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RESUMO 

Pinto, P. S. P. (2015). Pequenos cidadãos: ações e concepções de crianças sobre o 
brincar em espaços públicos. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Salvador (207 p.).  

 

Esta tese teve como objetivo investigar e analisar ações e concepções de crianças a 
respeito dos espaços públicos onde brincam e mediar interlocuções entre um grupo de 
brincantes e o gestor do espaço. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, analítico 
e de intervenção, onde foi utilizada a metodologia de investigação participativa com 
crianças entre 2 e 11 anos, moradoras de Salvador (Bahia, Brasil), em três etapas. Na 
primeira etapa dialogou-se com vinte e oito crianças residentes em diferentes bairros, 
investigando-se suas ações e concepções individuais sobre os espaços públicos onde 
brincavam. Na segunda, um grupo de quatro crianças brincantes e residentes em um 
bairro popular participou do estudo, a fim de se compreender suas brincadeiras, 
concepções e propostas coletivas de melhoria para o espaço/locais públicos. Na terceira 
realizou-se a mediação entre um grupo de sete crianças que brincavam juntas em um 
loteamento fechado de casas de renda média/alta, onde o acesso é restrito, porém os 
espaços coletivos são públicos, com o Presidente da Associação, através da elaboração e 
apresentação, em conjunto com as crianças, de um documento que continha as suas 
solicitações. Utilizou-se como instrumentos entrevistas individuais e coletivas, 
confecção de desenhos, maquetes e fotografias. Os dados foram analisados 
qualitativamente. Os pais assinaram um Termo de Consentimento Livre e Informado e 
as crianças um Termo de Assentimento. O projeto foi aprovado por um Comitê de Ética 
direcionado pela Plataforma Brasil. Os resultados indicaram que as crianças brincavam 
em áreas não planejadas e planejadas para elas, com predominância de brincadeiras nas 
ruas perto de suas residências. Nestes locais houve maior diversidade das brincadeiras 
do que nos parquinhos e menor presença de supervisão. Aquelas moradoras em 
condomínio ou loteamento fechado e prédios pouco mencionaram brincar em espaços 
públicos. As crianças apresentaram uso criativo dos espaços e dos equipamentos onde 
brincavam, demonstrando apropriação. O que não gostavam nestes espaços eram 
principalmente as ameaças físicas ou sociais, sendo que as últimas apenas apareceram 
nos bairros populares. Foram sugeridas mudanças naquilo que não gostavam em seus 
bairros ou o acréscimo de brinquedos e áreas de brincadeiras. As propostas do grupo de 
brincantes foram mais elaboradas e focadas na realidade da comunidade, abordando 
questões coletivas e não individuais e as interlocuções entre o grupo de crianças do 
loteamento fechado e o gestor demonstraram o potencial das mesmas para tratarem dos 
assuntos que lhes dizem respeito. A utilização de recursos gráficos em conjunto com as 
falas possibilitou uma maior expressão dos participantes. Pretende-se com este estudo 
contribuir para reflexões acerca da capacidade das crianças em opinarem e sugerirem 
sobre os espaços públicos onde frequentam, interagirem com os mesmos de forma ativa 
e serem consideradas e tratadas como atores sociais e cidadãos.  

Palavras-chave: brincadeiras; crianças; espaços públicos; cidadania. 
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ABSTRACT 

Pinto, P. S. P. (2015). Little Citizens: Children’s actions and conceptions concerning 
playing in public spaces. Doctorate thesis, Institute of Psychology, Federal University of 
Bahia (UFBA), Salvador, Bahia, Brazil (207 p.). 

 

This thesis was aimed at investigating and analyzing children’s actions and conceptions 
concerning the public spaces where they play as well as mediating interlocutions 
between a group of child players and the space manager. This exploratory, descriptive, 
analytical and interventional three-stage study used a participatory research 
methodology with two-to-eleven-year-old children dwelling in Salvador (Bahia, Brazil). 
The first stage consisted of dialogues with twenty-eight children dwelling in different 
neighborhoods in order to investigate their individual actions and conceptions 
concerning the public spaces where they played. In the second stage, a group of four 
child players dwelling in a low-income neighborhood were engaged in the study in 
order to understand their play activities, conceptions and collective proposals towards 
improving the public spaces/places. In the third stage, mediation was carried out 
between, on the one hand, a group of seven children playing together in an upper middle 
class residential development where the access is restricted to residents but the 
collective spaces are public, and, on the other hand, the Association President: Together 
with the children a document with their claims was produced and presented. Research 
tools included individual and group interviews, the creation of drawings and scale 
models, and photographs. Data were analyzed qualitatively. All parents signed a Free 
Informed Consent Form and the children, an Agreement Form. The project was 
approved by an Ethics Committee referred by “Plataforma Brasil”. Results showed that 
although the children played in both areas designed and not designed for child 
recreation, they predominantly played in the streets near their households. In such 
places there was more diversity of play activities than in the collective playgrounds and 
less adult supervision. Those dwelling in buildings, condos or other residential 
developments with residents-only access seldom mentioned playing in public spaces. 
The children were shown to use and appropriate the spaces and facilities where they 
played in a creative way and reported disliking the physical or social threats found 
there, although the social threats were only reported by those dwelling in low-come 
neighborhoods. They suggested either changes in what they disliked in their 
neighborhoods or the addition of playing equipment and playgrounds. The proposals 
presented by the group of child players were more elaborate and focused on the reality 
of their community by approaching collective rather than individual issues, and the 
interlocutions between those from the upper middle class residential development and 
its management showed the children’s potential to deal with the issues concerning them. 
The use of graphic resources together with their speeches allowed for the participants’ 
fuller expression. This study intends to contribute to the discussion on both the 
children’s ability to form opinions and make suggestions concerning the public spaces 
they use and to interact actively with such spaces and also on their being regarded and 
treated as social actors and citizens. 

Key words: play activities; children; public spaces; citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo teve como propósito investigar e analisar ações e concepções de crianças a 

respeito dos espaços públicos onde brincam, através de metodologias participativas e 

mediar interlocuções entre um grupo de crianças brincantes e o gestor do espaço 

público. A escolha deste tema se iniciou a partir da observação de como na atualidade as 

crianças se comportam utilizando esses espaços. Percebe-se que, em geral, aquelas 

moradoras de condomínios fechados, onde há opções de entretenimento e lazer, como 

os playgrounds, detentoras de um melhor poder aquisitivo, não têm o hábito de brincar 

nos espaços públicos abertos, já crianças moradoras de bairros mais populares 

costumam ainda ocupar as ruas, escadas, travessas, largos, praças ou parquinhos 

públicos em suas brincadeiras, mesmo que com uma menor frequência do que há 

algumas décadas atrás. Variáveis como idade e gênero da criança, distância destes locais 

com relação à sua residência, configurações socioculturais, condições de acessibilidade, 

segurança e atratividade dos espaços podem ter relação com estes comportamentos. 

 

O projeto se solidificou a partir da minha entrada no grupo de pesquisa "Brincadeiras e 

contextos culturais", coordenado pela profª Draª Ilka Bichara, no Programa de Pós-

graduação em Psicologia da UFBA, quando surgiu a necessidade de se ouvir as crianças 

a respeito desta temática, de se elaborar um projeto de investigação participativa e foi 

amadurecida a noção de que, apesar da existência de uma estrutura planejada para 

criança no ambiente urbano, ela atribui sentido ao se apropriar destes espaços, 

escolhendo seus locais de brincadeiras em qualquer contexto. 

 

O brincar é um comportamento importante para a interação da criança com o meio 

(Pellegrini & Smith, 1998), considerando-se juridicamente como criança a pessoa com 

idade entre zero e doze anos incompletos, com aspectos do desenvolvimento e direitos 

específicos na população (BRASIL, 1999). Pesquisadores ressaltam o relevante papel 

da brincadeira para o desenvolvimento físico (motricidade fina e global, vigor físico e 

destreza), emocional (a criança se conhece melhor e conhece ao outro, trabalha suas 

ansiedades, angústias e agressividade, entre outras), cognitivo (concentração, 

desenvolvimento da lógica e linguagem) e social da criança (resolve conflitos, interage 

com outros, vivencia regras, entre outras) (Johnson, Christie & Yawkey, 1999; Hansen, 
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Macarini, Martins, Wanderlind & Vieira, 2007). Trata-se de um fenômeno de suma 

importância neste ciclo de vida e que tem sido valorizado como um dos 

comportamentos que precisa ser estimulado ao longo da infância, que por sua vez é um 

conceito que varia no tempo e espaço (Vasconcellos, 2007), por ser fruto de uma 

construção histórica (Sarmento, 2007). Ser criança não significa ter infância. Viver a 

infância é ter as suas especificidades de desenvolvimento respeitadas e valorizadas, 

“superando a visão tradicional de simples etapa da vida” (Vasconcellos, 2007, p.10). 

 

Em um contexto de brincadeiras, as interações infantis tendem a ocorrer de maneira 

mais intensiva, sendo reconhecidas como motivações primárias. Brincadeira e 

desenvolvimento social estão organizados com um duplo sentido, o ambiente social 

possibilita que a criança brinque com seus pares e, por outro lado, através da brincadeira 

a criança adquire habilidades e conhecimentos sociais (Pontes & Izar, 2005).  

 

Com o surgimento das discussões sobre contextos de desenvolvimento passou-se a 

considerar o espaço das brincadeiras como bastante relevante para a investigação do 

fenômeno do brincar, considerando aspectos físicos e culturais (Bichara, Fiaes, 

Marques, Brito & Seixas, 2006). Entende-se por contexto o "ambiente por excelência" 

do ser humano, já que é nele que passam os momentos mais importantes da vida, 

desenvolvendo habilidades intelectuais e sociais (Kobarg, Kuhnen & Vieira, 2008, 

p.89). O contexto abrange não apenas o espaço físico, mas também o espaço de 

interações, onde fatores sociais, culturais e individuais têm relevância e participação 

ativa (Lordelo, 2002). 

 

No que se refere ao espaço físico, pode-se dizer que a configuração do mesmo pode 

tanto favorecer quanto impedir a sua exploração, o contato com outras crianças, 

determinados tipos de brincadeiras e, portanto, o desenvolvimento (Johnson et al., 1999; 

Bichara, Lordello, Carvalho & Otta, 2009; Cotrim & Bichara, 2013; S. Gomes, 2013). 

Tipos de brinquedos, quantidade de espaço disponível por criança, áreas de brincar, 

arranjo espacial - se aberto ou compartilhado - e existência de áreas que se inter-

relacionam são citados pelas pesquisas como fatores importantes (Jonhson et al., 1999; 

S. Gomes, 2013), considerando que as crianças se adequam e ressignificam estes 

espaços.  
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De acordo com Tuan (1983) pode-se diferenciar espaço de lugar. O espaço, mais 

abstrato, pode-se transformar em lugar, na medida em que seja conhecido e que a ele se 

atribua um valor. É no lugar em que a criança tem condições de viver sua identidade de 

infância, brincar, interagir com os amigos, entre outros comportamentos típicos deste 

ciclo de vida (Lopes, 2007). Tal concepção é também proposta por Rasmussen (2004, 

p.155), que ainda acrescenta que existem lugares para crianças (places for children), 

que são os espaços planejados pelos adultos para as crianças e lugares de crianças 

(Children´s places), que são os espaços os quais elas se apropriam, atribuindo seu 

próprio significado. Segundo o autor, há muitos lugares em espaços infantis que têm um 

significado subjetivo conhecido apenas pela criança. 

 

Os espaços públicos são importantes contextos para brincadeiras e apesar de serem 

vistos por grande parte da população como locais perigosos e inadequados para as 

crianças, devido à presença de carros e a violência urbana, podem ser contextos 

propícios para que as mesmas exerçam a capacidade de apropriação e transmissão de 

práticas culturais (C. Oliveira, 2004; Santos & Bichara, 2005; Silva, Monteiro, Pontes, 

Magalhães & Silva, 2012).  

 

A rua é o espaço público que a criança se depara ao sair dos espaços privados, é um 

espaço aberto e dinâmico em que todos se encontram e um elemento estruturador da 

cidade (C. Oliveira, 2004). Em pequenas cidades ou bairros periféricos de médias e 

grandes cidades de países em desenvolvimento ainda é possível encontrar muitas 

crianças brincando nas ruas (C. Oliveira, 2004; Silva, Pontes, Silva, Magalhães & 

Bichara, 2006; Bittencourt, 2010; Santos & Dias, 2010), apesar da maior escassez 

quando comparado a quatro ou cinco décadas atrás (C. Oliveira, 2004). Para muitos as 

ruas deixaram de ser pontos de encontro e passaram a ser locais de passagem 

despersonalizados. 

 

C. Oliveira (2004) faz uma distinção entre as crianças que caminham pelas ruas e 

aquelas para as quais a rua é apenas uma via de circulação. As primeiras fazem parte de 

uma população de mais baixa-renda cujas habitações possuem pouco espaço interno e a 

criança precisa brincar nos espaços externos. No caso destas crianças, ainda há um 

desfrute da possibilidade de circular de uma forma mais livre, de brincar nas ruas com 
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crianças de diferente faixa-etárias e circular por todos os cantos de seu bairro, que são 

bastante disputados entre crianças e adultos. Existe este padrão de comportamento 

apesar da inadequação das ruas e vielas para a presença de crianças e dos poucos 

parques, praças e parquinhos distribuídos nestes contextos (Bittencourt, 2010). 

 

Para aquelas cuja rua é apenas uma via de circulação, não existe um contato próximo 

com a mesma, pois estas circulam geralmente em seus automóveis, indo de suas casas 

para a escola, shoppings, clubes ou demais locais de convivência, ou seja, de um espaço 

privado para outro espaço privado. Conhecem seu bairro geralmente através das janelas 

dos automóveis, casas ou apartamentos, não possuindo uma visão integrada do mesmo, 

bem como uma vivência ampla de casa espaço-privado e rua espaço-público (C. 

Oliveira, 2004). Estas crianças se encontram cada vez mais confinadas nas escolas ou 

outros locais especializados, em suas casas, prédios ou condomínios (Bittencourt, 2010; 

Sarmento, 2002, 2005). 

 

Discute-se que com o processo de verticalização das cidades e com o surgimento dos 

condomínios fechados, que se deu aproximadamente na década de 1970 com grande 

expansão há cerca de quinze anos no Brasil, as atividades de lazer em espaços públicos 

externos, que antes eram exercidas em praças, parques ou mesmo nas ruas, passaram a 

ser feitas também nas áreas de uso coletivo das residências (C. Lima, 2007; Quadros, 

2008). Este tipo de moradia existe em bairros de diferentes níveis socioeconômicos, 

desde os mais populares, que abrigam programas do governo Federal, tal como Minha 

casa, minha vida, também chamados de conjuntos residenciais, até os bairros 

socioeconomicamente mais favorecidos, com condomínios de alto luxo. Quanto maior o 

poder aquisitivo do imóvel, maiores são os atrativos e infraestrutura para o morador, tais 

como serviços sofisticados de segurança, lazer e entretenimento para todas as faixa-

etárias (D’Ottaviano, 2006; Quadros, 2008; Pinheiro, 2011).  

 

Para as crianças, são oferecidos desde os tradicionais playgrounds, quadras ou campos 

de futebol e piscinas, até os salões de jogos, quadras poliesportivas, lan houses, salas de 

cinema, espaços de conveniência e brinquedotecas. Em contrapartida aos benefícios e 

atrativos que estes espaços podem oferecer, tais como a possibilidade de brincarem em 

locais seguros, com a ausência de carros e pessoas ameaçadoras e um espaço de lazer 
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planejado, verifica-se que estas crianças passam a conviver em geral com apenas um 

tipo de grupo social em sua vizinhança, perdendo assim a oportunidade de conhecer e 

formar uma opinião sobre como pensam, agem e vivem as crianças de outros grupos 

sociais, o que poderia ser visto como um dos benefícios que os espaços públicos 

oportunizam. Poucos são aqueles que pelo menos vivenciam as diversidades sociais na 

escola.  

 

O aumento acentuado do número de condomínios fechados no Brasil tem sido 

relacionado às transformações sociais, econômicas e políticas no país, dentre elas o 

aumento da violência e criminalidade urbana, decadência dos espaços públicos e dos 

centros urbanos, deficiência dos serviços públicos, entre outras (Quadros, 2008). De 

acordo com D’ Ottaviano (2006), pode-se identificar duas principais motivações para a 

escolha desse tipo de moradia: a principal é a segurança e, a secundária, é a 

possibilidade de vivenciar uma forma antiga de apropriação do espaço (os moradores 

utilizando as áreas coletivas dos condomínios da mesma forma como antes utilizavam 

as ruas e as áreas públicas da cidade). Tais transformações levaram a alterações na 

relação entre o público e o privado, já que os espaços de convívio foram sendo 

privatizados, contribuindo para a desvalorização e diminuição dos espaços públicos 

abertos (Quadros, 2008). 

 

Existem diferentes formas e tipologias de condomínios fechados, conforme o tipo de 

uso, de construção, de porte, da localização no espaço urbano, entre outros aspectos, 

sendo que há uma diferença entre loteamentos fechados e condomínios fechados, 

horizontais ou verticais, que são tratados cotidianamente da mesma forma. Enquanto 

que os loteamentos fechados são administrados por uma Associação de Moradores e 

pelo Poder público, já que sua infraestrutura é pública (vias, ruas, praças, áreas 

institucionais, áreas verdes) e o controle do acesso existe, porém é ilegal, as áreas de uso 

comum dos condomínios fechados são bens particulares, geridas por um síndico e o 

acesso às mesmas é restrito (Pinheiro, 2011). Tais lugares podem ser considerados como 

semiprivados ou semipúblicos, pois, apesar de serem privados, são “acessíveis” ao 

público, desde que estes tenham condições de frequentá-los (Ferreira & Marques, 2000).  
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Assim, fica claro que existem diferentes possibilidades de relações entre os indivíduos e 

os espaços públicos de uma grande cidade, e que as condições oferecidas atualmente 

tanto pelos condomínios quanto pelos loteamentos fechados, têm atraído uma parcela da 

população que apresenta condições econômicas ou oportunidade de arcar com os custos 

e benefícios que estes empreendimentos oferecem, com uma proposta de deixar de fora 

dos muros e portões uma série de problemas urbanos. 

 

Na década de 1970 também surgiram os shoppings centers nas grandes e médias cidades 

do Brasil, que tem atraído pessoas de todas as idades e níveis socioeconômicos, devido 

ao apelo ao consumo, em um ambiente aparentemente seguro (C. Lima, 2007; Serpa, 

2008). Apesar da escolha de uma grande parcela da população em frequentá-los como 

opção de lazer e entretenimento, não é um espaço público, e, por isso, podem ser vistas 

formas de segregação. Observa-se a presença de sinais invisíveis que dificultam a troca 

entre pessoas de níveis sociais diferentes tanto nas lojas como nas áreas de uso coletivo, 

bem como impedem a circulação de determinados indivíduos, tais como aqueles que se 

encontram em situação de risco (C. Oliveira, 2004), o que inclui as crianças. Ferreira e 

Marques (2000) indicam que nestes casos há um processo de publicização de uso de um 

local privado, porém com acesso restrito. 

 

Observa-se a influência de diferentes fatores histórico-culturais dentro do processo de 

urbanização das cidades, que contribuíram para a relação que as crianças estabelecem 

atualmente com os espaços públicos. Todas as crianças prezam brincar em lugares 

abertos, entretanto, qual local aberto será escolhido depende da qualidade do que lhe é 

ofertado e de fatores como a acessibilidade. Aquelas que têm a oportunidade de brincar 

nos condomínios fechados ou mesmo em seus edifícios com outras crianças, em 

segurança, assim o fazem e pouco tem frequentado os espaços públicos para brincar. 

Aquelas que não têm esta oportunidade continuam brincando nas ruas e/ou nos demais 

espaços públicos abertos disponíveis, mesmo com a presença de veículos e da violência 

urbana, apesar do receio dos seus pais e delas mesmas. Os parques e praças, que são 

locais protegidos da movimentação de veículos, mesmo assim são menos frequentados 

na contemporaneidade pelas crianças devido à violência e também muitas vezes à 

inadequação, falta de investimento e cuidados ao espaço, ou pela ausência e má 

distribuição dos mesmos pelos bairros da cidade.  
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Apesar do conhecimento a respeito destes fatos e sobre a importância de tais espaços 

para o desenvolvimento infantil, principalmente por gerar oportunidade de convivência 

e trocas sociais entre as crianças e com a natureza (C. Oliveira, 2004), pouco tem sido 

feito para a modificação deste quadro. Em Salvador-Bahia, a partir da segunda metade 

da década de 1990 iniciou-se um programa de criação e requalificação de parques e 

jardins públicos, com o apoio de empresas privadas. Tal programa está baseado em 

ideologias emergentes em grandes cidades do mundo, tais como aquelas que valorizam 

a imagem e a atratividade das cidades, entretanto, também refletem o aumento das 

desigualdades entre ricos e pobres nas cidades emergentes, já que é notório que tais 

programas não atendem às áreas periféricas e populares da cidade, gerando um 

benefício do espaço público para poucos e uma discriminação de uma parcela dos 

cidadãos que justamente apresentam mais dificuldade de deslocamento e falta de opções 

de lazer (Serpa, 2008). 

 

M. Gomes (2010) discute que os parques urbanos deveriam ser locais de uso coletivo, 

entretanto isto não tem ocorrido, seja devido à sua localização não ser acessível à 

maioria da população, ou seja, porque são implantados meramente com um objetivo de 

valorização imobiliária ou turística.  Assim, os espaços públicos acabam por se tornar 

meios de controle social, principalmente das novas classes médias, que é para quem se 

direciona as políticas públicas que visam à ampliação do consumo e a valorização do 

solo urbano nos locais onde tais políticas são aplicadas.  

 

Em alguns parques existem restaurantes, bares, feiras de artesanato, barracas para 

locação de bicicletas e aluguel de brinquedos, tal como pula-pula, cama elástica e 

carrinhos motorizados. Estes equipamentos funcionam como um grande atrativo para o 

local, apesar da beleza natural atrair fortemente a população. Os parquinhos infantis ali 

localizados são frequentados pelas crianças, mas muitas preferem os brinquedos 

alugados em detrimento dos equipamentos públicos, que não tem manutenção ou 

simplesmente não tem os atrativos suficientes para mantê-las interessadas por muito 

tempo (M. Gomes, 2010). Segundo Silva (2004), esta tem sido uma prática constante 

nas zonas urbanas, principalmente em países em desenvolvimento, onde terrenos ou 

espaços públicos têm sido apropriados informalmente pelo setor privado por serem 

considerados um espaço a ser conquistado.  
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As praças da cidade, com menos atrativos de consumo e lazer que os parques, ainda são 

pouco frequentadas, apesar de serem adotadas por empresas, principalmente nos bairros 

mais nobres e turísticos da cidade. Muitas destas praças ao serem requalificadas ou 

inauguradas implantaram parquinhos infantis, com equipamentos de lazer para as 

crianças, mas ainda é considerada pequena a sua utilização em alguns bairros (Serpa, 

2008). Muitos parquinhos apresentam problemas com a segurança dos equipamentos e 

do espaço, falta de manutenção e de regulação para diferentes idades, pesos e alturas das 

crianças ou mesmo inadequação no acesso ao local e aos equipamentos, como por 

exemplo, os parquinhos que são implantados nos canteiros de Avenidas Centrais. Tais 

espaços, além de serem longe das residências das crianças, tem um acesso restrito 

devido a circulação de veículos, o que dificulta a utilização livremente pelas crianças. 

Torna-se relevante salientar que os espaços públicos são bens comuns pelos quais cada 

cidadão deveria ser corresponsável. É notório que a comunidade não os protege 

suficientemente, não os utilizando, não tomando posse deles e não reclamando os seus 

direitos (C. Oliveira, 2004). 

 

Existem poucos estudos científicos no Brasil que já se dedicaram a estudar sobre como 

as crianças utilizam os espaços públicos na contemporaneidade, considerando as 

diferenças de origem social (C. Oliveira, 2004; Bittencourt, 2010). Diante deste quadro 

questiona-se como as crianças utilizam os espaços públicos para brincar? Existem 

diferenças na ocupação e na percepção de crianças de diferentes níveis 

socioeconômicos com relação a estes espaços? Que tipo de espaços/locais estas 

crianças têm utilizado para brincar: espaços públicos, tais como as ruas, parques e 

praças ou privados, tais como os playgrounds dos condomínios? 

 

Outra questão importante que foi investigada nesta pesquisa é a capacidade de 

apropriação e significação que cada criança oferece a estes espaços, concebendo-os 

como lugares de crianças (Tuan, 2000; Rasmussen, 2004). Pesquisas indicam que 

quando brincam em espaços planejados ou não para crianças elas têm condições de 

modificar os mesmos, oferecendo significado e os recriando na medida em que se 

apropriam deles (Rasmussen, 2004; Vygotsky, 2000; Bichara et al, 2006). As crianças 

utilizam os equipamentos oferecidos nos parquinhos de uma maneira diferente da sua 

função original, tal como subir na escorregadeira ao invés de descer, brincam em locais 
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informais de brincadeiras diversas, tais como subir em árvores, utilizar o portão de casas 

como gol, brincar de esconde-esconde entre os carros, e mesmo que haja uma tendência 

atual de deslocar as crianças para locais cada vez mais seguros e planejados nos centros 

urbanos, as mesmas sempre resistem a esta tendência, com uma preferência pela 

autodeterminação e pela brincadeira espontânea perto de casa e em lugares informais 

(Bartlett, 2002).  

 

Tais questões foram investigadas a partir de uma metodologia participativa, com o foco 

na criança como ator social, buscando conhecê-las através do que elas mesmo 

expressavam. Sabe-se do seu potencial como sujeitos de construção social, com 

capacidade de contribuírem nas decisões que impactam em suas vidas e de modificarem 

o ambiente além de serem modificadas por ele (Terrible, 2000; Elsey, 2004; Karsten & 

Vliet, 2006; Veitch, Salmon & Ball, 2007; Kobarg et al., 2008; Castonguay & Jutras, 

2009). Tal capacidade foi incluída como um direito na Convenção dos direitos das 

Crianças, promovido pela Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), 

em 1989, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, no Brasil (BRASIL, 

1999), entre outros países. Estas normativas não apenas enfatizam a sobrevivência e 

proteção da criança como também os seus direitos em serem aceitas e de serem ouvidas 

quanto a questões que lhes dizem respeito (Bartlett, 2002; Chawla, 2002; Frota, 2007; 

Otenio, Otenio & Mariano, 2008).  

 

Após este momento, alguns projetos foram criados em diversos países, tal como o 

projeto “Cidades Amigas das Crianças”, proposto pela UNICEF - Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Riggio, 2002), e o Projeto de pesquisa “Crescendo nas cidades” 

(Chawla, 2002), que tem o propósito de ouvir as crianças. Entretanto a maioria delas 

nunca foi ouvida por adultos a respeito da sua opinião quanto ao que gostariam que 

existisse em sua comunidade e estas desacreditam que um dia serão consultadas (Elsey, 

2004). Mesmo quando são ouvidas, raramente podem fazer alterações por conta própria 

(Kruger & Chawla, 2002). Apesar das crianças reconhecerem que suas próprias ideias e 

expectativas muitas vezes não sejam realistas, estas sentem que na verdade suas 

contribuições não têm sido levadas a sério pelos adultos (Corsi, 2002). 
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Pesquisas que utilizam investigação participativa com crianças, através de métodos 

como as interlocuções, entrevistas e técnicas gráficas ainda são pouco exploradas na 

literatura (Soares, 2006). Desta forma, questiona-se ainda quais as opiniões e sugestões 

das crianças a respeito das áreas públicas em que brincam? Como gostariam que 

fossem estruturadas para suas brincadeiras? As crianças têm sido ouvidas pelos 

gestores públicos com relação a esta demanda, as considerando como cidadãs? Como 

são elaboradas estas propostas por um grupo de crianças que brincam juntas? É 

possível que estas propostas sejam sistematizadas e apresentadas para os gestores do 

espaço onde brincam? 

 

De acordo com Sarmento, Soares & Tomás (2007) é necessário que as crianças sejam 

estimuladas a participar ativamente e se apoderar da cidade, ocupando os seus espaços e 

com a possibilidade de discutir e tomar decisões sobre a cidade, que é feita para todos. 

Na contemporaneidade estas encontram-se afastadas de espaços influentes da vida 

social tal como a participação da vida política, gerando uma restrição aos direitos 

políticos em grande parte das sociedades por sua invisibilidade em tal cenário. A 

interação com a cidade e com os espaços públicos forma a criança cidadã. Como ensiná-

las a respeitar e cuidar destes lugares, cumprir regras e exercer a cidadania se elas não 

se apropriarem dos mesmos? (C. Oliveira, 2004)  

 

Trata-se de um tema de grande relevância social, por ser ainda pouco discutido na 

atualidade, bem como na literatura científica. Uma grande parte das pesquisas em 

psicologia do desenvolvimento que estudam contexto tem se dedicado mais aos espaços 

internos de brincadeiras, tal como escolas, creches, clínicas e residências do que aos 

espaços externos, tais como os espaços públicos urbanos (Cotrim & Bichara, 2013). 

Estas pesquisas, em sua maioria, são realizadas com um foco na visão do adulto sobre a 

criança, entrevistando seus pais/responsáveis, cuidadores e professores ou realizando 

apenas observações. Poucas são aquelas investigações que tratam as crianças como 

coparticipantes do projeto de pesquisa (Soares, 2006).  

 

Considera-se que o presente estudo possibilita compreender aspectos fundamentais 

sobre a infância na contemporaneidade sob a ótica da própria criança. Para tanto, foram 

ouvidas crianças de diferentes realidades socioeconômicas de Salvador-BA, através de 
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um estudo exploratório, descritivo, analítico e de intervenção, de caráter qualitativo, que 

foi elaborado em três etapas, com um aumento crescente da coparticipação da criança, 

utilizando como suporte teórico para a análise dos dados a Sociologia da Infância e a 

abordagem históricocultural do desenvolvimento proposta por Vygotsky. 

 

No primeiro capítulo desta tese foi apresentada uma revisão da literatura a respeito da 

criança, o brincar, espaços públicos e cidadania. No capítulo dois é exposta a 

fundamentação teórica do trabalho. No capítulo três foi exibida a delimitação do objeto 

de estudo. No capítulo quatro os métodos foram apresentados e discutidos. O capítulo 

cinco traz a descrição e a discussão dos resultados obtidos na primeira etapa desta 

pesquisa, onde foram entrevistadas individualmente vinte e oito crianças residentes em 

diferentes bairros da cidade de Salvador, com moradias que variavam entre baixa renda 

e renda média/alta. No capítulo seis foram apresentados e discutidos os dados obtidos 

na segunda etapa, onde se investigou as ações e concepções sobre o brincar de um grupo 

de crianças residentes em uma rua de um bairro popular da cidade. No capítulo sete 

foram relatados os resultados obtidos com a terceira etapa da pesquisa, onde a 

pesquisadora realizou uma atividade de mediação entre um grupo de crianças residentes 

em um loteamento fechado de casas, localizado na referida cidade, e o presidente da 

associação de moradores do loteamento, através da elaboração e apresentação, em 

conjunto com as crianças, de uma proposta de melhoria para os espaços de uso coletivo 

em que brincavam. Nas três etapas do estudo ressalta-se o uso de material gráfico, como 

maquetes, fotografias e desenhos para a investigação das concepções e ações das 

crianças, além das entrevistas. Ao final foram apresentadas algumas reflexões acerca 

dos resultados obtidos e sugestões para futuros estudos no capítulo oito.  
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1. A CRIANÇA, O BRINCAR, ESPAÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA 

 

Faz-se necessário às crianças os seus direitos de cidadãs, 
enquanto seres humanos em formação, e restabelecer no 
espaço o brincar. [...] Liberdade de expressão é pedir às 
crianças que digam o que esperam da cidade. 

(C. Oliveira, 2004, p.195) 

 

1.1 O brincar  

O brincar pode ser compreendido como um comportamento complexo e com definições 

ainda insuficientes (Pellegrini & Smith, 1998). Apesar de ser reconhecido ao ser 

observado, defini-lo operacionalmente não é uma tarefa fácil, sendo mais produtivo 

identificar os comportamentos relacionados a esta atividade do que uma possível 

definição (Bichara et al., 2009).  

 

Cinco grupos de critérios são apontados como identificadores deste comportamento 

(Burghardt, 2005): 1) Sua função imediata é limitada, com comportamentos que 

ocorrem fora do contexto original, tal como brincar de comer, onde nenhum alimento é 

ingerido; 2) É um comportamento espontâneo, voluntário, prazeroso, recompensador, 

reforçador e cuja finalidade é o benefício próprio; 3) Deve diferir temporalmente e 

estruturalmente das atividades consideradas sérias; 4) É repetitivo, mas não 

estereotipado; 5) Manifesta-se quando o indivíduo não apresenta um foco em 

necessidades motivacionais primárias e está livre de estresse, tensões, ameaças ou 

disputas. Estas características devem ser consideradas conjuntamente para a avaliação 

do brincar.  

 

Trata-se de um comportamento importante para a adaptação da criança ao meio, no 

momento específico da história de vida da criança e não somente na preparação para sua 

vida adulta, selecionado pelo seu valor imediato de sobrevivência (Hansen et al., 2007). 

Diversos autores ressaltam o relevante papel da brincadeira para o desenvolvimento 

físico (motricidade fina e global, vigor físico e destreza), emocional (a criança se 

conhece melhor e conhece ao outro, trabalha suas ansiedades, angústias e agressividade, 

entre outras), cognitivo (concentração, desenvolvimento da lógica e linguagem) e social 
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(resolve conflitos, interage com outros, vivencia regras, entre outras) da criança 

(Johnson et al., 1999; Vygotsky, 2000; Hansen et al., 2007).  

 

Quando nasce a criança já dispõe de alguns sinais afetuosos e gestos sociais que 

propõem a brincadeira, percebendo e procurando aproximação e formação de vínculos 

com o outro. Na medida em que amadurece, a mesma vai desenvolvendo outros 

comportamentos vinculados ao brincar, juntamente com o comportamento social 

(Bichara et al, 2009). 

 

Em um contexto de brincadeira as interações infantis tendem a ocorrer de maneira mais 

intensiva, sendo reconhecidas como motivações primárias ao lado da fome e da dor. A 

interação durante as brincadeiras representaria uma adaptação para a vida em sociedade, 

sendo a brincadeira social importante para compreender as habilidades cognitivas que 

estão presentes nas interações entre indivíduos (Pontes & Izar, 2005). 

 

Brincadeira e desenvolvimento social estão organizados com um duplo sentido. O 

ambiente social possibilita que a criança brinque com seus pares e, por outro lado, na 

brincadeira a criança adquire habilidade e conhecimento social. Assim, a prática social 

afeta a brincadeira infantil, sendo influenciada por valores e normas culturais 

específicas. Da mesma forma, a brincadeira afeta o desenvolvimento social, já que 

possibilita que através dela a criança adquira e explore suas habilidades sociais.  

 

O exercício do brincar pode aumentar o senso de domínio, competência e auto-eficácia 

da criança. É encontrado apenas nas espécies que possuem um longo período de 

infância, imaturidade protegida e grande capacidade de aprendizagem (Pellegrini & 

Smith, 1998). Entre os seres humanos este comportamento vem de uma trajetória de 

crescimento da sua complexidade, com um aumento do tempo da infância oriundo da 

necessidade de se obter mais aprendizagem para adaptações ao meio.  

 

Ao longo do processo de desenvolvimento ontogenético vão ocorrendo transições 

gradativas no brincar (Bichara et al., 2009). Ocorrem, por exemplo, transições de 

brinquedos manipulativos para os simbólicos simples, onde nesta fase as crianças 

apenas reordenam esquemas familiares descontextualizados, posteriormente as crianças 
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já conseguem transformar simbolicamente objetos simples em outros ou criar 

brinquedos imaginários. Em seguida as crianças começam a incluir símbolos nas 

interações com pares, gerando inicialmente papeis únicos com um companheiro e mais 

tarde começam a realizar interações sociais com reciprocidade de papéis e simulações, 

até que estas brincadeiras irão conter transformações mais complexas.  

 

Na fase pré-escolar iniciam-se os jogos simbólicos, de faz-de-conta. Nesta fase a criança 

“envolve-se em um mundo ilusório e imaginário onde desejos não realizáveis podem ser 

realizados” (Vygotsky, 2000, p.122). Quando estão entre cinco e sete anos de idade as 

crianças começam a se interessar pelo jogo com regras, conseguindo coordenar 

interações entre várias crianças (Bichara et al., 2009), sendo que quanto mais rígidas as 

regras, mais tenso é o brincar e mais atenção é exigida da criança.  

