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O brinquedo certo

P O R  C A R L O S  E U G É N I O  A U G U S T O

C O L A B O R A Ç Ã O

A
infância é uma fase 
de constante 
descoberta  
e a melhor forma 

de o fazer é a brincar, sendo 
também por isso que  
os brinquedos estão entre 
as melhores memórias.  
Nesse sentido, oferecer um 
brinquedo «é sempre um 
desafio e deve obedecer  
a alguns critérios», defende 
Joana Martins, médica 
pediatra. «É importante que  
os pais entendam que brincar  
é uma atividade complexa,  
que pressupõe interação 
e ajuda a crescer. 

Paralelamente, leva a criança  
a autoconhecer-se,  
a desenvolver a imaginação,  
a criar e reforçar competências 
sociais, físicas e emocionais,  
e a fortalecer a coordenação 
motora de forma continuada», 
afirma. Na altura de escolher, 
«deve saber-se qual o tipo mais 
adequado [ver caixa Tipo  
de brinquedos], em especial 
tendo em conta a idade», 
aconselha a especialista.

CRITÉRIOS DE ESCOLHA
«Perante uma cada vez maior 
oferta de brinquedos, em 
especial no Natal, a dificuldade 

de escolha aumenta», diz  
Joana Martins. Assim, «em 
primeiro lugar, é importante 
perceber que a complexidade 
do brinquedo não  
é proporcional ao seu nível  
de estimulação. Aliás, quanto 
mais simples, maior uso  
as crianças fazem dele. Depois, 
deve-se contrariar a ideia  
de oferecer muitos brinquedos 
diferentes e optar por escolher 
brinquedos que possam 
acompanhar a criança  
no seu desenvolvimento 
(denominados brinquedos 
abertos). Por exemplo, uma 
boneca, numa primeira fase, 

BRINQUEDOS 
ELETRÓNICOS
«No oposto dessa versatilidade 
estão as novas tecnologias  
que, sob a forma  
de “brinquedo”,  
em nada favorecem  
o desenvolvimento»,  
declara Joana Martins.  
«Sejam bonecos eletrónicos, 
imitadores de objetos reais  
e do universo dos adultos, 
como telemóveis, tablets, 
computadores ou videojogos, 
falamos de entretenimento  
e não de brincadeira, cujo 
único estímulo é o produto  

pode servir como objeto  
a explorar em si, porque tem 
uma forma, um volume,  
uma textura. Depois, com  
a aquisição de maior destreza 
motora, é um objeto que 
oferece possibilidades: despir, 
vestir, pentear; mais tarde,  
a partir dos 3 anos, serve para  
o jogo simbólico, em que  
é o bebé e é usado como tal  
e nesse momento desenvolve- 
-se um universo conceptual, 
com o papel de cuidador,  
com uma narrativa,  
com a possibilidade  
de fazer de conta», enumera. 

em si ou um ecrã. São objetos 
passivos, limitados  
e bidimensionais, que apenas 
sorvem a atenção. É por isso 
que vemos, erradamente, 
crianças a olhar fixamente 
para um ecrã, parecendo  
sob hipnose», lamenta  
a médica pediatra.  
«Está cientificamente provado 
que crianças numa fase  
pré-verbal que interagem  
com dispositivos eletrónicos 
trocam menos vocalizações  
do que aquelas que, por 
exemplo, brincam com outra 
pessoa ou uma bola.» k

Mais do que simples objetos que proporcionam diversão, os brinquedos 

têm um papel determinante no desenvolvimento da criança. Joana Martins, 
médica pediatra, explica como fazer a escolha certa neste Natal. 
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v Sensoriais  
Estimulam os sentidos  

das crianças. O caso mais 
óbvio são os blocos  
de construção, que 

permitem desenvolver  
a motricidade fina desde 

cedo, ao permitirem  
ser manipulados, 

empilhados e, mais tarde,  
a partir dos 9 meses, 

encaixados.  
Exemplos: puzzles, blocos 
de encaixe, bolas, painéis 

de atividades. 

v Simbólicos  
São importantes  

a partir dos 3 anos  
e simbolizam  

as atividades quotidianas. 
Exemplos: carros  

miniatura, bonecas  
ou cozinhas e respetivos 

acessórios de brincar.  

v Artísticos  
Tudo o que implique 

manuseamento  
de materiais, texturas  

e a idealização conceptual 
ou exploração do espaço 

com a ajuda desse 
material. Lápis, canetas, 

barro, plasticinas,  
tintas e aguarelas  

estão entre os mais 
recomendados. 

v Conceptuais 
Incentivam o planeamento  

da atividade,  
o desenvolvimento  

de conceitos  
ou a organização  
de pensamentos 
concretos. São 

aconselhados a crianças 
numa fase mais operativa, 

por norma a partir  
dos 9 anos. Os jogos  

de tabuleiro são o melhor 
exemplo, em especial  

os que envolvam  
unidades monetárias,  

identificação por mímica  
ou de estratégia.

BRINCAR 
COM 

SEGURANÇA
„«Confirme  

no rótulo  
se o brinquedo  

tem 
certificação CE 

(normas  
da segurança 

europeia)  
e se  

é adequado  
à idade  

da criança, 
às suas 

capacidades 
intelectuais  

e cognitivas», 
recomenda 

Joana Martins, 
médica pediatra

TIPOS DE BRINQUEDOS
Joana Martins, médica pediatra, define cada tipo de brinquedos, que competências trabalham e as mais-valias 
pedagógicas. 
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AS SUGESTÕES DA PEDIATRA
Joana Martins, médica pediatra, diz quais os brinquedos mais indicados consoante a idade e as capacidades físicas, 
motoras e cognitivas.

