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Margarida e Artur 
aproveitam a hora de 
almoço para brincar 
com os filhos Frederico 
(à direita), Leonor 
e Sofia em casa. O amigo 
David (à esquerda) 
juntou-se à brincadeira 

Crianças. Desde o primeiro momento que a ligação entre pais e filhos 
se faz pelo brincar, é a receita para a felicidade e já tem um dia mundial 

A brincar se seduz, 
manipula e convence 
E a base da educação 

JOANA CAPUCHO 

Leonor é a médica e a sala de brin-
car o consultório. Este é o espaço 
que dá acesso ao mundo da fanta-
sia, aquele onde tudo é possível. 
Leonor abre a mala de médico -
oferecida pelo avô -, veste a bata 
branca e coloca o estetoscópio ao 
pescoço. "Foi a melhor prenda da 
vida dela", diz a mãe, Margarida 
Cerveira. No consultório está tudo 
a postos para a doutora de cinco 
anos começara cuidar da borbulha 
da irmã Sofia, de 1 ano e meio. Usa 
um pouco de creme, que, como ex-
plica ao DN, "é para tirar as dores". 
Enquanto isso, Frederico, de 7 anos, 
o mais velho dos três irmãos, diver-
te-se a montar lagos com o amigo 
David. Não há tempo a perder, 
a hora de almoço está quase a 
acabar. 

Duas vezes por semana, Marga-
rida, psicóloga, e o marido, Artur 
Figueiredo, agente cultural, unem 
esforços para passar a hora de al-
moço com os filhos. Uma forma de 
tentar contrariar a correria do dia-
a-dia. E sempre que possível brin-
cam. 'A base da educação parental 
é o brincar. É a linguagem que as 
crianças melhor entendem", diz-
-nos a mãe. Mudaram de casa há 
pouco tempo e ainda não há televi-
são. "Não temos uma cultura tele-
visiva", explica. Ao fim de semana, 
Frederico dedica meia hora por dia 
aos jogos de computador. Não há 
tabiets, nem o vício de mexer nos 
srnartphones dos pais, que não se 
consideram extremistas, mas res-
salvam que os preocupa que "os 
miúdos fiquem muito dependen-
tes das máquinas". 

É no quarto de brincar que os 
três irmãos se divertem, soltam a 
imaginação. Da estante de livros ti-
ram as histórias que querem ouvir 
à noite. Sofia sabe onde estão os 
seus, na prateleira de baixo. As bo-
necas, os puzzles, os jogos, as peças  

da Playmobil convivem com al-
guns brinquedos do tempo dos 
pais. A ideia é deixá-los brincar. E, 
sempre que possível, ao ar livre, no 
quintal, num parque ou na quinta 
dos avós. "A profissão deles é brin-
car", frisa Margarida. "E gostam 
que brinquemos com eles", acres-
centa Artur. Para o casal, "devia ser 
obrigatório ter meia hora por dia 
para brincar com as crianças". 

A ideia de que as brincadeiras 
estão na base da educação é parti-
lhada por Beatriz Pereira, investi-
gadora do Centro de Investigação 
em Estudos da Criança, da Univer-
sidade do Minho, que falou com o 
DN a propósito do Dia Mundial do 
Brincar, que hoje se comemora: "É 
absolutamente indispensável que 
os pais brinquem com os filhos. To-
das as famílias com crianças pe-
quenas deviam ter acesso a condi-
ções que lhes permitissem fazê-lo, 
porque é preciso tempo." Os pri-
.meiros contactos com o bebé e as 
formas de comunicação são lúdi- 

As brincadeiras 
cosneçsma ainda 
dentro da da 
mãe, quando o eto 
se entretém a brincar 
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Os pais não devem 
Impedir o contacto 
com a tecnologia, 
mas devem lirnitá-lo. 
As crianças devem 
brincar ao ar livre, 
sujar-se, esmurrar-se 

cas. "É através do jogo que são fei-
tas as aprendizagens de coopera-
ção, partilha, das regras", prossegue 
a investigadora. Mesmo antes de 
nascer, o bebé já brinca. "Brinca na 
barriga da mãe e sabe-se, por regis-
tos ecográficos e outros estudos, 
que se entretém. Brinca e utiliza o 
seu próprio corpo para isso", expli-
ca o pediatra Mário Cordeiro. Além 
de ouvirem, "os bebés veem desde 
muito cedo e apercebem-se de al-
guma luminosidade que chega 
através da parede abdominal da 
mãe". Se calhar, "veem sombras 
chinesas e devem divertir-se a vê-
-las", argumenta. 

O pediatra diz: "O brincar com o 
seu corpo, como dos pais e com os 
brinquedos ou com qualquer coisa 
que passe ougue esteja ao seu al-
cance é importante e uma brinca-
deira." Só que os adultos estão tão 
Ocupados que, por vezes, nem re-
param em "como magníficas são as 
Crianças a brincar... e a manipular, 
seduzir e convencer". 