 

Existem diferentes classificações do brincar, segundo Moraes e Otta (2003), os tipos de 

brincadeiras podem ser classificados como de exercício físico, de contingência social, 

de construção, turbulentas, com regras, de faz de conta, entre outras, sendo que uma 

mesma brincadeira pode ser classificada de diferentes formas. As Brincadeiras de 

exercício físico são brincadeiras onde a criança exercita um conjunto de 

comportamentos, relações espaciais e causais e aprende a função e a força dos objetos 

que manuseia. São exemplos as brincadeiras de correr, rolar pneus, bater a bola no chão, 

pular corda, bicicleta, skate, entre outros. As brincadeiras de contingência social são 

aquelas em que há um esquema de revezamento social, aparentemente motivado e 

reforçado pelo prazer, que se associa à capacidade de produzir respostas contingentes 

nos outros e de responder contingentemente aos outros, tais como as brincadeiras de 

esconde-esconde, pega-pega, imitar gesto, fazer cócegas, entre outras. As brincadeiras 

de construção se caracterizam pela combinação ou modificação dos brinquedos para 

gerar um produto novo, tais como as brincadeiras com blocos de construção. As 

brincadeiras turbulentas envolvem comportamentos de luta, perseguição ou fuga. O riso 

as distingue de lutas reais. São exemplos as brincadeiras de luta e briga. Nas 

brincadeiras de regra há uma determinação de papéis e representação de cenas pré-

determinadas, tais como os jogos de futebol, baleou, sete pedrinhas, dominó. E por fim 

as brincadeiras de faz de conta, onde a criança trata os objetos como se fossem outros, 

pode atribuir propriedades diferentes das que possuem, criar cenas imaginárias e atribuir 
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papeis diferentes a si mesmo ou a outros. São exemplos as brincadeiras de boneca, 

casinha, princesas, bonecos, entre outros.  

 

De acordo com Vygotsky (2000), apesar de alguns brinquedos não serem jogos com 

regras formais pré-estabelecidas, qualquer brinquedo possui regras de comportamento. 

“O que na vida real passa despercebido pela criança, torna-se uma regra de 

comportamento no brinquedo” (Vygotsky, 2000, p.126). Tais sequências de transições 

ocorrem relativamente da mesma forma em diversas populações (Pellegrini & Smith, 

1998), sem variações em decorrência da cultura, nível de estimulação cognitiva, 

situação socioeconômica ou variações genéticas (Bichara et al., 2009).  

 

1.2 O espaço e o brincar 

 

Estudar o ambiente em que as brincadeiras ocorrem é de fundamental importância para 

o entendimento dos comportamentos das crianças, tanto no que se refere ao espaço 

físico quanto social. Há algum tempo a psicologia ambiental tem se dedicado a estudar a 

pessoa inserida no contexto, onde pessoa e ambiente se modificam mutuamente (Kobarg 

et al., 2008). 

 

Atualmente pesquisas na área da psicologia do desenvolvimento têm utilizado o suporte 

teórico da psicologia ambiental para estudar fenômenos como o brincar (Lordelo, 2002). 

No que se refere ao espaço físico, pode se dizer que a configuração do espaço oferecido 

à criança pode tanto favorecer quanto impedir a sua exploração, o contato com outras 

crianças e determinados tipos de brincadeiras (Bichara et al., 2009; Cotrim & Bichara, 

2013; S. Gomes, 2013).  

 

Johnson et al (1999), em uma revisão sobre ambientes de brincadeira discutem sobre 

como características do ambiente destinado para brincar, tais como o espaço disponível 

por criança, áreas de brincar, arranjo espacial se aberto ou compartilhado, existência de 

áreas que se inter-relacionam e os tipos de brinquedos disponíveis influenciam na 

elaboração das brincadeiras e no comportamento de interação das crianças.  
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Existem certos tipos de espaços que podem tornar-se lugares que facilitam as interações 

sociais, desenvolvem a identidade de crianças e jovens, facilitam o jogo criativo e 

contribuem para o desenvolvimento da cultura. De acordo com Ellis (2004), através da 

brincadeira as crianças podem explorar, descobrir e transformar estes espaços. Os 

autores supracitados propõem espaços potenciais, onde é possível brincar de forma 

criativa e promover cultura. Estes devem ser: 1) estáveis e previsíveis e possuir 

características que demonstrem uma identidade; 2) suficientemente flexíveis para 

permitir a criatividade e a exploração; 3) apresentar componentes que sejam atrativos 

para diferentes faixa-etárias; 4) suficientemente seguros fisicamente, psicologicamente e 

socialmente.  

 

Em um estudo realizado por Bichara et al. (2006) em que foram observados 910 

episódios de brincadeiras em dois parquinhos infantis localizados na cidade de 

Salvador-BA, constatou-se que o tipo de brincadeiras realizadas e os espaços utilizados 

pelas crianças no parquinho estiveram bastante vinculados aos equipamentos 

disponíveis, bem como com a conformação física do espaço. As crianças demonstraram 

entender os limites do parque como um local para crianças. Utilizaram os equipamentos 

na maior parte dos episódios, inicialmente com um uso exploratório dos mesmos e para 

brincadeiras classificadas como de exercício físico e posteriormente ressignificando 

estes equipamentos, gerando brincadeiras de faz de conta e buscando interações com 

outras crianças que estavam no parque. 

 

De acordo com Rabinovich (2003) três aspectos do espaço que se inter-relacionam 

precisam ser levados em consideração durante as brincadeiras: 1) A criança e suas 

características, tais como idade, sexo, temperamento e habilidades; 2) As características 

do espaço físico, tal como tamanho e qualidade do espaço; 3) A organização 

sociocultural na qual a criança está inserida, contanto com as crenças parentais e 

emoções. Tais fatores geram o “espaço potencial para brincar”.  

 

No que se refere ao espaço de brincadeiras, Borges (2008) se refere a uma classificação 

em seis tipos: 1) Espaços naturais: são locais que constam de elementos da natureza, tal 

como vegetação, água e animais e geram oportunidades de auto-exploração para a 

criança; 2) Espaços abertos: locais abertos onde as crianças possam correr livremente; 
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3) Espaço da rua: são espaços tradicionais de brincadeiras diversificadas em cidades, 

onde crianças se encontram e interagem com outras crianças; 4) Espaços de aventura: 

contém diversos elementos que instigam a curiosidade, investigação, imaginação e a 

necessidade de explorá-lo; 5) Espaços de esconderijo: neste espaço as crianças podem 

encontrar locais secretos para se esconderem, ficarem sozinhas ou se reunirem em 

grupos pequenos, longe dos adultos; 6) Espaços com estruturas de jogo: são espaços 

como os playgrounds, que possuem estruturas arquitetônicas com uma ampla variedade 

de funções e que estimulam uma diversidade de jogos. 

 

Pesquisas ressaltam que os efeitos do espaço têm sido vistos de diferentes formas. 

Ambientes externos e internos delimitam tipos de brincadeiras diferentes. Por exemplo, 

espaços externos estimulam brincadeiras que exploram a coordenação motora ampla, 

tais como correr, pular e saltar e é o local onde o faz-de-conta masculino aparece com 

mais frequência, já espaços internos levam a brincadeiras de atividade motora fina, 

como brincar com brinquedos, jogos e aparelhos eletrônicos, tal como os videogames, 

sendo que o faz-de-conta predominante é o feminino. Além disso, nível social e idade da 

criança também podem ter correlação com ambientes externos e internos. Pesquisas 

indicam que meninos e crianças mais velhas dão preferência a ambientes externos e 

meninas e crianças mais novas preferem ambientes internos (Johnson et al.,1999; 

Karsten, 2003). Crianças de nível social mais baixo tendem a brincar mais em 

ambientes externos (C. Oliveira, 2004; Bittencourt, 2010). 

 

1.3 A criança nos espaços públicos 

 

Espaços públicos podem ser considerados como bens pertencentes a um povo, que 

servem para uso de todos, cabendo ao estado a promoção do bem público (Borges, 

2008). Representa um espaço de uso comum onde não deve haver desigualdades e todas 

as crianças têm o mesmo direito de se desenvolver, independente da faixa-etária ou 

origem social. Estudos indicam que o uso destes espaços é fundamental para a formação 

da criança, já que atende a diferentes funções como encontrar os amigos, passear, 

praticar esportes, contemplar a natureza, brincar, entre outros (C. Oliveira, 2004). 

De acordo com uma classificação arquitetônica estes podem ser lineares – ruas, becos, 

avenidas, etc. – e não lineares – largos, praças, parques, campos de futebol, etc. 
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(Burnett, 2014). Os espaços públicos não lineares podem ser considerados como locais 

apropriados para a presença de crianças, já que apresentam espaço livre, ausência da 

circulação de veículos e, algumas vezes equipamentos de lazer (parquinhos), o que os 

caracteriza como espaços planejados para receber o público infantil. Já os espaços 

lineares, podem ser considerados como espaços não planejados para as crianças dentro 

da zona urbana, justamente pela presença de carros, ausência de estrutura de lazer e 

insegurança. Entretanto, também é possível verificar a presença de crianças brincando 

em tais espaços, como nas ruas, vielas, becos, ladeiras, calçadas, estacionamentos, entre 

outros. 

 

1.3.1 O brincar em espaços não planejados para crianças 

 

A rua pode ser compreendida como “o espaço que há entre as casas para a passagem 

de gente” (C. Oliveira, 2004, p. 74), não sendo vista como uma passagem apenas pela 

vizinhança, mas também para a vida adulta, na medida em que a criança amadurece com 

as experiências vividas (Cotrim & Bichara, 2013). Nos grupos das ruas as crianças 

organizam-se de acordo com seus critérios sem tantas imposições dos adultos, tornando-

se um espaço mais propício a relações de amizades com outros tipos de hierarquias 

(Silva et al., 2006). 

 

Até aproximadamente cinco décadas atrás a rua era considerada como o lugar para as 

brincadeiras infantis e muitas crianças tinham livre acesso. Era um local onde 

conviviam crianças com muitas diferenças sociais, no que se refere às crenças 

religiosas, origens étnicas, econômicas e culturais. De acordo com C. Oliveira (2004), a 

convivência com a diversidade as auxiliava a desenvolver um maior respeito e 

compreensão às diferenças, além de ampliar a capacidade de socialização e autonomia, 

diminuindo, assim a violência. 

 

Para diversas crianças era na rua onde se encontrava a casa de seus amigos, o terreno 

baldio, o campinho de futebol, o sol, a chuva, as árvores, a padaria, o bar, entre outros 

elementos da vida cotidiana em uma zona urbana. Existiam também outras ruas de 

referência, tal como a rua da avó, a rua da escola ou a rua dos amigos. A rua mais 

central ou a que moravam mais amigos geralmente era a escolhida para brincar ou jogar 
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futebol. A mais íngreme servia para andar de skate ou descer com a bicicleta. E assim as 

crianças iam apropriando-se do seu bairro e estabelecendo um mapa mental do local, 

com pontos de referência em que sabiam se situar (C. Oliveira, 2004).  

 

A depender do piso da rua, se de terra ou asfalto, as brincadeiras também eram 

diferentes. No piso de terra poderiam brincar de cair sem se machucar tanto, havia 

brincadeiras com bola ou amarelinha, muitas vezes delimitadas com gravetos. Nas ruas 

de asfalto as crianças escolhiam um tijolo, uma pedra ou giz para fazer as marcações (C. 

Oliveira, 2004). 

 

Atualmente, com o aumento da pressa, da agressividade e da individualidade, os 

espaços públicos urbanos tornaram-se vias de circulação, um lugar onde as pessoas 

pouco utilizam para se reunir, conversar, descansar, realizar trocas com a natureza ou 

realizar atividades lúdicas. O comportamento de brincar nas ruas tem diminuído 

acentuadamente dentro das médias e grandes cidades devido aos riscos de 

atropelamento, assaltos, roubos, violência, incentivo ao uso de drogas, entre outros. Os 

espaços públicos e as áreas ao ar livre têm sido pouco utilizados e as crianças têm 

apresentado muito menos autonomia para frequentá-los livremente, estando geralmente 

sob a supervisão dos pais nestes espaços (Karsten & Vliet, 2006). 

 

Com a presença cada vez maior dos adultos nos espaços públicos, estes perderam sua 

função como domínio das crianças e, além disso, expandiu-se a distância entre os 

espaços frequentados pelas crianças, já que os pais é que as levam para seu lazer ou 

demais atividades pela cidade, gerando uma dificuldade de percepção de uma cidade 

integrada por parte das crianças. Os percursos pela cidade são acompanhados pelos 

adultos e geralmente com destino a pontos desintegrados da mesma (Karsten & Vliet, 

2006).  

 

O aumento da supervisão dos pais e a falta de autonomia das crianças ocorre em todos 

os níveis socioeconômicos atualmente, já que o crescimento da violência e da 

movimentação das cidades é um fenômeno mundial, entretanto, geralmente entre 

aquelas crianças de nível socioeconômico mais alto é mais acentuada a diminuição da 

frequência nas ruas. 
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Em uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro-RJ, Brasil, Bittencourt (2010) investigou 

dez grupos de seis crianças cada, compostos por meninas e meninos de nível 

socioeconômico médio/alto e baixo, moradores de um bairro nobre e de uma favela, 

respectivamente. O autor teve como objetivo compreender como as crianças 

representavam seu bairro e o outro bairro com características socioeconômicas opostas 

às suas, através da confecção de um painel de imagens com desenhos e colagens. Os 

resultados apontaram para uma percepção mais esvaziada de seu bairro no caso das 

crianças economicamente favorecidas, que demonstraram não reconhecer os espaços 

das ruas para interações sociais e brincadeiras, enquanto que as crianças de baixo nível 

socioeconômico apresentavam uma maior vivência de seus bairros, tanto no que se 

refere à favela quanto ao “asfalto”, já que nele circulam, pegam ônibus e andam. Tais 

crianças tiveram uma apropriação mais lúdica e criativa dos espaços públicos, 

reconhecendo as condições desfavoráveis de sua vida urbana. 

 

A utilização dos espaços públicos inapropriados pelas crianças é muitas vezes impedida 

pelos adultos devido à inadequação da maioria destes espaços para a utilização infantil, 

no que se refere principalmente à falta de segurança e de acesso. Tal impedimento gera 

uma ausência de autonomia das crianças como cidadãs (Elsey, 2004) e diminui a 

preferência de uso de lugares ao ar livre pelas mesmas (Castonguay & Jutras, 2009), 

apesar dos lugares ao ar livre e públicos serem de suma importância para o 

desenvolvimento infantil, principalmente para crianças de baixa-renda, já que é uma 

opção não dispendiosa de lazer (Elsey, 2004). 

 

Em uma pesquisa realizada com crianças de São Paulo, C. Oliveira (2004) verificou que 

atualmente são poucas as crianças que fazem uso das ruas para brincar. Apesar de ainda 

se divertirem, geralmente as crianças precisam interromper suas brincadeiras para a 

entrada e saída de veículos “Venho jogar futebol aqui porque na minha rua passa 

carro”, as calçadas foram se tornando pequenas e esburacadas ou as famílias proíbem 

de brincar nas ruas devido à violência da vida urbana atual: “A minha mãe tem medo da 

violência” (C. Oliveira, 2004, p.76). 

As vielas e escadarias são muito estreitas nos bairros de baixa-renda e geralmente muito 

íngremes, não permitindo determinadas brincadeiras. As praças e parques são poucos e 
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mal distribuídos. Muitas vezes o esgoto corre a céu aberto provocando problemas de 

saúde e risco de acidentes e existem limitações impostas pela violência com a qual 

convivem de uma maneira bastante próxima, tal como o tráfico de drogas. Apesar disso, 

as crianças de baixo nível socioeconômico brincam com outras de diferentes idades, 

circulam por todos os cantos construindo um mapa mental do local onde vivem e se 

apropriam dos espaços de seu bairro, que são bastante disputados entre crianças e 

adultos (C. Oliveira, 2004; Bittencourt, 2010).  

 

Assim, os contextos de desenvolvimento infantil têm mudado de perfil com o 

surgimento das crianças que se caracterizam por brincar frequentemente em ambientes 

internos, com a liberdade de transformar espaços de suas casas, como a sala de estar e 

corredores em áreas de lazer. Elsey (2004) problematiza que na contemporaneidade as 

crianças são restringidas espacialmente a ambientes designados para as mesmas, tais 

como as escolas ou dentro de suas casas, habitando espaços dentro de um mundo 

construído para os adultos. 

 

De acordo com C. Oliveira (2004), ao respeitarmos o espaço público, reativando a 

função para o qual estes foram criados e planejados, como um local de livre acesso e 

uso espontâneo, as crianças se sentirão respeitadas como cidadãs e o respeitarão por 

considerarem-no como seu espaço. Além disso, estimula-se o contato entre crianças de 

diferentes faixa-etárias e também com adultos. Assim, variados espaços podem ser 

aproveitados nas cidades para o lazer infantil, tal como os canteiros centrais, de modo a 

oferecer às crianças a possibilidade de escolher onde e com quem brincar, sempre 

próximo às suas residências. 

 

Os parquinhos públicos foram construídos como uma inciativa dos gestores públicos de 

existirem nas cidades lugares especificamente projetados para o lazer infantil, como será 

discutido na seção seguinte. 
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1.3.2 O brincar em espaços planejados para crianças 

 

Diante dos problemas urbanos que foram surgindo após a Revolução Industrial, uma 

iniciativa dos gestores públicos foi colocar as crianças em locais denominados como 

seguros e distantes dos perigos físicos e das más influências da sociedade, como uma 

forma de compensar as restrições que foram surgindo (Cotrim & Bichara, 2013).  

 

1.3.2.1 O surgimento dos parquinhos públicos 

 

O surgimento dos parquinhos nos espaços públicos urbanos com equipamentos de lazer, 

está diretamente ligado às transformações que ocorreram na sociedade e nas cidades 

com a Revolução Industrial, que se iniciou na Europa no século XVIII (Johnson et al., 

1999). Uma das consequências deste Movimento foi a desestruturação das cidades. No 

caso da Inglaterra, com o êxodo rural, quase que 80% da população do país passou para 

os centros urbanos em busca de trabalho nas Indústrias. O aumento populacional era tão 

rápido e intenso que não havia tempo hábil para as cidades se organizarem, sendo estas 

caracterizadas pela presença de casas e fábricas enfileiradas, cobertas por vapor, 

rodeadas por sujeira, poluição, sem abastecimento de água, sistema de esgoto e espaços 

abertos. Não se construíam praças públicas, parques ou mesmo Igrejas (Borges, 2008). 

 

Esta situação de precariedade habitacional, bem como o estresse e a fadiga causados 

pelo excesso de trabalho e a falta de respeito à dignidade humana nessa sociedade 

urbano industrial acabou gerando uma série de movimentos em defesa dos direitos da 

população e higiene do corpo e da mente do trabalhador (Borges, 2008). Um destes 

movimentos se refere à necessidade de construção de equipamentos públicos destinados 

ao lazer. Estes equipamentos urbanos começaram a surgir no final do século 19, 

primeiramente na Alemanha, espalhando-se pela Europa e posteriormente pelas 

Américas. Tal ideia coincide com o surgimento da pedagogia e da psicologia moderna 

franco-germânica que valoriza o lúdico para o desenvolvimento das emoções das 

crianças (Niemeyer, 2002). 

 

Na Alemanha ocorreu uma prática pioneira dos chamados "jogos motores" no colégio 

alemão Brunnschwick, com os professores Konrad e Corvinus, dando base para o 
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surgimento das "comunidades infantis" (Kindergarten alemães), que são os percussores 

do jardim de infância. A partir desta iniciativa o juiz alemão Emil Hartwigt (1843-1886) 

faz uma proposta de criação de um programa de recreação infantil que resultou na 

construção de diversos parques infantis em escolas e áreas livres da Alemanha e depois 

por toda a Europa (Niemeyer, 2002). 

 

Assim, os primeiros parquinhos ou playgrounds foram criados na Europa e Estados 

Unidos nos espaços abertos. O movimento americano de construção de Parques infantis 

se iniciou nos jardins escolares no final do século XIX e posteriormente foram 

autorizados a serem implantados nos parques públicos urbanos, como uma proposta de 

organização do lazer infantil e a retirada das crianças do meio das ruas (Niemeyer, 

2002).  

 

Verificava-se que as crianças eram a parcela da população mais prejudicada com as 

transformações das zonas urbanas. As ruas, antes cenários de brincadeiras, passaram a 

ser vistas como ameaçadoras e proliferadoras de maus-hábitos e criminalidade, 

influenciando negativamente as crianças. 

 

No início do século XX o movimento de implantação dos playgrounds, juntamente com 

o da implantação de parques deu início em 1900 ao movimento Reform Park e em 1906 

fundou-se a "Playground and Recreation Association of America", gerando uma 

mudança significativa nos Parques Públicos Urbanos (Niemeyer, 2002). No seguimento 

do movimento Reform Park começou a existir a necessidade dos playgrounds e 

qualquer área de lazer estarem mais próximos à população em diversas áreas nos 

centros das cidades, nas vizinhanças e não nos arredores das cidades, com a finalidade 

de serem utilizadas diariamente pela população (Niemeyer, 2002). 

 

Assim, diversas modificações começaram a ocorrer nesta fase tanto no formato dos 

parques quanto na sua apropriação pela população. Os palygrounds poderiam ser 

utilizados a qualquer momento do dia e da noite, contava-se com a presença de 

equipamentos esportivos e recreativos, atraindo a atenção de crianças e adultos, em que 

poderiam ter atividades para ocupar seu tempo livre e ao mesmo tempo receber valores 

de higiene em uma proposta lúdico pedagógica. Os equipamentos eram organizados por 
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idade e sexo, respeitando as necessidades específicas dos usuários; existiam brinquedos, 

quadras, campos de tênis, golfe, futebol, entre outros esportes, piscinas, pista de dança, 

sempre sob supervisão de recreadores (Niemeyer, 2002). 

 

Em uma terceira fase de implantação dos playgrounds nos Estados Unidos surgiu o 

movimento Recreational Facility, entre 1930 e 1965, derrubando o modelo anterior de 

Reform Park e seu ideal de reforma e assistência social, deixando de existir a recreação 

dirigida nestes contextos. Com a finalidade de se economizar, surgiu uma proposta de 

playground padrão, sem levar em consideração as especificidades da população que iria 

utilizá-lo ou do espaço em que seria implantado, com equipamentos de ginástica, mesas 

de ping-pong e bancos. Este modelo gerou uma facilidade de oferecimento dos parques 

e intensificou sua implantação em todo país (Niemeyer, 2002). 

 

Vale também ressaltar que neste período a proposta de lazer urbano se estendeu a 

espaços privados como uma contribuição da municipalidade de Copenhague, 

Dinamarca. Em 1939 foi votada neste município uma Lei de obrigatoriedade da 

construção de playgrounds em edifícios com mais de oito apartamentos, contribuindo, 

juntamente com os demais movimentos já citados com uma nova forma de pensar sobre 

a habitação urbana, com uma proposta de atender às necessidades sociais nesse contexto 

(Neimeyer, 2002). 

 

A partir de 1965 surge nos Estados Unidos um novo conceito para os parques urbanos, a 

partir de uma nova concepção sobre espaços abertos. Existia a noção de que parques, 

ruas, praças e terrenos baldios poderiam ser agrupados todos como espaços livres. 

Assim, começaram a surgir equipamentos diferentes dos parques tradicionais que 

abrigavam gangorras, balanços e escorregadores. Os chamados parques de aventura 

valorizavam mais as formas livres, abstratas, que aproveitavam materiais como 

dormentes de trilhos de trem e manilhas. Todos os equipamentos possuíam formas mais 

livres, como objetivo de tornar as brincadeiras mais espontâneas. Eram parques que 

eram menos suscetíveis a ação de vândalos e mais fáceis de manter (Borges, 2008).  

 

Na ocasião, as pequenas praças urbanas foram popularizadas, havendo três tipos de 

parques que aproveitavam pequenos terrenos antes sem uso: os “tot-lots”, destinados a 
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crianças bem pequenas, os “parques de aventura”, para crianças maiores e os 

“pocketparks”, que era um lugar agradável no meio de grandes centros comerciais das 

cidades, onde os adultos frequentavam em sua hora de almoço e descanso (Borges, 

2008).  

 

A partir da experiência norte-americana, diversas propostas de lazer semelhantes 

começam a surgir pelo mundo após a década de 1920. A Inglaterra implantou 

playgrounds em 1927 e a França em 1930 (Niemeyer, 2002). No Brasil o movimento de 

implantação dos parques infantis se iniciou em 1935, tendo entre seus idealizadores o 

educador paulistano Fernando Azevedo, diretor de Instrução Pública do Estado de São 

Paulo e Mario de Andrade, diretor do departamento de Cultura do Estado entre 1937 e 

1945. Estes defendiam a necessidade do uso do tempo livre dos trabalhadores em 

atividades físicas (Niemeyer, 2005).  

 

As crianças e os jovens eram os mais afetados pelas transformações sociais advindas da 

Revolução Industrial, sendo que a rua era considerada um local inadequado e perigoso e 

os jardins públicos eram locais utilizados para o lazer dos adultos. Desta forma, surge a 

necessidade de se pensar em um local lúdico-pedagógico apropriado para as crianças 

que eram vistas pela pedagogia Froebeliana1 em voga, como alguém que precisava de 

cuidados e estímulos sensoriais através de atividades lúdicas, com a finalidade de 

evoluir de forma sadia (Niemeyer, 2005). 

 

Segundo Arantes, Cruz, Hora e Cardoso (2005) na sociedade Industrial não havia lugar 

para ser criança, ou ela trabalhava ou estudava. Até a implantação dos Parques infantis 

os serviços públicos só assistiam as crianças no que se referia a aspectos médico-

sanitaristas ou por questões relacionadas ao mundo do trabalho.  

 

Em 1935 o Brasil começou a organizar seu modelo de parques infantis, primeiramente 

em São Paulo, adotando o projeto Reform Park norte-americano, entretanto, com 

adequações ao perfil da população brasileira a fim de obter um maior alcance social. Em 

                                            

1 Friedrich Wilhelm August Froebel foi um pedagogo alemão com raízes na escola Pestalozzi. 
Foi o fundador do primeiro jardim de infância. Suas ideias reformularam a educação. A essência de sua 
pedagogia se centra nos princípios educacionais da atividade e da liberdade (Niemeyer, 2005).  
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paralelo à implantação dos parques havia um movimento de estimulação das práticas 

esportivas em massa, motivados pelas Olimpíadas (Niemeyer, 2002). 

 

Os parques infantis eram construídos em quadras bem localizadas nos bairros, com um 

forte apelo emocional e cívico, oferecendo playgrounds, campos de jogos, piscinas e 

paisagem utilitária, sendo que as atividades tinham organização e supervisão constante 

de profissionais de recreação e higiene social. Estes buscavam atingir principalmente a 

população menos favorecida e tinham atividades recreativo-assistenciais (Niemeyer, 

2005). Para tanto, além do lazer, as crianças tinham assistência médica e alimentar, 

aulas de música, canto, atividades manuais, biblioteca, entre outros (Arantes et al, 

2005). 

 

Havia duas justificativas para a criação dos parques infantis, primeiro a necessidade de 

retirar os filhos dos operários das ruas, evitando os vícios e criminalidade. Em segundo 

lugar a necessidade de minimizar as péssimas condições higiênicas e de saúde dos filhos 

das famílias mais pobres. A reivindicação dos movimentos operários do século XX que 

exigiam um local para as crianças ficarem durante o turno de trabalho das mães também 

foi relevante (Arantes et al, 2005). 

 

Assim, fica clara a existência de uma segregação de crianças de níveis sociais 

diferenciadas. Aquelas mais abastadas frequentavam outros espaços. Arantes et al. 

(2005) discutem que até as brincadeiras e os brinquedos oferecidos eram diferentes. As 

crianças de nível socioeconômico baixo brincavam mais de atividades físicas e com 

brinquedos artesanais, já as crianças de alto nível socioeconômico brincavam mais de 

faz-de-conta e com brinquedos industrializados. Além disso, tratava-se de uma forma de 

controle social. 

 

Gradualmente, o número de parques infantis foi aumentando e se espalhando por outros 

estados e cidades do Brasil, tal como Campinas, Ribeirão Preto, Distrito Federal, Porto 

Alegre, Niterói, Minas Gerais, Manaus e Bahia (Arantes et al., 2005). Com o passar dos 

anos foram percebidas novas necessidades das crianças das áreas urbanas e os parques 

foram se modificando A partir de 1956 o modelo proposto de parques infantis foi 

perdendo sua força com o surgimento de escolas primárias municipais e, em 1972, 
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deixaram de atender as crianças em idade escolar, ficando apenas responsáveis pelos 

pré-escolares. Neste momento foram deixadas de lado a ênfase assistencial e médica e o 

caráter recreativo e começou-se a privilegiar uma melhor didática que preparasse a 

criança para a alfabetização, assumindo um caráter mais pedagógico. Atualmente, os 

parques infantis propostos por Mario de Andrade transformaram-se nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil e, seguindo a tendência europeia e norte-americana, 

culminaram na criação dos playgrounds, que são os modelos atuais de parquinhos 

encontrados no Brasil (Niemeyer, 2002; Arantes et al, 2005), como será visto na 

próxima seção. 

    

1.3.2.2 O brincar em parquinhos públicos na atualidade 

 

Os modernos parquinhos geralmente são feitos com equipamentos de madeira, metal e 

plástico e podem ser classificados em três tipos: 1) Parquinhos tradicionais; 2) 

Parquinhos criativos/contemporâneos; e 3) Parquinhos de aventura (Johnson et al., 

1999). 

 

Os parquinhos tradicionais consistem em áreas abertas, cobertas com terra, asfalto ou 

concreto. Seu local é isolado e contém equipamentos como barras para se pendurar, 

balanço, escorregador, gangorra e carrossel. São os parques mais comuns na América e 

começaram a ser construídos no início do século XX. Sua vantagem é que requer muito 

menos manutenção e suas principais desvantagens são que eles estimulam apenas a 

motricidade global, tornando-os muitas vezes sem atrativos para as crianças, que quase 

não os utilizam ou os utilizam por períodos curtos e que não estimulam a interação 

social. Tais equipamentos também costumam ser perigosos para as crianças, ou por 

serem feitos de metal ou por seu próprio mecanismo de funcionamento. 

 

Os parquinhos criativos, também chamados de contemporâneos foram desenvolvidos 

para proporcionar à criança um ambiente com mais variedades e estímulos para as 

brincadeiras. Eles são feitos de madeira ou plástico, com alguns metais selecionados 

para fixar os móveis. Os equipamentos que fazem parte geralmente são plataformas para 

escalar, escadas, redes, barras para se pendurar, argolas, lugares fechados para jogos 

dramáticos, balanços largos, escorregador e balanços tradicionais. Estes equipamentos 
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não ficam isolados, fazem parte de um só equipamento, e podem ser encontrados em 

três superfícies: 1) Superfícies rígidas de concreto ou asfalto, para a utilização de 

veículos infantis; 2) Superfícies macias como areia e serragem, embaixo e em volta do 

equipamento ou; 3) Grama para as crianças sentarem ou brincarem nele. Este tipo de 

parquinho pode ser classificado em dois tipos: brinquedos comerciais e de construção 

comunitária. O comercial possui uma estrutura muito atrativa e é feito em madeira, 

plástico ou aço. É mais atrativo, mais seguro, entretanto, mais caro. O parquinho de 

construção comunitária é feito de lenha ou material reciclado, é mais barato e pode 

proporcionar uma maior variedade de brincadeiras, mas pode não ser muito seguro. 

 

Os parquinhos de aventura usam um ambiente natural, com materiais descartáveis em 

seus equipamentos. As estruturas são temporárias e as crianças constroem, derrubam e 

reconstroem sua própria estrutura. Muitas variedades de brincadeiras são permitidas, 

onde sempre existe um recreador para supervisionar e facilitar as brincadeiras, o que os 

tornam mais caros do que os demais, entretanto, bastante estimuladores. 

 

Na medida em que o contexto influencia no desenvolvimento da brincadeira, o espaço 

público deve ser um ambiente estimulador para que a criança o utilize como o seu 

espaço do brincar. Este deve ser bem planejado, oferecendo oportunidades para a 

participação espontânea das crianças, bem como seu interesse nas atividades lúdicas. 

Deve conter área livre para que a criança lhe atribua um determinado uso. Para tanto, é 

necessário que seja suficientemente flexível e mutável de modo que abrigue diferentes 

formas de brincar possibilitando a apropriação do espaço pela criança (C. Oliveira, 

2004). 

[...] é preciso deixar o espaço suficientemente pensado para estimular a 
curiosidade e a imaginação da criança, mas incompleto bastante para que 
ela se aproprie e transforme este espaço através de sua própria ação (M. 
Lima, 1989, p.72). 

 

Para tanto, indica-se que existam brinquedos coletivos que estimulem as crianças a 

conviverem em grupo e a praticar atividades físicas e criativas, para possibilitar o 

surgimento de fantasias. Além disso, devem apresentar uma ampla diversidade de 

materiais, texturas, relevos e cores e possibilitar um amplo contato com a natureza, com 

ar, cores, ruídos, flores, pássaros, terra, sol, entre outros estímulos e informações que 
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despertem os sentidos e a atenção das crianças, que são sempre atraídas pelo movimento 

(C. Oliveira, 2004). 

 

Dentro desta perspectiva Johnson et al. (1999) indica que ao se projetar um parquinho 

para crianças sua estrutura deve apresentar: 1) Uma superfície adequada: esta deve ser 

segura e proporcionar diferentes tipos de brincadeiras; 2) Segurança do local; 3) Os 

materiais que foram utilizados para construí-los devem ser adequados para crianças; 4) 

Supervisão de um adulto para garantir a segurança; 5) Adaptações para crianças com 

necessidades especiais: crianças com qualquer dificuldade de acessibilidade física 

devem ter iguais oportunidades que as outras crianças sem dificuldades; 6) O espaço 

físico e o equipamento devem promover brincadeiras diversificadas. 

 

Pesquisas apontam para os riscos de acidentes que os parques infantis e seus brinquedos 

podem provocar caso não se encontrem devidamente estruturados (Harada, Pedreira & 

Andreotti, 2003; Herrington & Nicholls, 2007), tais como quedas causadas por 

equipamentos destinados ao desenvolvimento de agilidade, ou colisões devido aos 

escorregadores, superfícies inapropriadas ou ainda má conservação. Tais situações 

poderiam ser evitadas caso fossem tomadas algumas medidas de prevenção simples, 

como a instalação de superfícies de borracha sob ou ao redor dos equipamentos (Harada 

et al., 2003) ou ainda existisse a supervisão mais constante de adultos. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1999) indica normas acerca do 

desempenho mecânico e carga dos equipamentos, acesso ao brinquedo, medidas para 

instalação dos corrimões, barras e enchimentos dos brinquedos, dimensões dos espaços 

livres nos brinquedos para que evitem retenção dos dedos, mãos, membros ou cabeça, 

normas específicas para os equipamentos estáticos, tal como aqueles destinados ao 

desenvolvimento de agilidade, escorregadores, balanços, equipamentos oscilantes, 

rotativos e conjugados. Além disso, é importante avaliar a adequação do local de 

montagem e fixação do brinquedo, bem como a realização de inspeção destes locais, 

que deve ser feita duas vezes ao ano.  

 

Apesar de existirem no Brasil normas de segurança para os brinquedos em parquinhos 

(ABNT, 1999), na prática se observa uma falta de respeito ou desconhecimento da 
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comunidade a respeito das mesmas. Um estudo realizado em oito parquinhos de 

creches-escolas de Fortaleza-CE, Brasil, verificou que todos eles tinham alterações em 

alguns brinquedos, tais como parafusos salientes e acessíveis (57,1%) e conexões 

frouxas (71,4%); nenhum escorregador possuía a altura mínima recomendada para as 

laterais; apenas 33,3% das creches apresentavam balanços com distância adequada entre 

os assentos, 62,5% dos pisos nos parques eram de areia e 25% de concreto com 

drenagem (Morais, Tavares,  Dodt, Martins & Ximenes, 2012). 

 

Outro aspecto levantado por pesquisas quando se refere à segurança dos equipamentos e 

do espaço dos parquinhos é a necessidade de se considerar que crianças de diferentes 

idades irão utilizá-lo. Muitos parquinhos não apresentam especificação por idade tanto 

nos equipamentos quanto no horário de utilização. Existem brinquedos com limites de 

peso e estatura, além de exigirem determinadas habilidades das crianças. No que se 

refere à especificação por faixa-etária, torna-se importante reconhecer que cada idade 

tem brincadeiras apropriadas para seu desenvolvimento, e muitas vezes crianças 

maiores esbarram ou derrubam as crianças menores que ainda não apresentam um 

amadurecimento no desenvolvimento motor grosso e fino, estando mais susceptíveis a 

quedas (Morais, Tavares, Dodt, Martins & Ximenes, 2012). 

