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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar o jogo-de-faz de conta em diferentes perspectivas 

teórico-metodológicas, discutindo os pressupostos centrais associados a cada uma delas e 

as relações que estabelecem com a Educação Física. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, que focaliza as produções sobre as brincadeiras de faz-de-conta dos seguintes 

autores e áreas do conhecimento: Lev S. Vygotsky – Psicologia Sócio Histórica; Jean 

Piaget – Psicologia Genética; Walter Benjamin – filosofia; William Corsaro – Sociologia 

da Infância; e Michel de Certeau – História Cultural. Os resultados sinalizam que a 

brincadeira de faz-de-conta se constitui como importante meio de produção cultural das 

crianças, valorizando as suas autorias, inventividades e ações autônomas, sendo um 

importante recurso para as práticas pedagógicas da Educação Física com a Educação 

Infantil. 

Palavras Chave: Faz-de-conta. Educação Infantil. Educação Física. 

 

1 Introdução 

O presente estudo tem como objeto de estudo o jogo de faz de conta, compreendendo-o 

como importante elemento no desenvolvimento infantil. Por meio dele, a criança tem a 

possibilidade de representar o mundo e de ressignificá-lo, imprimindo as suas marcas 

pessoais na interação como o meio e com os outros. Dada a centralidade do jogo de faz-de-

conta nos processos de socialização e desenvolvimento da criança, a Educação Infantil tem 

se apropriado, cada vez mais, dessa manifestação da cultura lúdica em suas mediações 

pedagógicas, constituindo-se, inclusive, como elemento central da articulação curricular 

nessa etapa da Educação Básica (BRASIL, 2013; 2017). 

A Educação Física na Educação Infantil tem utilizado o jogo de faz-de-conta para 

promover a autonomia e a criatividade das crianças, potencializando o seu protagonismo 
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nos processos de ensino-aprendizagem nos quais estão inseridas (MELLO et al, 2016). Por 

meio dessa manifestação lúdica ocorrem processos de apropriação e de elaboração cultural, 

permitindo que as crianças construam conhecimentos em suas experiências brincantes. O 

jogo de faz de conta possibilita que as crianças, por meio de sua cultura de pares,
1
 sejam 

autoras de suas próprias vidas, assegurando a elas o alienável direito de brincar
2
 de acordo 

com os seus interesses, necessidades e expectativas.  

Nesse sentido, o jogo se constitui como objeto de ensino, como conteúdo que deve ser 

apropriado pelas crianças para que elas aumentem o seu capital lúdico e potencializem o 

seu direito de brincar. Essa perspectiva se opõe a ideia de jogo como meio, cujo objetivo 

central na escola é utilizá-lo como recurso metodológico, como estratégia para atingir 

determinados objetivos educacionais, como o desenvolvimento motor, a socialização, o 

raciocínio lógico-matemático, dentre outros. 

A Educação Física tem produzido conhecimentos que abordam o papel do jogo de faz-de-

conta em sua mediação pedagógica com a Educação Infantil, por meio do diálogo com 

diferentes autores e áreas do conhecimento, como a Psicologia da Educação (Lev S. 

Vygotsky e Jean Piaget), a Filosofia (Walter Benjamin), a História Cultural (Michel de 

Certeau) e a Sociologia da Infância (Manoel Sarmento e Willian Corsaro). Essas áreas do 

conhecimento e autores, assentados em diferentes bases teórico-metodológicas, contribuem 

para compreender o papel do jogo de faz-de-conta no desenvolvimento infantil e nos seus 

processos de socialização. 

Contudo, apesar do aumento do número de produções no campo da Educação Física que 

tratam do jogo de faz-de-conta, ainda faltam estudos que sistematizem essas produções em 

um quadro interpretativo mais amplo. Portanto, este artigo tem como objetivo analisar o 

jogo-de-faz de conta em diferentes perspectivas teórico-metodológicas, discutindo os 

pressupostos centrais associados a cada uma delas e as relações que estabelecem com a 

Educação Física.  

