
Faz de conta 

Faz de conta é uma atividade lúdica que desencadeia o uso da imaginação criadora pela 

impossibilidade de satisfação imediata de desejos por parte da criança. 

Essa atividade enriquece a identidade da criança, porque elaexperimenta outra forma de 

ser e de pensar; amplia suas concepções sobre as coisas eas pessos, porque a faz 

desempenhar vários papéis sociais ao representar diferentes personagens. 

Quando brinca, a criança elabora hipóteses para a resolução de seus problemas e toma 

atitudes além do comportamento habitual de sua idade, pois busca alternativas para 

transformar a realidade. Os seus sonhos e desejos, na brincadeira podem ser realizados 

facilmente, quantas vezes o desejar, criando e recriando as situações que ajudam a 

satisfazer alguma necessidade presente em seu interior. 

Vygotsky assinalou que uma das funções básicas do brincar é permitir que a criança 

aprenda aelaborar/resolver situações conflitantes que vivencia no seu dia a dia. e para 

isso, usará capacidades como a obsrvação, a imitação e a imaginação. 

Essas representações que de início podem ser "simples", de acordo com a idade da 

criança, darão lugar a um faz de conta mais elaborado, que além de ajudá-la a 

compreender situações conflitantes ajuda a entender e assimilar ospapés sociais que 

fazem parte de nossa cultura (o que é ser pai, mãe, filho, professor, médico,...). Através 

desta imitação representativa a criança vai também aprendendo a lidar com regras e 

normas sociais. Desnvolve a capacidade de interação e aprende a lidar com o limite e 

para tanto, os jogos com regras são fundamentais, principalmente a partir dos 06 anos 

aproximadamente. 

No jogo de faz-de-conta, a criança passa a dirigir seu comportamento pelo mundo 

imaginário,isto é, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das idéias. 

Assim, do ponto de vista do desenvolvimento, o jogo defaz-de-conta pode ser 

considerado um meio para desenvolver o pensamento abstrato. Não podemos nos 

esquecer de que para ele, a imitação, o faz-de-conta, permite a reconstrução interna 

daquilo que é observado externamente e, portanto, através da imitação são capazes de 

realizar ações que ultrapassam o limite de suas capacidades. A promoção de atividades 

que favoreçam o envolvimento em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem 

a criação de situações imaginárias, têm nítida função pedagógica. Por isso na educação 

infantil é tão importante o espaço lúdico. 

Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, nomeia, mede, 

associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira 

traduzem o mundo para a realidade infantil, possibilitando a criança a desenvolver a sua 

inteligência, sua sensibilidade, ahabilidades e cristividade, além de aprender a 

socializar-se com outras crianças e com os adultos. 
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