
Brinquedos 
e brincadeiras

Maria Montessori, a grande pedagoga do 
século passado, afirmava que uma espécie 
animal evoluía tanto mais quanto mais pro-
longado fosse o período em que brincasse.

Na criança pelo menos (…), a brincadeira 
é de facto, uma atividade fundamental para 
a sua estruturação afetiva e relacional, e 
mesmo para o seu desenvolvimento intelec-
tual. Em todas as civilizações e em todos os 
tempos as crianças brincaram e numerosas 
explorações arqueológicas têm encontrado 
vestígios e objetos de brincar datando da 
mais remota antiguidade.

Diga-se de passagem, que muitos desses 
objetos e bonecos não diferem muito da-
queles com que hoje brincam os nossos fi-
lhos e netos.

O mundo moderno introduziu porém, 
uma componente nova nos brinquedos 
infantis: a produção e comercialização em 
massa de que resultaram inegáveis vanta-
gens mas também riscos e prejuízos aos 
quais se deve prestar atenção.

Vamos fixar-nos apenas nestes últimos.
Antes de mais nada reparemos que 

quando inundamos as nossas crianças 
com brinquedos prontos para serem con-
sumidos (e em geral desproporcional-
mente caros!!!) lhes estamos a retirar a 
oportunidade de improvisarem, construí-
rem imaginarem ou descobrirem soluções. 
E isto não é um qualquer romantismo ou 
saudosismo pois em última análise, esta 
oportunidade deveria contribuir para o de-
senvolvimento das suas capacidades inte-
lectuais e motoras.

Nestas condições, não se admirem que 
a criança se sinta pouco motivada para se 
envolver na “construção” de eventuais brin-
cadeiras e que os brinquedos deste tipo 
acabem por não ser muito valorizados 
pelos seus destinatários. Quem é que nunca 
assistiu ao desembrulhar dos presentes de 
Natal ou do dia de anos e à pouca atenção 
com que são tratados pelos miúdos após 
uma primeira avaliação?

Experimente-se pelo contrário, facultar a 
uma criança objetos que permitam cons-
truir, modificar, dar largas à sua criatividade, 
e veja-se como o seu interesse será mais 
profundo e duradouro.

Para isso não é preciso muito mais do que 
alguma imaginação dos pais (que deste 
modo entrarão também na brincadeira). 
Com caixas vazias de vários tamanhos, 
cubos, bolas, cartolinas, pequenas tabui-
nhas e bonecos articulados ou não, podem 
fazer-se verdadeiros milagres!



brinquedos e brincadeiras

Mas falemos então dos brinquedos mais 
convencionais (comerciais?) que hoje se 
encontram por todo o lado, das feiras e 
mercados às grandes superfícies ou às 
lojas mais sofisticadas.

Tão bonitos e sugestivos, tão bem em-
balados, que riscos podem eles trazer?

Podemos analisar esta questão de vá-
rias maneiras. Assim, e não querendo vol-
tar às consequências subjetivas de que já 
falámos, vale a pena analisá-los no que se 
refere:

n   À sua adequação à idade da criança
n   Ao tipo de materiais com que são feitos
n   À  sua forma
n   À  existência de peças ou componentes 

destacáveis

À sua adequação À idade 
da criança

Não é novidade para ninguém que a es-
colha de um brinquedo deve ter em conta 
a idade e desenvolvimento da criança 
a que se destina. De facto, esta só po-
derá estabelecer com ele uma interação 
adequada se já tiver capacidades que 
lhe permitam “compreendê-lo”. Ninguém 
pode esperar que um bébé de 4 meses se 
interesse verdadeiramente por uma calcu-
ladora ou um telemóvel!

É assim que nos primeiros meses, 
os brinquedos devem ter cores vivas, 
formas s imples ,  mobil idade e sons 
suaves, de forma a poderem estimular 
adequadamente os sentidos (vista, ouvido, 

tato) e a descoberta/relação com o mundo 
exterior.