 

2 Percurso Metodológico 

                                                           
1
 Segundo Corsaro (2011, p. 32), a cultura de pares se caracteriza como “[...] um conjunto estável de 

atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e compartilham na interação 

com seus pares”. 
2
 Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). 
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Para alcançar o objetivo proposto, utilizamos a Pesquisa Bibliográfica como perspectiva 

metodológica. Esse método consiste na análise de uma gama de estudos, com a finalidade 

de colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu, registrou e publicou a 

respeito do seu tema de pesquisa. Segundo Boccato (2006, p. 266): 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio 

de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 

perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. 

 

Em nosso estudo, focalizamos as perspectivas/autores que vêm sendo valorizados pelas 

produções acadêmico-científicas da Educação Física e também em suas práticas 

pedagógicas no contexto escolar. Essa área do conhecimento, em sua trajetória histórica, 

tem estabelecido diálogos com diferentes campos científicos na construção dos seus 

objetos de estudo. No caso específico do jogo de faz-de-conta, os campos da Psicologia, da 

Filosofia, da Educação e da Sociologia têm contribuído com a Educação Física em suas 

reflexões e mediações pedagógicas com essa manifestação da cultura lúdica infantil. 

A Tabela 1, apresentada a seguir, sistematiza os autores analisados neste estudo, as áreas 

do conhecimento nas quais estão vinculados e os principais conceitos relacionados ao jogo 

de faz-de-conta: 

Tabela 1 

 

Autores 

 

Lev S. 

Vygotsky 

 

 

Jean 

Piaget 

 

Walter 

Benjamin 

 

Willian 

Corsaro 

 

Michel de 

Certeau 

 

Área Base 

 

Psicologia 

 

 

Psicologia 

 

Filosofia 

 

Sociologia 

 

História 

cultural 

 

 

 

Conceito 

Principal 

 

Separar objeto de 

significado 

 

Internalização de 

papeis sociais 

 

 

Formação do 

Símbolo 

 

Mímeses 

 

Reprodução 

Interpretativa 

 

Consumo 

Produtivo 

Fonte: Os autores 

 

No processo de análise, em um primeiro momento, discutimos os conceitos relacionados 

ao jogo de faz-de-conta pelas áreas do conhecimento e autores selecionados neste estudo. 
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Essas áreas/autores trazem contribuições originais, em diferentes esferas do 

comportamento infantil, que foram apropriadas pela Educação Física para pensar as suas 

mediações pedagógicas na Educação Básica, sobretudo, com a Educação Infantil. 

Posteriormente, estabelecemos diálogos com algumas produções acadêmico-científicas da 

Educação Física que utilizaram as áreas/autores selecionados neste artigo em suas 

reflexões acerca do jogo de faz-de-conta. Realizamos breves discussões, de caráter 

exploratório, apenas com a intenção de contextualizar possibilidades de apropriações 

pedagógicas dessa manifestação lúdica. 

 

3 O jogo de faz-de-conta: autores, perspectivas teórico-metodológicas e relações com 

a Educação Física 

De acordo com Callois (1990), o jogo de faz-de-conta é denominado mimicry. É uma 

atividade lúdica em que predomina a fantasia, a turbulência e o improviso. Nele, a 

realidade objetiva é trocada por uma situação não-literal. Um cabo de vassoura, por 

exemplo, pode virar um cavalo e uma caixa de fósforo pode representar um carrinho. Não 

só com materiais o jogo de faz-de-conta se materializa, as crianças, com seus corpos em 

movimento, criam enredos e personagens que transformam o mundo, dando novas cores e 

formas.  

Francesco Tonucci, por meio de suas charges, critica a escola pelo fato de desconsiderar a 

dimensão subjetiva das crianças, que é permeada pela fantasia e pela imaginação, como 

demonstra a Imagem 1:  

Imagem 1 
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Neste tópico, analisamos o jogo de faz-de-conta em diálogo com os seguintes autores/áreas 

do conhecimento: Lev. S. Vygotsky (Psicologia Sócio histórica); Jean Piaget (Psicologia 

Genética); Willian Corsaro (Sociologia da Infância); Walter Benjamin (Filosofia); e 

Michel de Certeau (História Cultural). 