 

Um estudo canadense revelou que geralmente os acidentes ocorrem nos parquinhos com 

crianças entre cinco e nove anos (Herrington & Nicholls, 2007). No Brasil, o Ministério 

da Saúde (2005) aponta que 52,5% das internações hospitalares de crianças nesta idade 

são provenientes de causas externas, tais como quedas. Especula-se que acima dos nove 

anos as crianças já tenham um maior controle motor e até os cinco anos ainda brinquem 

sob constante supervisão dos adultos (Herrington & Nicholls, 2007). No estudo de 

Morais, Tavares, Dodt Martins e Ximenes (2012) em todas as creches-escolas avaliadas 

existia a presença de supervisores durante as recreações das crianças. A supervisão é 

apontada como um fator de suma importância para a segurança (Karsten & Vliet, 2006). 

Os supervisores devem ensinar e revisar as regras de segurança para as crianças e 

impedir brincadeiras e comportamentos que exerçam riscos (Morais, Tavares, Dodt, 

Martins & Ximenes, 2012) físicos, psíquicos e sociais. 

Apesar das supervisões serem de suma importância para a segurança das crianças nos 

parquinhos, deve-se também levar em consideração o desenvolvimento infantil. A 
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supervisão de adultos, por exemplo, pode retirar uma das características dos parques que 

é o domínio infantil (Karsten & Vliet, 2006), já o forro emborrachado no chão dos 

parquinhos para amortizar quedas pode retirar a possibilidade de brincadeiras com 

elementos do chão, tal como a areia e o cascalho os quais crianças pequenas se 

interessam para realizar suas explorações, típicas da faixa-etária (Herrington & 

Nicholls, 2007). 

 

De acordo com Johnson et al. (1999), diversas características dos parquinhos são 

atualmente levadas em consideração para avaliar a diversidade de experiências que um 

ambiente de brincadeiras proporciona, o impulso que dá à criança para iniciar a 

brincadeira, bem como a complexidade do número e variedade de respostas que um 

pedaço particular de um equipamento promove.  

 

Existem ainda, segundo o autor supracitado, algumas características que um parquinho 

deve ter a fim de proporcionar a diversidade e a complexidade das brincadeiras: 1) Os 

equipamentos devem ser agrupados: resulta em um aumento do contato social entre as 

crianças; 2) Flexibilidade do material: quanto mais flexível o material mais a criança 

poderá fazer atividades com o mesmo; 3) Mudança gradual de dificuldades para cada 

brincadeira: igualmente importante, proporcionando que crianças de diversas faixas 

etárias brinquem; 4) Variedade das experiências: número de diferentes tipos de 

atividades disponíveis em um parquinho; 5) Tipos de brincadeiras promovidas: o ideal é 

que os parquinhos possuam equipamentos que proporcionem oportunidade para todos 

os tipos de brincadeiras, tais como motricidade global, força, equilíbrio, coordenação, 

brincadeiras de construção, dramáticas ou de faz de conta e a interação social.  

 

Segundo Bichara (2004), toda brincadeira envolve a delimitação de um espaço, que irá 

variar conforme o tipo, espaço disponível, número de participantes, entre outros. Em 

uma pesquisa realizada em Praças e Parques de Salvador-BA, a autora verificou que os 

equipamentos direcionam a brincadeira das crianças, já que quando eles existem as 

crianças geralmente brincam com os mesmos. Tais brincadeiras geralmente eram de 

exercício físico, ocorriam mais frequentemente em pares ou de forma solitária e a 

depender do tipo de equipamento as brincadeiras e interações sociais eram diferentes. 

Entretanto, a autora notou também que os locais sem equipamentos favoreciam uma 
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maior diversidade de brincadeiras e interações sociais e nos locais onde as crianças 

eram conhecidas as brincadeiras ocorriam com maior variabilidade (Bichara, 2004; 

Bichara et al., 2009). 

 

Borges (2008) discute que os jogos em playgrounds consistem em três fases: 1) Jogo 

funcional: nesta fase a criança experimenta a função do equipamento em si, sendo que 

este processo pode repetir várias vezes até que a criança assimile o ambiente e aprenda a 

lidar com ele e um dia o uso convencional dos equipamentos se torna enfadonho; 2) 

Jogo técnico: A criança começa a improvisar e cria sua própria maneira de brincar com 

o equipamento. A criança passa a ficar de pé no balanço ou escalar o escorregador; 3) 

Jogo social: Nesta etapa a estrutura do brinquedo é apenas um meio onde ocorre a 

brincadeira, proporcionando uma maior interação com os colegas. Quanto melhor 

projetado for um equipamento, maior a oferta da diversidade de brincadeiras. 

 

Em uma pesquisa realizada com quarenta crianças de ambos os sexos em quatro praças 

de Santa Catarina, Luz & Kuhnen (2004) verificaram que a apropriação do espaço, os 

tipos de interações produzidas e as brincadeiras escolhidas pelas crianças estavam 

diretamente associados às características do local estudado, tal como a presença de 

equipamentos e sua manutenção. As crianças permaneciam mais tempo na mesma 

atividade e se socializavam mais em espaços estruturados, com maior ocupação dos 

equipamentos multifuncionais do que os tradicionais. Já nos locais menos estruturados 

aumentava a diversidade de brincadeiras, as crianças permaneciam menos tempo em 

uma mesma atividade, portanto interagindo menos com outras crianças e havia uma 

maior interação com a natureza. Entretanto, o tempo total de permanência na praça não 

era alterado nas duas situações, demonstrando que as crianças precisam é de espaço para 

brincar e não necessariamente da estrutura do local. A permanência na mesma estava 

mais relacionada à idade da criança, presença de um adulto para supervisionar, bem 

como à distância do local com relação à residência da criança.  

 

Nota-se, dessa forma, que apesar da relevância de se estudar a influência da estrutura 

física dos parquinhos e dos equipamentos sobre o desenvolvimento de brincadeiras e 

interações sociais, outra vertente de estudo, igualmente importante, é também entender 

como as crianças se apropriam destes espaços, utilizando-os de uma maneira própria e 



51 

 

oferecendo um significado diferenciado àquilo que veem. Tal discussão será feita na 

próxima seção. 

 

1.3.3 Apropriação dos espaços públicos pelas crianças 

 

Estudos etológicos apontam para a importância do espaço sobre o comportamento dos 

animais. O ser humano tende a vincular sua imagem à do espaço em que habita (Kobarg 

et al., 2008), demarcando seu território, assim como os demais animais, só que de 

maneira simbólica e se apropriando dos mesmos. Entende-se como territórios as áreas 

espaciais que são frequentemente utilizadas com exclusividade por indivíduos ou 

grupos e defendidas através de interações sociais (Carvalho & Pedrosa, 2004). 

 

O conceito de apropriação foi desenvolvido por Pol (1996), teórico da psicologia 

ambiental, e envolve dois aspectos: 1 - Ação-transformação: transformação de um 

espaço alheio e atribuição de significado; 2 - Simbólico ou de identificação: ocorre um 

reconhecimento do espaço transformado, proporcionando estabilidade e continuidade à 

identidade. Para que uma pessoa ou grupo de pessoas possa se apropriar de um 

determinado espaço é necessário que processos psicossociais estejam envolvidos, tais 

como aspectos cognitivos, afetivos, simbólicos e estéticos, que dependem da relação 

com outros indivíduos ou grupos e destes com os espaços e tudo o que neles estiver 

presente. A relação do indivíduo com o espaço pode se dar a partir de uma percepção de 

agradabilidade, o que gera o prazer, posse e realização, ou de desagradabilidade, o que 

pode levar à estranheza e sensação de aleatoriedade ao espaço (Pol, 1996).  

 

Existem certos tipos de espaços que podem tornar-se lugares que facilitam as interações 

sociais, desenvolvem a identidade de crianças e jovens, facilitam o jogo criativo e 

contribuem para o desenvolvimento da cultura. Segundo Tuan (1983), pode-se 

diferenciar espaço de lugar. O espaço é mais abstrato e pode-se tornar um lugar na 

medida em que a criança o conhece melhor e o atribui um valor. Esta transformação 

ocorre nos momentos de pausa no movimento, presentes na condição humana e 

vivenciados em diferentes culturas. Nos locais a criança pode viver sua identidade de 

infância, possibilitando interações mais ricas com seus pares e com adultos. Desta 

forma, existe uma diferença na qualidade da relação com o espaço ao ser transformado 
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em lugar e também com aqueles que o frequentam. Esta afeição ao lugar, construída no 

espaço e no tempo e nas interrelações entre o indivíduo e o meio, é denominada por 

Tuan como “Topofilia” e através das brincadeiras pode-se transformar, por meio da 

imaginação, os “espaços vividos em espaços afetivos”, que são os locais de brincar 

(Coelho, 2007, p.177).  

 

Nota-se que os espaços públicos são estruturados ou requalificados sem levar em 

consideração as demandas das crianças. Entretanto, torna-se importante questionar 

sobre o que faz com que as crianças se apropriem destes espaços já que estes espaços 

não foram projetados com base no que as crianças acham importante e sim com projetos 

elaborados pelos adultos. 

 

Neste sentido, Rasmussen (2004, p.155) indica que é importante diferenciar lugares 

para crianças (places for children), que são os espaços planejados pelos adultos para as 

crianças, de lugares de crianças (Children´s places), que são os espaços dos quais elas 

se apropriam, atribuindo seu próprio significado. Dentro desta proposta, lugares são 

concebidos como parte do espaço; um espaço com atributos e significados específicos. 

Segundo o autor, há muitos lugares em espaços infantis que têm um significado 

subjetivo conhecido apenas pela criança. 

 

Na atualidade as crianças em idade pré-escolar e escolar passam uma grande parte do 

dia em Instituições especializadas, tal como as escolas e creches, em ambientes 

planejados para as crianças, tal como os parques ou brinquedotecas, e sob a supervisão 

dos adultos. Entretanto, ao se observar estas crianças, nota-se que as mesmas escolhem 

ou criam determinados lugares para brincar que não foram antes propostos pelos 

adultos. Assim, fica claro o quanto os lugares de crianças representam como as crianças 

se apropriam destes espaços, reforçando a noção da criança participativa na construção 

do seu desenvolvimento (Rasmussen, 2004).  

 

Bichara (2004) afirma que:  

A observação de crianças em ambientes onde possam se 
organizar de forma espontânea pode revelar aspectos 
mais sutis sobre como as crianças usam e delimitam o 
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espaço disponível para brincar e que fatores podem 
estar associados a esses usos (p.31). 

 

A autora indica que, de acordo com a psicologia evolutiva, "a brincadeira é uma 

adaptação importante para a nossa espécie e uma das suas funções principais é 

promover a flexibilidade comportamental" (Bichara, 2004, p. 34), sendo que a 

flexibilidade principal da nossa espécie é criar e recriar cultura2, o que já pode ser 

percebido durante os episódios de brincadeiras.  

 

Assim, discute-se que a criança tem condições de transformar os locais elaborados pelos 

adultos para elas em locais de crianças, na medida em que recriam e transformam estes 

espaços nos momentos da brincadeira. Estudos com crianças brasileiras também têm 

demonstrado esta capacidade de apropriação dos locais planejados para as mesmas, os 

transformando em locais de crianças (Bichara et al., 2006; Luz & Kuhnen, 2004). 

Bichara et al. (2006) observaram episódios de brincadeiras em dois parquinhos infantis 

localizados na cidade de Salvador-BA e constataram que após as crianças utilizarem os 

equipamentos para brincadeiras classificadas como de exercício físico, ressignificavam 

estes equipamentos, gerando brincadeiras de faz de conta. Tais resultados estão de 

acordo com estudos anteriores (Bichara, 2004; Luz & Kuhnen, 2004).  

 

De acordo com Rasmussen (2004), a escolha dos locais de brincadeira depende de 

características individuais da criança, tal como idade e sexo e de também aspectos 

sociais. Em um estudo realizado por Elsey (2004) crianças foram investigadas no 

sentido de entender sobre suas experiências em espaços públicos. Como resultado, a 

pesquisadora verificou que crianças menores gostavam de brincar nos parquinhos 

próximos às suas casas e as mais velhas gostavam de ficar em torno destes espaços.  

 

                                            

2 Considera-se cultura a partir do conceito de Clifford Geertz. Este autor conceitua a cultura 
partindo do pressuposto que "(...) o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 
teceu", assumindo “a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado" (Geertz, 
1989, p. 15). O autor traz a noção de cultura como sistemas simbólicos. A sua principal característica é a 
construção de sentidos e significados acerca das coisas, fazendo assim com que idéias e conceitos sejam 
partilhados e gestados historicamente. Dependendo do contexto em que está inserida a cultura assumiria 
diferentes configurações, uma vez que nem todo significado é partilhado por todos. 
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Rasmussen (2004) ainda afirma que os lugares de crianças em geral são menos 

evidentes do que os locais para crianças, sendo percebidos muitas vezes como locais 

desorganizados e inapropriados para crianças de acordo com a percepção dos adultos. 

Em um estudo realizado com 88 crianças dinamarquesas (Rasmussen, 2004) foram 

citados como locais de brincadeiras terrenos baldios, árvores para escaladas, muro atrás 

do campo de futebol da escola. Ao brincar em tais lugares muitas vezes as crianças eram 

repreendidas pelos adultos. A autora cita a fala de uma menina de sete anos ao se referir 

à área de recreação de seu prédio:  

 

Este é o meu quintal... Aqui está o varal e esta é a melhor 
árvore para a escalada. Mas Age que mora lá (aponta para o 
lado da imagem) não deixa a gente escalá-la. Ele vem com 
um cachimbo na boca e diz: 'Você não tem permissão para 
subir lá em cima! 'quando ele sai nós subimos novamente 
(Rasmussen, 2004, p. 159-160). 

 

Elsey (2004) em seu estudo verificou que em geral as crianças e jovens gostavam do 

local ondem viviam, mesmo que possuíssem opiniões negativas sobre alguns aspectos 

da vizinhança. Os participantes citavam locais específicos para crianças e jovens quando 

questionados sobre os locais que gostavam de brincar, tal como os parquinhos, campo 

de futebol e piscina, onde brincavam de uma maneira criativa. Porém a lista de locais 

informais era ainda maior, pois incluía as ruas, as lojas e também as áreas ditas como 

“selvagens”, tal como milharais, castelos abandonados ou áreas em que estava escrito 

“perigo, não entre”. 

 

É possível que a configuração atual das cidades, onde as crianças têm sido deslocadas a 

espaços cada vez mais seguros e planejados estimulam nas mesmas uma sensação de 

direito menor sobre o domínio público. De acordo com Bartlett (2002), não se nega os 

efeitos positivos da criação de espaços para as crianças nas cidades, já que os protege 

dos riscos das cidades, mas é notório o quanto as crianças se sentem segregadas e 

excluídas dos espaços públicos.  

 

Em uma discussão acerca de estudos sobre a inserção de crianças em espaços urbanos, 

Bartlett (2002) indica que as crianças sempre resistiram à esta tendência de segrega-las 
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nas cidades, manifestando claramente sua preferência para a autodeterminação e pelos 

jogos espontâneos perto de casa e próximos ao cotidiano da família e dos vizinhos. 

 

Os parquinhos e áreas de recreação infantil podem fazer parte do tecido urbano e 

responder às necessidades das crianças, mas muitas vezes atrapalham o potencial para o 

jogo livre e da diversidade e flexibilidade que as crianças anseiam, como pôde ser visto 

nos estudos previamente citados (Elsey, 2004; Rasmussen, 2004; Bichara et al., 2006; 

Luz & Kuhnen, 2004; Cotrim & Bichara, 2013). 

 

A capacidade de se apropriar dos espaços públicos planejados para elas ou mesmo 

daqueles não planejados, tais como as ruas, bem como seu interesse em se apropriar dos 

mesmos, salienta mais uma vez a necessidade de considera-las como cidadãs. Mas como 

este tema tem sido estudado na atualidade? É o que se propõe a discutir a seção 

seguinte. 

 

1.4 A criança cidadã 

 
É importante ressaltar as capacidades das crianças como 
agentes ativos para identificar os problemas em seu entorno, 
para sugerir melhorias e, em muitos casos, para agir sobre 
eles.  

(Bartlett, 2002, p.3) 

 

1.4.1 Cidadania e infância 

 

Definir cidadania é algo bastante complexo por se tratar de um conceito histórico, com 

um sentido que varia no tempo e no espaço. Cada momento histórico e cada sociedade 

ou nação apresenta direitos e deveres distintos aos seus cidadãos (Pinsky & Pinsky, 

2003).  

 

De acordo com o dicionário Aurélio Buarque de Holanda “cidadania é a qualidade ou 

estado do cidadão". Fernandes (2009) define por cidadania uma capacidade conquistada 

por alguns indivíduos, ou por todos os indivíduos, como é o caso de uma sociedade 

democrática, de se apropriarem dos bens socialmente criados e de desenvolverem suas 
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potencialidades de realização que a sociedade propõe especificamente em cada contexto 

histórico e cultural. 

 

A palavra “cidadão” no dicionário Aurélio está colocada como "o indivíduo no gozo dos 

direitos civis e políticos de um estado, ou no desempenho de seus deveres para com 

este". Segundo Pinsky e Pinsky (2003) ser cidadão é ter direitos civis, políticos e 

sociais. São direitos civis o direito à vida, à propriedade e à igualdade perante a lei. São 

direitos políticos poder participar do destino da sociedade, poder votar e ser votado. 

Caracterizam-se como direitos sociais o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo 

e à saúde. Cidadania implica na efetivação de tais direitos e na luta incessante de 

alcançá-los, além do cumprimento de deveres. 

 

No que se refere às crianças, somente em 1989 a Assembleia Geral da ONU adotou a 

Convenção sobre os seus direitos. Desde então, tem sido utilizada quase que por todos 

os países. Esta enfatiza não apenas a sobrevivência e o desenvolvimento saudável, a 

proteção e a provisão da criança, mas também os seus direitos de ser aceita e ouvida 

com relação às questões que lhes dizem respeito (Bartlett, 2002; Chawla, 2002). 

 

No Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da Lei nº 8.069 de 

13 de Julho de 1990 (BRASIL, 1999), veio promover diversas revelações, não apenas 

no campo jurídico, como também em outras áreas da realidade política do país, tal como 

a concepção das crianças e adolescentes como “pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento”, e como “sujeitos de direitos”, que indica que apesar de requerem 

proteção integral e prioritária de seus direitos por parte da família, da sociedade e do 

Estado, não podem ser tratados de forma passiva (Frota, 2007; Otenio et al., 2008).  

 

A partir de então, as crianças e os adolescentes começaram a usufruir de todos os 

direitos constitucionalmente consagrados na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

2000) que se aplicavam apenas às pessoas maiores de 18 anos. Neste momento, 

passaram da situação de menor para a condição de criança cidadã e adolescente cidadão. 

Estes foram reconhecidos como sujeitos de direitos civis, políticos e sociais, tal como o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária (Frota, 2007).  

 

Mais de 15 países foram influenciados pelo ECA (BRASIL, 1999) na elaboração de 

legislações semelhantes, por se tratar de uma Legislação que atende a Convenção dos 

Direitos da Criança da ONU e garante direitos de cidadania às crianças e jovens 

brasileiros (Otenio et al., 2008).  

 

Desde que as crianças têm sido consideradas como cidadãs, diversos projetos têm 

surgido internacionalmente com o objetivo de avaliar, juntamente com elas, os 

ambientes onde vivem e pensar em uma forma de melhorá-los (Bartlett, 2002; Chawla, 

2002; Riggio, 2002). Um dos projetos existentes é o das “cidades amigas das 

crianças”, proposto pela UNICEF, e que foi implantado em diversos países como 

Espanha, Croácia, Índia Brasil, entre outros. Este projeto tem como objetivo garantir a 

implementação da Convenção sobre o Direito das Crianças, tornando a cidade um local 

“para crianças”, através de medidas legais, institucionais, orçamentais e logísticas com 

capacidade de sustentar este projeto. Dentre os direitos garantidos às crianças nas 

cidades envolvidas no projeto estão os de: influenciar nas decisões sobre a sua cidade; 

expressar suas opiniões sobre a cidade que querem; andar com segurança nas ruas, por 

conta própria; encontrar os amigos e jogar; ter espaços verdes para plantas e animais; 

ser cidadãos iguais com acesso a todos os serviços.  

 

De acordo com C. Oliveira (2004), para a criança exercer a cidadania deve ter o direito 

de andar pelas ruas como qualquer pessoa, ter os seus deveres e utilizar o espaço 

público, que é um bem de todos. É neste espaço que as crianças têm a oportunidade de 

relacionar-se livremente com todos os tipos de pessoas que existem em seu mundo, de 

conhecer livremente o ambiente a sua volta e desenvolver uma percepção mais ampliada 

do mundo em que vivem.  

 

Como todo cidadão a criança precisa desenvolver referenciais espaciais para saber 

localizar-se na cidade. Somente conhecendo o entorno de sua casa, de sua escola, do 

lugar de brincar e dos lugares para onde vai é que a criança poderá considera-los como 

parte de sua existência (Bittencourt, 2010). 
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Chawla (2002) aponta o papel das crianças na preservação do meio ambiente. Para tanto 

indica a importância de outros documentos: 1) A Agenda 21 da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio ambiente (1992), através do qual crianças e jovens passaram a ser 

reconhecidos como um grupo importante, e que, portanto, deve ser envolvido em 

estratégias bem desenvolvidas para o desenvolvimento sustentável; e a 2) Agenda 

Habitat da Segunda conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 

(1996), onde "As necessidades das crianças e jovens, especialmente no que diz respeito 

ao seu ambiente de vida, devem ser plenamente levadas em conta" (parágrafo 13). No 

mesmo parágrafo o preâmbulo afirma que: uma "atenção especial deve ser dada aos 

processos participativos que lidam com a formação de cidades, vilas e bairros, a fim de 

garantir as condições de vida das crianças e dos jovens e de fazer uso de seu 

conhecimento, criatividade e pensamentos sobre o meio ambiente".  

 

A autora indica três motivos para a participação de crianças no planejamento das 

cidades: 1) Irão aprender habilidades formais de cidadania democrática; 2) Elas são as 

melhores especialistas sobre as condições ambientais locais relacionadas com suas 

próprias necessidades; 3) Irão adquirir o hábito de cuidar do ambiente.   

 

Tais estudos refletem uma concordância internacional de que as crianças e os jovens não 

são apenas uma população com necessidades especiais, mas também possuem 

criatividade e insights que eles podem utilizar para o processo de desenvolvimento dos 

espaços de habitação humana (Chawla, 2002). Como será visto a seguir, diversos 

estudos demonstram a capacidade e iniciativa da criança de exercer sua cidadania, tanto 

na apropriação do espaço público quanto ao tomar decisões sobre o mesmo. 

 

1.4.2 Brincadeiras em espaços públicos e o exercício da cidadania 

 

Crianças são tão impactadas pelo ambiente quanto o impactam. Uma visão do 

desenvolvimento baseada em uma perspectiva sistêmica e ecológica sustenta esta ideia 

ao afirmar que há uma relação bidirecional e interdependente entre pessoa e ambiente, 

onde características da pessoa e do ambiente interagem, produzindo mudanças e 

continuidades em seu processo de desenvolvimento, sendo que a pessoa percebe e 

negocia com seu ambiente (Kobarg et al., 2008). Esta visão sustenta o reconhecimento 
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de que as crianças e jovens tem capacidade de perceber e opinar sobre os espaços 

públicos, contribuindo para as decisões que impactam suas vidas.  

 

As crianças têm indicado em pesquisas empíricas suas preferências, o que gostam, o que 

não gostam e como gostariam que fossem estruturados os espaços públicos onde 

brincam. Castonguay & Jutras (2009) realizaram interlocuções com vinte e oito crianças 

entre 7 e 12 anos residentes em um bairro pobre de Montreal-Canadá, que foram 

entrevistadas e receberam câmeras fotográficas para registrar imagens dos locais ao ar 

livre que gostavam em seu bairro. Os parquinhos foram apontados como preferidos 

apenas pelas crianças entre 10 e 12 anos. Para crianças menores, entre 7 e 9 anos os 

locais frequentemente preferidos eram aqueles próximos a sua casa ou a casa dos 

amigos, como os quintais ou jardins. Os pesquisadores relacionam esta preferência à 

possibilidade de brincarem em segurança além da familiaridade com o espaço. 

 

Na pesquisa acima se concluiu que a escolha do local preferido estava diretamente 

associada a sua funcionalidade, tal como o número de atividades que proporcionava, às 

possibilidades de interação com outras crianças nestes espaços ou à autonomia da 

criança para locomoção para os mesmos. Já a escolha dos locais que não gostavam 

estava associada a questões de segurança tanto física (presença de seringas, vidros 

quebrados no chão e de carros próximos) quanto social (presença de pessoas 

ameaçadoras). Apesar dos parques serem os preferidos pelas crianças de 10 a 12 anos 

também eram os locais mais apontados como aqueles que as mesmas não gostavam, 

justamente por questões relacionadas à ameaça da segurança (Catstonguay & Jutras, 

2009). 

 

A percepção da degradação dos locais públicos é comum em bairros de baixo nível 

socioeconômico (Castonguay & Jutras, 2009). Entretanto, um estudo realizado com 212 

crianças entre oito e doze anos de Melbourne, identificou, através de participação ativa 

das crianças com o uso de técnicas de mapeamento, que todas elas, independente do 

nível socioeconômico, relataram frequentar os parquinhos mais distantes em detrimento 

dos mais próximos de sua casa, devido a questões ligadas a segurança, acessibilidade, 

infraestrutura e atratividade, mas isso foi mais comum em bairros de baixo nível 

socioeconômico (Veitch et al., 2007). 
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Em 2002 foi realizado um estudo na Escócia com crianças e jovens entre 10 e 14 anos. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o que as crianças e jovens de diferentes 

níveis socioeconômicos mais gostavam em seus bairros, através de grupo focal, 

fotografias e entrevistas semiestruturadas. Os jovens identificaram como lugares 

preferidos aqueles de uso específico das crianças e jovens, tais como os parquinhos, o 

campo de futebol e a piscina da Instituição em que estavam matriculados no turno 

oposto à escola e os lugares que eles não gostavam estavam associados ou a eventos 

ameaçadores, tal como a presença de outros jovens mais velhos ou de outra área, ou 

então, à percepção da área como feia, vandalizada ou insegura (Elsey, 2004). 

 

A percepção das crianças, preferências, atitudes e qualquer outra cognição a respeito do 

seu dia-a-dia contribuem para sua identidade local, que por sua vez faz parte de sua 

autoidentidade, sendo que as configurações físicas do bairro onde moram exercem 

influência sobre o seu desenvolvimento. Uma percepção de seu bairro frustrante e 

degradante pode gerar sentimentos de baixa autoestima (Castonguay & Jutras, 2009).  

 

Outra questão problematizada em alguns estudos é a diferença entre crianças de 

diferentes situações socioeconômicas e o reconhecimento de seu bairro. É notório nas 

pesquisas que as crianças de status socioeconômico mais alto, que são aquelas que 

utilizam as ruas apenas como um local de passagem, tem uma representação mental 

incompleta de seu bairro, enquanto que as crianças de status socioeconômico mais 

baixo, que andam e brincam nas ruas tendem a perceber as ruas como locais vivos e 

integrados com suas casas nos seus bairros (C. Oliveira, 2004; Bittencourt, 2010). 

 

Em uma revisão bibliográfica realizada em 2000 a respeito do conhecimento das 

crianças sobre seu meio-ambiente, identificou-se que algumas pesquisas apontaram 

sobre a necessidade de que arquitetos e planejadores tenham conhecimento sobre os 

interesses das crianças antes de projetarem um parquinho para que as mesmas possam 

desfrutar adequadamente deste espaço (Terrible, 2000). Compreende-se que as crianças 

apresentam uma consciência ecológica (Terrible, 2000; Castonguay & Jutras, 2009), se 

relacionam com o seu ambiente de uma maneira específica, e a estética (Terrible, 2000), 

a segurança e a acessibilidade são levadas em consideração pelas crianças (Elsey, 2004; 

Veitch et al., 2007; Castonguay & Jutras, 2009). 
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Apesar de estudos demonstrarem a capacidade das crianças de opinarem sobre os 

espaços públicos e de já existirem projetos que as ouvem para melhorar seus locais de 

moradia e atender suas necessidades Bartlett, 2002; Riggio, 2002; Chawla, 2002), a 

maioria das crianças e jovens nunca foi ouvida por adultos a respeito da sua opinião 

quanto ao que gostariam que existisse em sua comunidade e desacreditam que um dia 

serão ouvidos (Elsey, 2004). 

 

Crianças e jovens na Austrália sugeriram que em sua comunidade deveriam existir mais 

parquinhos e locais para jogar, andar de bicicleta e skate, além de existirem mais 

mecanismos de segurança na comunidade, tais como câmeras de vigilância e clubes 

para que os jovens pudessem permanecer longe das gangues. No entanto, estes 

participantes demonstraram dúvida se realmente um dia seriam ouvidos, por serem 

jovens e não adultos, e também devido a questões financeiras, acreditando que o 

governo teria outras demandas mais urgentes para direcionar a verba pública (Elsey, 

2004).  

 

Kruger & Chawla (2002) problematizam esta questão indicando que mesmo quando as 

crianças são ouvidas quanto a suas opiniões, estas raramente podem fazer alterações por 

conta própria, já que necessitam dos adultos para efetivá-las. Corsi (2002) discute que 

ao oferecer sugestões acerca de melhorias para a cidade as próprias crianças admitem 

terem ideias muitas vezes irrealistas, mas sentem ao perceberem que não foram levadas 

a sério pelos adultos. 

 

Elsey (2004) sugere que a participação das crianças é afetada por uma lacuna entre 

teoria e prática, que se reflete na má comunicação com as crianças, em problemas 

estruturais nas organizações, falta de ideias comuns e dificuldades nas relações 

políticas.  

 

Chawla (2002) indica que toda pesquisa ou investigação participativa com crianças 

deveria levar em consideração as diferentes faixa-etárias, objetivos e definições das 

crianças. Uma participação autêntica deve esclarecer muito bem as crianças sobre os 

objetivos da pesquisa, o que elas estão fazendo para que possam contribuir 
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voluntariamente, sendo que esta explicação deve ser adequada para a faixa-etária delas 

com o objetivo de haver uma real compreensão.  

 

Como um processo democrático as opiniões das crianças realmente devem ser levadas a 

sério e para que isso ocorra torna-se importante avaliar se a atividade proposta pode ser 

iniciada pela criança ou deve ser compartilhada com um adulto ou até mesmo iniciada 

pelo mesmo. Depende dos objetivos e condições do projeto. Em geral, a maioria das 

ações sobre problemas ambientais são políticas e exigem um trabalho em conjunto entre 

as crianças e os adultos (Chawla, 2002). 

 

Segundo Elsey (2004) pesquisas e intervenções bem conduzidas com as crianças são 

fundamentais para que as estruturas planejadas para as mesmas na comunidade sejam 

realmente utilizadas. Uma proposta de participação ativa das crianças nos espaços 

urbanos que deu certo pode ser observada nas cidades localizadas na Argélia, Tunisia e 

Marrocos, conforme relatado em um artigo de Mekideche (2005). Nestas cidades as 

crianças têm autonomia desde os dois anos para frequentarem os chamados Zankas, que 

são espaços localizados nos arredores das casas, onde crianças e adultos frequentam, 

mas são livres da circulação de carros. As crianças decidem sobre como brincar e 

compartilham esta decisão com as demais crianças. O lugar que a criança ocupa reflete 

o fato desta ter o direito de utilizar os espaços públicos da mesma forma que os adultos 

e, segundo o autor, trata-se de uma forma sociocultural de apropriação espacial, que é 

possibilitada pelo foco no desenvolvimento de habilidades sociais e não intelectuais 

desenvolvidas no convívio com as outras crianças.  

 

Outro exemplo de proposta trata-se de um Programa de orçamento participativo em 

Barra Mansa, no Brasil, onde um grupo composto por 35 crianças e jovens com idade 

entre 9 e 15 anos administra um valor anual de 125 mil dólares. Trata-se de um conselho 

que se reúne regularmente e oferece prioridade às sugestões das crianças para melhoria 

de várias áreas da cidade, com reinvindicações para a implantação de iluminação 

noturna em um túnel construído para as crianças, plantio de árvores, reparo em fossas e 

esgoto, melhoria de segurança em algumas áreas de baixa renda, proporcionando às 

crianças o exercício da cidadania (Guerra, 2002; Bartlett, 2002). 
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Na próxima seção será discutido como as investigações participativas têm sido 

conduzidas em pesquisas com crianças na atualidade. 

 

1.4.3 Investigações participativas: contribuições para a cidadania  

 

A partir das discussões levantadas pode se considerar que novas formas de investigação 

com crianças são indispensáveis dentro de um contexto que acredita que as crianças são 

atores sociais e a infância é um grupo social com direitos (Sarmento, 2002; Soares et al., 

2004; Soares, 2006), tais como as investigações participativas.  

 

Ao longo de todo o século XX o foco das investigações sobre a infância esteve nos 

contextos onde a criança participava, tal como a escola e a família, investigando-se com 

os professores e pais, respectivamente, sobre qual o seu papel enquanto aluna ou filha e 

acreditando-se que assim se obteria um conhecimento sobre as mesmas. Entretanto, tal 

sistemática de investigação deixa claro o enviesamento do conhecimento acerca da 

infância; tratava-se de uma visão adultocêntrica no qual as crianças não participavam 

como sujeitos ativos para a produção de conhecimento sobre infância (Soares, 2006). 

 

Outra forma muito utilizada de investigar crianças é através da observação. Segundo 

Wallon (2007) a psicologia da criança ou pelo menos da primeira infância, é dependente 

da observação, entendendo-se que toda observação deve ser incluída em um conjunto no 

qual receba um sentido, deixando de ser uma observação pura para se tornar um método 

de conhecimento. Entretanto, corre-se o risco da atribuição de sentimentos e intenções 

adultos à criança.  

 

Os argumentos utilizados para a utilização de investigações onde a criança é um sujeito 

passivo sempre recaiam para a incompetência psicológica da criança de racionalidade 

ou maturidade para falar sobre si, tal como propõe as abordagens teóricas que salientam 

aspectos de maturação biológica do desenvolvimento (Soares, 2006; Cruz, 2008). 

 

Soares, 2006 indicou quatro perspectivas de visibilidade das crianças em investigações: 

1) Criança como objeto; 2) Criança como sujeitos; 3) Crianças como atores sociais; 3) 

Crianças como participantes. As duas primeiras perspectivas se referem à maioria das 
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investigações tradicionais, onde prevalecem desenhos metodológicos que consideram o 

olhar do adulto acerca das crianças, justificando a escolha devido às incompetências 

psicológicas das mesmas em serem atores sociais ativos no processo de produção de 

dados acerca da infância. As duas últimas já consideram as crianças como atores sociais, 

com voz e ação e que trabalham em parceria com os adultos no processo de 

investigação, que é o que propõe a Sociologia da Infância. 

 

A participação infantil em termos de voz e ação é indispensável para a construção de um 

estatuto social da infância, de acordo com os teóricos da Sociologia da Infância. Esta 

proposta tem o objetivo de recuperar os interesses, as necessidades e os direitos das 

crianças, do ponto de vista político, social e científico. Considera-se que pensar na 

infância da 2ª modernidade3 é pensar em crianças como um grupo social com direitos 

reconhecidos no campo dos princípios, apesar de ainda não haver uma grande 

aplicabilidade destes princípios no quotidiano (Sarmento, 2002).  

 

Compreende-se que novos conhecimentos acerca de como as crianças aprendem e se 

desenvolvem auxiliam para a ampliação do conceito de criança, deixando claras as 

inúmeras possibilidades e especificidades da infância (Cruz, 2008). 

 

Dentro desta proposta a investigação participativa refere-se a um procedimento 

metodológico onde investigador e investigado são parceiros no processo de investigação 

e há um equilíbrio de autonomia, cooperação e hierarquia com e entre pessoas, com um 

compartilhamento das responsabilidades de tomada de decisão. Os significados 

                                            

3 A 2ª Modernidade é caracterizada por um conjunto de mudanças sociais, principalmente por 
uma substituição de uma economia predominantemente industrial “por uma economia de serviços, a 
criação de dispositivos de mercado à escala universal, a deslocalização de empresas, a ruptura do sistema 
de equilíbrio de terror entre dois blocos, com a crise dos países socialistas do leste europeu e o fim dos 
regimes comunistas...”, entre outros aspectos atuais. O autor ainda conclui que estas rupturas “são de 
âmbito, sentido e impacto desigual, mas todos contribuem para a desestabilização de algumas ideias 
fundadoras do espirito da modernidade: a crença na razão, o sentido do progresso, a hegemonia dos 
valores ocidentais, a ideia do trabalho como base social (Sarmento, 2002, p.6). Tal concepção está 
baseada na teoria de Ulrich Beck que se contrapôs às correntes do pós-modernismo e distingue dois 
processos de modernização na história recente das sociedades. A primeira é identificada como aliada ao 
processo de industrialização e construção da sociedade de massas. Já a segunda modernização ou 
modernização reflexiva, é própria da sociedade atual, tende à globalização e está em constante 
desenvolvimento tecnológico, dando lugar à individualização (Beck, 1999).  
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presentes terão sempre uma dupla interpretação, a das crianças e dos adultos 

participantes (Soares, 2006; Soares et al., 2004). 