ATÉ AOS 6 MESES
O bebé vai desenvolvendo 
a acuidade visual e sonora, 

identificando formas 
simples, cores  
e contrastes.

v  
BOAS OPÇÕES

„Bolas coloridas  
Simples, com um guizo  
e texturas. Permitem ao 

bebé observar, tocar 
e manipular. Ao agitar  
a bola, terá a perceção  
do som, numa lógica  

de causa-efeito.

„Roca 
Afina a coordenação  
da mão e, ao abanar,  

emite sons que despertam 
a atenção. 

„Livros  
De várias formas, cores,  

e especialmente com 
espelhos, pois sendo 
brilhantes refletem  
a luz e estimulam  
a perceção visual. 

6 A 12 MESES
Existe maior mobilidade 

e capacidade de utilização 
de ambas as mãos,  

pois o bebé já consegue 
sentar-se. Paralelamente, 

começa a trabalhar  
a motricidade fina e a fazer 

“pinça” (utilização 
conjunta e coordenada  
do polegar e indicador).  

v  
BOAS OPÇÕES

„Painéis de atividades 
Com diferentes cores, 

funções e texturas, 
estimulam a motricidade 
fina e a noção de forma. 

„Instrumentos musicais 
Desde que orgânicos, 

como o tambor  
ou o xilofone, promovem  

a interação, levam  
à exploração dos sons  
e do sentido de escala.

„Lenços coloridos  
Servem para brincar  

com o bebé ao esconde- 
-esconde ou cucu para, 

assim, ele adquirir a noção 
de persistência do objeto 

(um marco cognitivo 
da primeira infância, 

quando a criança percebe 
que, mesmo quando  

deixa de ver um objeto,  
ele continua a existir).

3 A 5 ANOS
Existe uma maior noção 
de simbolismo, sendo 

normal introduzir  
nas brincadeiras  

utensílios que imitam  
a vida quotidiana. 

v  
BOAS OPÇÕES

„Cozinhas de brincar  
São uma das melhores 

formas de passar a noção 
de simbolismo quotidiano. 

„Casa de madeira  
Faz a criança entrar  

no faz de conta, 
estimulando a imaginação  

e criatividade.

„Bicicleta com pedais 
Com ou sem “rodinhas”. 

Ajuda a apurar 
o equilíbrio e confere 

independência.

6 A 8 ANOS
A criança começa  

a ter outra maturidade  
(já está na escola)  

e quer explorar 
brincadeiras mais 

desafiantes.  

v  
BOAS OPÇÕES

„Blocos de construção 
complexos  

A dificuldade ajuda  
a desenvolver o conceito 

de espaço, equilíbrio  
e estratégia.

„Kits “faz tu mesmo” 
Levam ao planeamento  
da construção do objeto  

e à sua execução,  
seja a navegação  

de um barco ou dirigir  
um papagaio de papel. 

„Dominós  
Trabalham o lado 

conceptual e desenvolvem  
o raciocínio matemático.

9 A 11 ANOS
Os brinquedos devem 

desenvolver  
e aproximar as crianças  

do divertimento dos 
adultos, afinando  

a capacidade conceptual  
e de estratégia.

v  
BOAS OPÇÕES

„Jogos de tabuleiro  
O jogo de damas,  
jogos de mímica  
ou de sociedade 
proporcionam 

brincadeiras conceptuais  
e elevam a habilidade 

estratégica  
e planeamento.

„Skate ou patins  
Apuram a capacidade  

de equilíbrio, 
proporcionando  
o contacto com  

o exterior. Zele pela 
segurança e nunca  

se esqueça que estes 
equipamentos não  
estão completos  

sem capacete, joelheiras  
e cotoveleiras.

„Construções tech 
Como automóveis  

ou edifícios, desenvolvem 
a lógica e a vertente mais 

tecnológica. 

EM QUALQUER 
IDADE 

Se quiser ser mais criativa, 
em vez de dar  

um brinquedo, pode 
proporcionar um dia 
diferente às crianças.

v  
BOAS OPÇÕES

„Ofereça experiências 
Existem muitas alternativas 

e para diferentes idades.
Visitar uma exposição, 
assistir a um concerto  

ou peça de teatro, 
ir ao Jardim Zoológico  

ou Oceanário,  
ou acompanhar  
o bebé num spa  

ou ginásio são alguns 
exemplos. v

1 A 2 ANOS
A criança entende 

conceitos básicos como 
partes do corpo, roupa  
e animais. Além disso,  

vai desenvolvendo  
a capacidade de se 

expressar graficamente. 

v  
BOAS OPÇÕES

„Figuras de animais 
Exploram o conceito  
de animal e ajudam  

a estabelecer uma relação 
entre essa representação 

e, por exemplo,  
um desenho ou fotografia 

num livro.

„Tintas biológicas 
Aliadas  

do desenvolvimento 
criativo, motor  
e conceptual  
da criança. 

„Carros miniatura 
Trabalham o simbolismo 
e o controlo do corpo. 

„Puzzles  
Muito simples, idealmente 

com duas a quatro  
peças. Trabalham  
a motricidade fina  

e a noção de método.

2 A 3 ANOS
A criança já tem um maior 
domínio da capacidade, 

competências  
e coordenação motoras.   

v  
BOAS OPÇÕES

„Pista de carros/
comboios  

A montagem (com 
supervisão de um adulto)  
e a brincadeira implicam 

noções espaciotemporais, 
simbólicas  

e de planeamento. 

„Bicicleta sem pedais  
e triciclos  

A criança pode alternar 
entre colocar os pés  

no chão ou equilibrar-se,  
o que desenvolve  

o controlo corporal.


