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Uma criança, no mundo dela, possui valores diferentes dos adultos, não é o 
brinquedo mais caro que é o melhor, e sim aquele ao qual a criança tem mais 
apego.  
E como se faz isso?  
A criança simplesmente cria um laço de afinidade com o brinquedo e transfere 
o sentimento para aquele objeto.Podemos imaginar o pensamento das 
crianças, mas elas não têm como agir como adultos. Agindo como adultos, 
estarão pulando fases importantes e isso não é saudável nem inteligente para 
um bom crescimento. 
O ato de brincar pode ser uma ótima maneira de estimular o desenvolvimento 
motor, social, emocional e cognitivo da criança, principalmente quando os pais 
fazem parte dessa brincadeira. Quanto aos brinquedos básicos que podemos 
mencionar, temos a bola, os móbiles, os carrinhos e brinquedos com sons e 
luzes. 
Brinquedo pode se tornar um amigo confidente. Para algumas crianças é 
inseparável, acompanha na escola, creche, passeios e hora de dormir, e isso é 
bem natural também. Quando mais crescidinhos, o ursinho é substituído por 
pessoas de verdade.  
Lembrando sempre aos pais que essa separação quem decide é a criança.Os 
brinquedos em formas de animais são bons presentes, pois criam nas crianças 
o sentimento de cuidado e proteção. A fantasia dá vida ao brinquedo.  
Ela se identifica com os brinquedos, pode dirigir carros, vencer inimigos. É a 
criança quem determina os acontecimentos.A troca de papéis dá 
autoconfiança. Muitas vezes, as irritações e angústias são descarregadas em 
brinquedos e bonecas, quando o caminho para descarregá-las nos adultos está 
bloqueado. 
Outra atividade divertida e não menos importante, é a criança ter contato com 
outras crianças, brincar no parquinho, no escorregador.  
Balançar agrada às crianças e faz lembrar inconscientemente dos movimentos 
ondulatórios do útero materno, trazendo conforto e prazer.O contato com areia, 
com animais, também ajuda nessa fase de conhecimento. É nesse contexto 
que a criança aprende a “dividir” seus brinquedos e a respeitar o coleguinha. 
A brincadeira de troca é decisiva para o desenvolvimento da diferença. Esse 
tipo de brincadeira gira em torno da troca e não do objeto. Assim, a criança 
aprende a reconhecer o espaço do outro.Quando a criança começa a pintar, 
ela estará brincando e ao mesmo tempo aprendendo. Ela percebe que o lápis 
de cor, o giz de cera e a tinta podem deixar sinais no papel, em si mesma, nas 
paredes, no chão etc. Isso faz com que a criança amplie a imagem que ela faz 
do mundo e instiga sua fantasia, criando a relação entre cores e formas. 
Brincar é mais que um simples ato, é o primeiro passo para a socialização da 
criança. Através das brincadeiras a criança desenvolve a capacidade de se 
colocar no lugar do outro e compreender como o outro pensa.Brincar é uma 
coisa muito natural para as crianças, a brincadeira é uma atividade ou ação 
própria da criança, espontânea, prazerosa, constituída por reforçadores 
positivos, que ajudam a resolver problemas. 
Se a atividade for imposta ou desagradável para a criança, tudo indica que não 
se trata de uma brincadeira, mas de qualquer outra atividade. Crianças brincam 



de imitação, observam os adultos próximos e criam o seu mundo de fantasia 
em cima da realidade em que vivem. 
Na primeira infância, os objetos escondidos não existem na realidade delas, 
apenas mais tarde é que se desenvolve esse reconhecimento.Quando as 
crianças brincam de esconder tapando os olhos, e logo depois descobrem o 
“achou”, trata-se de uma brincadeira muito divertida e real. 
Elas realmente acreditam que, pelo fato de não estarem vendo os outros, 
também não podemos vê-las. Por isso, é importante que as possibilidades de 
brincadeiras estejam sempre à vista. É importante ter esse estímulo visual, pois 
brincar é coisa séria.  
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