 

De acordo com Soares et al. (2004), alguns princípios éticos precisam ser seguidos. 

Deve sempre existir uma valorização da voz e ação das crianças, não admitindo sua 

pseudoparticipação. Todas as crianças podem ser incluídas, sob implicação das próprias 

crianças. O consentimento informado também é algo fundamental. As crianças precisam 

saber os objetivos e dinâmica da investigação para assim se voluntariarem. As 

estratégias e recursos metodológicos devem ser diversificados de modo que as crianças 

participem do seu jeito. As estratégias éticas não devem ser estabelecidas previamente, 

mas construídas continuamente, considerando a idade das crianças, grau de competência 

e experiência, contexto sociocultural e gênero.  

 

A depender dos objetivos da pesquisa é importante incluir as crianças nas decisões sobre 

os próprios procedimentos, questionando sobre o que querem dizer ou mostrar e como 

desejam fazer isso, com a finalidade de comunicar sua experiência para outras pessoas 

(Rocha, 2008).  

 

Deve-se utilizar recursos metodológicos sensíveis à faixa-etária da criança e seu 

contexto cultural (Campos, 2008). Para tanto, sugere-se a utilização de técnicas que 

permitam uma maior participação das crianças, tais como técnicas gráficas (Soares, 

2006; Francischini & Campos, 2008; Rocha, 2008), entrevistas, o uso de fotografias, 

desenhos, mapas e interlocuções verbais, que possibilitam uma valorização e expressão 

maior de suas competências (Rasmussen, 2004; Elsey, 2004; Soares et al., 2004). 

A análise temática de desenhos possibilita a ampliação de ferramentas para a 

compreensão da criança, o que pode ser feito dentro de uma abordagem 

históricocultural (Rocha, 2008). Quando acompanhados da expressão linguística são 

reveladores da sua cultura, história, imaginação e fantasias. Pode ser livre ou com 

orientação temática, ambos oportunizam que a criança expresse sentimentos, ideias, 

experiências de vida e se constituem como vias de acesso do pesquisador para a criança 

(Francischini & Campos, 2008). 
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As entrevistas são ferramentas tradicionais. Como técnica da investigação participativa, 

as crianças podem influenciar em seu formato, orientação e duração, sendo que 

entrevistas individuais são mais apropriadas para crianças mais velhas (Soares et al., 

2004). Entretanto, discute-se que a entrevista direta não é adequada para ser utilizada 

com crianças, já que pode oferecer um constrangimento de várias ordens sociais, tais 

como gênero, classe ou etnia, além de impor à criança algo formulado pelo pesquisador, 

o que pode representar uma relação hierárquica desnecessária (Rocha, 2008), desta 

forma, pode-se intercalar com outras linguagens, tais como o uso de materiais gráficos.  

 

As observações participantes podem ser utilizadas, porém com uma devolução das 

notas de observação às crianças, a fim de confrontar pontos de vista e refletir sobre os 

mesmos. A proposta de grupos de discussão tem como finalidade reunir crianças com 

alguma afinidade e confiança, com um reduzido número de tópicos para a conversa, e o 

pesquisador atua como um facilitador. Registros escritos das crianças, tal como diários 

também podem ser produzidos, caso a criança esteja alfabetizada (Soares et al., 2004). 

 

Fotografia e vídeo podem ser utilizados, porém, trazem como limitação a idade da 

criança para seu manuseio. Técnicas dramáticas/Role-play ou observação de 

brincadeiras de faz-de-conta podem ser importantes para compreender vivências e 

práticas sociais na infância. A utilização de materiais de estímulo pode servir para 

organizar um contexto de investigação mais lúdico e participativo. A avaliação da 

criança sobre o percurso da investigação, bem como a devolução da informação às 

crianças necessariamente precisam ser feitas (Soares et al., 2004). 

 

São exemplos de pesquisas neste sentido o projeto de Rasmussen (2004), que convidou 

crianças dinamarquesas a tirarem fotografias dos locais significativos para elas em seus 

bairros. Este autor também realizou um segundo projeto em que fez entrevistas com 

crianças ao caminhar com as mesmas. Os informantes mostraram ao pesquisador os 

lugares, edifícios e vias e contaram sobre os eventos, os jogos e suas experiências da 

vida cotidiana. Dentro da mesma proposta, Elsey (2004) investigou experiências de 

crianças em espaços públicos através de grupos focais onde eram feitas discussões 

informais sobre o tema, desenhos de mapas, entrevistas individuais semiestruturadas e 

as crianças tiravam fotografias de lugares que gostavam e não gostavam em seu bairro. 
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Assim, considera-se as metodologias participativas um recurso fundamental a fim de 

possibilitar que as crianças sejam tratadas como sujeitos de conhecimento e ação, como 

sujeitos competentes racionais. Na investigação participativa as crianças são parceiras, 

partilhando de todo o processo, com níveis diferentes de participação, a depender do 

desenho do estudo. 
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2. UM DIÁLOGO ENTRE A SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA E A TEORIA 

HISTÓRICOCULTURAL DE VYGOTSKY. 

 

O lugar da criança é o "lugar das culturas da infância", em 
cada momento sóciohistórico (Sarmento, 2002, p. 18). 

 

 

Com a finalidade de refletir sobre como funciona e se desenvolve a capacidade da 

criança de expressar conhecimentos, opiniões, indicar suas necessidades e atuar 

ativamente sobre o mundo, recorreremos à abordagem históricocultural de Vygotsky e à 

Sociologia da Infância4. 

 

A consideração das crianças como atores sociais e da infância como um grupo social 

com direitos vem ampliando nos últimos anos. Contribuíram significativamente para 

estas discussões a Conferência dos Direitos da Criança promovida pela ONU (1989) e 

normativas tal como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) no Brasil (BRASIL, 

1999), como já foi discutido na seção 1.4 desta tese. Postula-se que os direitos da 

criança e do adolescente não estão restritos apenas às necessidades básicas como a 

saúde, cuidado, proteção, educação ou lazer. A criança tem direito a ser ouvida e a 

participar ativamente da sociedade ao expor suas necessidades naquilo que se refere à 

infância, e assim serem tratadas como cidadãs. 

 

A sociologia da infância oferece uma importante contribuição nessa direção (Soares, 

2006). Dentro desta abordagem afirma-se que as crianças formam um grupo com ideias 

próprias, que se diferencia dos demais e cujos membros diferenciam-se entre si, 

considerando a presença de aspectos sóciohistóricos específicos. As crianças pensam, 

                                            

4 Torna-se importante discutir que este diálogo nem sempre é possível, já que a sociologia da 
infância propõe-se a investigar a infância como um objeto sociológico, opondo-se às perspectivas  
biologistas do desenvolvimento, que, segundo Sarmento (2005), “a reduzem a um estado intermédio de 
maturação e desenvolvimento humano, e psicologizantes, que tendem a interpretar as crianças como 
indivíduos que se desenvolvem independentemente da construção social das suas condições de existência 
e das representações e imagens historicamente construídas sobre e para eles”. Porém, considera-se que a 
Teoria históricocultural de Vygotsky propõe-se também a investigar as crianças de um ponto de vista 
social, ao considerar que o desenvolvimento humano é fruto de um processo de interação entre fatores 
biológicos e histórico-culturais (Vygotsky, 2000).  
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imaginam e contribuem com perspectivas, criações e interpretações da realidade 

(Sarmento, 2002). 

 

Sociólogos da infância, tal como Sarmento, Corsaro, entre outros, levantam evidências 

de que as crianças formam uma categoria geracional própria e constroem cultura. Pode-

se dizer que um exemplo desta construção é a criação da cultura de pares, que pode ser 

entendida como um “conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores ou 

interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares” 

(Corsaro, 2009, p.32). Ao brincar com seus pares as crianças também são capazes de 

produzir cultura, apreendendo criativamente a cultura maior (Corsaro, 2006). 

 

Na contemporaneidade as crianças estão em contato direto ou indireto com a realidade, 

o que possibilita uma aprendizagem de valores, estratégias de resolução de problemas e 

construção de sua identidade. Interagem com outras crianças, em situações geralmente 

mediadas pelos adultos (Vasconcellos, 2007), sendo afetadas pelas culturas das quais 

participam, entretanto, não apenas a internalizam de uma forma passiva, mas 

contribuem ativamente para a produção e mudança cultural, criando suas próprias 

culturas (Corsaro, 2009). Estas são capazes de se apropriar, reinventar e reproduzir a 

cultura dos adultos. Corsaro (2011) utiliza o termo “reprodução interpretativa” para 

denominar esta habilidade das crianças. 

 

Durante os episódios de brincadeira é possível reconhecer a cultura local, ritmos, ritos e 

especificidades da cultura de cada criança e de suas famílias (Vasconcellos, 2007), 

entretanto, também é possível observar claramente o modo como reproduzem, 

assimilam, interpretam e produzem cultura (Pedrosa & Santos, 2009; Corsaro, 2011), 

caracterizando-se como atores e autores do seu processo de desenvolvimento 

(Vasconcelos, 2007, p.9). Nestes momentos as crianças podem oferecer um sentido 

específico e singular às situações, podem criar ou utilizar brinquedos ou artefatos de 

uma maneira bastante original (Sarmento, 2002), não se limitando a reproduzir 

experiências vividas, mas criando novas imagens e ações (Vygotsky, 2000) ou podem 

levar para a situação de brincadeira modelos de comportamento e significados que 

constroem em outros espaços de interação (Pedrosa & Santos, 2009).  
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Assim, as culturas da infância manifestam as culturas da sociedade na qual estão 

inseridas e fazem de uma forma diferente da cultura dos adultos, já que as crianças 

possuem uma representação simbólica própria sobre o mundo (Sarmento, 2002). A 

depender da forma como interagem com outras pessoas, objetos e situações existentes 

nestes contextos, as crianças se apropriam de diferentes competências sociais que foram 

criadas em sua cultura e transmitidas por adultos e crianças com as quais convive. 

Durante as atividades cotidianas de interação social, assim como nas brincadeiras, a 

criança aprende a utilizar estratégias diferentes para memorizar, expressar-se, imaginar, 

solucionar problemas, entre outras. Diferentes situações criadas possibilitam à criança 

aprender normas de agir e se relacionar com seus pares (Rosseti-Ferreira & Z. Oliveira, 

2009; Corsaro, 2011). 

 

A criança começa sua vida se introduzindo em uma rede social já definida e constrói o 

seu mundo social na medida em que desenvolve a linguagem e a comunicação em 

interação com o outro. A socialização é um processo produtivo-reprodutivo, sendo que a 

reorganização do conhecimento muda com o desenvolvimento cognitivo e linguístico da 

criança e as modificações no seu mundo social. A criança aos poucos passa a explorar 

outros contextos fora do âmbito familiar, tal como a escola, e construir com seus pares 

as competências necessárias para participar do mundo dos adultos (Corsaro, 2002). 

 

Lev Vygotsky (2000), psicólogo russo e principal fundador da abordagem 

históricocultural do desenvolvimento, também enfatiza a realização participativa da 

criança em diferentes contextos históricos e culturais, propondo uma concepção teórica 

semelhante aos sociólogos da infância ao afirmar que as significações social e 

historicamente produzidas, constantemente ressignificadas e apropriadas pelas crianças, 

podem ser consideradas como motores do seu processo de desenvolvimento.  

 

É na idade pré-escolar que ocorre pela primeira vez uma separação entre a percepção 

através dos sentidos e o significado atribuído aos objetos, às pessoas e às experiências. 

A ação começa a surgir das ideias e não mais dos objetos. “Um pedaço de madeira 

torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo” (p. 128). É o brincar 

que fornece um estágio de transição em direção à separação entre o significado e o 
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objeto (Vygotsky, 2000), o que é fundamental para o desenvolvimento da representação 

mental acerca das experiências humanas.  

 

Utiliza-se a palavra representação para significar coisas diferentes. Quanto à teoria do 

conhecimento pode significar uma função ou um objeto mental. Como função é a 

propriedade que têm as coisas de evocar e substituir outras. Como objeto mental trata-se 

do desdobramento do real no seu equivalente simbólico, implicando a função semiótica. 

O acesso à representação depende do acesso ao conhecimento que ultrapassa a 

aparência das coisas (Pino, 1995). 

 

O ato de conhecer é resultante da combinação da ação do sujeito com as condições 

socioculturais. Conhecer é apropriar-se do conhecimento produzido pelos homens e 

conservado nas obras culturais e práticas sociais dos povos. Não envolve simplesmente 

uma produção do sujeito em interação com o objeto, refere-se à apropriação única de 

um objeto que carrega uma significação social, já que é produzido pelos homens. Ou 

seja, é a ressignificação pelo sujeito de algo significado pelo social. Trata-se de uma 

atividade semiótica, ou seja, simbólica, de cada sujeito (Pino, 1995). São as interações e 

atividades práticas das crianças com outras pessoas, que, segundo Vygotsky, as 

conduzem à aquisição de conhecimentos e de novas competências (Corsaro, 2002). 

 

De acordo com o Vygotsky (2000), ao longo do desenvolvimento das funções mentais 

superiores, ou seja, com a internalização do processo de conhecimento, do ponto de 

vista ontogenético e filogenético, aspectos singulares da existência social humana 

passaram a ser refletidas em sua cognição. O ser humano desenvolveu a capacidade de 

expressar e compartilhar com os demais membros de seu grupo social o que ele entende 

acerca da experiência comum ao grupo. 

 

Para entendermos o que possibilita que o ser humano expresse e compartilhe 

conhecimentos, experiências e opiniões desde criança, objeto de estudo da presente 

pesquisa, torna-se necessário compreender um pouco mais sobre as funções 

psicológicas superiores. Primeiramente, é importante distinguirmos dois tipos de 

processos psicológicos, que se diferem quanto a sua origem: 1) processos elementares: 

são de origem biológica, estão presentes nas crianças e nos animais; caracterizam-se 
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pelas ações involuntárias (ou reflexas), pelas reações imediatas (ou automáticas) e 

sofrem controle do ambiente externo; 2) Funções psicológicas superiores: estão 

presentes somente no homem, caracterizam-se pela intencionalidade das ações, que são 

mediadas. Resultam da interação entre os fatores biológicos (funções psicológicas 

elementares) e os culturais, que evoluíram no decorrer da história humana (Vygotsky, 

2000). 

 

Todos os processos psicológicos superiores se organizam através do uso de signos, que 

são instrumentos simbólicos que representam algo diferente de si, e que fazem uma 

mediação entre o homem e a realidade (Vygotsky, 2000). Trata-se da produção humana 

mais importante. É um processo criativo, onde através de uma atividade representativa, 

o homem torna cognoscíveis as experiências reais e possíveis de serem comunicadas, 

principalmente através da linguagem. Com isto, o homem pode além de nomear e 

pensar sobre as coisas e experiências, compartilha-las com outras pessoas, 

desenvolvendo diferentes níveis de consciência sobre si mesmo e sobre a realidade 

social e cultural (Pino, 1995). 

 

Em estágios bastante precoces do desenvolvimento já é possível perceber na criança a 

potencialidade para o uso dos signos. Entretanto, entre os comportamentos mais 

elementares e os de níveis superiores existem muitos sistemas psicológicos de transição. 

Em uma primeira etapa do uso dos signos observa-se a necessidade do uso de signos 

externos pela criança. Esta julga as situações, pessoas e objetos apenas pelas aparências 

externas. Com o amadurecimento este processo passa a ocorrer internamente, com a 

criança construindo seus próprios signos (Vygotsky, 2000).   

 

Antes de ter acesso ao mundo representacional as crianças explicam as coisas de uma 

maneira mística, utilizando do animismo, realismo, etc. A entrada no real vem a partir 

de uma abertura cada vez maior da criança ao mundo simbólico construído pelos 

homens. Isso decorre da apropriação da criança de várias formas de mediação 

simbólica, tal como a linguagem (Pino, 1995). Através da fala a criança supera as 

limitações imediatas de seu ambiente e se prepara para atividades futuras, planeja, 

ordena e controla o próprio comportamento e o dos outros. Uma vez internalizada, a fala 

torna-se constantemente parte dos processos psicológicos superiores (Vygotsky, 2000).  
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A fala atua na organização, unificação e integração de aspectos variados do 

comportamento da criança, tais como memória, percepção e solução de problemas. 

Cada função aparece em dois níveis ao longo do desenvolvimento cultural da criança: 

primeiramente entre pessoas, como categoria interpsicológica e depois internalizada, 

como categoria intrapsicológica (Vygotsky, 2000).  

 

Quando a fala é incorporada a qualquer ação, no período pré-escolar, a criança se 

transforma. Em um primeiro momento a fala acompanha suas ações e aos poucos passa 

a preceder as mesmas. Isso pode ser visto nos desenhos. As crianças pequenas dão nome 

a seus desenhos somente após completá-los. Precisam vê-los para decidir o que são. Na 

medida em que se tornam mais velhas conseguem escolher o que irão desenhar. Isso 

demonstra uma mudança na função da fala, que passa a ser planejadora (Vygotsky, 

2000).  

 

O uso da fala como um instrumento influencia em diferentes funções psicológicas, tais 

como a percepção, operações sensório-motoras e atenção. Uma criança com dois anos 

apenas descreve objetos isolados dentro de um conjunto da figura. Já crianças mais 

velhas descrevem ações e indicam as relações complexas entre diferentes objetos de 

uma figura. Entretanto, a limitação da criança pequena se refere muito mais a uma 

limitação da linguagem, já que consegue comunicar muito bem ações através de gestos 

expressivos. Com o amadurecimento da criança a fala adquire função sintetizadora e 

instrumental para se atingirem formas mais complexas da percepção cognitiva e a fala 

passa a ser analítica (Vygotsky, 2000). 

 

Pode-se afirmar que mesmo nos estágios iniciais do desenvolvimento, linguagem e 

percepção estão interligadas. Muito precocemente a percepção de objetos reais não é 

realizada apenas com base nos estímulos físicos, tal como cor e forma. Mesmo que 

desconheça, a criança sempre atribui um sentido e um significado ao mundo, com mais 

ou menos profundidade e representação simbólica a depender da etapa do 

desenvolvimento em que se encontra (Vygotsky, 2000). 

 

Segundo Cruz (2008) é necessário considerar a criança como alguém que tem o que 

dizer. Para tanto, torna-se importante levar em consideração suas múltiplas linguagens. 
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Mesmo as crianças pequenas têm o que dizer, já que desde que se constituem começam 

a interagir socialmente e acumular impressões, gostos, antipatias, desejos e medos, 

desenvolvendo sentimentos e percepções e atribuindo significados diversos acerca do 

mundo. Para Sarmento (2007) todas as crianças, desde bebês, apresentam múltiplas 

linguagens, tais como as gestuais, corporais, plásticas e verbais e é através destas 

linguagens que elas se expressam.  

 

Vale ressaltar que para Vygotsky, sentido e significado tem um conceito distinto. 

Significado refere-se ao núcleo de compreensão da palavra compartilhado por todas as 

pessoas que a utilizam dentro de uma cultura, já sentido diz respeito ao significado 

subjetivo da palavra, o que significa para cada indivíduo, envolvendo vivências afetivas 

e o seu contexto de uso (M. Oliveira, 1992). 

 

Ao explorar objetos, não são apenas objetos reais que a criança pequena percebe. Ela 

tem acesso à palavra que promove significação, mesmo que nesta idade palavra e objeto 

pareçam confundir-se. A junção da imagem com a significação permite à criança 

conhecer o objeto (Pino, 1995). 

 

A cada período do desenvolvimento a criança adquire meios para intervir de forma 

competente em seu mundo e em si mesma. Segundo Sarmento (2005): 

 

... as crianças são competentes e tem capacidade de 
formularem interpretações da sociedade, dos outros e de si 
próprios, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos e 
de o fazerem de modo distinto e de o usarem para lidar com 
tudo o que as rodeia (p.373).  
 

Segundo o autor, trata-se de um grande desafio à Sociologia da Infância e a outras 

ciências sociais, tal como a Psicologia, compreender cada criança, com seu processo 

subjetivo e a infância como categoria geracional com direitos, conforme o que está 

previsto nos Estatutos da Criança (Sarmento, 2005). O lugar da criança ainda é um 

"entre-lugar", já que está localizado entre dois mundos, o delegado pelos adultos e pelo 

social e o que é reinventado coletivamente pelas crianças, dentro de um momento 

histórico (Sarmento, 2002).  
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Algumas novas formas de perceber a criança têm surgido, aceitando, segundo Sarmento 

(2002, p.1) uma "pluraridade de ser criança", com novos papeis e estatutos sociais. O 

autor se refere a esta questão como uma reinstitucionalização da infância, onde ideias e 

representações sociais sobre a criança estão sendo modificados, juntamente com suas 

condições de existência, em decorrência das mudanças que ocorrem nos diversos 

contextos em que a criança interage. 

 

Na atualidade há uma imersão das crianças na esfera econômica, tanto na produção 

como no consumo de bens. Estas participam da produção, já que o trabalho infantil é 

uma realidade em muitos países em desenvolvimento, tanto no que se refere à utilização 

delas como trabalhadoras em pequenas indústrias e na sua utilização em campanhas 

publicitárias, para vender produtos designados para o mercado infantil ou familiar, 

como quando trabalham nas múltiplas tarefas que estão envolvidas em seus cotidianos, 

tais como as atividades escolares (Sarmento, 2007) e extraescolares (inglês, natação, 

teatro, música, entre outros). Além disso, criança é vista como uma grande 

consumidora, com um mercado específico e vasto para as mesmas (Sarmento, 2002). 

 

Modificações na escola e na família igualmente participam do processo de 

reinstitucionalização da infância. As escolas passam a ser locais onde a diversidade 

socioeconômica e cultural passa a existir, sem uma intenção reguladora e a criança 

passa a ser vista como centro no processo educacional. Já as famílias reestruturadas, 

com modelos cada vez mais distintos (monoparental, precocidade da maternidade, 

famílias estendidas, etc) e com uma ocupação cada vez menor de adultos 

(desempregados, licenciados, que exercem trabalhos autônomos) e maior das crianças, 

que cada vez mais frequentam instituições no turno oposto à escola (brinquedoteca, 

curso de inglês, esportes, escolas integrais, etc.). Nestes locais o tempo e as atividades 

das crianças são controlados por adultos, reduzindo as oportunidades delas vivenciarem 

sua liberdade na escolha das tarefas no tempo/espaço (Sarmento, 2002). 

 

Mesmo dentro das condições oferecidas às crianças na 2ª modernidade há um lugar para 

a infância e podemos considerá-las como sujeitos sociais com reconhecimento e direitos 

próprios. A infância não se dissolveu na cultura e no mundo dos adultos e não foi 
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retirada sua identidade e autonomia de ação. Diante de todas as adversidades urbanas 

atuais elas vivenciam as especificidades de sua geração (Sarmento, 2007).  

 

Entretanto, no que se refere à imersão na esfera política a história da infância tem se 

caracterizado nos últimos séculos como uma história de exclusão e existe uma recusa 

sutil de que as crianças exerçam a cidadania (Sarmento, 2002; Sarmento et al., 2007; 

Sarmento, 2007).  

 

Sarmento discute que a privação dos direitos políticos, tal como o fato das crianças não 

terem o direito de votar, não precisa ser sinônimo de ausência de participação no cenário 

político. As crianças podem participar de ações individuais ou coletivas e anunciar para 

os gestores públicos suas necessidades específicas (Sarmento et al., 2007; Sarmento, 

2007).  

 

Ao não serem ouvidas as crianças tornam-se invisíveis no cenário político, apesar das 

mesmas serem as maiores vítimas das desigualdades sociais, pobreza e políticas 

públicas pobres. Vale ressaltar que esta geralmente é a realidade da modernidade 

ocidental, não se caracterizando como uma verdade universal. Algumas sociedades não 

excluem as crianças da vida coletiva, com uma participação civil ativa (Sarmento et al., 

2007; Sarmento, 2007). 

 

Defende-se aqui que a ação política das crianças deve levar em consideração as culturas 

da infância, ou seja, o seu próprio modo de agir, interpretar e interagir com a realidade 

específica da geração em que se encontra. Como já foi desenvolvido ao longo do 

capítulo anterior, pesquisas indicam que as crianças têm habilidades necessárias para 

contribuir de forma inovadora com a melhoria dos ambientes sociais em que vivem 

(Terrible, 2000; Elsey, 2004; Karsten & Vliet, 2006; Veitch, Salmon & Ball, 2007; 

Kobarg et al., 2008; Castonguay & Jutras, 2000; Bartlett, 2002; Chawla, 2002; Frota, 

2007; Otenio, Otenio & Mariano, 2008; Chawla, 2002), são capazes de assumir metas 

políticas, participar ativamente no processo de tomada de decisão no sentido de avaliar 

suas atividades e interpretar o impacto de sua participação (Sarmento et al., 2007).  
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Assim, ressalta-se mais uma vez que para que as crianças exerçam sua cidadania é 

necessário que os adultos e gestores públicos deem importância às opiniões das 

crianças. Depende muito mais das chances de participação oferecidas às mesmas do que 

de qualquer tipo de limitação relacionada à sua capacidade em participar da esfera 

pública. 
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3. DELIMITAÇÃO DO OBJETO  

 

3.1 Definição do problema 

Apesar do conhecimento a respeito da importância dos espaços públicos para o 

desenvolvimento da criança, principalmente no que se refere a ampliação das 

possibilidades de convivência com diferentes realidades sociais e também com a 

natureza, e todos os demais benefícios que os espaços livres tendem a promover, 

pesquisas atuais apontam para uma diminuição da frequência a estes espaços quando 

comparado a quatro ou cinco décadas atrás (C. Oliveira, 2004; Elsey, 2004; Silva et al., 

2006; Bittencourt, 2010; Cotrim & Bichara, 2013). Tal situação tem sido associada à 

falta de estimulação dos adultos para com o comportamento das crianças de brincarem 

nos espaços públicos, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, 

justificado pelo aumento da criminalidade, violência e inadequação de tais espaços 

atualmente para as crianças. Entretanto, ainda é possível encontrarmos crianças 

brincando tanto em locais planejados, tais como praças, parques e parquinhos, quanto 

em locais não planejados, como as ruas, principalmente em bairros de baixa renda, onde 

as residências não possuem infraestrutura, opções de brinquedos e espaço suficiente 

para abrigar as crianças durante os momentos de lazer (C. Oliveira, 2004; Santos & 

Bichara, 2005; Silva, Monteiro, Pontes, Magalhães & Silva, 2012).  

 

Nos bairros socioeconomicamente mais favorecidos observa-se o aumento crescente de 

condomínios ou loteamentos fechados e edifícios com um alto nível de infraestrutura de 

lazer e segurança (D’Ottaviano, 2006; Quadros, 2008; Pinheiro, 2011) e uma 

diminuição da saída destas crianças para brincarem em espaços públicos abertos, 

restringindo-as ao convívio com apenas um grupo social em áreas de uso coletivo destes 

espaços privados (C. Lima, 2007). Mas o que as crianças têm pensado a respeito dos 

espaços de uso público para brincar? Como elas se apropriam destes espaços?  

 

Após a Conferência dos Direitos das Crianças, proposta pela Assembleia Geral da ONU 

em 1989 e as Leis e Estatutos que foram decorrentes desta Conferência, tal como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) publicado em 1990 no Brasil (BRASIL, 

1999), apresentados já aqui nesta tese, muita coisa mudou para as crianças. Estas 

normas definiram que elas devem ter seus direitos garantidos, não só no que se refere ao 
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assistencialismo quanto a saúde, educação, lazer e proteção, mas deve ter, entre outros, 

o direito de expressar suas necessidades naquilo que lhe diz respeito e sobre o local 

onde habitam. Algumas iniciativas de âmbito internacional surgiram com a finalidade de 

colocar em prática os direitos das crianças, apoiados por abordagens teóricas como a 

Sociologia da Infância e a Teoria históricocultural do desenvolvimento. A partir de então 

começou-se a verificar que as crianças apresentam a capacidade de perceber o seu 

ambiente e de tomar decisões em prol da melhoria de seus espaços, mas será que estas 

evidências, bem como os direitos que lhes foram dirigidos têm sido utilizados para dar 

oportunidade para as crianças se expressarem e serem ouvidas?  

 

Verifica-se que ainda não há uma propagação de projetos urbanos e políticos que 

incluam um número significativo de crianças, bem como os projetos existentes muitas 

vezes ainda não conseguem ser efetivos no sentido de colocar em prática as propostas 

elaboradas por elas. Isto se reflete também na literatura científica. Ainda são poucos os 

estudos que utilizam metodologias participativas com crianças, considerando-as mais 

ativas no processo de investigação sobre a infância, através de métodos como as 

interlocuções, entrevistas e técnicas gráficas. Predominam as pesquisas sobre o olhar do 

adulto a respeito da infância (Soares, 2006). 

 

Considerando: 1) A importância dos espaços públicos para o desenvolvimento físico, 

emocional e social das crianças; 2) A discrepância entre crianças de nível 

socioeconômico baixo e médio/alto quanto ao brincar nos espaços públicos; 3) A 

necessidade de se colocar em prática os direitos previstos nos Estatutos como o ECA no 

Brasil (BRASIL, 1999), especialmente o direito da criança em ser ouvida e de participar 

de maneira ativa da construção de sua sociedade; 4) A necessidade de ser reconhecida 

como cidadã por direito dentro de uma democracia na qual vivemos; 5) O fato da 

modalidade de investigação participativa com crianças ainda ser recente nos estudos 

sobre a infância; 6) E a escassez de estudos científicos que abordem este tema, 

especialmente em países como o Brasil, com o suporte da investigação participativa, 

pretende-se responder às seguintes perguntas de investigação:  

“Quais as ações e concepções de crianças a respeito dos espaços públicos onde 

brincam?”, “Quais as propostas elaboradas pelas crianças para a reestruturação de 

tais espaços?”, “De que forma podemos ouvi-las?”. 
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Com a finalidade de responder a estas questões apresenta-se os objetivos geral e 

específicos a seguir:  

 

3.2 Objetivos  

 

3.2.1 Objetivo geral  

 

Investigar e analisar ações e concepções de crianças a respeito dos espaços públicos 

onde brincam, através de metodologias participativas e mediar interlocuções entre um 

grupo de crianças brincantes e o gestor do espaço onde brincam. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Elencar quais os espaços públicos planejados e não planejados para crianças que 

estas brincam e compreender o que elas gostam, não gostam e preferem nestes 

espaços, bem como se apropriam dos mesmos, através de uma investigação das 

ressignificações do espaço e criação de locais de brincadeiras e dos tipos de 

brincadeiras executadas. 

2. Avaliar as diferenças entre espaços públicos onde brincam a partir do gênero e 

idade da criança, bairro onde moram, tipo de moradia (casa ou apartamento), 

nível socioeconômico e localização da residência (loteamento/condomínio 

fechado ou não), distância do local público com relação onde moram e 

necessidade de supervisão dos adultos.   

3. Ouvir as sugestões das crianças e compreender como estas gostariam que os 

gestores públicos contribuíssem para que estes espaços fossem estruturados para 

brincar e averiguar se em algum momento já foram ouvidas suas sugestões a 

respeito do tema.  

4. Compreender como um grupo de crianças que brincam juntas em um 

determinado espaço público elabora uma proposta coletiva de melhoria para este 

espaço, através da fala e de expressões gráficas. 
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5. Mediar interlocuções entre um grupo de brincantes de um referido espaço com o 

gestor do mesmo, através da elaboração e apresentação, em conjunto com as 

crianças, de um documento que contenha as suas solicitações e sugestões. 
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4. MÉTODO 

 

 

4.1 Delineamento 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, analítico e de intervenção, de caráter 

qualitativo, onde foi feita uma investigação participativa com crianças. Este 

procedimento metodológico prevê que o investigador e o investigado sejam parceiros no 

processo de pesquisa, havendo um equilíbrio de autonomia, cooperação e hierarquia 

com e entre pessoas, com um compartilhamento das responsabilidades de tomada de 

decisão. Os significados presentes tiveram uma dupla interpretação, a das crianças 

participantes e a da pesquisadora (Soares et al., 2004; Soares, 2006).  

 

Vale ressaltar que este método de investigação abrange variados níveis de participação e 

que na presente pesquisa o processo de investigação foi iniciado pela pesquisadora, com 

uma metodologia estruturada e com um roteiro prévio semiestruturado de questões a 

serem investigadas e instrumentos gráficos pré-concebidos. As crianças, portanto, não 

foram coparticipantes em todo o processo, mas sua participação na pesquisa foi 

crescente ao longo das etapas de delineamento metodológico, conforme será explicado a 

seguir.  

 

Com a finalidade de responder aos objetivos deste estudo, a pesquisa foi realizada em 

três etapas. Na primeira etapa crianças residentes em diferentes bairros de Salvador-BA 

foram abordadas individualmente, com objetivo de investigar diferenças individuais nas 

ações e concepções sobre o brincar em espaços públicos a partir do status 

socioeconômico, tipo de residência (localizada ou não em edifícios, 

loteamento/condomínio fechado), gênero e faixa-etária, conforme previsto nos três 

primeiros objetivos específicos. Na segunda etapa, dialogou-se com um grupo de 

crianças brincantes, com o objetivo de investigar suas ações e concepções sobre o 

espaço onde brincavam juntas e avaliar sua proposta coletiva de melhoria para o espaço, 

através de expressões gráficas, como proposto no quarto objetivo específico. E a terceira 

etapa pretendeu atingir ao quinto objetivo específico deste trabalho. Para tanto, realizou-

se a mediação entre um grupo de crianças que brincavam juntas em um loteamento 
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fechado com o gestor deste espaço, através da elaboração e apresentação, em conjunto 

com as crianças, de um documento que continha a descrição de suas ações e concepções 

a respeito do espaço onde brincavam, incluindo suas sugestões de mudanças e melhorias 

para o mesmo. Considerou-se aqui as áreas de uso coletivo do loteamento fechado como 

públicas, já que são pertencentes à prefeitura, codirigidas por uma Associação de 

Moradores, de acesso restrito, mas não proibido para a população em geral (Pinheiro, 

2011).  

 

A primeira etapa foi delineada pensando-se que inicialmente seria interessante ter uma 

visão mais geral a respeito do que crianças de diferentes bairros, status socioeconômico 

e tipos de moradias (localizadas ou não em condomínio/loteamento fechado) pensavam 

a respeito do brincar em espaços públicos e qual a frequência destas brincadeiras, 

considerando também que as entrevistas individuais permitiriam um diálogo com 

ausência de interferência direta dos colegas nas falas uns dos outros. Para a segunda 

etapa concebeu-se que seria relevante investigar um grupo de brincantes, 

compreendendo-se que como um dos objetivos de uso dos espaços públicos é promover 

a coletividade e a interação das crianças. Assim, seria fundamental analisar como o 

grupo dialogava a respeito de suas ações e concepções sobre o espaço, bem como 

realizariam uma proposta de algo coletivo para que este espaço atendesse às 

necessidades de todos e não apenas as individuais. Como a proposta desta pesquisa é de 

que haja uma coparticipação das crianças durante toda a elaboração e execução do 

projeto, incluiu-se a terceira etapa, como uma forma de demonstrar que as crianças têm 

ideias bastante criativas e significativas a respeito dos espaços públicos e que é possível 

acessar estas ideias através do uso de metodologias apropriadas e apoiá-las para que 

estas propostas sejam executadas, tendo como base seu potencial como cidadãs.  

 

Ressalta-se aqui que a proposta de intervenção com o grupo do loteamento fechado foi 

incluída na pesquisa por solicitação de um dos participantes da primeira etapa do 

estudo, Felipe, que sugeriu que a pesquisadora ouvisse ele e seus colegas e que 

realizasse a mediação entre eles e o Presidente da Associação de Moradores, pois 

haviam muitas demandas de modificações para o espaço físico onde brincavam e eles 

ainda não haviam tido a oportunidade de comunicá-las. Como as áreas comuns dos 

loteamentos fechados são consideradas como áreas públicas (Pinheiro, 2011), decidiu-se 
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incluir esta etapa. A princípio seria feito um trabalho com este grupo de crianças 

semelhante ao que foi feito com o grupo que participou da segunda etapa. 

Posteriormente pretende-se também levar a proposta do grupo da segunda etapa até os 

gestores municipais ou líderes comunitários, no sentido de propor algum trabalho de 

intervenção na comunidade a partir das sugestões das crianças. 

 

4.2 Contextos do estudo 

 

1ª ETAPA: 

 

O contexto da primeira etapa foi Salvador, município brasileiro, capital do Estado da 

Bahia e cuja população é de aproximadamente 2.675.656 habitantes. Trata-se da cidade 

mais populosa do Nordeste e a terceira mais populosa do País e centro da cultura Afro-

brasileira. A maior parte da população soteropolitana é negra ou parda, sendo 51,7% da 

população da cor parda, 27,8% da cor negra, 18,9% da cor branca, 1,3 de povos 

asiáticos e 0,3% de povos ameríndios (IBGE, 2010).  

