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Brincar é fundamental na infância por ser uma das linguagens 
expressivas do ser humano, essencial nas crianças por possibilitar-
lhes a comunicação, a descoberta do mundo, a socialização e o 
desenvolvimento integral. Brincar é necessidade fundamental e não 
pode ser deixada para "depois": ela deve ter o lugar prioritário na 
vida da criança. 

 
Como a criança brinca desde o seu nascimento até os 6, 7 

anos? Piaget foi e continua sendo o grande referencial neste 
quesito: 

 
0 a 2 anos – JOGO DE EXERCÍCIO – caracteriza-se pelo   
 egocentrismo.  
 Os bebês experimentam através dos sentidos.     

Fase de repetição, rituais, corpo, sentimentos, movimento, 
objetos, apreensão através do tato, olfato, audição, olhar, paladar; 
estímulos conscientes; calor, aconchego, toque, massagem e 
proporcionar liberdade de movimentos. 
 
2 a 6,7 anos – JOGO SIMBÓLICO – Jogo de papéis, faz de conta, 
imitação.  Os brinquedos devem estimular a fantasia, a construção, 
a cognição e o físico motor: bonecas, acessórios para construção de 
cenários, fantasias, blocos de encaixe, acessórios para 
brincadeiras. 

O jogo acontece de forma paralela e de forma complementar.  
Fase do egocentrismo. 3 anos – fase do eu. Importância de 

desenvolver a imaginação e a fantasia 
 



     -  JOGO DE CONSTRUÇÃO – Desde materiais 
concretos até conceitos abstratos. Construção vs. des-construção. 
Importante dar especial atenção aos brinquedos escolhidos pois a 
criança, ‘pequeno cientista’, gosta de desmontar, descobrir o que 
tem por dentro.  
 
A partir dos 7 anos - JOGO DE REGRAS 

Fase de passagem: da família para a escola como referencial; 
troca da dentição; inserção no mundo letrado: 
- regras sociais, inserção em uma comunidade, se colocar no lugar 
do outro; 
- jogos universais de quadra, tabuleiro, percurso; jogos 
cooperativos e competitivos. 
 
 Com relação à escolha dos brinquedos e materiais é 
importante levar em conta: a segurança, a qualidade, a quantidade, a 
adequação, a organização, os cuidados, a construção e a reciclagem. 

O brinquedo ideal é aquele que irá cativar o interesse e a 
atenção da criança. Mas para cada idade existem brinquedos mais 
ou menos adequados. 

 No primeiro ano de vida são mais interessantes brinquedos 
feitos de madeira, pano, lã, especificamente com elementos 
naturais e todos aqueles que agucem os sentidos da criança. 
Fundamental é cuidar da segurança do brinquedo: tamanho, tintas 
utilizadas, acabamentos, risco de quebrar, peças pequenas, cores, 
etc.. 

A partir dos 2 anos até por volta dos 5, 6 anos, a criança 
precisa ter todo tipo de brinquedo ou material que estimule sua 
imaginação e fantasia, o movimento e coordenacao, a socializacao, o 
conhecimento, assim como materiais para "construir e 
desconstruir". 



Criança a partir de 7 anos, além de materiais que estimulem o 
movimento, precisa de brinquedos com regras que a introduzam no 
universo social. 

O brinquedo tem uma influencia muito importante no processo 
de desenvolvimento da criança pelo que as escolhas dos pais e 
educadores precisam ser concientes. Se escolho bonecas que 
evocam certo padrão social ou valores, a criança estará 
introjetando os mesmos e sempre querendo mais e mais. 

Se escolho brinquedos que estimulem a criatividade, estarei 
desenvolvendo este aspecto na criança. 

Se escolho materiais a partir dos quais a criança irá construir 
seu próprio brinquedo, estarei inserindo a criança em outra forma 
de cultura. 

Se escolho brinquedos que estimulam a violência, é ela que 
estarei cultivando no ser da criança. 
  

Os brinquedos industrializados podem ser interessantes se 
adequados às necessidades "orgânicas" e não aos impulsos do "ter". 
A partir do momento em que a criança se afeiçoa com um brinquedo, 
ele já passou a ser importante e positivo para ela. 

Os brinquedos não são somente uma reprodução do que é 
consumido pelos adultos mas também um espelho dos valores de 
cada cultura. 

Hoje temos uma variedade de ofertas de excelente qualidade 
de brinquedos artesanais, que deixa os preconceitos para trás. O 
brinquedo artesanal, além do valor que tem por ter sido feito um a 
um, traduz as tradições de uma cultura, fundamentais para a 
inserção da criança na mesma e a sua perpetuação. Incentiva-se o 
cultivo de um patrimônio da nossa cultura e o conhecimento de 
outras culturas e costumes, tanto de outras regiões quanto de 
outros países. 



Por outro lado aumenta o acesso a brinquedos importados sem 
o mínimo controle de qualidade e o público menos esclarecido 
compra por ser mais barato sem olhar para o quê. 
  

Na sociedade atual, a doença do consumo chegou a um ponto 
tal que a cura da mesma só pode ser voltar ao brincar espontâneo, 
natural. A crise é tamanha que muitos pais e educadores têm 
empreendido um caminho de volta às suas origens, às suas infâncias 
e ao resgate desses espaços nas vidas dos seus filhos. Sem 
genelarizar, bem devagar esta consciência vai surgindo, o que se 
espelha nas ainda tímidas propostas lúdicas em diversos espaços, 
nas publicações, cursos de formação e no ressurgimento dos 
brinquedos artesanais. 

O espaço para brincar precisa voltar a existir tanto dentro 
das famílias quanto dentro das escolas e instituições não formais. 
Esta iniciativa só pode partir dos próprios pais e dos educadores. 
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