 

3.1 Vygotsky e o jogo de faz-de-conta na Psicologia Sócio Histórica 

Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) é um autor associado à psicologia sócio histórica, 

cuja base epistemológica está fundada no materialismo histórico e dialético. Assim como 

Piaget e Wallon, Vygotsky é considerado interacionista, pois pressupõe que o 

desenvolvimento ocorre na convergência dos fatores biológicos com os aspectos sociais e 

culturais. Entretanto, diferentemente dos seus pares, Vygotsky afirma que as dimensões 

sociais e culturais têm prerrogativa nos processos de desenvolvimento humano, sendo a 

relação entre pensamento e linguagem um dos principais focos de seus estudos. Esse autor 

russo afirma que as funções psicológicas superiores, ou seja, àquelas tipicamente humanas, 

como raciocínio lógico, memória, movimentos voluntários, dentre outras, são mediadas 

pelo signo.
3
 O signo é o instrumento da atividade psíquica.  

                                                           
3
 À grosso modo, signo é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. A palavra borracha, por exemplo, 

indica o objeto para apagar a escrita feita a lápis. Por meio dos signos, os seres humanos conseguem 

representar simbolicamente a sua realidade, não precisando da presença material dos objetos para operar com 

eles.  
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O signo, porém, não é inato. Não é algo biologicamente dado, é uma aprendizagem social. 

E é justamente sobre o desenvolvimento da capacidade simbólica de representar a 

realidade, por meio de signos, que estão localizadas as contribuições do jogo de faz-de-

conta para Vygotsky. Segundo o autor, esse tipo de jogo apresenta uma dupla função: 

separar objeto de significado e permite que as crianças internalizem papeis sociais que 

estão além do seu nível de desenvolvimento real. 

Na primeira função, uma criança pequena, que está começando a internalizar os diferentes 

sistemas simbólicos, não consegue desvincular o significado do objeto que representa, pois 

a sua capacidade simbólica está presa ao “aqui e agora”. Para Mello e Damasceno (2011, p. 

34), “[...] o jogo de faz de conta ajuda a criança a operar com seus significados atribuídos 

aos objetos e não com o objeto em si, contribuindo para que o seu pensamento trabalhe no 

campo das representações de forma abstrata”. Por exemplo, ao brincar com o controle 

remoto da televisão como se fosse um carrinho, a criança não está operando com o 

significado real do objeto – controle remoto, mas sim com o significado atribuído a ele – 

carrinho. Ao proceder dessa forma, a brincadeira de faz-de-conta contribui para que o 

pensamento infantil ganhe mais liberdade, potencializando que a criança opera no campo 

das representações abstratas. Na Imagem 2, produzida por Francesco Tonucci, a criança 

utiliza uma vassoura como se fosse uma cavalinho, separando, dessa forma, objeto de 

significado: 

Imagem 2 

 

 

Já a segunda função, permite que a criança internalize papeis sociais que estão além do seu 

nível de desenvolvimento real. Ao brincarem de escolinha, por exemplo, as crianças irão 



7 

 

agir com comportamentos típicos de uma professora, diretora, alunos etc e “[...] são 

justamente as regras da brincadeira que fazem com que a criança se comporte de forma 

mais avançada do que aquela habitual para a sua idade (OLIVEIRA, 2010, p.65-67). Nesse 

tipo de brincadeira de faz-de-conta, as crianças operam na zona de desenvolvimento 

proximal, pois a internalização de papeis sociais mais avançados ajuda a “puxar” o 

desenvolvimento para frente.  

No campo da Educação Física, diferentes autores dialogam com Vygotsky para pensar a 

mediação pedagógica desse componente no contexto escolar. Rocha, Winterstein e Amaral 

(2009) discutem o papel do jogo de faz-de-conta na promoção das interações sociais entre 

crianças na Educação Física escolar, evidenciando as relações sociais estabelecidas entre 

elas por meio dos personagens assumidos durante as brincadeiras. Rosa (2014), em sua 

dissertação de Mestrado, analisa, com base em Vygotsky, como diferentes materiais não 

estruturados potencializam a imaginação das crianças nas aulas de Educação Física na 

Educação Infantil, permitindo que elas criem enredos, personagens e histórias em suas 

“engenharias brincantes” (BARBOSA, 2017). 

 

 

3.2 Piaget e o jogo de faz-de-conta na Psicologia Genética 

O biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) é um dos principais expoentes da Psicologia do 

Desenvolvimento. As grandes questões epistemológicas que moveram os seus estudos 

foram: como os seres humanos constroem conhecimentos? Como a inteligência se 

desenvolve? A inteligência, para Piaget, é a capacidade inata do indivíduo para se adaptar 

ao meio. O termo genética na psicologia piagetiana não tem a conotação de gene, de 

cromossomo, mas sim de gênese, de origem.  