A partir dos 6-8 meses as formas pode-
rão ser mais diferenciadas e os sons mais 
complexos pois o bébé desenvolveu en-
tretanto as suas características sensoriais. É 
a altura em que leva tudo à boca, não “por 
causa dos dentes” como se pensa habitual-
mente, mas porque o desenvolvimento 
neuro-sensorial desta zona a tornou num 
“órgão de exploração” por excelência.

ao tipo de materiais 
com que são feitos

 Por isso, a composição dos brinquedos 
deve ser isenta de substâncias comprova-
damente tóxicas, indutoras de alergia ou 
com efeitos farmacológicos (metais pesa-
dos, pigmentos, tintas, vernizes, etc.). No 
entanto, uma coisa é dizê-lo e outra conse-
guir que os fabricantes não optem por elas 
se isso lhes trouxer vantagens económicas.

Na União Europeia e em Portugal existe 
legislação sobre este ponto (Diretivas n.º 
88/378/CEE e 2009/48/CE; Decreto Lei 
237/92 e 43/2011) e todos os objetos aqui 
produzidos devem conter as informações 
aí preconizadas.

Infelizmente, a sua aplicação não pode 
ser garantida pois continua a depender 
dos fabricantes e importadores, e do con-
trolo que cada país consegue fazer da 
sua aplicação. E o problema é ainda mais 
grave com a avalanche de produtos pro-
venientes de outras zonas do mundo onde 
muitas vezes se não respeitam quaisquer 
critérios.

Um bom exemplo são as pequenas 
pilhas que a maioria dos brinquedos 
eletrónicos trazem cuja composição é ex-
tremamente perigosa pois, se engolidas, 
provocam lesões graves no tubo digestivo; 
no mundo ocidental esse tipo de material 
já foi excluído mas em muitos países asiáti-
cos elas continuam a ser utilizadas.

Obviamente que estes não são os úni-
cos riscos: qualquer objeto de pequenas 
dimensões pode ser engolido, aspirado 
ou engasgar uma criança, qualquer pe-
luche ou boneco de trapos (…) pode 
ser um reservatório de microrganismos, 
ácaros, pós, que são potenciais sensibi-
lizadores, sobretudo quando existe um 
passado alérgico ou de hipersensibili-
dade. Daí que o bom senso e a vigilân-
cia dos pais seja fundamental para evitar 
problemas deste tipo.

À  sua forma

Por outro lado, a forma do brinquedo, 
o seu tamanho, peso, arestas ou super-
fícies cortantes, são seguramente outros 
fatores de risco que têm de ser conside-
rados. Não vamos obviamente, dar uma 
faca para brincar a um miúdo de 3 ou 4 
anos mas podemos permitir que ele se 
entretenha com objetos frágeis que se 
partem e funcionam como tal.

À  existência de peças 
ou componentes destacáveis

Falemos ainda dos brinquedos de pe-
quenas dimensões ou com peças de en-
caixar que se podem soltar. Como já se 
disse, tudo isto pode ser engolido, me-
tido no nariz ou nos ouvidos, aspirado, 
enfim tornar-se numa carga de trabalhos.

Brincar com moedas finalmente, além 
de não ser muito higiénico, pode ser um 
bom princípio para as engolir e obrigar 
a procedimentos endoscópicos mais ou 
menos desagradáveis. Se as pessoas ima-
ginassem a quantidade de vezes que isto 
acontece!...

n  Não deem só brinquedos aos vossos fi-
lhos: brinquem com eles também.

n  Escolham brinquedos adequados ao seu 
desenvolvimento.

n  Procurem na embalagem e leiam com 
atenção as indicações sobre a origem 
e cuidados a ter com o brinquedo em 
causa.

n  Verifiquem se, pelas suas características, a 
sua utilização pode envolver riscos.

n  Não gastem muito dinheiro com coisas 
sofisticadas mas proponham brincadei-
ras construtivas com objetos simples e 
seguros.

n  Pelo sim e pelo não, façam periodica-
mente uma revisão meticulosa dos brin-
quedos dos vossos filhos e dêem-lhes 
uma boa lavagem.

conclusões


