brincar apresenta
características diferentes de
acordo com o desenvolvimento
das estruturas mentais

O brincar não significa apenas
recrear-se, antes pelo contrário, é
a forma mais completa que a
criança tem de comunicar consi-

Dos 0 aos 2 anos de idade
 A criança vai adquirindo competências motoras e aumentando a sua autonomia;

 Prefere o chão ao berço, demonstrando alegria nas tentativas de imitação
da fala… vai revelando prazer ao nível da descoberta do seu corpo através
dos sentidos;

 Explora os objetos através dos sentidos, da acção motora e da manipulação—características dos “jogos de manipulação”: estes jogos oferecem sentimentos importantes de poder e eficácia, bem como fortalecem a auto-estima.
Deste modo, constituem peças fundamentais para o desenvolvimento global
da criança.

Entre os 2 e os 6/7 anos de idade
 A simbologia surge como um papel fundamental nas brincadeiras, como
são exemplo o “faz de conta”, as histórias, os fantoches e o desenho: o brincar com os objetos atribuindo-lhes outros significados;

go mesma e com o mundo.
A criança precisa de ter tempo e espaço para brincar. É
importante proporcionar um ambiente rico para a brincadeira e estimular a actividade lúdica no ambiente familiar
e escolar, lembrando que rico não quer dizer ter brinquedos caros, mas fazer com que elas explorem as diferentes
linguagens que a brincadeira possibilita (musical, corporal, gestual, escrita), fazendo com que desenvolvam a sua
criatividade e imaginação.
É a brincar que aprende o que mais ninguém lhe pode

conhecer a si mesma. Ela descobre, compreende o papel
dos adultos, aprende a comportar-se e a sentir-se como
eles.

 O jogo simbólico oferece à criança a compreensão e a aprendizagem dos

Os pais não devem viver em função da agenda social dos

papéis sociais que fazem parte da sua cultura (papel de pai, de mãe, filho,
médico, entre outros).

filhos. A consequência pode revelar um divórcio a presta-

ais para o desenvolvimento de estratégias de tomada de
decisões;

 A criança aprende a seguir regras, experimenta formas de comportamento
e socializa, descobrindo o mundo à sua volta;

 As crianças encontram os seus pares e interagem socialmente, descobrindo
desta forma que não são os únicos sujeitos da acção e que, para alcançarem
os seus objetivos, deverão considerar o facto de que os outros também
possuem objetivos próprios que querem satisfazer;

 É a partir da característica específica de cada jogo que a criança desenvolve
as suas competências para adaptar o seu comportamento, distanciando-o
cada vez mais da impulsividade.

na infância”

realidade. Além de estar a conhecer o mundo, está-se a

capaz de produzir imagens mentais. A linguagem falada permite-lhe o uso de
símbolos para substituir objectos;

 As brincadeiras e os jogos com regras tornam-se cruci-

das brincadeiras

ensinar. É dessa forma que ela se estrutura e conhece a

 Os jogos simbólicos são possíveis uma vez que, nesta fase, a criança já é

A partir dos 7 anos de idade

“A importância

ções, até porque uma das relações mais importante na
vida das pessoas são as relações pessoais: “pais mal-amados, por melhores
pessoas que sejam, são sempre piores
pais”.

Saber mais…
Papalia, E. D., Olds, W. S. & Feldman, D. R. (2009). O mundo da
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“A família é mais importante do que a escola e brincar é, pelo
menos, tão importante como aprender” Eduardo Sá
1. As crianças têm o direito a brincar todos os dias: em casa e

O papel do brincar no
desenvolvimento infantil

A criança aprende a
brincar

ao ar livre—num quarto como num parque—sob o olhar, discreto, dos seus
pais. Brincar só ao fim de semana não é brincar: é pôr uma agenda no lugar
do coração.