Piaget foi um dos autores que mais estudou as contribuições do jogo para o 

desenvolvimento humano. Ele classificou o jogo em três categorias: jogos de exercício, 

jogos de regras e jogos simbólicos.  

Em seu livro “A Formação do Símbolo” (1971), Piaget descreve a 

evolução do jogo na criança numa perspectiva rumo à equilibração, 

processo cíclico que envolve a acomodação e a assimilação e que 

caracteriza as atitudes inteligentes. Seguindo um paralelo com os grandes 

estágios de estruturação do pensamento, o autor classifica o jogo em três 
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tipos de estruturas, assim definidas: jogos de exercício, simbólicos e de 

regras (MELLO; DAMASCENO, 2011, p. 39). 

 

A primeira categoria diz respeito aos jogos que ocorrem no período sensório-motor e 

colaboram para acomodação de novas aprendizagens. São jogos de exercício, 

caracterizados pela repetição de determinadas ações. Nessa modalidade de jogo, não há 

mediações simbólicas, pois as crianças encontram-se em um período denominado como 

“universo não representado”, em que prevalece a inteligência prática, ou seja, as ações são 

de natureza sensório-motora, sem a mediação do signo. 

Os jogos de regras contribuem para a transição do pensamento egocêntrico para o 

socializado e para a transição da fase heterônoma para a autônoma. No primeiro caso, as 

regras, por mais simples que sejam, exigem que as crianças se comportem na brincadeira à 

partir de determinadas convenções sociais (as regras) e não somente à partir dos seus 

desejos e interesse. Caso contrário, o jogo coletivo seria inviável. Já, no segundo caso, as 

regras contribuem para a transição da fase heterônoma, período em que as regras são 

externamente orientadas, estabelecidas pelo poder da autoridade, para a fase heterônoma, 

período em que os jogadores são legisladores das regras do jogo, ou seja, são sujeitos 

ativos na sua elaboração e modificação. 

O jogo simbólico é o que se relaciona com a dimensão do faz-de-conta, pois ele pressupõe 

uma estrutura representativa, seja na capacidade de representar um objeto ausente ou uma 

situação fictícia. O jogo simbólico contribui para a consolidação dos esquemas simbólicos 

nas crianças, permitindo que a inteligência se estabeleça em patamares mais elaborados de 

organização.
4
 Sobre o jogo simbólico em Piaget, Mello e Damasceno (2011, p. 42) 

afirmam: 

O jogo simbólico apresenta uma evolução no desenvolvimento da 

criança, quando ocorrem algumas transformações na relação entre o 

significante e o significado, que tendem da total subjetividade, quando 

existe um predomínio da assimilação sobre a acomodação, e a criança 

submete o real à sua interpretação, à aproximação da escolha de símbolos 

mais próximos da realidade (socialmente reconhecidos). 

 

                                                           
4
 Para Piaget, organização é a tendência do ser humano em criar sistemas cada vez mais complexos de 

conhecimentos, assim, a inteligência não é o acúmulo de informações, mas a maneira cada vez mais 

elaborada de lidar com elas. 
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Na área da Educação Física brasileira, provavelmente, a obra mais expressiva na utilização 

dos pressupostos de Piaget é “Educação de corpo inteiro”, de João Batista Freire. Nesse 

livro, o autor destaca a importância do jogo simbólico, de faz-de-conta, na construção dos 

“esquemas motores”. Esquemas são formas singulares que os sujeitos utilizam para pensar 

e agir em diferentes situações. Por meio do jogo de faz-de-conta, as crianças inventam 

novas formas brincantes, dão significados às suas ações e afirmam as suas identidades, 

superando, dessa forma, a dicotomia entre corpo e mente. Segundo Freire (1997, p. 116) 

“[...] no jogo simbólico pode-se fazer de conta aquilo que na realidade não foi possível”. 

 

3.3 Benjamin e o jogo de faz-de-conta 

O filósofo alemão Walter Benjamin, associado a Escola Crítica de Frankfurt, ajuda a 

compreender, por meio do conceito de mimeses, a importância do jogo de faz-de-conta. 