 

Com relação aos aspectos sociais da cidade, pode-se dizer que além da desigualdade 

social, Salvador vivencia outros problemas tais como desemprego, violência urbana, 

déficit na iluminação pública, saúde precária, crescimento desordenado com excessos de 

favelas e desrespeito ao meio ambiente. Com uma área de 693,276 km2, a cidade consta 

com uma divisão de 22 subdistritos (IBGE, 2010) e 18 zonas político-administrativas 

que abrigam as mais diversas camadas sociais. Entretanto, para a finalidade de 

correspondências e pesquisas de recenseamento leva-se em conta os bairros. Os mais 

conhecidos são o Pelourinho, Comércio e Centro, localizados na região Oeste. Na parte 

sul localiza-se bairros como o Rio Vermelho, Barra, Vitória, Campo Grande, Graça, 

Ondina.  Os bairros de Itaigara, Pituba, Horto Florestal, Caminho das Árvores, Brotas, 

Stiep, Costa Azul, Armação, Jaguaribe e Stella Mares são os bairros mais novos e ricos 

da cidade, localizados na região Leste. O bairro de Itapoã está também localizado na 

parte Leste. A região Noroeste da cidade, também conhecida como cidade Baixa, consta 

com bairros pobres do subúrbio de Salvador, como Periperi, Paripe, Calçada, Lobato, 

Nova Esperança e Liberdade (Figura 1).  
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Figura 1: Mapa de Salvador, com seus principais bairros5. 

  

 

A cidade apresenta Parques, Praças e jardins públicos como espaços abertos e 

apropriados para o lazer e as brincadeiras. São exemplos de Parques: Parque Costa 

Azul: acolhe um complexo de lazer e diversão, com campo de futebol, ciclovias, pistas 

de corrida e uma vila gastronômica com diversas opções de restaurantes. Tudo isso 

próximo à orla marítima; Parque Metropolitano de Pituaçu: Inclui quadras de esporte, 

aluguel de bicicletas e pedalinhos, bares, restaurantes, parque infantil e esculturas de 

Mario Cravo. Possui 450 hectares de área. Parque da cidade: Totalmente arborizado, 

oferece uma imensa área verde para lazer e atividades esportivas. Tem pista para 

corridas, caminhadas e parque infantil e abre diariamente. Além desses parques temos 

também as praças, tais como o Largo do Campo Grande, também conhecido como 

Praça Dois de Julho, surgido no início do século XIX e que sofreu uma série de 

transformações urbanas no decorrer da sua história. Constitui-se em um dinâmico centro 

cultural, nomeadamente devido à presença de instituições como o Teatro Castro Alves 

(TCA) e o Teatro Vila Velha, de importantes colégios e de associações como a "Casa 

d'Itália" na sua área6.  

 

 

                                            

5 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_subdivis%C3%B5es_de_Salvador  

6 Fonte: http://www.a-brasil.com/salvador/# 
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2ª ETAPA 

 

Teve como contexto uma rua do bairro Engenho Velho da Federação, localizado em 

Salvador-BA. Trata-se de um bairro popular, onde reside uma comunidade carente, com 

casas tipicamente de baixa renda. Esta rua pode ser considerada larga e reúne muitas 

casas e prédios residenciais e também pontos comerciais, como uma fábrica de sapatos, 

um salão de beleza e uma oficina mecânica, que ocupa as calçadas com os carros que 

estão aguardando para o concerto (Figuras 2 a 4).  

    

 

São comuns as ações de traficantes de drogas e também as ocorrências policiais nesta 

rua, devido a brigas entre vizinhos, som alto e buscas por traficantes. Vale ressaltar que 

no momento em que as fotografias aqui expostas foram tiradas não haviam tantos 

veículos estacionados como de costume, deixando evidente o tamanho real da 

localidade. 

 

 

 

Figura 3: Fotografia. 
Frente da fábrica 

 

Figura 4: Fotografia. 
Lado direito da fábrica 

 

Figura 2: Fotografia. Lado 
esquerdo da fábrica 
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3ª ETAPA 

 

Esta etapa foi desenvolvida em um Loteamento Fechado de casas, localizado no bairro 

de Patamares em Salvador-BA, cujas residências apresentam características de um 

status socioeconômico médio/alto. Na década de 1970 o terreno, que fazia parte de uma 

Fazenda foi dividido em lotes, que foram vendidos a diferentes proprietários e foram 

abertas novas vias de circulação e logradouros públicos, como ruas e praças no local. 

No ano 2000 o loteamento foi fechado, passou a ser dirigido por uma Associação de 

Moradores e os espaços públicos do loteamento passaram a ser cuidados e mantidos não 

apenas pela prefeitura, como também pela Associação de moradores. Os proprietários 

dos terrenos e casas contribuem mensalmente com um valor que é revertido para o 

pagamento de funcionários que cuidam da segurança, da limpeza e da manutenção dos 

espaços de uso coletivo e também para a implantação de infraestruturas de lazer.  

 

O loteamento contém casas independentes e também Vilages. Oferece como áreas 

comuns de lazer, duas praças principais - uma para eventos e outra onde está localizado 

um parquinho, além de um campo de futebol onde os adultos jogam bola, e um 

campinho de futebol improvisado pelas crianças, localizado ao lado de uma das praças 

que abriga o parquinho. Tratam-se de áreas de uso restrito para os moradores e seus 

convidados, porém pertencentes ao município. Desta forma, não é permitido que haja 

legalmente a proibição da entrada de pessoas estranhas (Figuras 5 a 9). 

  

Figura 5: Fotografia. Visão ampla da praça que abriga o parquinho.  
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Figura 7: Fotografia. Parquinho. Trepa-trepa e balanço.  

Figura 6: Fotografia. Parquinho. Módulo multifuncional e gangorra.  
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4.3 Participantes 

 

Participaram deste estudo crianças com idade entre 2 e 11 anos, ambos os gêneros, de 

status socioeconômico baixo e médio/alto, escolhidos por acessibilidade, caracterizando 

o tipo de amostragem por cadeia ou rede em que algumas pessoas indicam outras. Nesse 

caso isso foi feito através de amigos e conhecidos.  

Figura 8: Fotografia. Praça. Parte central.  

Figura 9: Fotografia. Campinho de futebol.  
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Para caracterização do tipo de status socioeconômico, o principal critério utilizado foi o 

tipo de moradia, tanto ao que se refere ao bairro onde se encontravam (bairros 

característicos de status socioeconômico médio ou bairros incluídos na periferia ou 

invasões da cidade), quanto às condições aparentes da residência (dimensões, estrutura 

física, entre outros indicadores). Adotou-se este critério com base nos conhecimentos 

sobre o crescimento econômico nos séculos XX e XXI, que veio acompanhado por 

desigualdades na ocupação do espaço urbano, gerando o fenômeno da periferização das 

cidades pelas populações mais pobres e também da invasão de diversas regiões. Esta 

definição foi consenso dos participantes do Grupo de pesquisa em “Brincadeiras e 

contextos culturais”, o qual a pesquisadora faz parte no Instituto de Psicologia da 

UFBA.  

 

1ª ETAPA: 

 

Participaram desta etapa 28 crianças, 14 meninas e 14 meninos, com idades entre 7 e 11 

anos, média de idade de 9 anos de idade, que foram convidadas a fazer parte do estudo 

por serem acessíveis à pesquisadora. Algumas crianças eram filhas de amigos, parentes 

ou conhecidos, outras frequentavam um Centro Espirita cujos evangelizadores eram 

amigos. As crianças moravam em diferentes bairros da cidade de Salvador-BA: Cabula 

(2), Cajazeiras (2), Cosme de Farias (2), Costa Azul (1), Federação (1), Garcia (1), 

Itapoan (1), Mussurunga (1), Nazaré (1), Ogunjá (1), Patamares (2), Paralela (2), Sete 

de Abril (2), Vale dos Lagos (1), Engenho Velho da Federação (7) e Vila Nova de 

Pituaçu (1), sendo que vinte residiam em casa e oito em apartamento. Vinte e uma 

crianças moravam em residências que poderiam ser consideradas de baixa renda e as 

outras sete de renda média ou média alta. Dentre estas últimas residências, quatro 

edifícios estavam localizados em condomínio fechado e duas casas em loteamento 

fechado, com área de entretenimento planejada e estruturada para crianças (Quadro 1).  



91 

 

 

Participante* Idade Bairro Tipo de moradia 
Situação 

socioeconômica 

Anne 10 Paralela 
Prédio localizado em 

condomínio fechado 
Média/alta renda 

Bianca 10 Garcia Prédio  Baixa renda 

Brenda 11 Ogunjá Casa Baixa renda 

Breno 9 Cabula Prédio  Baixa renda  
Bruna 11 Federação Casa Baixa renda 

Camila 7 Sete de Abril Casa Baixa renda 

Carla 10 Patamares 
Casa localizada em 

loteamento fechado 
Média/alta renda 

Célia 8 
Engenho Velho da 

Federação 
Casa 

Baixa renda 

Everaldo 8 
Engenho Velho da 

Federação 
Casa 

Baixa renda 

Felipe 8 Patamares 
Casa localizada em 

loteamento fechado  
Média/alta renda 

Geisa 7 Paralela 
Prédio localizado em 

condomínio fechado 
Média/alta renda 

Gustavo 10 Sete de abril Casa Baixa renda 

Guto 10 Mussurunga Casa Baixa renda 

Igor 10 
Engenho Velho da 

Federação 
Casa 

Baixa renda 

Isa 8 Costa Azul Prédio  Média renda 

Jailson 8 
Engenho Velho da 

Federação 
Casa 

Baixa renda 

João 9 Itapoan Casa Baixa renda 

Júlio  10 
Engenho Velho da 

Federação 
Casa 

Baixa renda 

Luana 9 Vale dos Lagos 
Prédio localizado em 

condomínio fechado 
Média renda 

Marcelo 9 Cosme de Farias Casa Baixa renda 

Mônica 10 
Engenho Velho da 

Federação 
Casa 

Baixa renda 

Paulo 7 Cosme de Farias Casa Baixa renda 

Roberto 9 
Cabula (mãe) 

Barra (pai) 

Prédio da mãe localizado 
em condomínio fechado e 

prédio do pai sem 
infraestrutura de lazer 

Média/alta renda 

Rose 10 Vila nova de Pituaçu Casa Baixa renda 

Ruth 8 Cajazeiras Casa Baixa renda 

Susi 11 Nazaré Prédio  Baixa renda 

Vinicius 11 
Engenho Velho da 

Federação 
Casa 

Baixa renda 

Zé 9 Cajazeiras Casa Baixa renda 

Quadro 1: Perfil dos participantes. n=28 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios. 
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2ª ETAPA 

 

Grupo composto por quatro crianças, com idades entre 8 e 11 anos, residentes em uma 

rua do bairro Engenho Velho da Federação, Salvador-BA. Todas elas fizeram parte da 

primeira etapa e já haviam sido entrevistadas individualmente antes de participarem 

desta próxima etapa. Foram elas: Mônica (10 anos), Célia (8 anos), Igor (10 anos) e 

Vinícius (11 anos). Neste dia, três crianças convidadas a participar do grupo por também 

terem feito parte do primeiro momento da pesquisa faltaram. Foram estas: Everaldo (8 

anos), Jailson (8 anos) e Júlio (10 anos). Desta forma, o grupo foi constituído apenas 

pelas quatro crianças presentes. O acesso a estas crianças foi através de um Centro 

Espirita do bairro, onde todos eram alunos de um curso de Evangelização Espirita, cuja 

pesquisadora era amiga dos evangelizadores.  

 

3ª ETAPA 

 

Grupo composto por sete crianças, com idades entre 2 e 11 anos, que moravam e 

brincavam juntas em um Loteamento Fechado de casas, localizado no bairro de 

Patamares em Salvador-BA. As sete crianças que participaram deste grupo foram 

Hércules (8 anos), Davi (11 anos), Felipe (8 anos), Poli (8 anos), Jessé (11 anos), Dudu 

(2 anos) e Caio (5 anos). A pesquisadora teve acesso a este grupo de crianças pois reside 

no referido Loteamento. Como foi explicitado na seção 4.1, Felipe foi quem sugeriu que 

fosse feita uma reunião com todos os colegas da pracinha, ao ser entrevistado na 

primeira etapa desta pesquisa, com a finalidade que ele e os colegas tivessem a 

oportunidade de expressar suas sugestões e que estas fossem encaminhadas ao 

Presidente da Associação de Moradores. Felipe foi a única criança desta etapa que 

participou do primeiro momento da pesquisa, tendo sido entrevistado individualmente 

antes de participar do grupo. As demais crianças foram convidadas a participar 

posteriormente e foram acessadas no momento em que brincavam na praça. 
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4.4 Instrumentos de produção de dados 

 

1ª ETAPA: 

 

1 Entrevista individual semiestruturada: realizada individualmente, com alguns 

temas para discussão, considerando uma coparticipação entre a criança e a 

investigadora no sentido de aceitar que os temas para discussão seriam sugeridos 

respeitando-se o ritmo e ordem propostos pela criança. Foram feitas as seguintes 

questões: Quando a criança não está em casa e nem na escola, onde brinca e do que 

brinca? Onde a criança brinca nos locais públicos do bairro ou fora dele e de que 

costuma brincar lá? Onde ficam estes locais em que a criança brinca, se perto ou 

longe de sua casa? Se há algum adulto que supervisione a criança enquanto brinca ou 

se ela vai sozinha até este local para brincar? Nos locais públicos onde brinca, do que 

a criança gosta, o que prefere e o que menos gosta ou incomoda? Coisas que gostaria 

de mudar no local público onde brinca? Sugestões de mudanças para que ela e seus 

colegas brinquem melhor no bairro? Se alguma vez algum adulto ou gestor público já 

pediu a opinião da criança sobre o local onde mora, seu bairro ou cidade e o que ela 

acha disto? (Apêndice 1).  

2 Desenhos solicitados para as crianças individualmente: Estes foram solicitados a 

partir da seguinte consigna: "Desenhe os locais públicos que costuma brincar em seu 

bairro em forma de mapa, incluindo sua casa no desenho". Este procedimento teve 

como objetivo compreender como as crianças representam graficamente estes 

espaços (gostam, não gostam, preferem), e a apropriação aos mesmos.  

Materiais oferecidos para as crianças: papel A4, tesoura, lápis, borracha, apontador, 

hidrocor, lápis de cor. 

3   Diário de campo: foram anotadas as impressões gerais da pesquisadora, dados sobre 

o contato com as crianças e sobre o contexto da pesquisa, e acerca da trajetória da 

pesquisa. 

 

2ª ETAPA: 

1 Entrevista em grupo: realizada coletivamente com o grupo, propondo alguns temas 

para discussão, considerando uma coparticipação entre as crianças e a investigadora 

no sentido de aceitar que os temas para discussão seriam sugeridos respeitando-se o 
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ritmo e ordem propostos por elas. Foram feitas as seguintes questões: Locais 

públicos de seu bairro, onde costumam brincar juntas e de que; Localização (perto 

ou longe de casa); Presença de supervisão durante as brincadeiras; Preferências e o 

que não gostam nestes locais; O que pediriam para os gestores públicos no sentido 

de estruturarem melhor o bairro para brincarem; Se alguma vez alguém já pediu a 

opinião deles sobre o bairro em que moram e o que pensam sobre isto (Apêndice 2). 

2 Maquete solicitada, com a seguinte consigna: “Eu gostaria que vocês 

construíssem agora uma maquete da rua onde moram, incluindo os locais onde 

brincam, suas residências e tudo o que quiserem colocar que existe na rua”.  

Materiais oferecidos para as crianças: material reciclado (caixas de leite forradas 

com papel, caixas de gelatina), arame, isopor, cola, fita adesiva, papel, tesoura, lápis, 

borracha, apontador, hidrocor, lápis de cor. 

Ressalta-se aqui que alguns materiais já foram oferecidos pré-confeccionados para as 

crianças, tais como as casinhas e prédios feitos de caixa de leite e também a 

escadaria, mas as crianças poderiam modifica-los, encaixando uma casa em cima da 

outra, redesenhando ou cortando, por exemplo. Esta estratégia de utilizar materiais 

pré-confecionados foi necessária pois não tínhamos tempo hábil para confeccionar 

tudo com elas. Como o interesse era menos artístico e mais de oferecer 

possibilidades diversificadas de expressão de suas opiniões, optou-se por esta 

escolha.  

3 Modificação da maquete, com a seguinte consigna: “Agora vocês poderão 

modificar a maquete que fizeram, pensando em como gostariam que fosse 

estruturado seu bairro para as brincadeiras de vocês” 

Materiais oferecidos para as crianças: material reciclado (caixas de leite forradas 

com papel, caixas de gelatina), arame, isopor, cola, fita adesiva, papel, tesoura, lápis, 

borracha, apontador, hidrocor, lápis de cor. 

Mais uma vez ressalta-se que alguns materiais já foram oferecidos pré-

confeccionados para as crianças, tais como os brinquedos do parquinho, mas as 

crianças poderiam modifica-los como quisessem. 

4 Diário de campo: foram anotadas as impressões gerais da pesquisadora, dados 

sobre o contato com as crianças e sobre o contexto da pesquisa, e acerca da trajetória 

da pesquisa. 
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3ª ETAPA 

1. Entrevista em grupo: realizada coletivamente com o grupo, propondo alguns 

temas para discussão, considerando uma coparticipação entre as crianças e a 

investigadora no sentido de aceitar que os temas para discussão seriam sugeridos 

respeitando-se o ritmo e ordem propostos por elas. Foram feitas as seguintes 

questões: Locais públicos de seu bairro, onde costumam brincar juntas e de que; 

Localização (perto ou longe de casa); Presença de supervisão durante as 

brincadeiras; Preferências e o que não gostam nestes locais; O que pediriam para 

os gestores públicos no sentido de estruturarem melhor o bairro para brincarem; 

Se alguma vez alguém já pediu a opinião deles sobre o bairro em que moram e o 

que pensam sobre isto (Apêndice 2). 

2. Desenho solicitado com a seguinte consigna: “Vocês podem construir 

coletivamente um desenho de como gostariam que seu bairro fosse estruturado 

para vocês brincarem.” 

Materiais oferecidos para as crianças: papel A4, tesoura, lápis, borracha, 

apontador, hidrocor, lápis de cor. 

3. Fotos solicitadas a respeito do que as incomodava e que gostariam de 

modificar no espaço onde brincavam (parquinho e campinho): Foi oferecida 

a câmera da pesquisadora para que as crianças tirassem as fotografias. 

4. Mediação com o gestor da associação de moradores: foi realizada 

primeiramente através da confecção de um documento que reunia as falas das 

crianças e seus desenhos e fotografias sobre suas ações e concepções a respeito 

do brincar nos espaços públicos do loteamento fechado onde residiam e 

principalmente sobre o que gostariam de modificar. Após a elaboração do 

documento foi realizada uma reunião com as crianças, a pesquisadora e o gestor. 

5. Diário de campo: foram anotadas as impressões gerais da pesquisadora, dados 

sobre o contato com as crianças e sobre o contexto da pesquisa, e acerca da 

trajetória da pesquisa. 

Ressalta-se que a escolha dos instrumentos para cada fase da produção de dados foi feita 

com base nos objetivos propostos.  
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4.5 Procedimentos de produção de dados  

 

1ª ETAPA:  

 

Cada participante foi entrevistado individualmente, com um roteiro semiestruturado 

(Apêndice 1), sendo que os dados foram registrados de forma cursiva. Com a finalidade 

de responderem sobre os espaços públicos onde brincavam, o conceito de espaço 

público foi trabalhado da seguinte forma: “Você sabe o que é um espaço público?” 

Após a resposta da criança a pesquisadora oferecia o seguinte conceito: “Espaço 

público é um local onde todos podem circular livremente, tal como as ruas, parques, 

praças, entre outros”, procurando reforçar positivamente a resposta que foi oferecida 

pela criança.  

 

Durante a entrevista também foi solicitado aos participantes um desenho dos espaços 

públicos onde brincavam em formato de mapa, incluindo sua casa. O conceito de mapa 

foi trabalhado da seguinte maneira: “Você sabe o que é um mapa? Já viram um?”. Após 

a resposta da criança a pesquisadora oferecia o seguinte conceito: “Mapa é como se 

estivéssemos olhando de cima para o local que será representado”, procurando reforçar 

positivamente a resposta que foi oferecida pela criança e esclarecendo suas dúvidas. 

 

As entrevistas foram realizadas em locais convenientes para as crianças - residência, 

casas religiosas, escolas, sempre em ambientes tranquilos e livres de ruídos ou 

interferências de qualquer ordem. Com a finalidade de avaliar se os temas utilizados 

durante a entrevista com as crianças, bem como o delineamento metodológico utilizado 

atendiam aos objetivos propostos pela pesquisa e possibilitavam a expressão das ações e 

concepções acerca dos espaços públicos utilizados, primeiramente realizou-se um 

estudo piloto com treze crianças, oito meninos e cinco meninas, entre os meses de 

novembro de 2013 e janeiro de 2014. Como o estudo piloto alcançou os objetivos 

propostos pela pesquisa, foi possível a utilização destas treze entrevistas na composição 

da amostra final. As demais entrevistas foram realizadas entre os meses de março e 

julho de 2014. Um responsável por cada criança assinou o Termo de Consentimento 

Informado Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 3) e as crianças assinaram o Termo 

de Assentimento Informado Livre e Esclarecido (Apêndice 4). 
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2ª ETAPA:  

 

Após devidos esclarecimentos, a coordenadora do Centro Espirita onde as crianças 

tinham aula de Evangelização aos sábados declarou concordar com a pesquisa, auxiliar 

a pesquisadora no recrutamento das crianças e ofertar o espaço físico da Instituição para 

que fosse feita a entrevista coletiva com as crianças (Apêndice 5). O grupo foi 

entrevistado em dois momentos, com um intervalo de uma semana entre um e outro, 

com a duração de cerca de uma hora cada. Os encontros ocorreram em uma sala 

tranquila e livre de ruídos ou interferências de qualquer ordem. No primeiro encontro 

retomou-se com as crianças as perguntas da primeira etapa, com o objetivo de lembrar 

os objetivos da pesquisa. Após este momento, explicou-se os objetivos desta etapa, 

indicando-se que faríamos agora uma entrevista em grupo e que seriam abordadas 

algumas questões e em seguida eles construiriam uma maquete de sua rua, incluindo 

suas casas e os locais onde brincavam e que em um segundo encontro a maquete seria 

reconstruída, com orientações oferecidas no mesmo dia.  

 

O número de encontros e tempo necessário para cada qual foi informado e sugeriu-se 

algumas regras para o grupo: 1) Todos poderiam falar; 2) Todas as respostas seriam 

respeitadas pelos colegas; 3) Todos estavam livres para responder se quisessem as 

perguntas e para concordar ou não com o colega. Caso quisessem poderiam discordar do 

colega ou apenas complementar o que falou; 4) Ninguém deveria falar para outras 

pessoas fora do grupo sobre o que os colegas falaram, a não ser que o mesmo 

autorizasse. Após eles aceitarem estas regras e não sugerirem alterações ou acréscimos 

nas mesmas foi iniciada a entrevista em grupo.  

 

A entrevista foi feita a partir das seguintes questões: 1) Onde brincavam juntos nos 

espaços públicos do bairro; 2) De que eles gostavam de brincar juntos por lá; 3) Qual o 

local preferido pelo grupo; 4) Onde não gostavam de brincar e quais as coisas que 

atrapalhavam as brincadeiras deles; 5) Sugestões para melhora (Apêndice 2). Após a 

resposta de cada questão, a seguinte era lançada, sendo que as crianças ficavam livres 

para responde-las ou não, podendo concordar ou não com o colega e complementar sua 

resposta. Após esta etapa foi sugerida a construção da maquete de sua rua. No segundo 

encontro as crianças foram orientadas para modificar a maquete construída, 
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introduzindo elementos ou alterando o que já existia, para que a maquete reproduzisse 

como gostariam que sua rua fosse estruturada para suas brincadeiras. Os dados foram 

produzidos em agosto de 2014. 

 

3ª ETAPA 

 

A partir da solicitação de Felipe, conforme explicado na seção 4.1, foi proposta uma 

reunião com as crianças moradoras do loteamento de casas, com o objetivo de levar 

suas reivindicações ao presidente da associação de moradores. Uma semana antes, as 

crianças foram comunicadas, no próprio parquinho, de que haveria esta reunião na 

semana seguinte, com data e horário marcados. Caso concordassem, e seus pais 

permitissem, participariam desta reunião. No mesmo dia as crianças levaram para casa o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 3) para um 

responsável ler e assinar.  

 

No dia 25/10/2014, entre 16 e 17 horas, foi feita uma reunião no parquinho. 

Primeiramente, explicou-se para as crianças sobre o objetivo da atividade e buscou-se 

seu assentimento através da Assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 4), somente para aquelas crianças cujo um responsável havia permitido sua 

participação previamente, com a assinatura do TCLE. Em seguida, iniciamos o grupo 

com as mesmas regras colocadas para o grupo na segunda etapa. Após as crianças 

aceitarem e não sugerirem alterações ou acréscimos nas mesmas foi iniciada uma 

conversa em grupo. A princípio foi solicitado que cada participante escolhesse um nome 

fictício para ele na pesquisa. Apenas Poli, Hércules e Felipe sugeriram nomes para si 

mesmos. Os demais preferiram não opinar. Então a própria pesquisadora escolheu estes 

nomes. Vale ressaltar que o nome sugerido por Felipe foi Jack, entretanto, como ele já 

havia participado da primeira etapa da pesquisa e já possuía um nome fictício, escolheu-

se permanecer com o mesmo, sob consentimento da criança.  

 

Após a escolha dos nomes foram feitas as mesmas questões lançadas para o grupo da 

segunda etapa. Após a resposta para cada questão, a seguinte era proposta, sendo que as 

crianças ficavam livres para respondê-las ou não, podendo concordar ou não com o 

colega e complementar sua resposta. Após a conversa, as crianças foram convidadas a 
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produzirem um desenho coletivo com suas sugestões para as áreas que brincavam juntas 

e também foram convidadas a tirarem fotografias sobre os locais que precisavam de 

manutenção na Praça e no Parquinho. Segundo pesquisadores (Rasmussen, 2004; Elsey, 

2004 & Soares et al, 2004), o uso destes tipos de instrumentos para investigação das 

expressões das crianças possibilita uma valorização maior de suas competências. 

 

A conversa inicial com as crianças, em formato de entrevista coletiva semiestruturada, 

durou cerca de vinte minutos, a confecção dos desenhos mais vinte minutos e as 

fotografias cerca de cinco minutos. 

 

A confecção do documento foi feita pela pesquisadora, que posteriormente mostrou para 

algumas crianças que estavam na praça para que estas concordassem ou não com o que 

estava escrito. Após a concordância, o documento foi enviado ao presidente da 

associação de moradores e depois foi marcada uma reunião com as crianças, a 

pesquisadora e o gestor. 

 

4.6 Procedimentos de análise de dados 

 

Após as entrevistas feitas com as crianças e dos demais instrumentos gráficos utilizados 

na primeira, segunda e terceiras etapas, os dados foram analisados, com o objetivo de 

ter acesso às ações e concepções das crianças sobre os espaços públicos e semipúblicos 

onde brincavam e também de analisar os resultados da intervenção realizada com o 

grupo de crianças do loteamento fechado. Para tanto, foi feita uma análise dos 

conteúdos (Bardin, 1977) dos dados produzidos durante os encontros com as crianças, 

escolhendo-se a análise temática, onde se encontra os temas centrais do texto ou 

qualquer expressão linguística e criam-se categorias temáticas de análise. Considera-se 

que os dados são construídos ao longo da pesquisa, não se encontram prontos para o 

pesquisador apenas coletar. 

 

Segundo Bardin (1977) o objetivo da análise de conteúdo é a manipulação de 

mensagens, tanto no que se refere ao conteúdo quanto à expressão deste conteúdo, 

salientando indicadores que auxiliem na inferência de uma realidade diferente da 

mensagem. Durante a análise das falas das crianças foram seguidos os seguintes passos 
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(D. Oliveira, 2008): 1) Leitura flutuante: após a transcrição das falas das crianças foi 

feita uma leitura exaustiva dos dados transcritos, com a finalidade do pesquisador se 

deixar impressionar por estes dados; 2) Definição de hipóteses provisórias sobre o 

objeto estudado e o texto analisado; 3) Determinação das unidades de registro (UR): 

palavras, frases, parágrafos, temas, entre outros; 4) Marcação no texto do início e final 

de cada UR observada; 5) Definição das unidades de significação ou temas: cada tema 

foi composto por um conjunto de UR; 6) Análise temática das UR: os temas foram 

quantificados a partir dos números de UR, para cada entrevista; 7) Análise categorial do 

texto: foram definidas as dimensões nas quais os temas apareciam a partir dos temas 

determinados e da sua quantificação, os agrupando a partir de critérios teóricos ou 

empíricos; 8) Tratamento e apresentação dos resultados: a apresentação dos resultados 

foi feita a partir de descrições cursivas, acompanhadas de exemplificação de unidades 

de registro significativas para cada categoria ou, em forma de tabelas, gráficos ou 

quadros, seguidos de descrições cursivas das falas das crianças; 9) Discussão dos 

resultados e retorno ao objeto de estudo: considerou-se que as categorias 

demonstravam a ressignificação do discurso das crianças pelo pesquisador, com uma 

intencionalidade de reapresentar o objeto de estudo, a partir de uma fundamentação 

teórica específica. 

 

A partir dos objetivos propostos pelo estudo, e com base nos estudos de Elsey (2004), 

foram criadas as categorias temáticas prévias para a análise dos dados. No referido 

estudo a autora investigou crianças e jovens entre 10 e 14 anos moradoras de uma área 

urbana que estava sendo regenerada na cidade de Edinburgh, capital da Escócia, no 

Reino Unido. Através de conversas com as crianças a respeito dos espaços públicos 

onde brincavam ela elaborou as seguintes categorias temáticas: o que as crianças 

gostavam, o que não gostavam, brincando perto de casa, brincando longe de casa, regras 

dos pais e cuidadores, sendo ouvidos por, torná-lo melhor, barreiras na participação dos 

jovens na regeneração da área urbana. 

 

Categorias temáticas prévias para a primeira etapa: 1) Espaços públicos onde 

brincavam: diz respeito aos espaços públicos indicados pelas crianças como locais onde 

ocorriam suas brincadeiras. Esta categoria envolve como subcategorias: a. brincadeiras 

em espaços planejados e b. brincadeiras em espaços não planejados para crianças. Estas 
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discussões devem considerar gênero, idade e tipo de moradia (moradoras ou não de 

edifícios ou loteamento/condomínio fechado); 2) De que brincavam: inclui brincadeiras 

produzidas em tais espaços, planejados ou não planejados, considerando também 

gênero, idade e tipo de moradia (moradoras ou não de edifícios ou 

loteamento/condomínio fechado); 3) Como se apropriavam dos espaços: envolve uma 

discussão acerca de como as crianças utilizam locais dentro dos espaços atribuindo um 

significado específico, ou se referiam ao conhecimento que as crianças possuíam de seu 

bairro e diversidade de uso dos espaços públicos oferecidos, sejam planejados ou não 

planejados/informais. Estas discussões consideram também gênero, idade, tipo de 

moradia (moradoras ou não de edifícios ou loteamento/condomínio fechado), distância 

do espaço com relação à residência da criança e supervisão dos adultos durante as 

brincadeiras; 4) O que preferiam nestes espaços: inclui locais e brincadeiras eleitas 

como preferidas dentro do espaço público onde a criança brinca. Estas discussões 

consideram igualmente gênero, idade e tipo de moradia (moradoras ou não de edifícios 

ou loteamento/condomínio fechado); 5) O que não gostavam nos espaços públicos onde 

brincavam: inclui reclamações a respeito de temas diversos, tal como higiene, 

segurança, movimentação de carros, entre outros. Estas discussões consideram gênero, 

idade e tipo de moradia (moradoras ou não de edifícios ou loteamento/condomínio 

fechado); 6) Sugestões das crianças a respeitos dos espaços públicos onde brincavam: 

esta categoria refere-se a todas as opiniões e sugestões que as crianças dariam aos 

gestores públicos a respeito dos espaços públicos onde brincam, bem como se já foram 

ouvidas pelos mesmos a respeito de suas necessidades quanto ao espaço. Estas 

discussões devem considerar mais uma vez gênero, idade e tipo de moradia (moradoras 

ou não de edifícios ou loteamento/condomínio fechado).  

 

Para a segunda etapa as categorias prévias estabelecidas foram 1) Como as crianças 

percebiam o espaço onde brincavam juntas: trata da descrição e representação dos 

espaços, incluindo o que gostavam, o que não gostavam e o que preferiam; 2) Como se 

apropriavam deste espaço: como utilizavam e transformavam estes espaços para suas 

brincadeiras; 3) Como gostariam que estes espaços fossem estruturados: inclui as 

sugestões para que estes espaços fossem melhor estruturados para suas brincadeiras.  
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Na terceira etapa estabeleceu-se as mesmas categorias da segunda etapa e acrescentou-

se a atividade de mediação realizada com Presidente da Associação dos moradores do 

Loteamento como a terceira categoria, denominada 3) Mediação entre as crianças e o 

gestor. 

 

Os tipos de brincadeiras produzidas pelas crianças foram analisados a partir da 

classificação de Moraes e Otta (2003), que classificam os tipos de brincadeiras como de 

exercício físico, de contingência social, de construção, turbulentas, com regras, de faz 

de conta, entre outras. 1) Brincadeiras de exercício físico: são brincadeiras onde a 

criança exercita um conjunto de comportamentos, relações espaciais e causais e aprende 

a função e a força dos objetos que manuseia. São exemplos as brincadeiras de correr, 

rolar pneus, bater a bola no chão, pular corda, bicicleta, skate, entre outros; 2) 

Brincadeiras de contingência social: são aquelas em que há um esquema de 

revezamento social, aparentemente motivado e reforçado pelo prazer, que se associa à 

capacidade de produzir respostas contingentes nos outros e de responder 

contingentemente aos outros, tais como as brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega, 

imitar gesto, fazer cócegas, entre outras; 3) Brincadeiras de construção: São as 

brincadeiras onde os brinquedos são combinados ou modificados para gerar um produto 

novo, tais como as brincadeiras com blocos de construção; 4) Brincadeiras 

turbulentas: envolvem comportamentos de luta, perseguição ou fuga. O riso as 

distingue de lutas reais. São exemplos as brincadeiras de luta e briga; 5) Brincadeiras 

de regra: há uma determinação de papéis e representação de cenas pré-determinadas, 

tais como os jogos de futebol, baleou, sete pedrinhas, dominó; 6) Brincadeiras de faz 

de conta: a criança trata os objetos como se fossem outros, pode atribuir propriedades 

diferentes das que possuem, criar cenas imaginárias e atribuir papeis diferentes a si 

mesmo ou a outros. São exemplos as brincadeiras de boneca, casinha, princesas, 

bonecos, entre outros. De acordo com os autores as brincadeiras podem apresentar mais 

de um tipo de classificação. Por exemplo, podem existir brincadeiras de regras 

turbulentas ou não turbulentas. 

 

Os tipos de espaços, se planejados ou não planejados/estruturados para o público 

infantil foram definidos a partir dos estudos de Burnett (2014), que distingue as áreas 

públicas em lineares e não lineares. São consideradas áreas lineares as ruas becos, 
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avenidas, etc. e não lineares os largos, praças, parques, campos de futebol, etc. Os 

espaços públicos não lineares podem ser considerados como locais apropriados para a 

presença de crianças, já que apresentam espaço livre, ausência da circulação de veículos 

e, algumas vezes equipamentos de lazer (parquinhos), o que os caracteriza como 

espaços planejados para receber o público infantil. Já os espaços lineares, podem ser 

considerados como espaços não planejados para as crianças dentro da zona urbana, 

justamente pela presença de carros, ausência de estrutura de lazer e insegurança. 

Entretanto, também é possível verificar a presença de crianças brincando em tais 

espaços, como nas ruas, vielas, becos, ladeiras, calçadas, estacionamentos, entre outros.  

 

Apesar da indicação de algumas categorias temáticas prévias para a análise dos dados, 

vale ressaltar que as categorias finais de análise foram construídas empiricamente a 

posteriori, a partir do conteúdo das falas das crianças, considerando os argumentos 

teóricos que fundamentam essa pesquisa. As falas das crianças foram utilizadas em todo 

processo de construção dos resultados e análise dos mesmos tornando com uma 

proposta de coparticipação entre as crianças e o investigador (S. Gomes, 2013).  

 

Os desenhos da primeira etapa foram utilizados ao longo da apresentação dos resultados 

para ilustrar a percepção das crianças a respeito dos espaços públicos onde brincavam e 

como se apropriavam do mesmo. Os dados da segunda etapa foram ilustrados também 

graficamente pelas maquetes, que demonstraram a percepção das crianças do grupo um 

a respeito da rua onde brincavam e também como gostariam que esta rua fosse 

estruturada para suas brincadeiras. Na terceira etapa utilizou-se desenhos coletivos e 

individuais sobre como gostariam que os espaços de uso coletivo fossem organizados e 

também as fotos de como estes espaços se encontravam no momento da produção dos 

dados. Durante a apresentação dos resultados utilizou-se estas representações gráficas 

como ilustração.  