O brincar é uma das formas mais comuns do comportamento humano, principalmente durante a infância.
As brincadeiras, tanto as lúdicas quanto as educativas, têm

 Desenvolvem

capacidades importantes como a atenção,

2. As crianças têm direito a exigir para brincar, como o prin-

concentração,

memória,

cipal de todos os deveres: as crianças têm o direito a defender a

imitação,

imaginação

e

a

primazia do brincar sobre todas as tarefas. A fórmula “primeiro fazes os

criatividade;

deveres e, depois, brincas” tão do agrado dos pais, é proibida. Só depois

um importante impacto para o desenvolvimento saudável

 Exploram

e para a vida psíquica das crianças, dado que a ajudam a

cultura na qual estão inseridas, interiorizando-

desenvolver habilidades cognitivas, físicas, sócio-afetivas e

as e, em simultâneo, questionando as regras e

morais, além de ajudar a estruturar as suas vidas emocio-

os papéis sociais;

nais.

 Potencia

Actualmente, verifica-se uma maior preocupação com a

conhecer, a fazer, a conviver e, sobretudo, aprende a ser;

formação das crianças: tanto pais, como educadores, pro-

 Estimula

curam a melhor forma de as tornarem responsáveis e

relacionamento intrapessoal e interpessoal, auto-estima,

equilibradas, no entanto não é raro esquecerem-se que o

iniciativa e sentimentos de competência;

brincar pode ser uma “ferramenta”, por excelência, para

 Proporciona

do

entendam para brincar. Têm direito a brincar com as almofadas, com as

que a criança desenvolva essas qualidades. Mais do que

pensamento abstracto, da capacidade de expressão verbal e

caixas de cartão, com os dedos, e com tudo mais que entendam, por mais

uma “ferramenta”, o brincar é uma

não verbal, raciocínio, representação espacial, criticidade,

que não sejam objectos convencionados para brincar. Tudo aquilo que não

condição essencial para o desenvol-

objectividade, reflexão e flexibilidade;

vimento da criança.

 Desenvolvimento
da

O brinquedo representa uma oportunidade de desenvolvimento. Ele traduz o real para a “realidade infantil”, suavizando o impacto provocado pelo tamanho e força dos
adultos, diminuindo o sentimento de impotência da criança. Os problemas que surgem na manipulação dos brinquedos, jogos, entre outros, fazem a criança crescer através da procura de soluções e alternativas.

e reflectem sobre a realidade e a

de brincar vem o trabalho!
3. As crianças têm direito a unir brincar com aprender: brincar
é o “aparelho digestivo” do pensamento. Liga a imaginação com tudo o
que se aprende. Quem não brinca imita, repete, fabula, falseia ou finge.
Mas zanga-se, sem redenção, com o aprender.

o desenvolvimento, já que assim aprende a

a

curiosidade,

o

coordenação

autoconfiança,

desenvolvimento

da

sabedoria que nunca se detém: inventa-se, descobre-se, deslinda-se, desvenda-se. Brincar é confiar: no desconhecido, no que se brinca, com quem

autonomia,

da

brincar.
5. As crianças têm direito a descobrir que os melhores brin-

corporalidade,

serve para brincar não presta para descobrir e com brinquedos de mãos
brinca-se menos.

do

movimento, do equilíbrio e da imagem corporal;

 Expressar

se brinca. Crianças sossegadinhas são brinquedos à espera dos pais para

quedos são os pais: apesar disso, têm direito a requisitar tudo o que

linguagem,

dos sentidos (tácteis, visuais, e outros),
motora,

4. As crianças têm direito a não saber brincar: brincar é uma

medos, ansiedades e conflitos, na tentativa

de explicitá-los e encontrar maneiras de soluciona-los e

6. As crianças têm direito a desarrumar todos os brinquedos:
e a arrumá-los, de seguida, com um toque...pessoal. Têm o direito a desmanchar os que foram mais misteriosos, mais rezingões ou, até, os divertidos. Quando brincam, têm direito a ter a vista na ponta dos dedos, a cheirar, a sentir, a falar, a rir ou a chorar. Não há, por isso, brinquedos maus. A
não ser aqueles que servem para afastar as pessoas com quem se pode
brincar.

elaborá-los internamente (aprendem, assim, que podem

7. As crianças têm direito a brincar para sempre: a infância

intervir na realidade e transformá-la);

nunca morre, apenas adormece. E quem, crescimento

 Funciona

fora, se desencontrar do brincar, não perceberá, jamais,

como actividade prazerosa em si mesma e que

leva à satisfação e realização pessoal.

que não há crianças se não houver brincar.

