
Qual foi o primeiro brinquedo  
que os homens inventaram?

Pedro Moreira, 7 anos
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Mas que pergunta difícil! Como é que vamos conseguir 
descobrir qual foi o primeiro brinquedo que foi inventado? 
E quando? E onde? Se calhar, não vamos conseguir, 

mas podemos tentar.
De acordo com alguns especialistas – historiadores, 

arqueólogos e antropólogos –, o primeiro e mais 
antigo brinquedo terá sido um... pau. Se, hoje, 

todas as crianças brincam com paus e com pedras, 
porque não terá sido assim no passado? Mas 
isso não pode provar-se.

Não se sabe qual foi o primeiro brinquedo, mas já se 
descobriram alguns de há muito tempo. Os mais 

antigos apareceram na cidade de Ur, na Suméria, e 
pareciam bolas e bonecos de barro, feitos há 3500 anos. 

Na Europa, em Itália, foi descoberta uma pedra 
gravada, que parecia uma cabeça de boneca, 
com 3000 anos. E, na Bulgária, descobriu-se uma 
escultura de metal que parece uma cegonha, 

mais ou menos com a mesma antiguidade. Há 
ainda registos de um jogo, jogado por crianças no 

Egito, que consistia em atirar uma pedra ao ar e 
tentar apanhar pequenos pedaços de barro antes 
de a pedra cair. Quem sabe se não terá sido o pri-

meiro jogo?!
De qualquer forma, estes utensílios mostram como 

as brincadeiras sempre estiveram presentes na vida das crianças.  
Primeiro, com pedras e paus; depois, com bonecos de barro e metal; 
até hoje, com livros, jogos, consolas, tablets... Tanta coisa! 

Mas que nunca se perca a imaginação e o convívio das 
brincadeiras em grupo.

HISTÓRIAS
HISTÓRIAS

DA BÍBLIA
DA BÍBLIA

Génesis 6:5-22; 7:1-10

Noé era muito amigo de Deus. Por isso, um dia, Deus 
disse-lhe:

– Noé, os homens são tão maus que eu vou enviar 
um grande dilúvio, de modo a cobrir com água toda a Terra. Constrói um barco 
enorme, para que tu e a tua família se salvem. Tem de ser suficientemente grande 
para nele caberem também muitos animais!

Noé, seguindo as instruções de 
Deus, fez um barco mesmo muito 
grande, com três andares! Precisou 
da ajuda dos seus filhos, Sem, Cão 
e Jafé.

Primeiro, tiveram de derrubar 
imensas árvores. Depois, serraram 
tábuas e uniram- 
-nas umas às outras. Quando 
o barco estava quase pronto, 
passaram uma espécie de alcatrão 
por dentro e por fora, para que 
ele se tornasse impermeável 
e flutuasse com segurança. 
Arrumaram a comida nos 
respetivos sítios e tudo ficou como 
Deus tinha indicado. 

Entretanto, Noé alertava as 
pessoas para o que ia acontecer, 
pedia-lhes que se arrependessem, 
mas elas simplesmente troçavam 
dele. Ninguém estava interessado 
nas coisas de Deus.

A certa altura, ouve-se dizer:
– Olhem, são leões! E elefantes! E macacos, patos, coelhos...
Muitos animais iam chegando, aos pares, e dirigiam-se à arca, onde entravam 

calmamente.
– Como é que vocês conseguem que eles façam isto? – perguntou alguém.
– É Deus que os está a encaminhar! – explicou Noé. 
Na Bíblia diz que mais ninguém quis entrar no barco. Quando Noé, a sua mulher, 

os filhos e as noras já estavam dentro da arca, Deus ordenou a um anjo que 
fechasse a porta. E, sete dias depois, começou realmente a chover. 
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