Schlesener (2009, p. 153) descreve a capacidade mimética como “[...] o talento de recriar 

relações, de configurar, de redefinir e repovoar os espaços, conforme a imaginação e os 

desejos [...]”. Nos processos miméticos, as crianças não reproduzem automaticamente as 

aprendizagens sociais. Elas transformam suas realidades, deixam suas marcas identitárias e 

produzem algo novo, que transcende a mera imitação, concedendo a elas a assinatura 

autoral. Nas palavras do próprio Benjamin (1995, p. 51): 

A criança que se posta atrás do reposteiro se transforma em algo flutuante 

e branco, num espectro. A mesa sob a qual se acocora é transformada no 

ídolo de madeira do templo, cujas colunas são as quatro pernas talhadas. 

E, atrás de uma porta, a criança é a própria porta; é como se tivesse 

vestido com um disfarce pesado e, como bruxo, vai enfeitiçar a todos que 

entrarem desavisadamente. Por nada nesse mundo podia ser descoberta 

(BENJAMIN, 1995, p. 91). 

 

Para Benjamin (1985, p. 108), a expressão mais fiel da capacidade mimética é a 

brincadeira infantil: “[...] os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos 

que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas”. Para Schlesener (2011, p. 130): 

[...] a experiência infantil da brincadeira, da expressão mimética e lúdica, 

se constitui como o gérmen do novo que pode ser contraposto a 

experiência do adulto, adaptado as condições do mundo regido pelo modo 

de produção e de representação modernos. 

 

A experiência é algo fundamental para que a capacidade mimética possa se manifestar. 

Para Benjamin, experiência e vivência são duas dimensões distintas e, nos dias atuais, as 
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experiências têm empobrecido: muitas coisas têm acontecido, mas poucas têm nos trazido 

experiências. Para as crianças não é diferente! O estilo de “vida moderno” tem limitado às 

experiências infantis, uma vez que as crianças, cada vez mais cedo, estão sendo submetidas 

a uma racionalidade adulta, voltada para a formação precoce: ballet, inglês, Kumon, 

futebol, música, judô, reforço escolar fazem parte da rotina de muitas crianças.  

O jogo de faz-de-conta se apresenta como um contraponto a essas vivências que anulam as 

experiências. Nos espaços-tempos do jogo, as crianças têm a oportunidade, por meio da 

mimeses, de ressignificar a realidade, de imprimir as suas marcas identitárias aos padrões 

culturais estabelecidos pelos adultos. A própria Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

valoriza os “campos de experiências” das crianças na dinâmica curricular da Educação 

Infantil. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2015, p. 21):  

Os Campos de Experiência colocam, no centro do projeto educativo, as 

interações, as brincadeiras, de onde emergem as observações, os 

questionamentos, as investigações e outras ações das crianças articuladas 

com as proposições trazidas pelos/as professores/as. Cada um deles 

oferece às crianças a oportunidade de interagir com pessoas, com objetos, 

com situações, atribuindo-lhes um sentido pessoal. Os conhecimentos aí 

elaborados, reconhecidos pelo/a professor/a como fruto das experiências 

das crianças, são por ele/a mediados para qualificar e para aprofundar as 

aprendizagens feitas. 

 

 

 

 

3.4 O jogo de faz-de-conta para Willian Corsaro 

William Arnold Corsaro é professor titular da Faculdade de Sociologia, da Universidade de 

Indiana, Bloomington, nos Estados Unidos. Esse autor é um dos principais representantes 

da Sociologia da Infância, em sua corrente interpretava. Para Mello et al. (2016, p. 134): 

A Sociologia da Infância busca superar a perspectiva da criança como um 

“ser-em-devir”, para focalizar as suas características como “ser-que-é”, 

na completude de suas competências e disposições. Esse campo 

compreende os infantis como “[...] atores sociais nos seus mundos de 

vida [...]” (SARMENTO, 2008, p. 22) e busca romper com a visão 

“adultocêntrica” de educação, que anula as potencialidades criativas e 

subjetivas das crianças. Esse entendimento pressupõe a análise dos 

mundos infantis a partir da sua própria realidade, da auscultação da 

linguagem da criança e da compreensão das suas culturas de pares. 
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Um dos principais conceitos formulados por Corsaro foi o de reprodução interpretativa, 

que permite compreender as crianças sob um novo enfoque, tirando-as da condição 

subalterna de inferioridade em relação aos adultos, que as vêm como incapazes e 

incompletas, apenas pelas suas ausências. Nas palavras do próprio autor: 