Brincar pode parecer simples, 
mas é uma das atividades mais ela-
boradas. Mário Cordeiro diz que 
"desenvolve a criatividade, o ima-
ginário, a imaginação, a altetnân-
cia, o sentido figurativo e represen-
tativo, e a organização dos gestos, 
das falas e dos cenários". E não exige 
brinquedos. "Os bebés servem-se 
do próprio corpo e brincam com as 
mãos e com os pés. Os mais velhos 
agarram em dois ou três objetos e 
fazem deles o que querem, inven-
tam histórias e ações." 

Brincar, a receita da felicidade 
Beatriz Pereira avisa que "uma 
criança que não brinca é infeliz". 'A 
vida das crianças estará em risco se 
não tiverem espaço e tempo para 
brincar." A investigadora defende 
que "é absolutamente necessário 
que, até aos 6 anos, as crianças te-
nham grandes períodos para brin-
car livremente, sem orientação dos 
professores, e se possível ao ar li- 

vre". Além de estar associado a esti-
los de vida ativos e saudáveis, brin-
car é "essencial para o desenvolvi-
mento integral, onde se destaca o 
desenvolvimento motor, social, 
emocional e cognitivo". 

Quanto mais pequenas são as 
crianças, maior a necessidade de 
brincar. "É preciso que não tenham 
a agenda muito preenchida com 
atividades." Outro entrave são, 
muitas vezes, as tecnologias. "Apa-
recem muitas vezes para dar lugar 
à falta de tempo dos pais para levar 
as crianças para espaços ao ar li-
vre", lamenta a investigadora da 
Universidade do Minho. Não se 
pode impedir que tenham contacto 
com a tecnologia, "mas é essencial 
brincar ao ar livre, o brincar espon-
tâneo, sujar-se, esmurrar-se". Para 
aprender os limites, a criança tem 
de saber até onde pode ir. 

Cultura do "quero tudo, já" 
Brincar é também aprendera lidar 
com sentimentos menos bons. "As 
brincadeiras reais, fantasistas, per-
mitem à criança, desde multo ce-
do, sublimar algumas frustrações 
e aprender a gerir o stress e a con- 

trariedade, o que é fundamental 
nos nossos dias, já que, na nossa 
sociedade, gravitamos muito àvol-
ta do "quero tudo, já!", e qualquer 
obstáculo ou dificuldade é sentida 
como uma agressão do outro, le-
vando a sentimentos de raiva, vio-
lência ou vitimização", afirma Má-
rio Cordeiro. Muitas vezes, a pró-
pria brincadeira serve para "ar-
quitetar situações em que a crian-
ça pretende, afinal, exprimir as 
suas angústias, revelar o que vai na 
alma e dar sinal dos problemas 
que a atormentam". 

Através da brincadeira, defende 
o pediatra, "devemos fazer que se 
promova, nos nossos pequenos 
ecossistemas, culturas de segu-
rança, deafetos, de gestão pacifica 
de conflitos e, antes de mais, uma 
cultura lúdica, de prazer e de brin-
cadeira". Dentro do Homo sapiens 
é preciso recuperar "o Homo lu-
dens, ou seja, durante toda a vida, 
é preciso manter a parte da brinca-
deira e da criatividade (e de ex-
pressão de sentimentos) para que 
a vida seja mais longa, mais tran-
quila e com mais momentos de fe-
licidade". 
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Hoje pode escolher os jardins 
do Palácio de Belém para a brincadeira 

BRINQUE COM... 

LEGOS 
A psicóloga Inês Afonso 

Marques diz que os lagos, bem 
como outros materiais de cons-
trução, permitem trabalhar a mo-
tricidade fina, a criatividade 
e a capacidade de planeamento. 

LIVROS 
> Devem estar ao dispor das 
crianças de todas as idades. São 
oportunidades para desenvolve-
rem a linguagem e o vocabulário. 
Enquanto leem histórias aos fi-
lhos, os pais estão a criar laços 
afetivos. A criança identifica-se 
com as personagens e fala sobre 
situações que vive. 
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DESENHOS E PLASTICINA 
> É importante ter à disposição 
da criança material que lhe per-
mita fazer desenhos. A plasticina 
também ajuda no desenvolvimento, 
pois permite criar livremente 
e estimula a imaginação. 

BAÚ COM DISFARCES 
> Se possível, deve existir 
um baú com roupas, chapéus, 
perucas, para que as crianças 
possam trabalhar a imaginação 
e brincar ao faz-de-conta. 

JOGOS DETABULEIRO 
> Permitem exercitar a atenção, 
o raciocínio e a memória. É uma 
maneira de as crianças aprende-
rem a respeitar regras. Além 
disso, os jogos de tabuleiro são 
uma ótima opção para envolver 
toda a família na brincadeira. 

AR LIVRE 
> Andar de baloiço, jogar à bota, 
passear de bicicleta, subir às ár-
vores ou até rebolar no chão são 
algumas das atividades que as 
crianças podem fazer ao ar livre. 