 

Consta como uma das fases da análise estabelecer diferenciações entre os locais 

públicos onde brincavam com relação ao gênero e idade da criança, bairros onde 

moram, tipo de moradia (casa ou apartamento), se sua residência está localizada em 

loteamento/condomínio fechado ou não, distância do local público com relação à sua 

residência (a partir da percepção das crianças) e necessidade de supervisão dos adultos. 
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Além disso, investigou-se se o tipo de brincadeira produzida nos locais públicos tinha 

alguma relação com o gênero e idade da criança, da distância do local onde brincavam 

com relação a suas casas. Estas análises também foram estabelecidas inicialmente de 

uma maneira descritiva e posteriormente contextualizando-as a partir das falas das 

crianças, realizando uma análise de conteúdo de cunho qualitativo. 

 

Os dados do diário de campo foram utilizados tanto para a contextualização da pesquisa, 

quanto para a discussão a respeito das impressões gerais da pesquisadora sobre o 

contato com as crianças e trajetórias da pesquisa. 

 

4.7 Considerações éticas 

 

Após entenderem os objetivos do projeto, procedimentos, possíveis riscos e benefícios e 

se sentirem suficientemente esclarecidos a respeito do mesmo, os pais/responsáveis 

leram e assinaram o Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido e 

concordaram com a participação de seu (sua) filho (a) na pesquisa (Apêndice 3). As 

crianças também foram esclarecidas e informaram se aceitavam ou não participar do 

estudo após a autorização de um dos responsáveis. Para tanto, a pesquisadora leu o 

Termo de Assentimento Informado Livre e Esclarecido para a criança, que foi escrito 

com uma linguagem acessível e explicou sobre os objetivos, procedimentos, possíveis 

riscos e benefícios. Após todos os esclarecimentos e concordando com a participação, as 

crianças foram convidadas a assinarem o referido Termo (Apêndice 4)7. A coordenadora 

do Centro Espirita onde as crianças pertencentes do grupo da Etapa II foram abordadas 

assinou uma declaração autorizando a execução da pesquisa no espaço da Instituição 

(Apêndice 5). Esta pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética direcionado pela 

Plataforma Brasil (Apêndice 6).  

                                            

7  Ressalta-se aqui que a escolha por este tipo de procedimento ético, onde a criança só é 
entrevistada após o consentimento do responsável e também dela mesma foi seguido a partir das 
recomendações do Comitê de Ética direcionado pela Plataforma Brasil. A pesquisadora tem consciência 
de que existem diferentes tipos de procedimentos para estudos com crianças. 
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5. AÇÕES E CONCEPÇÕES SOBRE O BRINCAR EM ESPAÇOS PÚBLICOS: 

DIÁLOGOS COM CRIANÇAS DE DIFERENTES BAIRROS DE SALVADOR-

BA 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos na primeira etapa dessa pesquisa, 

onde foram entrevistadas individualmente vinte e oito crianças de diferentes bairros de 

Salvador-BA, conforme descrição na seção de métodos. As categorias prévias de análise 

foram consideradas no momento em que se elaborou o roteiro para as entrevistas 

individuais, entretanto, como é uma pesquisa coparticipativa, onde a criança tem uma 

participação ativa, considerou-se o conteúdo das falas das crianças no momento da 

elaboração das categorias finais de análise. 

 

Ressalta-se que a categoria “o que preferiam nestes espaços” contida nas categorias 

prévias foi retirada das categorias finais pois este conteúdo tornou-se uma subcategoria 

de “Espaços públicos onde brincavam”. Além disso, incluiu-se também nesta primeira 

categoria uma discussão acerca do grau de autonomia da criança ao frequentar estes 

espaços, já que em suas falas ficou nítido o quanto a frequência depende da distância ao 

local e da necessidade de supervisão dos adultos ou não. Geralmente os 

pais/responsáveis só tem a disponibilidade de acompanhar as crianças nos finais de 

semana para brincar nos espaços públicos. 

 

Outra modificação na análise dos dados proveniente da fala das crianças foi a 

necessidade de se considerar as áreas de uso coletivo dos condomínios fechados ou 

mesmo prédios sem infraestrutura de lazer como espaços “semiprivados” ou 

“semipúblicos”.  Mesmo após a explicação do conceito de público em uma linguagem 

acessível à idade das crianças, conforme descrito na seção 4.5, estas insistiam nesta 

forma de significar estes espaços.  

 

Segundo Ferreira e Marques (2000), atualmente há a existência da publicização de uso 

dos grandes locais privados, o que inclui os Shoppings Centers, os espaços reservados 

para eventos, os condomínios residenciais horizontais (casas) ou verticais (prédios), 

entre outros. Estes podem ser considerados como locais privados, mas “acessíveis” ao 
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público, desde que tenham condições de frequentá-los. Discute-se, desta forma, a 

possibilidade de serem denominados como locais semiprivados ou semipúblicos. Torna-

se importante salientar que os espaços internos de uso coletivo dos loteamentos 

fechados são espaços públicos, gerenciados por uma Associação de moradores e pela 

prefeitura e que, apesar do acesso restrito por haver uma portaria, é ilegal haver o 

impedimento da entrada de qualquer pessoa, mesmo que não seja morador (Pinheiro, 

2011). Com a finalidade de facilitar a análise de dados, considerou-se nesta etapa as 

áreas de uso comum dos loteamentos fechados da mesma forma que as de condomínio 

fechado, como áreas coletivas, já que apenas duas crianças eram moradoras desta 

modalidade de moradia. 

 

Com base nos argumentos expostos foram construídas as seguintes categorias finais de 

análise: 1) Espaços públicos onde brincavam: contém uma descrição dos espaços 

públicos e de uso coletivo citados pelas crianças, com uma distinção entre aqueles 

planejados/estruturadas para o público infantil e os não planejadas/informais, a partir do 

gênero, idade, grau de autonomia da criança ao frequentar estes espaços e frequência 

aos mesmos, ilustrados com as suas falas e desenhos; 2) De que brincavam: inclui tipos 

de brincadeiras que as crianças indicaram brincar nos espaços públicos ou de uso 

coletivo, a partir de gênero e idade, ilustrados com as suas falas; 3) Como se 

apropriavam dos espaços: contém todas as informações a respeito dos significados 

especiais que ofereciam aos locais onde brincavam, criação de cultura, conhecimento do 

bairro e identificação da criança ao local, ilustrados com as suas falas e desenhos; 4) De 

que não gostavam nestes espaços: traz uma discussão sobre o que incomodava as suas 

brincadeiras nestes espaços, o que achavam que deveria ser modificado, a partir de 

gênero e idade; 5) O que sugeriram estas crianças: contém as suas sugestões para a 

melhora do espaço.  

 

5.1 Espaços públicos onde brincavam  

 

Vinte e cinco participantes (quatorze meninos e onze meninas) referiram brincar em 

espaços públicos abertos da cidade. Dentre estes, quinze (dez meninos e cinco meninas) 

citaram áreas públicas planejadas e/ou estruturadas para o público infantil. Os meninos 

citaram campos de futebol em seu bairro (n=1) ou em um bairro vizinho (n=5), 
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parquinhos localizados em seu bairro (n=2), praças sem parquinho (n=3) e um grande 

parque metropolitano (n=1). As meninas referiram brincar em praças localizadas em seu 

bairro ou bairros vizinhos (n=3), parquinhos localizados em praças (n=2) e campo de 

futebol (n=1) (Quadro 2). 

Participante* Idade 
Áreas públicas planejadas e/ou 

estruturadas para o público infantil 
referidas pelos participantes 

Frequência Grau de 
autonomia 

na 
frequência 
ao espaço 

Bianca 10 
Praça do Campo Grande 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Breno 9 Parquinho localizado em uma praça de seu 
bairro 

Às vezes nos 
fins de semana  

Vai com um 
adulto 

Felipe 8 
Parque de Pituaçú 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Guto 10 
Praça localizada em seu bairro 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Igor 10 
Campo de futebol em um bairro vizinho 

Às vezes 
qualquer dia da 

semana 

Vai com os 
colegas 

Jailson 8 
Campo de futebol em um bairro vizinho 

Às vezes 
qualquer dia da 

semana 

Vai com os 
colegas 

João 9 
Campo de futebol em um bairro vizinho 

Às vezes 
qualquer dia da 

semana 

Vai com os 
colegas 

Júlio 10 
Campo de futebol em um bairro vizinho 

Às vezes 
qualquer dia da 

semana 

Vai com os 
colegas 

Marcelo 9 
Campo de futebol em um bairro vizinho 

Às vezes 
qualquer dia da 

semana 

Vai com os 
colegas 

Mônica 10 
Campo de futebol em um bairro vizinho 

Às vezes 
qualquer dia da 
semana 

Vai com os 
colegas 

Paulo 7 Parquinho localizado em uma praça em 
seu bairro 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Rose 10 Parquinho localizado em uma praça do seu 
bairro 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Ruth 8 Praça com brinquedos alugados localizada 
em seu bairro 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Susi 11 
Praça de Nazaré 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Zé 9 Praça localizada no bairro onde reside, 
campo de futebol localizado em seu bairro 

Às vezes nos 
fins de semana 

Vai com um 
adulto 

Quadro 2: Áreas públicas abertas planejadas e/ou estruturadas para o público infantil referidas pelos 
participantes. n=15 

Nota: *Nomes fictícios. 
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Salienta-se aqui o fato dos meninos terem citado frequentar mais os bairros vizinhos do 

que as meninas. Eles referiram ir a campos de futebol nestes locais, já que não existiam 

em seus bairros, sendo que a maioria freqüentava sem a supervisão de um adulto, 

apenas acompanhados dos colegas. Este foi o local mais citado pelos meninos, já as 

meninas indicaram frequentar mais praças, com ou sem parquinhos. Todos referiram 

que as praças eram locais distantes dentro do próprio bairro, de acordo com a percepção 

das mesmas, ou só existiam em um bairro vizinho, sendo sempre necessária a 

supervisão dos adultos, que só poderiam levá-los nos finais de semana. Tais diferenças 

salientam escolhas importantes de gênero (meninos brincam mais nas ruas e em locais 

distantes e meninas preferem brincadeiras perto de casa) e de autonomia quanto à 

movimentação pelas áreas urbanas, além de demonstrar o quanto há uma falta de 

planejamento público para oferecer às crianças espaços planejados e estruturados para o 

lazer perto de suas residências. 

 

Karsten e Vliet (2006) discutem que a presença cada vez maior dos adultos nos espaços 

públicos para supervisionar as brincadeiras pode fazer com estes espaços, aos poucos, 

vão deixando de ser domínio das crianças. Segundo Bartlett (2002) as crianças 

manifestam claramente sua preferência para a autodeterminação e pelos jogos 

espontâneos perto de casa e especula-se que esta escolha esteja relacionada com o fato 

de nestes espaços não precisarem da supervisão dos adultos. Em uma pesquisa realizada 

por Castonguay e Jutras (2009), verificou-se que entre crianças de sete a nove anos os 

espaços públicos preferidos para brincar em seus bairros eram aqueles próximos à sua 

casa ou à casa dos amigos, tais como jardins e quintais. Os pesquisadores relacionaram 

esta preferência à possibilidade de brincarem em segurança, à autonomia da criança 

para locomoção para estes espaços, além da familiaridade com o mesmo.  

 

Em um estudo realizado por Elsey (2004) crianças foram investigadas no sentido de 

entender sobre suas experiências em espaços públicos. Como resultado, a pesquisadora 

obteve que as menores gostavam de brincar nos parquinhos próximos às suas casas e os 

mais velhos gostavam de ficar em torno destes espaços, um pouco mais distantes de 

casa, já que já tinham mais autonomia para se distanciar. 
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Dezoito crianças (treze meninos e cinco meninas) indicaram brincar em áreas públicas 

informais mais próximas às suas residências, tais como: calçadas (n=2), ruas (n=16), 

escadarias (n=2), beco (n=1), ladeiras (n=2) (Figura 10), bar (n=3) (Figura 11), área do 

estacionamento (n=1), ponte em cima do esgoto com um ferro para segurar (n=1) e 

ponto de ônibus (n=1).  

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 10: Desenho. “Gosto de brincar na ladeira na frente 

de casa com meus colegas...interfono na casa dos outros, na 

frente da rua, perto dos prédios, onde tem os carros. Fico 

escondido nos prédios” (Breno, 9 anos). 

Ladeira 

Bar 

Figura 11: Desenho. “[...] brinco no bar. Jogo sinuca com 

meus colegas” (Zé, 9 anos).   
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Somente os meninos citaram bares, escadarias, ponto de ônibus e ladeiras. Ambos os 

gêneros citaram ruas, em sua maioria com brincadeiras na frente ou próximas às suas 

casas. Nenhuma criança citou precisar de supervisão de adultos para brincar nestes 

locais, onde brincam diariamente. Todas as crianças que referiram brincar nestes 

contextos apresentavam baixo status socioeconômico, demonstrando que crianças que 

moravam em condomínios/loteamentos fechados não brincavam em ruas abertas 

(Quadro 3). 

                         
        

Participante* 

Idade 

Áreas públicas informais referidas pelos 
participantes 

Frequência Grau de 
autonomia 

na 
frequência 
ao espaço 

Breno 9 
Rua de sua residência, ladeira próxima a seu 

prédio, estacionamento externo do prédio  

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Everaldo 8 
Em frente e ao lado de uma fábrica de 

sapatos na rua onde reside, rua da casa dele 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Gustavo 10 
Rua de sua residência, rua de cima 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Guto 10 
Rua de sua residência 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Igor 10 Em frente e ao lado de uma fábrica de 
sapatos na rua onde mora, rua de sua 

residência. 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Jailson 8 Em frente e ao lado de uma fábrica de 
sapatos na rua onde mora, rua de sua 

residência, ladeira próxima à sua casa. 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

João 9 
Bar e ponto de ônibus na rua onde mora 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Júlio 10 Em frente e ao lado de uma fábrica de 
sapatos na rua onde mora, rua de sua 

residência. 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Marcelo 9 
Rua onde reside, calçadas em frente à sua 

casa  

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Paulo 7 
Escadarias, rua (viela) em frente à casa dele 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Vinicius 11 Em frente e ao lado de uma fábrica de 
sapatos e bar localizados na rua onde reside, 

rua de sua residência. 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 

colegas 

Zé 9 
Bar localizado em seu bairro 

Diariamente Vai sozinho 
ou com os 
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colegas 

Brenda 11 
Na sua rua, em frente à sorveteria. 

Diariamente Vai sozinha 
ou com os 

colegas 

Bruna 11 Na calçada em frente à sua casa, na rua de 
sua casa, em uma escadaria em frente à sua 

casa, ao lado de uma árvore na rua onde 
mora.  

Diariamente Vai sozinha 
ou com os 

colegas 

Camila 7 
Rua de sua residência, rua da avó. 

Diariamente Vai sozinha 
ou com os 

colegas 

Célia 8 
Rua de sua residência, calçada em frente à 

sua casa e em frente ao salão de beleza. 

Diariamente Vai sozinha 
ou com os 

colegas 

Mônica 10 
Em frente e ao lado de uma fábrica de 

sapatos, rua de sua residência. 

Diariamente Vai sozinha 
ou com os 

colegas 

Rose 10 Ponte em cima do esgoto com um ferro para 
segurar localizada na rua onde reside, beco 

próximo à sua rua. 

Diariamente Vai sozinha 
ou com os 

colegas 

Quadro 3: Áreas públicas informais referidas pelos participantes. n=18 

Nota: *Nomes fictícios 

 

Nota-se que a presença ou ausência de supervisão durante as brincadeiras esteve 

bastante associada à distância dos espaços públicos frequentados pelas crianças. Além 

disso, pode-se perceber que apesar da violência e presença de carros e outros perigos, a 

proximidade à residência e a possibilidade de brincar em um meio familiar com 

vizinhos, faz com que as ruas próximas às residências ainda sejam um local bastante 

utilizado para as crianças de bairros populares brincarem, já que não há muita presença 

de praças ou parques próximos e suas residências têm geralmente espaços reduzidos.  

 

Sete crianças citaram como local preferido aqueles próximos ou em frente às suas casas 

(n=7). As frases a seguir ilustram esta preferência por brincadeiras perto de casa: 

Gosto de todos os lugares perto de minha casa (João, 9 
anos). 

O que eu mais gosto é de jogar bola na porta de casa 
(Marcelo, 9 anos). 

Gosto mais de brincar na praça. É perto de casa. Posso ir 
sozinho (Guto, 10 anos). 

O que mais gosto é de brincar na varanda e na escada em 
frente de casa (Paulo, 7 anos) 

Prefiro na frente de casa porque minha mãe acha que é 
mais perto (Célia, 8 anos) 
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As ruas não foram citadas como opção de espaço público para brincadeiras apenas para 

nove crianças, as quais residiam em loteamento/condomínio fechado ou em edifício sem 

infraestrutura de lazer. Mesmo assim, algumas indicaram seu desejo de brincar nas ruas, 

como Geisa (7 anos): “Na rua era o melhor lugar. Queria que os carros não existissem 

mais para as ruas serem só das crianças”.  

 

Entre as crianças citadas acima apenas quatro disseram brincar em locais públicos 

abertos, tais como parques, praças e jardins. Felipe disse ir ao Parque de Pituaçu com os 

pais às vezes nos finais de semana, Roberto caminhava nas ruas da Barra e brincava no 

Farol da Barra com o pai também nos finais de semana (Figura 12), Bianca ia com a 

mãe andar de bicicleta na Praça Campo Grande e Susi brincava na Praça de Nazaré 

acompanhada da mãe e irmãos nos fins de semana. 

 

 

                          

  

 

Estes resultados são condizentes com estudos anteriores que discutem que crianças que 

moram em condomínios/loteamentos fechados, com locais privados de entretenimento, 

frequentam cada vez menos os espaços urbanos abertos para brincar. Isto se deve ao fato 

dos condomínios oferecerem uma diversidade de atrativos para seus moradores, 

principalmente nos bairros de nível socioeconômico médio/alto (Lima, 2007).  

Figura 12: Desenho. “Ando de bicicleta no Farol da 

Barra. Ando com o meu cachorro” (Roberto, 9 anos)  

Farol da Barra 

Prédio onde reside com o 

pai 
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Dentro dos loteamentos/condomínios ou prédios seis crianças citaram brincar em 

espaços planejados e estruturados para crianças, como parquinhos (n=5) (Figura 13), 

piscinas (n=2), campo de futebol (n=1), pracinha (n=1) e quadra (n=1) e todas as nove 

crianças indicaram brincar em locais não planejados ou informais, como o 

estacionamento do prédio (n=1), as escadarias na frente de casa (n=1), grama proibida 

(n=1), porão (n=1), plantas (n=1), entre outros. Anne (10 anos) ilustra um destes locais: 

“Num espaço que dá para a garagem tem um porão e minhas amigas já inventaram um 

monte de lendas lá” e Carla (10 anos) inclui esta preferência em seu desenho (Figura 

14) (Quadro 4). 

   

 

 

  

 

  

Figura 13: Desenho. “Brinco na praça (parquinho), no 

balanço e na casinha (módulo)” (Felipe, 8 anos). 

Figura 14: Desenho. “Gosto de subir nas árvores do 

campinho de futebol” (Carla, 10 anos). 

Árvores em que costuma 

subir 

Casa de Carla 
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Quadro 4: Áreas de uso coletivo do loteamento, condomínio fechado ou prédio que as crianças 
indicaram brincar e consideraram como espaços públicos. n=9 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Tais respostas demonstram que mesmo que as crianças morem em 

loteamento/condomínio fechado com uma estrutura de lazer disponível para brincarem, 

elas exploram o ambiente como um todo em suas brincadeiras e transformam os espaços 

informais em locais de crianças (RASMUSSEN, 2004). “Prefiro espaços onde não tem 

nenhum brinquedo, porque quando a gente tá num espaço onde tem brinquedos a gente 

tem que brincar com o que o brinquedo é para brincar. Quando não tem brinquedo da 

para brincar com o que quiser” (Anne, 11 anos). Este tópico será melhor discutido na 

seção 5.3. 

Participante* Áreas de uso coletivo do Condomínio 
fechado ou prédio que as crianças 

indicaram brincar e consideraram como 
espaços públicos 

Frequência Grau de autonomia 
na frequência ao 

espaço 

Felipe Espaços abertos do loteamento onde reside 
(Parquinho, escadarias na frente de casa) 

Diariamente Vai com um adulto 

Roberto 
Piscina do condomínio onde mora com a mãe 

Às vezes 
nos finais de 

semana 

Vai com um adulto 

Anne Espaços abertos do condomínio onde reside 
(parquinho, tirolesa, casinha com mesinha e 

cadeiras, porão no espaço ao lado do 
estacionamento, quadra)  

Diariamente Vai sozinha ou com 
as colegas 

Bianca 
Condomínio de um prédio vizinho à sua casa 

Diariamente Vai sozinha ou com 
as colegas 

Carla Espaços abertos do loteamento onde reside 
(pracinha, parquinho, campinho de futebol, 
árvores do campinho de futebol, brinquedos 

do parquinho) 

Diariamente Vai com as colegas 
ou um adulto 

Geisa Espaços abertos do condomínio onde reside 
(área livre, parquinho, tirolesa, quadra, árvore 

em forma de cabeça, ao redor da piscina, 
grama proibida) 

Diariamente Vai com um adulto 

Isa 
Em frente ao portão de entrada do prédio onde 

mora (área interna)  

Às vezes, 
qualquer dia 
da semana  

Vai com um adulto 

Luana Espaços abertos do condomínio onde reside 
(ruas do condomínio, escadinha e casinha 

(módulo do parquinho), escada com um muro 
pequeno, plantas, parquinho) 

Diariamente Vai sozinha ou com 
as colegas 

Susi Espaços abertos do prédio onde reside (pátio, 
estacionamento) 

Diariamente Vai sozinha ou com 
as colegas 
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Os resultados também demonstram que mesmo havendo um espaço no próprio prédio 

ou loteamento/condomínio para as crianças brincarem algumas precisavam de 

supervisão dos adultos para suas brincadeiras. Fica notório que não apenas os espaços 

públicos demandam a necessidade de supervisão, como também os espaços de uso 

coletivo, levando em consideração a faixa-etária. Espera-se que quanto menor a idade 

da criança, menor seja o grau de autonomia e vice-versa.  

 

5.2 De que brincavam nos espaços públicos 

 

Com relação às brincadeiras produzidas nos espaços públicos planejados para crianças, 

os quatro meninos que citaram brincar em parquinhos públicos (playgrounds) 

indicaram: brincar de bicicleta (n=1), skate (n=1), esconde-esconde (n=1), areia (n=1), 

bonecos (n=1), explorar os brinquedos do parquinho como a escorregadeira, o balanço, 

a gangorra e a casinha (módulo) (n=2), correr (n=3). A única menina apenas que se 

referiu ao parquinho citou gostar de brincar nos brinquedos alugados (n=1). Quatro 

crianças (um menino e três meninas) indicaram brincar em praças que não continham 

parquinhos. As brincadeiras produzidas eram: correr (n=2), pega-pega (n=2), esconde-

esconde (n=1); areia (n=1), skate (n=1), patins (n=1), bicicleta (n=2) e futebol (n=2). 

Sete meninos e uma menina referiram jogar bola no campo de futebol. Um menino 

brincava também de correr neste espaço. A média de idade das crianças que brincavam 

nos parquinhos era de 8 anos, no campo era de 9 anos e na praça era de 10 anos (Quadro 

5).  
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Participante* 
Idade Brincadeiras que os participantes indicaram brincar nos espaços 

públicos planejados para crianças 

Breno 
9 Explora o escorregador e corre no parquinho localizado em uma praça do 

bairro onde reside. 

Felipe 8 No parque de Pituaçu pula na areia e brinca com os brinquedos do 
parquinho (trepa-trepa e ponte da casinha-modulo de aventura)  

Guto 
10 Brinca de pega-pega, esconde-esconde, pisa no pé, corrida na praça 

localizada em seu bairro. 

Igor 10 Joga bola no Campo de futebol 

Jailson 8 Joga bola no campo de futebol 

João 9 Joga futebol no campo localizado no bairro onde mora 

Júlio 
10 Joga bola no campo de futebol localizado em um bairro vizinho. Brinca de 

correr em um campo de futebol próximo da casa do amigo do irmão. 

Marcelo 9 Joga futebol no campo localizado no bairro onde mora 

Paulo 

7 No parquinho brinca em um lugar cheio de areia; brinca nos equipamentos 
(escorregadeira, balanço, "negócio que abaixa e sobe"), brinca de bonecos, 
corre, conversa; Joga futebol no campo. Todos localizados no bairro onde 
reside 

Zé 9 Esconde-esconde, bicicleta e skate no parquinho; joga futebol no campo, 
ambos localizados em seu bairro 

Bianca 10 Na Praça do Campo Grande anda de bicicleta 

Mônica 10 Brinca de futebol no campo localizado no bairro vizinho 

Rose  
10 Na praça localizada no bairro onde mora anda de bicicleta, joga bola, 

brinca na areia e brinca de correr 

Ruth 
8 Na praça em seu bairro brinca na escorregadeira gigante, no pula-pula, tem 

dinossauros para montar, brinca em um "lugar com bolinhas no chão" 
(piscina de bolinhas). 

Susi 
11 Joga futebol, brinca de pega-pega, anda de skate e patins na praça de 

Nazaré. 

Quadro 5: Brincadeiras nos espaços públicos planejados para crianças. n=15 

Nota: *nomes fictícios 

 

Nos espaços públicos informais, dez meninos citaram brincar nas ruas ou ladeiras. 

Dentre as brincadeiras referidas por eles nestes espaços estavam: corrida (n=1), elefante 

colorido (espécie de vôlei) (n=1), sete pedrinhas (n=1), escorregar na tábua na ladeira 

(n=1), “pisar no pé” (n=1), tampinha (n=1), conversar (n=2), baleou (n=3), pega-pega 

(n=5), esconde-esconde (n=5), futebol (n=9). Seis meninas indicaram brincar nas ruas 

ou becos. Dentre as brincadeiras referidas: baleou (n=1), pular corda (n=1), baralho 

(n=1), piquenique (n=1), capoeira/boxe (n=1), pegar frutas/bichinhos (n=1), esconde-

esconde (n=2), futebol (n=2), correr (n=2), bicicleta (n=3), brincar de boneca ou 

panelinha (n=5); Três meninos indicaram brincar no bar de sinuca (n=1), fliperama 

(n=1) ou nas máquinas de jogos em geral (n=1). Um menino referiu brincar nas calçadas 
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de bola. Um menino brincava de bonecos nas escadarias próximas à sua residência e 

uma menina brincava de dominó no mesmo local. Uma menina citou brincar em uma 

ponte em cima do esgoto de patins e boneca. A média de idade dos meninos e das 

meninas que brincavam nas ruas era de 9 anos (Quadro 6). 

 

Participante* Idade Brincadeiras nos espaços públicos informais  

Breno 
9 Na rua pega-pega congelou, esconde-esconde entre os prédios, muro e 

árvores; na ladeira jogar bola. 
Everaldo 8 Brinca de bola, esconde-esconde e pega-pega na rua onde reside 

Gustavo 
10 Na rua brinca de pega-pega; bola; pega- pega animal; conversa; na rua de 

cima pula-pula 

Guto 
10 Brinca de pega-pega, esconde-esconde, pisa no pé, corrida, futebol. Todas 

as brincadeiras na rua onde reside  
Igor 10 Joga bola em frente e ao lado da fábrica de sapatos localizada na rua onde 

mora; brinca de elefante colorido, sete pedrinhas e baleou na rua. 

Jailson 
8 Joga bola na rua e na frente e ao lado da Fábrica de sapatos na onde mora; 

brinca de pega-pega, esconde-esconde e baleou na rua; brinca de escorregar 
na ladeira sentado em uma tábua. 

João 9 Fliperama no bar; comprar jogos no ponto de ônibus 

Júlio 10 Joga bola no portão da fábrica de sapatos localizada na rua onde reside 

Marcelo 
9 Na rua e calçada Joga bola, joga baleou de pé, brinca em um "lugar com um 

bucado de planta e um coquinho", fica sentado conversando. 

Paulo 
7 Na escadaria em frente de casa skate e bonecos; na rua (viela) em frente à 

casa do colega. Assistem tv, colocam um tapete. 

Vinicius 

11 Joga bola na rua onde reside e no portão da fábrica de calçados localizada 
na rua de sua residência. Brinca de esconde-esconde, bola e tampinha em 
uma rua próxima a sua residência. Brinca de jogar em umas máquinas de 
jogo. 

Zé 9 Sinuca no bar 

Brenda 
11 Na rua de sua residência brinca de bicicleta, boneca, baralho, faz 

piquenique. 

Bruna 
11 Brinca de urso de pelúcia e boneca na rua onde o avô reside. Brinca de 

pega-pega e correr. Gosta de se esconder ao lado de uma árvore localizada 
na rua onde reside 

Camila 
7 Na rua pega-pega, pula, pega banana, pega coelho, corre, brinca de boneca, 

pega frutas 

Célia 
8 Brinca de pega-pega, esconde-esconde, pique-esconde, pega-pega 

americano, boneca, panelinha, joga bola e brinca de bicicleta na rua de sua 
residência. 

Mônica 

10 Joga bola, brinca de boneca, esconde-esconde, baleou, pular corda, capoeira 
e boxe na rua onde reside. Joga dominó na escadaria ao lado de sua casa. No 
portão da fábrica de sapatos localizada na rua de sua residência brincar de 
futebol. 

Rose 
10 Na ponte em cima do esgoto brinca de patins e boneca; no beco brinca de 

bicicleta. 

Quadro 6: Brincadeiras nos espaços públicos informais. n=18.  

Nota: *Nomes fictícios 

  

Moraes e Otta (2003) classificam os tipos de brincadeiras como de exercício físico, de 

contingência social, de construção, turbulentas, com regras, de faz de conta, entre 
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outras, conforme definido na seção 4.6. Ainda segundo as autoras, as brincadeiras 

podem apresentar mais de um tipo de classificação. Por exemplo, podem existir 

brincadeiras de regras turbulentas ou não turbulentas.  

 

Como pode ser visto no quadro 6, nos parquinhos preponderaram as brincadeiras de 

exercício físico (n=7), da mesma forma que nas praças (n=6). No campo de futebol as 

crianças jogaram principalmente jogos de regra (n=8). Nas ruas, ladeiras ou becos 

foram mais citados os jogos de regras (n=16) e contingências sociais (n=10) entre os 

meninos e entre as meninas apareceram principalmente jogos de regras (n=5), de 

exercício físico (n=7) e faz de conta (n=6) nestes espaços. Nos meninos apareceram 

brincadeiras de regras no bar (n=3), entre outras referidas por apenas poucas crianças. 

 

As brincadeiras que mais se destacaram em cada gênero foram o futebol entre os 

meninos e a brincadeira de faz de conta entre as meninas. Os meninos jogavam futebol 

tanto nos campos quanto nas ruas, já as meninas referiram brincar de boneca apenas nos 

locais informais, como nas ruas, que eram próximas às suas residências. Tais resultados 

corroboram os demais estudos sobre gênero e brincadeira, que indicam a tendência dos 

meninos de produzirem nos espaços abertos jogos de regras e de contingência social 

mais turbulentos e das meninas de produzirem também jogos de regras e de exercícios 

físicos, porém menos turbulentos e também brincadeiras de faz de conta (Pellegrini & 

Smith, 1998; Hansen et al., 2007).  

 

Outra observação é que em áreas informais já houve uma maior diversidade de 

brincadeiras e também mais brincadeiras coletivas, já que eram produzidas próximas às 

suas residências, onde haviam grupos de brincantes. Apareceram mais jogos de regras, 

contingências sociais e o faz de conta. Estudos prévios já indicaram que os parquinhos e 

áreas de recreação infantil apesar de responderem às necessidades das crianças e serem 

locais atrativos para as mesmas, muitas vezes atrapalham o potencial para o jogo livre, a 

diversidade e flexibilidade que as crianças anseiam (Elsey, 2004; Rasmussen, 2004; 

Bichara et al., 2006; Luz & Kuhnen, 2004; Cotrim & Bichara, 2013). Neste estudo, 

apareceram nos parquinhos e nas praças as brincadeiras principalmente de exercício 

físico. Nestes contextos as crianças exploravam os brinquedos, andavam de skate, 

bicicleta ou corriam. Poucos foram os relatos de interações sociais nestes espaços. 
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Em uma pesquisa realizada em Praças e Parques de Salvador, Bichara (2004) verificou 

que os equipamentos direcionavam a brincadeira das crianças, já que quando os mesmos 

existiam geralmente elas brincavam nos equipamentos, sendo que tais brincadeiras eram 

principalmente de exercício físico. Os locais sem equipamentos favoreciam uma maior 

diversidade de brincadeiras e interações sociais, bem como o fato das crianças já se 

conhecerem previamente (Bichara, 2004; Bichara et al., 2009). Da mesma forma uma 

pesquisa realizada com quarenta crianças de ambos os gêneros em quatro praças de 

Santa Catarina verificou verificaram que nos locais menos estruturados aumentavam a 

diversidade de brincadeiras e concluiu que as crianças precisam é de espaço para brincar 

e não necessariamente da estrutura do local (Luz & Kuhnen, 2004). 

 

As crianças que residiam em loteamento/condomínio fechado e as meninas que 

moravam em prédio sem infraestrutura de lazer também indicaram brincar em locais 

planejados e informais dentro do loteamento/condomínio ou no prédio. Nas áreas 

planejadas para crianças as brincadeiras citadas foram de exercício físico ao explorarem 

os brinquedos do parquinho (n=5), de faz de conta no parquinho (n=4) e de futebol na 

quadra, campo ou pátio (n=3).  Nas áreas informais as brincadeiras foram de exercício 

físico ao nadarem na piscina (n=2), brincarem de correr (n=3) e andarem de bicicleta ou 

skate (n=1); brincadeiras de contingência social ao brincarem de esconde-esconde 

(n=3), entre outras modalidades de brincadeiras (Quadro 7). 
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Participante* Idade Espaços de uso coletivo que as crianças que moravam em prédio ou 
loteamento/condomínio fechado indicaram brincar 

Felipe 8 Explorava os brinquedos do parquinho como a gangorra, o balanço e a 
casinha (módulo) e também brincava de faz de conta na casinha; 

Conversava na escadaria na frente de casa com um colega 

Roberto 9 Brincava de nadar na piscina do condomínio onde mora com a mãe 

Anne 10 Brincava no parquinho de explorar o escorrega, a tirolesa, o balanço; 
brincava de faz de conta na casinha com mesinha e cadeiras e na tirolesa, 
brincando de voar. No porão no espaço ao lado do estacionamento brinca 
que tem monstros e que é um lugar perigoso, na quadra brinca de futebol  

Bianca 10 Brincava de esconde-esconde e de correr no condomínio de um prédio 
vizinho à sua casa 

Carla 10 Explorava os brinquedos do parquinho (balanço, escorrega, gangorra), 
joga bola no campinho de futebol, sobe nas árvores do campinho de 

futebol 

Geisa 7 Explorava os brinquedos do parquinho (balanço, gangorra, tirolesa), 
brinca de faz de conta na casinha (módulo), corre e brinca de skate e 
bicicleta na área livre, joga bola na quadra, brinca de faz de conta na 

árvore em forma de cabeça, corre ao redor da piscina e brinca de nadar na 
piscina, corre na grama proibida 

Isa 8 Brincava de correr em frente ao portão de entrada do prédio onde mora 
(área interna)  

Luana 9 Brincava de correr, esconde-esconde e bicicleta nas ruas do condomínio, 
brinca de comidinha na escadinha e casinha (módulo do parquinho, brinca 

também de casinha na escada com um muro pequeno e nas plantas, 
explora os brinquedos do parquinho (gangorra, escorregadeira e módulo) 

Susi 11 Brincava de esconde-esconde, de correr e de futebol no pátio e no 
estacionamento do prédio 

Quadro 7: Brincadeiras nos espaços de uso coletivo de prédios ou loteamentos/condomínios fechados. 
n=9 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Observou-se, assim, para estas crianças a presença de brincadeiras de faz de conta já no 

parquinho, onde não apenas exploravam os brinquedos, mas os utilizavam de uma 

maneira simbólica e os resignificavam. É provável que esta diferença com relação às 

crianças que não residiam em loteamento/condomínio fechado tenha sido devido ao fato 

de serem crianças que já brincavam juntas no parquinho diariamente e, portanto, eram 

conhecidas. Isto proporciona uma melhor apropriação do espaço e dos equipamentos e 

faz com que diminuam as brincadeiras apenas de exploração. Bichara et al. (2006) 

observaram episódios de brincadeiras em dois parquinhos infantis localizados na cidade 

de Salvador-BA e constataram que após as crianças utilizarem os equipamentos para 
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brincadeiras classificadas como de exercício físico, ressignificavam estes equipamentos, 

gerando brincadeiras de faz de conta.  

