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Brincar é a melhor forma de aprender diversas matérias, desenvolver inúmeras
aptidões e até controlar alguns distúrbios.
Por Lou de Olivier
Parece brincadeira mas a afirmação que farei a seguir é séria. Brincar é a melhor forma de
aprender diversas matérias, desenvolver inúmeras aptidões e até controlar alguns distúrbios.
E a afirmação aprofunda-se para salientar que uma criança que não brinca pode até desenvolver
algum distúrbio e o próprio fato de não brincar pode acusar um distúrbio.
Complexo? Talvez, porém muito verdadeiro.
E a base de uma nova ferramenta de atuação que desenvolvi há mais de dez anos e que sempre
trouxe excelentes resultados tanto em clinicas quanto em escolas.
E pode-se ir além da infância, na verdade, o ato de brincar pode e deve acompanhar o individuo
por toda a sua vida.
Obviamente, deve-se adaptar as brincadeiras para cada faixa etária. Mas, seja qual for a idade,
o ato de brincar estimula muitos canais de aprendizagem e desenvolvimento.
E é um poderoso auxiliar no controle de diversos distúrbios.
Na criança, especificamente, é possível desenvolver-se desde percepções visual, auditiva e tátil
até a própria aprendizagem e, em caso de haver algum distúrbio, é possível detectá-lo e até
tratá-lo com o auxilio de brinquedos e brincadeiras
Há uma grande diferença entre brinquedo e brincar e, dentro deste assunto, a brinquedoteca
vem somar um terceiro item importantíssimo.
Desde a montagem até o uso correto de cada brinquedo ou instrumento, tudo deve ser bem
elaborado e definido para que se consiga os melhores e mais rápidos resultados.
É preciso também entender e saber desenvolver cada brincadeira de acordo com faixa etária e
necessidade de cada criança ou grupo de crianças.
E, no caso de se alfabetizar uma criança (ou grupo de crianças) há varias forma de adaptar-se a
brincadeira tornando o período de alfabetização prazeroso e produtivo.
Para isso, obviamente, é preciso um bom treinamento do profissional de saúde ou professor (ou
mesmo pai que queria ajudar seu filho a desenvolver-se satisfatoriamente) e, pensando nisso,
elaborei um curso (totalmente on-line e pode ser feito nas horas vagas) “Brinquedoteca aliada à
aprendizagem” que ensina passo a passo a montagem de uma brinquedoteca, as diversas
formas de utilizá-la, funções do brinquedo, do brincar e da brinquedoteca, como ensinar
matemática ou alfabetizar com brinquedos, como desenvolver as diversas inteligências por
intermédio dos brinquedos, e diversos outros tópicos que contribuirão para o aprimoramento
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dos participantes, tornando-os aptos a comandar uma brinquedoteca e aliá-la à aprendizagem e
detecção de problemas ou distúrbios de aprendizagem.
Para mais informação sobre este curso, visite o link:
http://www.aprendaki.net/moodle/mod/resource/view.php?id=551
Conheça o recente lançamento de Lou de Olivier, "Distúrbios familiares", porque família de
margarina só tem na TV.
E continua o sucesso dos livros: Psicopedagogia e Arteterapia (técnicas para escolas e clinicas)
e Distúrbios de aprendizagem e de comportamento (um guia/dicionário com sintomas e
tratamentos dos principais distúrbios) Já a venda nas melhores livrarias.
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