
 

Entrevista com Ir. Veroni Medeiros – 
Diversidade das brincadeiras 

Brincar faz parte da infância e, embora pareça só 
diversão, é o momento em que a criança está se 
desenvolvendo. Sabemos que criança sempre 
procura um jeito de brincar. Para falar sobre o 
assunto, convidamos Ir. Veroni Medeiros Educadora 
e Assistente técnica da Pastoral da Criança.  

Entrevistado(a): Ir. Veroni Medeiros 
Educadora e Assistente técnica da Pastoral da 
Criança. 

Por que toda criança precisa brincar? 

A criança brinca por necessidade, é brincando que 
ela aprende e se desenvolve. A brincadeira é uma 
oportunidade para engatinhar, caminhar, correr, 
pular, gritar e se divertir. É por meio dessas brincadeiras que a criança desde bem 
pequena começa a exercitar o que chamamos de autonomia. 

Como a brincadeira pode estimular os 5 sentidos da 
criança? 

O desenvolvimento dos sentidos começa ainda na barriga da mãe, o bebê 
consegue ouvir e desenvolver o tato ainda antes de nascer. Nos primeiros meses 
de vida percebe sons, cheiros, toca as pessoas e os objetos. As brincadeiras 
estimulam não só os 5 sentidos, mas são muito importantes para o 
desenvolvimento emocional, cognitivo e físico.  

O que a família deve respeitar nas brincadeiras das 
crianças? 

A família deve respeitar a escolha do tipo de brincadeira que a criança quer 
realizar, cada criança tem um ritmo próprio e faz uma escolha pessoal. Também é 



necessário respeitar as diferentes idades, ter o cuidado de deixar a criança 
escolher com o que quer brincar, de que ela quer brincar e também com os 
diferentes tipos de atividades. 

Para valorizar as brincadeiras das crianças são 
necessários brinquedos comprados? 

Pelo contrário, as crianças devem brincar sem brinquedos comprados. Os 
especialistas falam que é preciso oferecer oportunidade para a criança explorar o 
meio ambiente. A criança precisa colocar e sentir os pés no chão, sentir o 
gramado, tocar as árvores, brincar com os animais, muitos objetos da casa 
podem se tornar um excelente brinquedo para as crianças.   

Como o resgate das brincadeiras tradicionais pode ajudar 
no desenvolvimento das crianças? 

O resgate das brincadeiras permite a comparação pelas crianças de brinquedos 
antigos e novos, ampliando o conhecimento e a diversão ensinando a respeitar 
regras e limites. As brincadeiras tradicionais desenvolvem a linguagem a 
criatividade e a imaginação. 

Qual a importância dos pais falarem para as crianças 
sobre as brincadeiras da infância deles? 

Quando os pais contam as histórias de como brincavam ao ar livre, corriam pelas 
praças, como andavam de bicicleta e como se sujavam ao pular nas poças de 
água da chuva deixam nas crianças um sentimento de curiosidade e imaginação, 
ouvir essas histórias faz muita diferença, a criança se sente amada, reforça 
valores de convivência, desenvolve a memória afetiva, cria laços e estabelece 
vínculos. 

Quais são os benefícios para a criança construir junto com 
a família seus próprios brinquedos? 

Construir os brinquedos com as crianças traz muitos benefícios! A presença dos 
pais incentiva e favorece brincadeiras ricas em sorrisos, alegria, valorização dos 
objetos, pensamento  positivo e sobretudo muito amor. 

Quais os cuidados necessários para a criança brincar com 
segurança? 

Primeiro os ambientes de brincadeiras devem ser limpos, seguros e sempre com 
algum adulto por perto para dar atenção, a família sempre deve estar atenta com 
os perigos da casa como: tomadas elétricas, escadas, os fios de ferro de passar 
roupa são perigosos porque o bebê pode alcançá-los, é preciso guardar 
produtos de limpeza e remédios bem fechados e em  local que o bebê não 



possa alcançar, a hora do banho também é uma hora de brincadeira, mas o bebê 
nunca pode ficar sozinho mesmo que seja por um minuto, o risco de queda e 
afogamento é grande.  

Como a Pastoral da Criança contribui para que a criança 
brinque mais? 

A Pastoral da criança orienta as famílias através da visita domiciliar e na 
celebração da vida, incentivando que os pais aproveitem as oportunidades para 
brincarem com suas crianças. A Pastoral também desenvolve a ação brinquedos 
e brincadeiras na comunidade, uma ação bem diversificada que valoriza a 
importância dos  pais  brincarem com suas crianças. 

Entrevistada: Ir. Veneranda da Silva Alencar  
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança 

Qual é a importância de promover a diversidade das 
brincadeiras para as crianças? 

Há um ditado que diz: "Toda rotina cansa". E isso vale também para as crianças, 
então  é muito bom que as brincadeiras sejam variadas , seguras, criativas  e que 
respeitem cada fase em que a criança está. Cada criança tem seu jeito próprio de 
se desenvolver e crescer, os líderes da Pastoral da Criança compreendem isso e 
por este motivo são tão criativos e alegres nos momentos de brincar com as 
crianças. 
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