 

Borges (2008) discute que os jogos em playgrounds consistem em três fases: 1) Jogo 

funcional: nesta fase a criança experimenta a função do equipamento em si, sendo que 

este processo pode repetir várias vezes até que a criança assimile o ambiente e aprenda a 

lidar com ele e um dia o uso convencional dos equipamentos se torna enfadonho; 2) 

Jogo técnico: A criança começa a improvisar e cria sua própria maneira de brincar com 

o equipamento. A criança passa a ficar de pé no balanço ou escalar o escorregador; 3) 

Jogo social: Nesta etapa a estrutura do brinquedo é apenas um meio onde ocorre a 

brincadeira, proporcionando uma maior interação com os colegas. Quanto melhor 

projetado for um equipamento, maior a oferta da diversidade de brincadeiras.  

 

As brincadeiras nas áreas informais e livres dos loteamentos/condomínios fechados 

foram tão diversificadas quanto nas crianças que brincavam nas ruas, concordando mais 

uma vez com estudos prévios (Bichara, 2004; Luz & Kuhnen, 2004; Bichara et al., 

2009). Em uma pesquisa realizada com quarenta crianças de ambos os sexos em quatro 

praças de Santa Catarina, Luz & Kuhnen (2004) verificaram que a apropriação do 

espaço, os tipos de interações produzidas e as brincadeiras escolhidas pelas crianças 

estavam diretamente associados às características do local estudado. Nos locais menos 

estruturados aumentava a diversidade de brincadeiras e as crianças permaneciam menos 

tempo em uma mesma atividade. A permanência ao mesmo estava mais relacionada à 

idade da criança, presença de um adulto para supervisionar, bem como à distância do 

local com relação à residência da criança.  

 

Oliveira (2004), urbanista e arquiteta, indica que para que um ambiente abrigue 

diferentes formas de brincar este deve conter área livre para que a criança lhe atribua 

um determinado uso e o ambiente deve ser suficientemente flexível e mutável de modo 

que possibilite a apropriação do espaço pela criança. Segundo Lynch (1998) é o 

observador que dota de significado o que vê, o ambiente apenas sugere. Assim, o autor 

discute que independente dos espaços para crianças serem planejados ou não para suas 

brincadeiras, as imagens ambientais são fruto de um processo bilateral entre o 

observador e seu ambiente. Os estímulos ambientais são os mesmos para todas as 
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pessoas, o que difere é sua história social, cultural, de vida, etc., o que levará a 

diferentes significados e diferentes formas de se relacionar e se apropriar dos espaços 

públicos, como será discutido na seção seguinte. 

 

5.3 Como se apropriavam dos espaços 

 

Há muitos lugares em espaços infantis que tem um significado subjetivo conhecido 

apenas pela criança, representando como estas se apropriam destes espaços (Tuan, 1983; 

Rasmussen, 2004) e reforçando a noção da criança como sujeito ativo na construção do 

seu desenvolvimento (Vygotsky, 2000; Sarmento, 2002). 

 

Segundo Pol (1996), o conceito de apropriação envolve dois aspectos: 1 - Ação-

transformação: transformação de um espaço alheio e atribuição de significado; 2 - 

Simbólico ou de identificação: ocorre um reconhecimento do espaço transformado, 

proporcionando estabilidade e continuidade à identidade. Para que uma pessoa ou grupo 

de pessoas possa se apropriar de um determinado espaço é necessário que seja gerada 

uma percepção de agradabilidade, prazer, posse e realização.  

 

A apropriação do espaço no que se refere à ação-transformação pôde ser notada através 

das falas, frequências e desenhos das crianças, tanto em meninas quanto em meninos. 

Elas demonstraram dar um significado especial a cantinhos da rua ou locais informais: 

“Gosto de brincar no areal. A gente bota o pé na areia e vira. Dá um salto” (Gustavo, 

10 anos). “Tem um lugar com um bucado de planta e um coquinho. Fico sentado 

conversando lá” (Marcelo, 9 anos). “Brinco de patins e boneca fora de casa, na ponte. 

Tem um esgoto embaixo. Tem um ferro para segurar, para não cair” (Rose, 10 anos). 

Considera-se que os valores atribuídos aos espaços de brincadeiras é que transformam 

estes espaços em lugares, com um significado especial conhecido pela criança. Trata-se 

de uma vinculação afetiva e não apenas geográfica ou territorial (Tuan, 1983; 

Rasmussen, 2004). 

 

É importante salientar que os participantes que moravam em loteamento/condomínio 

fechado também demonstraram apropriação aos espaços de uso coletivo, tal como as 

pracinhas e locais informais. Estes fizeram uso criativo dos equipamentos do parquinho: 
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“Na pracinha...brinco de acordar C. na casinha” (Felipe, 8 anos). “Gosto menos da 

escorregadeira. Só é legal quando eu faço um trenzinho nela...brinco de balé às vezes 

no brinquedo do parque. Gosto de ficar de cabeça para baixo naquele brinquedo de 

pendurar” (Luana, 9 anos); e também atribuíram um significado especial a alguns 

locais informais “...Tem umas plantas lá, finjo que é tomate” (Luana, 9 anos). 

 

Segundo Bichara (2004), toda brincadeira envolve a delimitação de um espaço que irá 

variar conforme o tipo de brincadeira, o espaço disponível, o número de participantes, 

entre outros, sendo que muitas vezes as crianças fazem uso criativo dos equipamentos e 

do espaço disponível (Bichara, 2004; Bichara et al., 2009; Luz & Kuhnen, 2004). Luz & 

Kuhnen (2004) discutem que as crianças ao fazerem uso criativo de parquinhos 

geralmente escolhem equipamentos multifuncionais como os módulos, já que 

possibilitam uma maior diversidade de brincadeiras.  

 

Rasmussen (2004, p.155) indica que é importante diferenciar lugares para crianças 

(places for children), que são os espaços planejados pelos adultos para as crianças, de 

lugares de crianças (Children´s places), que são os espaços os quais elas se apropriam, 

atribuindo seu próprio significado. Os lugares de crianças em geral são menos 

evidentes do que os locais para crianças, sendo percebidos muitas vezes como locais 

desorganizados e inapropriados para crianças de acordo com a percepção dos adultos, 

como pôde ser observado nas escolhas de lugares citados pelos participantes.  

 

As crianças são capazes de se apropriar e reinventar ao reproduzir a cultura dos adultos. 

Corsaro (2011) utiliza o termo “reprodução interpretativa” para denominar esta 

habilidade das crianças. Estas aprendem informações do mundo adulto, entretanto, não 

apenas a internalizam de uma forma passiva, mas contribuem ativamente para a 

produção e mudança cultural, criando suas próprias culturas (Corsaro, 2009). Durante os 

episódios de brincadeira é possível observar claramente o modo como reproduzem, 

assimilam, interpretam e produzem cultura (Pedrosa & Santos, 2009; Corsaro, 2011). 

Nestes momentos as crianças podem oferecer um sentido específico e singular às 

situações, podem criar ou utilizar brinquedos ou artefatos de uma maneira bastante 

original (Sarmento, 2002), não se limitando a reproduzir experiências vividas, mas 

criando novas imagens e ações (Vygotsky, 2000) ou podem levar para a situação de 
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brincadeira modelos de comportamento e significados que constroem em outros espaços 

de interação (Pedrosa, 2009).  

 

Percebeu-se também uma identificação ao local (Figura 15) e um conhecimento do 

bairro em que moravam. Breno desenhou, além do prédio onde brincava, a ladeira e 

alguns locais com a vendinha que comprava o geladinho e muitas crianças brincando 

(Figura 2). Júlio e Igor desenharam as casas da rua e a fábrica onde costumavam jogar 

bola (Figuras 16 e 17). 

 

 

  

 

 

 

Figura 15: Desenho. “A gente faz o que quer lá” (Paulo, 7 anos) (Se 

referindo às escadarias na frente de sua casa e na frente da casa do colega) 
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Algumas crianças expressaram em seus mapas apenas o percurso de sua casa até o 

espaço onde brincavam, não se referindo às ruas como locais de brincadeira: Ruth (8 

anos) desenhou o percurso de sua casa até a praça com uma única rua e alguns pontos 

de referência “Vou andando para a praça com minha família” (Figura 18). Gustavo (10 

Figura 16: Desenho. “Locais onde brinco em meu bairro” (Júlio, 10 

anos) 

Figura 17: Desenho. “Locais onde brinco em meu bairro” (Igor, 10 

anos) 
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anos) fez um desenho só da rua, pois não andava só pelo bairro e só brincava na própria 

rua onde residia (Figura 19).  

 

 

 

 

 

                   

 

Observa-se que a expressão gráfica sobre o bairro variou entre as crianças. Apenas oito 

crianças (cinco meninos e três meninas) desenharam um mapa mais elaborado do seu 

bairro, apresentando ruas, escadas, pontes, ladeiras, praças e parquinhos (quando 

existiam) como espaços públicos de brincadeiras. As demais ou só apresentaram o local 

Figura 19: Desenho. Percurso até a praça (Gustavo, 10 

anos)  

Figura 18: Desenho. “Vou andando para a praça com minha família” 

(Ruth, 8 anos)  
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de brincadeira (desenharam os equipamentos da pracinha) ou somente utilizaram as ruas 

como percurso até chegar a seu destino, no caso a praça. No caso de uma criança que só 

brincava na rua, apenas desenhou a mesma. Salienta-se aqui que a idade das crianças 

que desenhou o mapa mais elaborado variou entre 7 e 11 anos, entretanto a idade média 

foi de 10 anos. Isto aponta para o fato de que possivelmente a maturidade cognitiva 

também tenha influenciado nestes resultados.  

 

Com relação às crianças que moravam em loteamento/condomínio fechado ou prédio, 

apenas Roberto (9 anos) representou o percurso do prédio onde o pai reside até o Farol 

da Barra, sem nenhum ponto de referência no caminho (Figura 12). As demais crianças 

apenas representaram em seus mapas os espaços internos do loteamento/condomínio, 

sem detalhes ou com detalhes apenas dos percursos até a sua casa, como pode ser visto 

nos desenhos de Anne (10 anos) (Figura 20) e Carla (10 anos) (Figura 14).  

 

 

 

 

Na atualidade, devido ao excesso de violência e inadequação das ruas para as crianças, 

os pais as desencorajam de brincar livremente nestes espaços, e isto ocorre em qualquer 

nível socioeconômico, apesar de ser mais notório entre crianças de família de renda 

mais alta, gerando menor frequência de utilização e menos autonomia em frequentá-los 

livremente (Karsten & Vliet, 2006). 

 

Figura 20: Desenho. “Locais onde brinco no Condomínio” (Anne, 10 anos)  
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Segundo C. Oliveira (2004), para as crianças que caminham pelas ruas ainda há a 

possibilidade de circular de uma forma mais livre, de brincar nas ruas com crianças de 

diferente faixa-etárias e circular por todos os cantos de seu bairro, que são bastante 

disputados entre crianças e adultos. Para as crianças cuja rua é apenas uma via de 

circulação, não existe um contato próximo com a mesma, pois estas circulam 

geralmente nos automóveis de seus pais, indo de suas casas para a escola, shoppings, 

clubes ou demais locais de convivência, ou seja, de um espaço privado para outro 

espaço privado. Conhecem seu bairro geralmente através das janelas dos automóveis, 

casas ou apartamentos, não possuindo uma visão integrada do mesmo, bem como uma 

vivência ampla de casa espaço-privado e rua espaço-público.  

 

Discute-se que após a verticalização das cidades, as atividades de lazer em espaços 

externos que eram exercidas em praças, parques ou mesmo nas ruas passaram a ser 

feitas nas áreas de lazer dos loteamentos/condomínios e edifícios. Nestes, as crianças 

ficam limitadas a brincar intramuros e isolam-se das demais crianças que se encontram 

ao redor de seu loteamento/condomínio (C. Lima, 2007). A seguir serão apresentados 

dados sobre o que as crianças não gostavam nos espaços públicos ou de uso coletivo 

onde brincavam. 

 

5.4 O que não gostavam nestes espaços 

 

Diferentes aspectos foram citados pelas crianças no momento em que foram 

questionadas a respeito do que não gostavam nos espaços públicos onde brincavam 

(Quadro 8). 
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Participante* Idade O que as crianças não gostavam nos espaços públicos onde brincavam 

Breno 
9 Na ladeira passa muito carro. Sol quente na rua. 

Carros estacionados. Coisas de metal nos prédios. Esgoto. Assaltos na rua. 
Everaldo 8 Presença de carros estacionados na rua. Risco de acidente. 

Felipe 8 Em Pituaçu não gosta porque se suja na areia e não tem banheiro limpo 
para se limpar 

Gustavo 10 Pessoas armadas à noite e não dá para brincar nas ruas. 
Guto 10 Excesso de mato na praça 
Igor 10 Presença de carros estacionados na rua 

Jailson 8 Presença de carros estacionados na rua 
João 9 Tem muitos rios por lá (esgoto) 

Júlio 
10 Briga de pessoas nas ruas. Presença de polícia atrás de bandidos nas ruas. 

Pessoas lavando os carros nas calçadas – molham tudo. Carros 
estacionados na rua. 

Marcelo 
9 Caras armados no campo e presença de adultos que reclamam das crianças 

nas ruas. 

Paulo 
7 Areia do parque as vezes fica suja. Cachorros passam. Ausência de 

portões de proteção. Risco de cair das escadas. 
Roberto 9 Muita gente na Orla. Não dá para pescar 

Vinicius 11 Presença de carros estacionados na rua 
Bianca 10 Mendigos na praça do Campo Grande 
Brenda 11 Presença de lixo nas ruas. 
Bruna 11 Uso de drogas. Tiros. Ausência de praças ou parquinhos no bairro. 
Camila 7 Presença de tiros 
Célia 8 Bebida e bagunça na rua 
Isa 8 Cocôs de cachorro nas calçadas. Sujeira nas ruas, nos parquinhos. 

Luana 9 Carros incomodam e falta de segurança no prédio e dentro do condomínio. 
Mônica 10 Gente que consome drogas e atrapalha a brincadeira 

Carros que circulam em excesso na rua ou que estão estacionados nas 
calçadas e ruas. Buracos nas ruas. 

Rose 
10 Canos da Coelba e esgoto na pracinha incomodam. Tem gente que joga 

lixo na praça. 

Ruth 
8 Motos elétricas atrapalham às vezes as brincadeiras. Tiros e pessoas 

correndo nas ruas. 

Susi 11 Uso de drogas 

Quadro 8: O que as crianças não gostavam nos espaços onde brincavam. n=26 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

    

Sete crianças se queixaram da presença de carros nas ruas ou nas calçadas que 

atrapalhavam as brincadeiras ou ameaçavam a segurança, como expresso na fala de 

Breno (9 anos): “Na ladeira compro geladinho e brinco, mas lá não é legal. Passa 

muito carro. Não vou mais lá para não morrer” e Mônica (10 anos): “Quando a gente 

vai brincar de bola na Fábrica toda hora entra um carro. Ou quando tem um carro 

estacionado na Fábrica e bate a bola no carro e o alarme dispara e alguém briga”. 

Igor (10 anos): “Quando colocam o carro na frente de casa ficamos em casa jogando 

Totó”. Everaldo (8 anos): “Pode acontecer um acidente” 



130 

 

Em uma pesquisa realizada com crianças de São Paulo, C. Oliveira (2004) verificou que 

apesar de ainda se divertirem, geralmente as crianças precisam interromper suas 

brincadeiras nas ruas para a entrada e saída de veículos “Venho jogar futebol aqui 

porque na minha rua passa carro” (C. Oliveira, 2004, p.76). 

 

Ruth e Guto reclamaram do uso do espaço público por empresas privadas ou mesmo 

pessoas que se apossam de um espaço que é coletivo. “Motos elétricas atrapalham às 

vezes as brincadeiras” (Ruth, 8 anos), se referindo à presença de brinquedos alugados 

na praça. Guto também se queixa do que podemos chamar de ‘privatização do espaço 

público’: “Nem sempre vou para a pracinha porque tem festa lá”. “Onde a gente fica 

jogando bola tem uns carros estacionados da Oficina que atrapalham a gente para 

brincar”. Segundo Silva (2004), esta tem sido uma prática constante nas zonas urbanas, 

principalmente em países em desenvolvimento, onde terrenos ou espaços públicos têm 

sido apropriados informalmente pelo setor privado por serem considerados espaços a 

serem conquistados. Isso pode levar tanto a degradação do ambiente urbano quanto 

atrair a população que busca atrativos diferenciados em um ambiente público, tais como 

ofertas de culinária, artesanatos e brinquedos alugados.  

 

Apesar das reclamações acima serem consideradas de suma relevância, o que mais as 

crianças reclamaram foi da segurança. Oito crianças indicaram temer por sua segurança, 

sempre se referindo à presença de ladrões, tiros, assaltos ou mendigos nas ruas. Todas 

estas crianças moravam em bairros de nível socioeconômico mais baixo. Breno (9 

anos), por exemplo, diz que por causa dos assaltos deixou de brincar nas ruas: “Agora 

eu tenho medo de brincar na rua. Um dia uma vizinha foi roubada pelos ladrões. A 

última vez que eu brinquei foi com sete anos”. Gustavo (10 anos) reclamou de pessoas 

armadas à noite: “De noite passa uns caras armados. Já vi. Um dia um passou e 

apontou uma arma para mim. Não fiz nada”.  

 

As meninas foram as que mais reclamaram da violência em áreas públicas. Ruth, 

Camila e Bruna reclamaram dos tiros nas ruas: “Minha mãe não me deixa brincar na 

rua porque pode acontecer qualquer coisa. Um dia ouvi um barulho parecendo um tiro 

e pessoas correndo” (Ruth, 8 anos). “O que menos gosto são os tiros que tem lá. Desce 

polícia. Quando rola tiro não vou para a rua” (Camila, 7 anos). “Tem tiros. Quando eu 
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olho para o lado tem uns caras correndo. Parece que não tem policiais nas ruas”. 

Bianca (10 anos) comentou sobre a presença de mendigos quando vai andar de bicicleta 

na Praça do Campo Grande: “Não gosto dos mendigos, medo de fatos, pessoas 

morrendo”. 

 

As reclamações relacionadas a pessoas ameaçadoras foram mais frequentes quando as 

crianças se referiam às ruas, apesar de ter aparecido também nos campos de futebol, 

como foi exemplificado na fala de Marcelo “Às vezes não desço para o campo porque 

tem um cara com um revolver na cintura. Fica o dia todo lá. Ele já foi preso”.  

 

Discute-se que atualmente faltam áreas livres e públicas para as pessoas circularem em 

seus bairros, tanto adultos quanto crianças, principalmente em bairros de status 

socioeconômico mais baixo, fazendo com que os poucos lugares que existem, tal como 

campos e praças, sejam bastante disputados entre adultos e crianças. Além disso, o 

tráfico de drogas está muito frequente nestas comunidades, não havendo restrição de 

local para consumo e negociação da droga. 

 

Tem muita gente que fuma (consumo de drogas) e 
atrapalha a brincadeira. Uma vez a polícia foi lá 
embaixo (Mônica, 10 anos). 
 
Não gosto porque tem muitas pessoas que usam 
drogas e vão para lá (se referindo à sua rua) (Bruna, 
11 anos). 
 

 

As crianças têm participado ativamente deste processo, o que inclui o convívio com 

pessoas armadas pelo bairro, à presença de tiros e perseguições entre polícia e bandidos 

e ameaças físicas aos moradores. Muitas famílias proíbem as mesmas de brincarem nas 

ruas devido à violência da vida urbana atual, como pode ser visto na fala de Ruth 

“Minha mãe não me deixa brincar na rua porque pode acontecer qualquer coisa”. 

Apesar disto a rua ainda é uma opção frequente entre as crianças, principalmente de 

baixa renda. 

 

Mesmo dentro de condomínios fechados as crianças fizeram referência a violência. 

Luana (9 anos) se referiu a assaltos e o medo do “carro preto”: “Um dia entrou ladrão 



132 

 

e roubaram umas bikes. Minha mãe manda eu não ficar muito na rua. Ela tem medo do 

carro preto”. A criança também reclamou dos carros nas ruas do condomínio: “Quando 

ando de bicicleta peço para os carros pararem ou andarem” (Luana, 9 anos). 

 

No caso da segurança física as reclamações foram mais frequentes nos parquinhos e 

praças, o que inclui também a ausência de higiene. Rose (10 anos) indicou a presença de 

objetos perigosos na pracinha: “Na pracinha...tem canos da Coelba”. Castonguay e 

Jutras (2009) indicaram que as crianças frequentemente se referem a ameaças quanto à 

segurança física ao falarem sobre os parquinhos. Talvez por não ser esperado que um 

local projetado para crianças seja ameaçador.  

 

Seis crianças fizeram reclamações relacionadas à falta de higiene no parquinho ou na 

praça, principalmente reclamando da sujeira na areia, como expresso na fala de Felipe 

(9 anos): “Vou em Pituaçu mas não gosto do parquinho porque é de areia e a gente se 

suja e não tem banheiro para a gente se limpar. O banheiro é sujo e tem muita gente” e 

na fala de Paulo (7 anos): “No parquinho a areia às vezes fica suja. Os cachorros 

passam lá. Aí eu não brinco, minha mãe não deixa”. Rose (10 anos) já se refere à 

presença de esgoto e lixo: “Na pracinha tem esgoto...Tem gente que joga lixo dentro da 

cachoeira que virou esgoto”. Guto (10 anos) reclama da presença excessiva de mato na 

praça: “Tem muito mato lá...tem formigas daquelas que mordem”.  

 

Três crianças reclamaram da sujeira nas ruas que impede as brincadeiras ou a 

circulação: “os moços ficam ali lavando os carros aí molha tudo” (Júlio, 10 anos). 

“Queria mudar o lixo da rua. Quando chove fica entupido. Alaga tudo. Já atrapalhou a 

brincadeira” (Brenda, 11 anos). “Na rua incomoda os cocôs dos cachorros” (Isa, 8 

anos).  

 

Os dados acima corroboram os estudos que discutem que as crianças têm apresentado 

como motivos para não gostarem de um determinado local principalmente questões de 

segurança física (objetos perigosos no chão ou carros próximos) e social (presença de 

pessoas ameaçadoras) (Castonguay & Jutras, 2009; Elsey, 2004), bem como quando 

determinados aspectos do local colocam em risco sua saúde (C. Oliveira, 2004; 

Bittencourt, 2010). Além disso, pesquisas a respeito do conhecimento das crianças sobre 
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seu meio-ambiente identificaram que estas apresentam uma consciência ecológica 

(Terrible, 2000; Castonguay & Jutras, 2009), relacionando-se com o seu ambiente de 

uma maneira específica. A estética (Terrible, 2000) e a acessibilidade também são 

levadas em consideração pelas crianças (Elsey, 2004; Veitch et al., 2007; Castonguay & 

Jutras, 2009), sabendo-se que uma percepção de seu bairro frustrante e degradante pode 

gerar sentimentos de baixa autoestima na mesma (Castonguay & Jutras, 2009).  

 

5.5 O que sugeriram as crianças   

 

Quando a pesquisadora perguntou para os participantes o que pediriam aos gestores 

públicos para melhorar em seu bairro, dezoito crianças (nove meninos e nove meninas) 

indicaram querer melhorias para os espaços já existentes onde brincavam e dezenove 

crianças (dez meninos e nove meninas) sugeriram o acréscimo de brinquedos ou 

espaços novos. Três crianças não quiseram opinar (Quadro 9). 

Participante* Idade O que as crianças sugeriram para seu bairro Local de 
residência 

Melhorias para os espaços já 
existente 

Acrescimento de brinquedos 
ou espaços novos 

Breno 9 Um lugar para colocar os carros 
e não nas ruas. 

Piscina com escorregador e 
piscina para bebês. Um parque 
que não pegasse muito sol nem 
chuva. 

Prédio 

Everaldo 8 Tirar os carros e motos das ruas. Parque perto de casa. 
Escorregadeira, piscina de 
bolinha, areia para construir um 
castelo, casa na árvore.  

Casa 

Felipe 8  Melhorias para o loteamento 
(Casinha na área da piscina. Um 
Tablet do loteamento. Uma 
pracinha mais perto). 

Casa em 
loteamento 

fechado 

Guto 10 Melhorar a praça, mudar a 
estrada de lugar, colocar mais 
plantações e iluminações na 
praça. 

 Casa 

Igor 10 Som mais baixo dos vizinhos. Clube. Campo, parque e piscina. 
Atrações de outros países. 

Casa 

Jailson 8 Tirar os carros estacionados nas 
ruas e calçadas. 

 Casa 

João 9 Tem muito rio (esgoto) por lá. Lugar cheio de grama para caçar 
passarinhos e brincar com meus 
amigos.  

Casa 

Júlio 10 Tirar os carros estacionados nas 
ruas. 

Um Campinho. Uma quadra. Casa 

Marcelo 9  Campo de futebol. Casa de 
brincadeiras com muitos 
brinquedos para qualquer pessoa 
brincar. 

Casa 

Paulo 7 Segurança, portões para brincar Parques, parques de diversões, Casa 
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na rua com grades. brinquedos. 
Roberto 9 Colocar mais verde. Baixar o 

dinheiro nas lojas de brinquedo. 
Nas praças colocar fontes para 
passarinhos. 

Prédio em 
condomínio 

fechado 
Vinícius 11 Tirar os carros estacionados das 

calçadas e ruas. 
Campo. Casa 

Anne 10 Melhorias para o Condomínio 
(Mudar as regras dos espaços de 
lazer) 

 Prédio em 
condomínio 

fechado 
Bianca 10 Segurança. Parques. Casa 

Brenda 8 Lixos com nome nas 
ruas (coleta seletiva). 

Praça. Parque para as crianças. 
Escorregadeiras. 

 

Bruna 11  Áreas de diversões nos 
parquinhos com pessoas 
vendendo pipocas. Castelinhos 
de areia. 

Casa 

Camila 7 Ausência de parquinhos Praça com pula- pula, areia, 
boneca, panelinhas. 

Casa 

Carla 10 Segurança.  Casa em 
loteamento 

fechado 
Célia 8 Coleta de lixo. Coleta de esgoto. 

Mudar o tráfico de drogas. 
Parque. Pracinhas.  Casa 

Isa 8 Mais garis para limpar as ruas. 
Que recolhessem os cocôs de 
cachorros dos parquinhos. 

 Prédio 

Luana 9  Melhorias para o Condomínio 
(Pista de bicicleta, rampa de 
skate, celular no dia das 
crianças. Touro mecânico. Pula-
pula e coisas de malhação) 

Prédio em 
condomínio 

fechado 

Mônica 10 Carros nas garagens. Ruas sem 
buracos. Cães que não 
mordessem. 

Campo, pula-pula, piscina, 
parque de diversões, escolas 
mais perto de casa, foguete para 
ir à lua. 

Casa 

Rose 10 Mudar a tubulação do lixo e do 
esgoto. 

Mais brinquedos e uma 
biblioteca. 

Casa 

Ruth 8 Melhorar a estrada para passear 
pelo bairro para andar de 
bicicleta. O chão poderia ser liso. 

O lugar deveria ser mais 
agitado. Circo perto do bairro. 
Mais lugares para brincar. 

Casa 

Susi 11 Segurança para poder andar 
sozinha na rua. 

 Casa 

Quadro 9: O que as crianças sugeriram para os espaços onde brincavam. n=25 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Dentre os pedidos que os meninos fariam para modificação do bairro destaca-se a 

necessidade de se aumentar a segurança: “No meu bairro tem tudo. Só falta segurança. 

Tinham que ter portões para brincar nas ruas e grades. Tem hora que a gente está 

jogando bola nas escadas e tem risco de cair. Tinham que ter uns portões na escada” 

(Paulo, 7 anos); a necessidade de retirar os carros das ruas: “Gostaria que tivesse um 

lugar para colocar os carros e não nas ruas que a gente brinca” (Breno, 9 anos); a 
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reclamação de que praças foram demolidas para construírem casas: “...Tinha uma praça 

com parque (parquinho). O que eu mais gostava era o escorregador. Eu ia sozinho com 

meus amigos, mas não tem mais. Foi demolida para fazerem umas casas novas” 

(Breno, 9 anos); e de cuidarem do saneamento básico: “Tem muito rio (esgoto) por lá” 

(João, 9 anos). 

 

As meninas também solicitariam a modificação de diversas questões, dentre estas: 

cuidados com saneamento básico: “Ia pedir para mudar a tubulação do lixo e 

esgoto...” (Rose, 10 anos); reparo no asfalto: “Iria pedir para o político melhorar a 

estrada para passear pelo bairro. Tem uma ladeira que não dá para andar de bicicleta. 

Tem pedras. O chão poderia ser liso” (Ruth, 8 anos); preocupação com a segurança 

quanto às pessoas ameaçadoras nas ruas: “Queria que não fosse tão calmo. Lugares 

mais agitados têm menos risco de ladrão” (Ruth, 8 anos). “Iria pedir mais segurança ... 

verificar mais a segurança das pessoas” (Bianca, 10 anos); reclamação sobre a 

ausência de parquinhos: “Não tem nenhum parquinho por lá” (Camila, 7 anos); 

necessidade de colocar os carros nas garagens e ruas sem buracos: “Eu queria um lugar 

bem grande...que os carros tivessem nas garagens. Que as ruas não tivessem buracos 

porque a gente tropeça toda hora...” (Mônica, 10 anos) e modificação do tráfico de 

drogas: “O que eu queria era mudar o tráfico. Os policiais vêm e eles saem correndo. 

Uma vez a polícia veio subindo e os caras todos bateram na gente” (Célia, 8 anos). 

 

Assim, verificou-se muita semelhança entre as solicitações dos meninos e das meninas 

quanto ao que gostariam de corrigir em seus bairros como ausência de parquinhos, 

preocupação com saneamento básico, excesso de carros nas ruas e preocupação com a 

segurança, só que entre os meninos apareceu uma preocupação à segurança física e 

entre as meninas a preocupação com a segurança quanto à ameaça de pessoas. Apenas 

Anne e Roberto, moradores de condomínio fechado, sugeriram corrigir aspectos que 

não gostavam em seus condomínios ou bairros, tais como a falta de natureza e a 

necessidade de modificação de regras para o uso de espaços de lazer: “Eu acho que 

mudaria as regras para que as crianças pudessem entrar sozinhas nos espaços a partir 

de 10 ou 11 anos. Meus pais nunca podem descer comigo. A brinquedoteca não me 

interessa mais. É só para os pequenos. As crianças ficam brincando enquanto as babás 

assistem TV” (Anne, 10 anos). 
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Quanto às sugestões de espaços ou brinquedos em seus bairros os meninos indicaram 

querer mais praças e parques, clubes e campos de futebol: “Queria pedir um campo de 

futebol” (Marcelo, 9 anos); “Gostaria que tivesse um parque perto de casa com 

escorregadeira, piscina de bolinha, areia para construir um castelo e uma casa na 

árvore” (Everaldo, 8 anos); e mais espaço livre para uso diversificado: “Ia falar que é 

chato ficar em casa. Queria que tivesse um lugar cheio de grama para caçar 

passarinhos e brincar com meus amigos” (João, 9 anos). 

 

Entre as meninas as solicitações seriam principalmente também de mais lugares para 

brincar, parques e circos: “Preferia que tivesse um circo perto do bairro e mais lugares 

para brincar” (Ruth, 8 anos). Bianca (10 anos):” Gostaria...de mais parques, que 

tivesse mais lugares...”. “Queria que tivesse praça...” (Camila, 7 anos); brinquedos: 

“boneca, pula-pula, panelinhas” (Camila, 7 anos). “Ia pedir mais brinquedos” (Rose, 

10 anos); biblioteca: “para fazer uma biblioteca com um cartãozinho” (Rose, 10 anos). 

 

Verificou-se que os meninos solicitaram espaços abertos (praças, campos de futebol, 

área livre), enquanto que as meninas solicitaram espaços mais diversificados, o que 

incluía locais fechados (circo, biblioteca), locais abertos (parques, praças) e também 

brinquedos (boneca, pula-pula e panelinhas).  

 

Das três crianças que moravam em loteamento/condomínio fechado que deram 

sugestões de acréscimos de espaços/brinquedos apenas uma indicou sugestões para 

espaços públicos (Roberto, 9 anos) e duas somente se referiram a seu 

loteamento/condomínio, com sugestões como: Pista de bicicleta, rampa de skate, celular 

no dia das crianças. Touro mecânico. Pula-pula, coisas de malhação, casinha na área da 

piscina, um Tablet para o loteamento e uma pracinha mais próxima à sua casa. 

 

Estudos anteriores já demonstraram a capacidade de crianças e jovens em opinarem 

sobre o que gostariam que fosse diferente em seu bairro ou comunidade. Na Austrália as 

crianças sugeriram que em sua comunidade deveria existir mais parques infantis e locais 

para jogar, andar de bicicleta e skate, além de existirem mais mecanismos de segurança 

na comunidade, tais como câmeras de vigilância e clubes para que os jovens pudessem 

permanecer longe das gangues (Elsey, 2004).  
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Alguns pedidos que foram feitos no presente estudo incluíam as suas necessidades 

particulares, brinquedos e espaços públicos que fugiam da realidade de uma cidade, bem 

como aquisições para a área interna do loteamento/condomínio, indicando uma 

imaturidade quanto às diferenças entre público e privado: “Precisava baixar o preço 

nas lojas de brinquedos” (Roberto, 9 anos); “Queria um tablet do loteamento para 

ficar com meu pai e ele tomar conta” (Felipe, 8 anos). “Eu pediria ...um celular no dia 

das crianças e um touro mecânico” (Luana, 9 anos); e houve pedidos de estruturas que 

o espaço público não comporta: “Queria que tivesse uma piscina com escorregador e 

piscina para os bebês nas praças. Queria que tivesse um lugar para colocar carros e 

não mais na rua que a gente brinca” (Breno, 9 anos). “Queria atrações de outros 

países” (Igor, 10 anos); “Queria pedir...uma casa de brincadeiras com muitos 

brinquedos para qualquer pessoa entrar lá” (Marcelo, 9 anos).  

 

Nota-se que os pedidos foram predominantemente de meninos e incluía três crianças 

(Luana, Felipe e Roberto) que moravam em loteamento/condomínio fechado e que 

tinham mais acesso a infraestrutura em seus bairros. Entretanto, mesmo estas crianças 

também souberam em alguns momentos solicitar espaços e brinquedos que já são 

esperados dentro um espaço urbano.  

 

Corsi (2002) aponta que ao oferecer sugestões acerca de melhorias para a cidade, as 

próprias crianças admitem terem ideias muitas vezes irrealistas, mas sentem ao 

perceberem que não foram levados a sério pelos adultos. Levando em consideração esta 

questão, Chawla (2002) sugere que se deva esclarecer muito bem para as crianças 

acerca dos objetivos da pesquisa, sendo que esta explicação deve ser adequada para a 

faixa-etária da criança com o objetivo de haver uma real compreensão. Caso não haja 

pode levar a respostas irrealistas. 

 

Nenhuma criança participante havia sido questionada anteriormente por qualquer 

adulto, incluindo gestores públicos, a respeito de suas sugestões de melhoria para os 

espaços públicos onde brincam e nem tinha a perspectiva de que um dia seriam ouvidas. 

Mesmo aquelas moradoras de condomínios fechados tinham esta opinião. “Eu queria ir 

para uma reunião no condomínio, mas acho que não seria ouvida” (Anne, 10 anos). 

Elsey (2004) problematiza esta questão indicando que apesar dos estudos demonstrarem 
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a capacidade das crianças de opinarem sobre os espaços públicos, a maioria das crianças 

e jovens nunca foi ouvida por adultos a respeito da sua opinião quanto ao que elas 

gostariam que existisse em sua comunidade e que estes desacreditam que um dia o 

serão.  

 

De acordo com kruger & Chawla (2002) mesmo quando as crianças são ouvidas quanto 

às suas opiniões, estas raramente podem fazer alterações por conta própria, já que 

necessitam dos adultos para efetivá-las. Em geral, a maioria das ações sobre problemas 

ambientais são políticas e exigem um trabalho em conjunto das crianças com os adultos 

(Chawla, 2002). 

 

A participação ativa das crianças na ocupação das cidades e na discussão sobre as 

decisões a respeito dos seus interesses depende do quanto são estimuladas pelos adultos. 

Quanto maior a estimulação maior a participação e aumento da cidadania (Sarmento, 

Soares & Tomás, 2007). Segundo C. Oliveira (2004), na contemporaneidade as crianças 

encontram-se afastadas de espaços influentes da vida social tal como a participação da 

vida política, gerando uma restrição aos direitos políticos em grande parte das 

sociedades por sua invisibilidade em tal cenário. A interação com a cidade e com os 

espaços públicos forma a criança cidadã.  