O termo interpretativa captura os aspectos inovadores da participação das 

crianças na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e 

participam de suas culturas de pares singulares por meio da apropriação 

de informações do mundo adulto de forma a atender aos seus interesses 

próprios enquanto crianças. O termo reprodução significa que as crianças 

não apenas internalizam a cultura, mas contribuem ativamente para a 

produção e a mudança social 

 

É na brincadeira de faz-de-conta que a reprodução interpretativa encontra o seu maior 

espaço de expressão. Dentre as principais fontes que inspiram as crianças nesse tipo de 

brincadeira, destacam-se os contos infantis, as lendas populares e os desenhos animados 

veiculados pela mídia. Dessa forma, as brincadeiras de “lutinha”, por exemplo, mediadas 

pelos personagens dos desenhos animados, constituem formas singulares sob as quais as 

crianças produzem culturas. Criar e reconhecer contextos de produções culturais infantis, 

em diferentes contextos sociais, sobretudo, na escola, perpassa pela valorização das 

brincadeiras de faz-de-conta. 

No campo da Educação Física, a pesquisa de Barbosa, Martins e Mello (2017, p. 12) 

analisou a reprodução interpretativa das crianças em uma brincadeira de faz-de-conta em 

um Centro Municipal de Educação Infantil de Vitória/ES, localizado em uma comunidade 

marcada pela violência: 

[...] percebemos que as crianças operaram com o contexto social. 

Elementos do cotidiano, como armas, tiros, ladrões e comportamentos 

que esboçam abordagens policiais fizeram parte do mundo simbólico das 

brincadeiras, como “[...] um reflexo dos valores e das práticas das 

comunidades e das culturas locais e mais amplas em que elas emergem” 

(CORSARO, 2011, p. 193). 

 

Ao brincar com questões relacionadas à violência, proveniente do contexto onde a escola 

está inserida, as crianças foram acrescentando elementos lúdicos e fictícios na situação de 

faz-de-conta. Em um primeiro momento, pode parecer que esse tipo de brincadeira acaba 

contribuindo para a reprodução da violência. Contudo, concordamos com Jones (2004, p. 

12 quando afirma que: 

[...] brincar tem muitas outras funções ― uma delas é permitir às crianças 

que finjam ser o que sabem que nunca serão. Explorar o que é impossível, 
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perigoso demais ou proibido, para elas, em um contexto controlado e 

seguro, é uma ferramenta importante para que aceitem os limites da 

realidade. Brincar com o ódio é uma maneira valiosa de reduzir seu 

poder. Ser mau e destrutivo na imaginação é uma compensação vital para 

a loucura a que todos nós precisamos nos submeter se quisermos ser uma 

pessoa boa.  
 

 

3.5 Michel de Certeau e apropriações da Educação Física: diálogos com o faz-de-

conta 

O historiador e filósofo francês Michel de Certeau (1925-1986) é um dos principais 

representantes da História Cultural, movimento que combina as abordagens 

da antropologia e da história para olhar as tradições da cultura popular e 

interpretações culturais da experiência histórica e humana. Embora Certeau não tenha 

escrito especificamente sobre o jogo de faz-de-conta, o conceito de consumo produtivo, 

por ele proposto, tem sido amplamente utilizado pelas áreas da educação e da educação 

física para compreender como os seres humanos ressignificam os bens culturais que lhes 

são ofertados. 

Para esse autor francês, há uma estética da recepção que demarca formas particulares de 

apropriação cultural, ou seja, os seres humanos não assimilam passivamente as formas 

culturais que lhes são oferecidas: “Uma criança ainda rabisca e suja o livro escolar; mesmo 

que receba um castigo por esse crime, a criança ganha um espaço, assina aí sua existência 

de autor” (CERTEAU, 1994, p. 94). 