ENTREVISTA 

"Devemos 
respeitar os ritmos 
das crianças" 

I. Não se sabe se 
Marcelo Rebelo de Sousa 
estará presente, mas há um 
jogo cuja figura central 
é o Presidente da República 

Brincar é de tal forma importante 
e sério que nem a residência oficial 
do Presidente da República passa 
ao lado das comemorações do Dia 
Mundial do Brincar. Experiências 
científicas, construção de brin-
quedos e fantoches, workshops de 
dança e shiatsu são algumas das 
atividades que prometem animar 
os Jardins do Palácio de Belém, 
hoje, entre as 10.00 e as 17.00. 

O Museu da Presidência da Re-
pública decidiu associar-se ao Ins-
tituto de Apoio à Criança (IAC) 
para comemorar o Dia Mundial 
do Brincar, instituído por iniciati-
va da IntemationalToyLibraryAs- 

sociation (ITLA) e comemorado a 
hoje em 40 países. O objetivo é sen-
sibilizar a comunidade para a defe-
sa do direito de brincar, consagra-
do no artigo 31.0  da Convenção so-
bre os Direitos da Criança. 

Em comunicado, o IAC explica 
que o seu Setor da Atividade Lúdi-
ca tem promovido nos últimos 
anos a comemoração deste dia 
junto de escolas, empresas e espa-
ços lúdicos e em 2017 será também 
comemorado nos Jardins do Palá-
cio de Belém, com atividades de 
entrada livre para toda a família 

Para os mais pequenos, há brin-
cadeiras de desenvolvimento in-
fantil e um circuito de brinquedos. 
Dentro dos ateliês, a oferta vai des-
de experiências científicas, monta-
gem de brinquedos reciclados, 
construção de fantoches, jogos tra-
dicionais e desenhos. Se a ideia for 
envolver toda a família, as propos- 

tas passam por massagens, ativida-
des rítmicas e expressivas, work-
shopsde dança e meditação. 

"Onde está... o Presidente Mar-
celor é um dos desafios propostos. 
Há, ainda, jogos de tabuleiro, leitu-
ras de contos, magia, pinturas fa-
ciais, modelagem de balões, que-
bra-cabeças. Ao longo do dia, há 
animação de um programa de rá-
dio ao vivo, marionetas, insufláveis, 
brindes e muitas outras atividades 
que prometem fazer as delicias dos 
mais pequenos. 

()World Play Day nasceu na 8.a  
Conferência Internacional de Lu-
dotecas em Tóquio, em 1999, por 
iniciativa da então presidente da 
International ITLA, Freda Kim. Em 
2001, numa reunião do Board da 
ITLA em Florença, foi definida a 
data do Dia Mundial do Brincar, 
que coincide, desta forma, com o 
dia de aniversário da 

INÊS AFONSO 
MARQUES 

PSICÓLOGA DA 
ÁREA INFANTO-

JUVENIL DA OFICI-
NA DE PSICOLOGIA 

    

Há muita pressão para as 
crianças começarem a ler e a 
escrever numa altura em que 
era suposto dedicarem-se 
mais a brincar? 
Há uma urgência de apressar as 
crianças que pode gerar ansie-
dade. Devemos respeitar os rit-
mos das crianças e o que, do 
ponto de vista até biológico, 
estão preparadas para aprender 
e apreender. Em Portugal, há 
muito a ideia de que quanto 
mais cedo entrar para a primá-
ria e aprender a ler, melhor. Só 
que, muitas vezes, a criança até 
pode estar cognitivamente pre-
parada para aprendera ler, mas 
emocionalmente e socialmente 
não estar. É fundamental que os 
adultos respeitem os ritmos de 
desenvolvimento neurobioló-
gico para se introduzirem novas 
aprendizagens. 
Mas há crianças que mostram 
vontade de aprender a ler 
antes do primeiro ciclo... 
Muitas vezes, são as crianças que 
nos dão pistas se estão disponí-
veis para isso, se têm curiosida-
de e interesse. Obviamente que, 
se uma criança de 5 anos per-
gunta, quer escrever determi-
nadapalavra ou ler alguma coisa, 
não vou dizer que não tem idade. 
Se mostra interesse, vou tentar 
dar uma resposta adequada. Se 
está mais focada noutro tipo de 
brincadeiras, não faz sentido 
mecanizar os processos de 
aprendizagem. 
Que consequências é que essa 
pressão para o sucesso pode 
ter? 
Querendo apressar, estamos mui-
tas vezes a criar frustrações, por-
queprovavelmente acriança não 
está preparada para responder 
na medida que os pais idealizam, 
e gera ansiedade, porque quere-
mos que vão mais depressa do 
que estão preparados para ir. 
Podemos estar a pensara longo 
prazo, porque asociedade é com-
petitiva e tem de se ser o melhor 
para ter um bom emprego, mas, 
do ponto de vista emocional, es-
tamos a deixarsementes—daan-
siedade e frustração—que não vão 
sernadaprodutivas a longo prazo. 
Se os pais estiverem em sintonia 
comacriança, vão peweberquais 
são as necessidades dela. 


