criarem processos que "põem à mostra o 
curso real do desenvolvimento de uma determinada função", (

Observamos a brincadeira de faz-de-conta voltando nosso olhar à ação social 
contextualizada e realizada pelas próprias crianças, unindo de uma maneira mais 
próxima e direta, a criação, ou melhor, a invenção do novo e as vivências pessoais. 
Para (Vygotsky, 2003:134), "o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento na 
criança" e, dessa forma, é que o autor aponta a brincadeira de faz-de-conta como 
promotora de áreas de desenvolvimento, ou seja, aquela que desencadeia 
processos de ruptura relacionados à condição de ser e estar no mundo. Nesse 
sentido, a brincadeira de faz-de-conta propõe desenvolver um novo repertório num 
campo fértil e ideal para a experimentação. Foi através da observação da 
brincadeira de faz-de-conta que percebemos a constituição de uma área social de 
desenvolvimento potencial, porque pressupõe a experimentação e ensaio de papéis 
e condutas culturalmente estabelecidas - desejadas - solicitando, simultaneamente, 
complexas elaborações mentais por parte da criança. Ao brincarem de fazer de 
conta, as crianças conferem sentido às suas ações, além de redescobrirem o 
significado social da infância e de ser criança. 

Vygotsky, 2003:16). 
Percebemos, ainda com este teórico, que o importante papel da brincadeira de faz-
de-conta é ser uma "atividade condutora que determina o desenvolvimento da 
criança" (idem:135) e que possibilita a criação da zona de desenvolvimento 
proximal. A brincadeira de faz-de-conta fornece ampla estrutura básica para 
mudanças das necessidades e da consciência das crianças, além de permitir que os 
processos social, cultural, emocional, intelectual e autônomo das crianças pequenas 
constituam-se no mais alto nível de desenvolvimento, ou seja, é uma atividade 
complexa de construções de significados sociais.  
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