O jogo de faz-de-conta, à partir de Certeau, tem ajudado a compreender as crianças como 

praticantes do cotidiano, como autoras de suas próprias vidas que reinterpretam, 

incessantemente, a cultura que estão inseridas. As crianças com os seus corpos e com as 

suas ações sobre o mundo desafiam cotidianamente o modelo de escolarização centrado 

nos adultos e encontram no jogo de faz-de-conta um terreno fértil para exercerem as suas 

inventividade e autorias. Mais do que uma atividade lúdica, com predomínio da fantasia e 

da não-literalidade, o jogo de faz-de-conta, ancorado em Michel de Certeau, tem se 

configurado como espaço/tempo de criação e de afirmação identitária das crianças.  

No campo da Educação Física, as ideias de Certeau começaram a circular com mais 

intensidade à partir dos anos de 2000. Os Grupos de Estudos Proteoria
5
 e Naif,

6
 localizados 

                                                           
5
 Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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na Universidade Federal do Espírito Santo, tem se destacado no cenário nacional pela vasta 

produção de teses, dissertações, livros, capítulos de livros e artigos que dialogam com as 

produções desse autor. Klippel (2013) analisa os usos e apropriações que as crianças fazem 

dos jogos e das brincadeiras nas aulas de Educação Física na Educação Infantil, 

constatando que as ressignifações das atividades lúdicas são mediadas, em grande parte, 

pelas situações de faz-de-conta. Martins (2015) investigou o papel do jogo de faz-de-conta 

no desenvolvimento do protagonismo das crianças na Educação Infantil. Barbosa (2017) 

discute o papel do jogo de faz-de-conta, da imaginação, nas brincadeiras lúdico-agressivas 

que ocorrem no cotidiano da Educação Infantil. 

 

Considerações Finais 

Neste artigo buscamos discutir o jogo de faz-de-conta em diferentes perspectivas teóricas, 

à luz dos seus autores mais representativos, sinalizando as apropriações que a Educação 

Física tem realizado desses referenciais, sobretudo, no contexto da Educação Infantil. 

Constatamos que essa manifestação da cultura lúdica infantil, aparentemente 

desinteressada e sem importância, é um importante meio de desenvolvimento e 

socialização das crianças. 

As instituições de Educação Infantil que concebem as crianças como sujeitos de direitos, 

produtoras de cultura e autoras de suas próprias vidas, devem valorizar as brincadeiras de 

faz-de-conta como potentes espaços autorais e criativos da infância. Como afirma o poeta 

Carlos Drummond de Andrade: “Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é 

triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem 

ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem”. 

Nesse sentido, a escola, principalmente aquela dedicada a educação da pequena infância,
7
 

não deve considerar o brincar como algo contrário ao aprender, pois as crianças aprendem 

brincando. E, dentre as inúmeras formas de brincar, as brincadeiras de faz-de-conta se 

constituem como canal privilegiado para valorização das subjetividades infantis, 

promovendo uma transição menos traumática entre os mundos de vida das crianças, 

permeado pela fantasia e imaginação, e a racionalidade objetiva da escola. Para Freire 

(2005, p. 78): “O processo de socialização é lento e penoso, porque é um processo 

                                                                                                                                                                                
6
 Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e seus Fazeres. 

7
 Crianças de zero a cinco anos de idade. 
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constante de renúncia, difícil de ser administrado [...] o jogo é um espaço de transição 

favorável a uma socialização menos traumática”. 

Embora os jogos e as brincadeiras não sejam propriedades exclusivas da Educação Física, 

compreendemos que essa área do conhecimento, pela sua natureza epistemológica, tem 

uma responsabilidade muito grande no processo de difusão e manutenção das 

manifestações da cultura lúdica infantil. Nesse sentido, os jogos e brincadeiras não devem 

ser trabalhados apenas como meio, ou seja, como estratégia metodológica para atingir 

determinados fins. Não estamos negando a importância dessa função, mas sinalizamos para 

a necessidade de as crianças se apropriarem dessas manifestações culturais como objetos 

de ensino, ou seja, como capital cultural lúdico para que ampliem as suas possibilidades de 

brincar, de serem crianças e de viverem plenamente as suas infâncias. A Imagem 3, de 

Francesco Tonucci, critica a pressa com que as diferentes agências de socialização, dentre 

elas a escola, imputam às crianças para que elas cresçam e amadureçam rapidamente: 

Imagem 3 
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