 

Sarmento (2002) discute que a participação infantil em termos de voz e ação é 

indispensável para a construção de um estatuto social da infância. Com isso, busca-se 

recuperar os interesses, necessidades e direitos das crianças, do ponto de vista político, 

social e científico. Pensar na infância na 2ª modernidade é pensar em crianças como um 

grupo social com direitos reconhecidos no campo dos princípios, apesar de ainda não 

haver uma grande aplicabilidade destes princípios no quotidiano. Mesmo dentro das 

condições oferecidas às crianças na atualidade há um lugar para a infância e podemos 

considerar as crianças como sujeitos sociais com reconhecimento e direitos próprios. As 

crianças podem ser consideradas como atores sociais com características próprias.  

 

Retomando uma discussão iniciada no capítulo um, quanto à imersão na esfera política 

a história da infância tem se caracterizado nos últimos séculos como uma história de 

exclusão e existe uma recusa sutil de que as crianças exerçam a cidadania (Sarmento, 
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2002; Sarmento et al., 2007). A privação dos direitos políticos, tal como o fato das 

crianças não terem o direito de votar, não precisa ser sinônimo de ausência de 

participação no cenário político. As crianças podem participar de ações individuais ou 

coletivas e anunciar para os gestores públicos suas necessidades específicas (Sarmento 

et al., 2007). Ao não serem ouvidas as crianças tornam-se invisíveis no cenário político.  

 

No próximo capítulo será apresentada a segunda etapa da produção de dados, que teve 

como objetivo discutir as propostas coletivas de crianças que brincam juntas em uma 

rua de um bairro popular. Considera-se que em grupo as opiniões e sugestões levem 

mais em consideração as necessidades coletivas do que individuais, expressem questões 

consensuais ou divergentes e que cada questão abordada por um membro do grupo 

suscite o surgimento de novas questões por outros componentes, com a probabilidade de 

surgirem propostas bastante realistas de modificações dos espaços públicos onde 

brincam. 
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6. AÇÕES E CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS QUE BRINCAM JUNTAS: UM 

DIÁLOGO COM UM GRUPO DE BRINCANTES DE UM BAIRRO POPULAR 

DE SALVADOR-BA 

 

 

A segunda etapa desta pesquisa será relatada no presente capítulo e teve como objetivo 

principal compreender como as crianças dialogam em grupo sobre o contexto em que 

brincam e conseguem propor algo coletivo para que este espaço atenda às suas 

necessidades enquanto brincantes. Quatro crianças foram entrevistadas coletivamente e 

também construíram uma maquete para a compreensão de suas ações e concepções. 

 

As categorias finais utilizadas foram construídas a partir das categorias prévias de 

análise, apresentadas na seção de métodos e também através das falas e expressões 

gráficas das crianças, considerando mais uma vez que as mesmas têm uma 

coparticipação na produção dos dados. Foram estas: 1) Como as crianças percebiam e 

se apropriavam do espaço onde brincavam juntas: apresenta os locais onde brincavam 

na rua e tipos de brincadeiras, se todas as crianças brincavam juntas e o que incomodava 

no espaço; 2) Como gostariam que este espaço fosse estruturado: compreende as 

sugestões do grupo de crianças para a estruturação do (s) espaço (s) onde brincam. 

Assim, verifica-se que na elaboração das categorias finais as duas primeiras categorias 

prévias foram unidas, já que ambas representavam as significações oferecidas pelas 

crianças aos espaços onde brincavam. A terceira categoria permaneceu mas agora como 

segunda categoria de análise.  

  

6.1 Como as crianças percebiam e se apropriavam do espaço onde brincavam 

juntas 

 

Para entender como este grupo de crianças percebia e se apropriava do espaço onde 

brincavam juntas, primeiramente é importante compreender que espaço era este para o 

grupo. Quais os locais mais relevantes para suas brincadeiras (Quadro 10).   
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Quadro 10: Onde as crianças brincavam em grupo. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Na fala das crianças fica clara a opção em brincar ao lado e em frente à Fábrica. Todas 

as crianças concordaram que lá é o local onde brincam e onde preferem brincar. 

Diversas brincadeiras são feitas neste lugar – futebol, vôlei, sete pedrinhas, corrida, 

pega-pega, esconde-esconde, elefante colorido (uma espécie de vôlei). Entretanto, surge 

logo de início um problema coletivo com o mesmo. Ao lado da fábrica tem uma pessoa 

- “Mulher” – que pega a bola e dá para a sobrinha dela, e na frente da Fábrica só 

conseguem jogar bola quando não há a presença de outras pessoas, pois o barulho 

incomoda a brincadeira.  

 

Como foi dito na descrição do contexto na seção de métodos, trata-se de uma rua larga, 

porém com muitos carros estacionados, presença de oficinas, salão de beleza, entre 

outros comércios, muitas residências e sons altos. Entretanto, é na rua que as crianças 

conseguem se reunir. E é na frente e ao lado da fábrica onde conseguem ter mais espaço 

Pesquisadora:  Onde vocês gostam de brincar quando estão nos espaços públicos do bairro de 

vocês? 

Vinicius: Na Fábrica 

[Todos concordaram com sons e repetindo a palavra Fábrica] 

Igor: Quando a gente joga do lado da fábrica tem uma mulher lá que pega a bola. 

[Todos concordaram] 

Igor: Ela pega as nossas bolas e dá para a sobrinha dela. 

Mônica: A gente joga a bola lá sem querer. A gente não faz por querer não. 

Pesquisadora: E quando vocês jogam na frente da Fábrica, o que acontece? 

Igor: A gente joga quando o pessoal não tá lá. Senão aí ia ficar incomodando a zoada. Ai quando dá 

para jogar bola eu pego a bola na casa da minha irmã e a gente vai. 

Pesquisadora:  Vocês gostam de jogar bola e o que mais?  

Igor: Brincar de vôlei, corrida, pega-pega, esconde-esconde 

Mônica: Sete pedrinhas 

Igor: Elefante colorido 

Examinadora: O que é Elefante colorido? 

Mônica: Elefante colorido. Tipo vôlei. 

Pesquisadora: E onde vocês mais gostam de brincar lá? 

Todos: Na Fábrica 

[Todos concordaram] 
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para brincadeiras que, segundo Moraes e Otta (2003), podem ser classificadas como 

brincadeiras de exercício físico (correr), de regras (futebol, sete pedrinhas, vôlei, 

elefante colorido) e de contingência social (pega-pega, esconde-esconde). Para todas 

elas precisa-se de espaço. Nas calçadas as crianças não conseguem brincar, já que os 

carros estão estacionados, então é no pouco de rua que resta que este espaço é obtido. 

 

Apesar de incialmente todas as crianças concordarem que brincam juntas na Fábrica, ao 

longo da entrevista foi observado que Célia (8 anos) se manifestava menos do que as 

outras crianças. Ela apenas concordava com a cabeça ou algum som. Assim, foi feita 

outra pergunta (Quadro 11). 

Quadro 11: Sobre a participação de Célia no grupo. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

  

A partir desta resposta fica claro que Célia brinca com o grupo mas não participa de 

todas as brincadeiras. Parece haver uma seleção por idade. Igor deixa claro que Célia 

acabou de fazer 8 anos e que por isso não pode brincar de bola com eles. A própria Célia 

completa dizendo que quando jogam os mais velhos “Fazem uma muvuca”, que na 

cultura baiana significa confusão, agitação. Posteriormente, Mônica completa a 

informação dizendo que eles (Ela, Vinícius, Igor e as outras crianças que brincam com 

eles) gostam mais deste tipo de brincadeira mais agitada. 

 

Pesquisadora: E vocês brincam muito juntos, vocês quatro? 

[Todos concordam com a cabeça] 

Igor: Não. Ela não. Por ela acabou de fazer 8 anos [apontando para Célia] 

Célia: Às vezes 

Igor: Por que quando a gente joga... 

Célia: Faz uma muvuca assim.... [Faz gestos de confusão com as mãos] 

[Todos concordam com a cabeça e com sons] 

Igor: A maioria das vezes quando ela joga é elefante colorido, sete pedrinhas...Ela não joga muito 

com a gente. Quem joga muito com a gente é Mônica, Vinicius... 

Pesquisadora: Por que? 

Mônica: Porque a gente gosta mais das coisas, sabe? 
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A segmentação dos tipos de brincadeiras por idade é algo muito comum. Existem 

brincadeiras que são compartilhadas por todos, mas algumas são específicas daquela 

faixa-etária (Piaget, 1932/1994; Vygotsky, 2000; Elsey, 2004; Mekideche, 2005; 

Castonguay & Jutras, 2009; Bichara, 2009). Segundo Piaget (1932/1994), a partir dos 

sete anos de idade as crianças já apresentam maturidade para participar do jogo com 

regras. Neste período a criança já é capaz de conservar as regras e de interagir 

socialmente, com consciência de que deve obedecê-las e também respeitar as condições 

da vitória. Entretanto, a participação em jogos de regras também está condicionada ao 

tipo de jogo e à idade das crianças que estão participando do mesmo. É somente a partir 

dos 11 anos, aproximadamente, que as crianças conhecem profundamente o jogo e 

discutem minuciosamente suas regras. Segundo Vygotsky (2000), é na interação com os 

outros que as regras são aprendidas.  

 

O futebol costuma ser uma brincadeira bastante agitada, quando jogada por crianças 

mais velhas, com uma determinada força física. Geralmente as crianças mais novas 

ficam de fora. De acordo com Moraes e Otta (2003), podem existir brincadeiras de 

regras turbulentas ou não turbulentas. O futebol, neste caso, seria uma brincadeira de 

regra turbulenta para este grupo de crianças. 

 

Outra possível justificativa para a não inclusão de Célia em brincadeiras turbulentas é a 

proteção das crianças mais velhas com ela que é mais nova. A partir desta perspectiva, 

surgiu ao longo da entrevista o questionamento se estas crianças eram da mesma família 

ou não (Quadro 12). 

Quadro 12: Sobre o parentesco entre as crianças. 
 Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 
 

É possível que a proteção das crianças com Célia fosse devido ao fato de serem da 

mesma família. Duas crianças do grupo eram seus primos. A partir do momento em que 

ficou nítida esta percepção pelo grupo de que Célia era mais nova e que por isso não 

Pesquisadora:  Quem é primo aqui? 

Vinícius: Nós três [apontando para Célia, ele e Igor] 

Pesquisadora:  Mônica  é a única que mora em outra casa? Vocês três moram na mesma casa? 

Célia: Não. Uma em cima da outra. 
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poderia ser incluída em todas as brincadeiras, percebeu-se que ela começou a participar 

mais da conversa proposta, respondendo agora a quase todas as questões levantadas.  

Após as crianças falarem sobre onde brincavam e do que gostavam de brincar na rua, 

começou-se a discutir no grupo sobre onde elas não gostavam de brincar e o que as 

incomodava mais nas ruas. Desde o início, este foi um tema que começou a surgir na 

fala das crianças, como pôde ser visto no quadro 10. Entretanto, desta vez o tema foi 

estimulado, o que levou os participantes a falarem mais sobre o mesmo (Quadro 13). 
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Quadro 13: O que incomodava na rua e o que gostariam de modificar. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

Pesquisadora: Se vocês pudessem falar com o prefeito, o que vocês gostariam de mudar na rua de 

vocês? 

Vínicius: Queria colocar um campinho. 

Igor: Tirasse a Fábrica, botasse um campo e mudasse aquela... 

Vinicius: Mudasse aquela luz que fica toda hora ascendendo e apagando. 

Igor: E que tirassem aquela mulher... 

[rsrsrs de todos] 

Mônica: Que fica toda hora pegando a nossa bola... 

Vinicius: E que tirassem os carros que ficam lá atrapalhando. 

Igor: As oficinas velhas. 

Pesquisadora: E o que vocês acham que incomoda mais na rua? 

Vinícius: A zoada. 

Igor: E tem gente que coloca o carro na rua atravessado e tinha um homem chamado L. que não queria 

que a bola pegasse no carro dele, senão ia ter problema. Aí a gente chama de carro de ouro. 

Mônica: Todo mundo chama de carro de ouro. 

Pesquisadora: Vinícius também falou da zoada. O que da zoada incomoda? 

Vinícius: O som alto. 

Igor: Fica tun, tun, tun. 

Vinícius: Treme tudo dentro de casa. 

Pesquisadora: E é todo dia? 

Igor: Quase todo domingo tem festa. 

Pesquisadora: E o que vocês acham desta festa? 

Vinícius: É até boa. Ruim é só o som. Eles botam muito alto. Só que agora eles não estão colocando 

muito som por causa da SUCOM. A SUCOM já levou dois sons na rua. 

Pesquisadora: E tem alguma coisa mais que vocês gostariam de falar sobre o bairro de vocês? 

Célia: Que tirassem o lixo da porta dos outros. 

Igor: Que tirassem a macumba. 

Mônica: Que prendessem esses caras que ficam perturbando a gente. 

Igor: Tem que prender os drogados 

[Os mais velhos se olham e se calam por um instante] 

Pesquisadora:  Estes caras que ficam perturbando vocês são os drogados que vocês estão falando? 

Igor: Não. São os meninos lá da rua. 

Célia: Ficam pegando a bola. 

Mônica: Parece que nunca viu uma bola na vida. 

Célia: Aí fica chutando a gente, fica batendo, fica xingando a mãe dos outros... 

Igor: Teve uma vez que ele bateu, aí quase eu caí da escada. 

Célia: A mãe dele quase espancava o menino. 

[Risos de todos] 
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Os incômodos na rua em que brincavam são diversos na percepção das crianças. Estas 

citaram a presença de carros estacionados, da oficina mecânica, da luz do poste 

queimada, da falta de campo de futebol, do som alto, dos rituais religiosos 

(“macumba”), das pessoas que pegam a bola deles e que os agridem na rua e da 

presença de drogados.  Todas elas deram suas contribuições e na medida em que os 

colegas falavam elas concordavam e lembravam-se de mais algum problema. Nota-se 

que todos são problemas sérios e que refletem a falta de organização e respeito na 

ocupação coletiva do espaço público, além da falta de segurança.  

 

As crianças em suas falas denunciam tanto a privatização dos espaços públicos, ao 

falarem do excesso de carros estacionados nas calçadas e ruas, provenientes em sua 

maioria da oficina mecânica, quanto falam do desrespeito com o coletivo, ao se 

incomodarem com o som alto notificado pela SUCOM (Secretaria Municipal de 

Urbanismo), com a sujeira provocada pelos rituais religiosos e também pela falta de 

segurança ao terem que conviver com “drogados” e com adultos que os agridem 

fisicamente e verbalmente. Nota-se que é um assunto delicado de ser tratado por elas. 

 

De acordo com C. Oliveira (2004), ter a oportunidade de exercer a cidadania desde 

criança é se ter o direito de andar pelas ruas como qualquer pessoa, ter os seus deveres e 

utilizar o espaço público, que é um bem de todos. Desde a implementação da 

Convenção sobre o Direito das Crianças, promovido pela Assembleia Geral da ONU em 

1989 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, no Brasil (BRASIL, 1999), 

tem se discutido sobre o direito das crianças de influenciar nas decisões sobre a sua 

cidade; expressar suas opiniões sobre o que querem e precisam; andar com segurança 

nas ruas, por conta própria; encontrar os amigos e jogar; ter espaços verdes para plantas 

e animais; ser cidadãos iguais com acesso a todos os serviços.  

 

Chawla (2002) também discute sobre a importância de incluir as crianças em questões 

que dizem respeito aos cuidados com o meio ambiente, considerando o seu 

conhecimento, criatividade e pensamentos em ações participativas nas vilas, bairros e 

cidades. São três os motivos pelos quais as crianças devem ser incluídas no 

planejamento das cidades: 1) Estas irão aprender habilidades formais de cidadania 

democrática; 2) Elas são as melhores especialistas sobre as condições ambientais locais 
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relacionadas com suas próprias necessidades; 3) Irão adquirir o hábito de cuidar do 

ambiente. Desta forma, considera-se que ao exporem o que está incomodando em suas 

brincadeiras, estas crianças estão exercendo a cidadania que lhes é de direito, além de 

serem consideradas capazes para este fim (Terrible, 2000; Elsey, 2004; Karsten & Vliet, 

2006; Veitch, Salmon & Ball, 2007; Kobarg et al., 2008; Castonguay & Jutras, 2009; 

Vygotsky, 2000; Sarmento, Soares & Tomás, 2007). 

 

Após as entrevistas foi solicitado para as crianças que elaborassem uma maquete da rua 

onde brincavam. Para tanto foi oferecida a seguinte consigna: “Agora a gente vai fazer 

uma atividade que é a maquete. Vocês vão fazer a rua de vocês. Aqui tem este isopor, 

umas casinhas feitas com caixas de leite, uns prédios, escadarias, papel, cola, tesoura, 

hidrocor, lápis de cor, lápis preto e durex e vocês vão escolher o que tem a ver com a 

rua de vocês e montar aqui como se fosse a rua. Se vocês quiserem podem escrever o 

nome de cada local em cima”.  

 

Ao se depararem com o material logo as crianças começaram a manipula-lo e a montar 

a maquete. Todos participaram com entusiasmo e também verbalizando as suas 

intenções, com o objetivo de chegar a um consenso no grupo. Não foram observadas 

muitas divergências ao longo da construção da mesma (Quadro 14). 
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Quadro 14: Alguns comentários durante a elaboração da maquete. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

   

Nota-se que com esta expressão gráfica as crianças conseguiram reproduzir a sua rua 

com bastante detalhes, com uma preocupação para que as casas mais importantes e 

pontos comerciais fossem colocados. Não poderia faltar a Fábrica, personagem principal 

deste cenário, e também a Oficina mecânica (Figuras 21 a 26).   

 

Igor: Aqui tem uma casa. De Dona J., a casa de JO.  

Mônica: Não é aí não. 

Igor: A casa de JO. é aqui sim...Tem umas casas aqui. 

Mônica: Tem dois prédios ali... 

Vinicius: A fábrica fica aqui. Este prédio parece com a Fábrica [Colocando no centro da rua] 

Pesquisadora: A fábrica fica bem no meio? 

Vinicius: Sim. 

Igor: Aqui é a casa de coisinha... 

Vinícius: Esta casa é tipo uma escada e tem uma oficina... 

Mônica: E tem uma oficina... 

Pesquisadora: Se vocês quiserem podem escrever em cima. 

Vinícius: Aqui é a oficina. Aqui tem um salão. 

Mônica: E aqui é a Igreja. 

Pesquisadora: E o que está faltando para ficar parecido com a rua? 

Todos: Os carros. 
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Figura 21: Fotografia global da maquete 

Figura 22: Maquete. Fábrica com as crianças jogando bola. Ao 

lado pode ser vista a escadaria. 
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Figura 23: Maquete. Casa das crianças que são primas: 

Célia, Igor e Vinicius. Carros estacionados. 

Figura 24: Maquete. Oficina e salão de beleza. 

Carros estacionados na rua. 
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Figura 25: Maquete. Banca, onde algumas crianças têm aulas 

de reforço escolar. 

Figura 26: Maquete. Representação do excesso de carros 

estacionados na rua. 
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Pode ser confirmado através da maquete que este grupo de brincantes atribui 

significados diversos para o espaço da rua. “A Fábrica onde jogam bola”, “A escadaria 

ao lado da Fábrica”, “Nossa casa”, “O prédio da Banca”, “A Oficina de Neneu”, “O 

salão de beleza”, “O jogo de futebol”.  É neste contexto que alguns personagens vão 

surgindo ao longo do discurso e da expressão gráfica das crianças. A mulher que pega a 

bola e dá para a sobrinha, o menino que os perturba e bate, o dono da oficina mecânica 

que estaciona os carros nas ruas e calçadas, os drogados, e assim as crianças parecem 

falar de um lugar comum a todos, um lugar em que estão devidamente apropriados, 

tanto por o ocuparem quanto por o modificarem a partir de seus significados e culturas, 

que vão sendo relatados ao longo do processo de construção da maquete e dos diálogos. 

 

Retomando o conceito de apropriação, esta deve envolver uma ação-transformação de 

um espaço alheio e também o reconhecimento deste espaço transformado, como 

continuidade à sua identidade (Pol, 1996). Fica claro que estas crianças se envolvem 

com o espaço da rua e com tudo que está ali presente. Se identificam, tanto envolvendo 

sensações de agradabilidade quanto de desagrado. A seguir, serão apresentadas as 

modificações sugeridas para a rua, oferecidas pelas crianças através de sua expressão 

gráfica. 

  

6.2 Como gostariam que este espaço fosse estruturado  

 

No segundo encontro com este grupo foi solicitado que os participantes modificassem a 

primeira maquete construída por eles, com a finalidade de obter mais informações 

acerca de como gostariam que sua rua fosse estruturada para atender suas necessidades 

coletivas. Para tanto, foi apresentada a seguinte consigna: “Olá crianças. Na semana 

passada vocês confeccionaram esta linda maquete. Vocês gostaram? [Espaço para as 

colocações das crianças]. Quem pode me dizer o que tem aqui? [Espaço para as 

colocações das crianças]. Se vocês pudessem mudar agora algo em sua rua, o que 

vocês mudariam? [Espaço para as colocações das crianças]. Vocês podem fazer estas 

modificações na própria maquete”. 
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Participaram deste segundo encontro as mesmas crianças presentes no primeiro: Célia 

(8 anos), Igor (10 anos), Mônica (10 anos) e Vinicius (11 anos). Todas elas realizaram a 

modificação da maquete, demonstrando mais uma vez entusiasmo em participar da 

atividade e contribuindo com sugestões de mudanças (Quadro 15). 

 

Quadro 15: Alguns comentários durante a elaboração das modificações na maquete. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Percebe-se através da fala das crianças o quanto elas se apropriavam do Espaço que a 

fábrica ocupa na rua. Por mais que se tenha sugerido que as casas não poderiam sair do 

lugar, a Fábrica todos consideraram  que deveria sair dali. “Chegar mais para frente”, 

conforme a movimentação sugerida por Igor (10 anos), de modo que coubesse um 

parquinho e um campinho, ou “qualquer coisa”, segundo a fala de Mônica (10 anos). 

Ao analisarmos a maquete alterada notamos que as sugestões das crianças foram 

bastante realísticas e, com o envolvimento dos gestores públicos seriam possíveis de 

serem planejadas e executadas (Figuras 27 a 30).  

 

 

 

Igor: Tirava aqui [Apontando para a Fábrica] e colocava um campinho.  

Pesquisadora: As casas não dariam para tirar. E a Fábrica, será que poderíamos tirar? 

Todos: Podia 

Mônica: Colocava qualquer coisa... 

Célia: Um campinho. 

Mônica: Colocava um parquinho dentro da Fábrica. 

Vinícius: Era bom se colocassem um campinho e que concertassem o poste.  

Pesquisadora: Então é este espaço aqui que vocês acham que deveria mudar? [Apontando para a Fábrica. 

Lado e frente]. 

Mônica: Tiraria um monte de gente fofoqueira. 

Pesquisadora: Mas e no espaço da rua? O que mais vocês modificariam? 

Igor: Queria que a Fábrica fosse assim. [Puxa neste momento a Fábrica para frente, deixando um espaço 

atrás]. Que pegassem e colocassem um Parquinho e um Campinho atrás da Fábrica. 

[Todos concordam com a cabeça e com sons] 
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Figura 27: Maquete. Parquinho e campo de futebol (em verde) e 

escadas que podem ser transformadas em arquibancadas para o campo. 

A fábrica foi puxada para frente. 

Figura 28: Maquete. Rua com uma menor quantidade de carros 

estacionados, mais espaço para o futebol na frente da fábrica e marcações 

no chão. 
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Figura 29: Maquete. Coletor de lixo para a rua (caixa de cola colorida).  

Figura 30: Maquete. Uma placa de “seja bem vindo” no inicio da rua.  
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Mais uma vez se referindo a C. Oliveira (2004), ao respeitarmos os espaços públicos, 

reativando a função para o qual estes foram criados e planejados, ou seja, um local de 

livre acesso e de uso espontâneo, estamos respeitando as crianças como cidadãs e 

ensinando-as a os respeitar como seus espaços. Ao observarmos a placa de “Seja bem-

vindo” na figura 30, dá para se perceber uma criança na entrada da placa, o que pode 

levar a diversas interpretações sobre este desejo: Seria ali um lugar onde as crianças 

pudessem ser respeitadas? Em que as crianças colaborassem para os cuidados com o 

espaço? Seria um lugar em que elas se sentiram proprietárias do mesmo? Um lugar em 

que todos pudessem ser acolhidos? Que conceito ideal de rua as crianças trazem nesta 

expressão gráfica? Através de um depoimento de Igor (10 anos), ao final da confecção 

da maquete, pode-se perceber que há um desejo que estas propostas sejam um dia 

reconhecidas pelos gestores públicos e que venham a ser colocadas em prática (Quadro 

16).  

Quadro 16: Importância da elaboração da maquete para Igor. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Além das sugestões feitas pelas crianças serem consideradas realísticas, já que o que 

solicitaram para a rua é a maior presença de espaço para que todos possam transitar, um 

coletor de lixo para que a rua fique mais limpa, um parquinho e um campinho para as 

crianças brincarem próximas às suas residências, tais sugestões também refletem a sua 

própria cultura.  

 

Foi possível observar o quanto as crianças ao mesmo tempo que eram influenciadas pela 

cultura dos adultos, ao falar sobre assuntos como a importância da SUCOM para 

fiscalizar e recolher os aparelhos de som das ruas, ou de como a polícia poderia 

contribuir para retirar os traficantes e outras pessoas que incomodam das ruas, elas 

Pesquisadora: Por que você acha importante fazer um trabalho igual a este? 

Igor: Porque a nossa rua a gente queria que fosse assim. 

Pesquisadora: Você acha que o fato de vocês fazerem esta maquete vai influenciar em alguma coisa para   

mudar a rua de vocês? 

Igor: Pode ser, né. Pode ser que um governadro veja esta maquete aí irá adorar. Poderia botar ela na frente 

da nossa rua.  
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também elaboraram uma nova interpretação dos temas que perpassam o seu cotidiano e 

contextos lúdicos. O portão da Fábrica se transformou em uma trave para o gol, a 

Fábrica poderia ser puxada para frente para que coubessem espaços como um parquinho 

e um campinho, as escadarias atrás da Fábrica poderiam se transformar em 

arquibancadas para o campo, entre outras. 

 

Retomando as ideias de Corsaro (2009), as crianças aprendem informações do mundo 

adulto, são afetadas pelas culturas das quais participam, entretanto, não a internalizam 

de uma forma passiva, mas contribuem ativamente para a produção e mudança cultural, 

criando suas próprias culturas. Estas são capazes de se apropriar, reinventar e reproduzir 

a cultura dos adultos, já que as crianças possuem uma representação simbólica própria 

sobre o mundo (Sarmento, 2002). Corsaro (2011) utiliza o termo “reprodução 

interpretativa” para denominar esta habilidade das crianças. 

 

A criança inicia a sua vida já introduzida em uma rede social já definida e, na medida 

em que desenvolve a linguagem em interação com o outro, vai construindo o seu mundo 

social (Vygotsky, 2000; Corsaro, 2002). As significações social e historicamente 

produzidas, constantemente ressignificadas e apropriadas pelas crianças podem ser 

consideradas como motores do seu processo de desenvolvimento (Vygotsky, 2000).  

 

Na medida em que interagem com outras pessoas, objetos e situações existentes nestes 

contextos, as crianças se apropriam de diferentes competências sociais que foram 

criadas em sua cultura e transmitidas por adultos e crianças com as quais convive 

(Rosseti-Ferreira & Z. Oliveira, 2009; Corsaro, 2011). Assim, verifica-se que as 

experiências vivenciadas por este grupo de crianças as auxiliam na formação de uma 

maturidade social, desenvolvendo a capacidade de resolução de problemas, de 

expressão do pensamento, imaginação e possibilitando novas formas de agir e de 

interagir com seus pares. Na seção seguinte serão apresentados e discutidos os dados 

produzidos em outro contexto de brincadeiras e um relato de intervenção. São crianças 

que brincam juntas em um Loteamento Fechado de casas. Trata-se de uma diferente 

realidade, quando comparada às crianças do Engenho Velho da Federação.  
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7. INTERLOCUÇÕES ENTRE UM GRUPO DE CRIANÇAS QUE 

BRINCAVAM JUNTAS E O GESTOR DO ESPAÇO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM UM LOTEAMENTO FECHADO DE CASAS 

 

 

Este capítulo relata os resultados obtidos na terceira etapa, que teve como objetivo 

principal relatar uma experiência de interlocuções entre um grupo de crianças que 

brincavam juntas em um loteamento fechado com o gestor deste espaço, através da 

elaboração e apresentação, em conjunto com as crianças, de um documento contendo 

ações e concepções delas a respeito do referido espaço, com propostas de melhorias. 

Torna-se importante ressaltar que este espaço foi escolhido para exemplificar uma 

possibilidade de intervenção, tanto porque foi a sugestão de uma das crianças que havia 

participado da primeira etapa deste estudo, conforme descrito na seção 4.1, quanto 

porque as áreas de uso coletivo dos loteamentos fechados são consideradas como 

espaços públicos, apesar de serem geridas por uma Associação de Moradores, além da 

prefeitura e de contar com recursos particulares para a manutenção e cuidados com o 

espaço. Trata-se de um acesso restrito aos não moradores, porém com a ilegalidade de 

impedimento de entrada de qualquer pessoa (Pinheiro, 2011). 

 

As categorias finais utilizadas para a análise dos dados produzidos foram as mesmas da 

segunda etapa, acrescentando-se como uma terceira categoria a experiência de 

interlocução entre as crianças e o gestor do espaço, que neste caso foi o presidente da 

associação dos moradores do loteamento. Esta foi denominada de interlocuções entre o 

grupo de crianças e o gestor do espaço onde brincavam. 

 

Conforme descrito na seção de métodos, sete crianças que brincavam nas áreas de uso 

comum do loteamento fechado foram entrevistadas coletivamente, produziram desenhos 

coletivos e individuais e também tiraram fotografias do espaço. Após o encontro com as 

crianças sistematizou-se os dados produzidos e elaborou-se um documento que foi 

entregue ao presidente da associação, após a aprovação prévia das crianças. Tais 

resultados serão apresentados e discutidos a seguir. 
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7.1 Como as crianças percebiam e se apropriavam do espaço onde brincavam 

juntas   

Com a intenção de analisar como estas crianças percebiam e se apropriavam das 

áreas de uso comum do loteamento para brincar, torna-se importante primeiramente 

compreender o espaço em que brincavam e se as crianças brincavam juntas, já que foi 

um grupo formado com aquelas que estavam presentes na praça no momento em que 

foram convidadas para participarem da pesquisa e não necessariamente eram colegas. 

Estas possuíam idades diversificadas, que variavam entre 2 e 11 anos. Sabe-se que 

apenas uma pequena parcela dos frequentadores estava presente neste dia (Quadro 17).  

 

Quadro 17: Onde brincavam juntas no loteamento e de que brincavam. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

Pesquisadora: Vocês brincam juntos aqui quase todos os dias? 

Davi, Hércules, Felipe e Jessé: Sim 

Pesquisadora: E você Poli? 

Poli: De vez em quando. 

Pesquisadora: Onde vocês mais brincam aqui no Loteamento? 

Davi: No campinho. 

Jessé: No campinho. 

[Felipe concorda com um som] 

Hércules: No Campo que tem lá também [apontando para a área do campo de futebol onde os 

adultos geralmente jogam bola]. Só quando não tem muita gente. 

Pesquisadora: E você Poli, gosta de brincar mais aonde? 

Poli: No parquinho. 

Felipe: Eu também brinco no parquinho. 

Pesquisadora: De que vocês gostam de brincar? 

Davi: De futebol. 

Hércules: E também de pega-pega, esconde-esconde. 

Dudu: Eu gosto de brincar de cachorro [Referindo-se a uma brincadeira de faz de conta onde imita 

que é um cachorrinho junto com um outro coleguinha de dois anos e com Caio. Eles percorrem a 

praça toda na postura de um cachorrinho e sobem o módulo multifuncional pela escorregadeira, 

sempre sob o comando de um adulto ou de uma criança mais velha].   

Poli: Eu brinco no balanço. 

Pesquisadora: Só no balanço você brinca? 

Poli: E nos outros brinquedos da pracinha também. 
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Através de suas respostas e também de observações fica claro que se trata de um grupo 

de crianças que não brincavam juntas o tempo todo. Hércules, Davi, Jessé e Felipe 

indicaram que brincam juntos de futebol quase todos os dias. Poli frequentava a praça 

apenas de vez em quando, pois era novata no loteamento Dudu possuía apenas dois anos 

e frequentava diariamente a praça, segundo sua mãe. Apesar dele estar presente o tempo 

todo durante a reunião, prestando atenção em todas as falas, somente às vezes se 

posicionava, mas sempre com colocações pertinentes à conversa. 

 

As crianças preferiam brincar no campinho, no campão (se referindo ao campo de 

futebol que os adultos frequentavam), no parquinho e na praça, de brincadeiras como 

futebol, esconde-esconde, pega-pega, brincadeiras de faz de conta (imitar um cachorro) 

e exploração dos equipamentos do parquinho. Esta preferência esteve relacionada 

principalmente à idade. As crianças até oito anos referiram explorar os brinquedos do 

parquinho e as áreas livres, com brincadeiras de contingência social, tais como pega-

pega e esconde-esconde, além do futebol e as crianças acima de dez anos citaram 

apenas gostar de jogar futebol, que se caracteriza como um jogo de regras, segundo 

Moraes e Otta (2003). Este resultado corrobora outras pesquisas onde o mesmo perfil de 

brincadeiras ocorre em cada faixa-etária (Vygotsky, 2000; Elsey, 2004; Bichara et al., 

2009; Castonguay & Jutras, 2009).  

 

Com relação ao que não gostavam na área onde brincavam no loteamento as crianças 

citaram coisas bastante diversificadas. O quadro 18 apresenta suas falas. 
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Quadro 18: O que as crianças não gostavam na área onde referiram brincar no loteamento. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Dentre os comentários apareceram nas falas das crianças preocupações com a segurança 

física e com acidentes. O poste enferrujado que sustentava um orelhão que foi retirado 

da praça (Figura 31), as correntes do balanço igualmente enferrujadas e gastas (Figura 

32), o cano de escorregar do Módulo Multifuncional quebrado (Figura 33) e o asfalto 

grosso. Segundo Felipe (8 anos), “Uma pessoa pode se cortar no orelhão e também 

pode cair do balanço”. O asfalto grosso faz com que o irmão caia e machuque o joelho. 

Realmente tais estruturas podem causar acidentes graves para as crianças, caso não 

sejam reformadas ou retiradas. 

   

Pesquisadora: E o que vocês não gostam daqui? 

Felipe: É do gol sem rede. Quando a gente chuta a bola sai do campo. 

Davi: Aqui tem várias coisas enferrujadas: o balanço, o orelhão... 

Felipe: Muito enferrujada. Uma pessoa pode se cortar no orelhão e também pode cair do balanço. 

Jessé: O balanço que tá quebrado [apontando]. 

Felipe: O ferro de descer da casinha [Módulo multifuncional] que tá quebrado. Uma pessoa pode se 

machucar. 

Jessé: Ali também [apontando]. A roda daquele brinquedo de se pendurar [Se referindo ao trepa-

trepa] 

Pesquisadora: Mais alguma coisa? 

Hércules: Aquelas cordas estão quebradas [Apontando para as cordas localizadas no módulo 

multifuncional]. 

Hércules: Os ferros do campo estão enferrujados [Se referindo às traves do campinho]. 

Dudu: E o lugar do telefone. Também tá enferrujado. 

Felipe: R. falou [Se referindo a um vizinho] que o asfalto está muito grosso e que destrói as rodas da 

bicicleta. Meu irmão [Dudu] cai ali também e já machucou o joelho. 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Fotografia. Haste enferrujada de um orelhão.  

Figura 32: Fotografia. Correntes enferrujadas do balanço.  
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Danificações por falta de manutenção ou conservação, de uma maneira geral, foram os 

incômodos mais indicados pelas crianças. Além dos que já foram citados no parágrafo 

anterior, acrescenta-se o trepa-trepa quebrado (Figura 34), a trave do campinho 

enferrujada (Figura 35) e também a presença de cordas quebradas no Módulo 

Multifuncional. 

 

 

 

 

Figura 33: Fotografia. Cano de escorregar enferrujado e quebrado do módulo 

multifuncional.  

Figura 34: Fotografia. Trepa-trepa incompleto.  
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Vale ressaltar que todas as fotos aqui apresentadas foram tiradas pelas próprias crianças 

participantes da pesquisa, com a câmera fotográfica oferecida pela pesquisadora. As 

fotos foram tiradas coletivamente. A câmera se dividiu entre Felipe, Davi e Poli, mas 

Hércules e Jessé também estavam presentes ao lado dos colegas no momento em que as 

fotos foram tiradas. Na próxima seção serão apresentadas as sugestões das crianças para 

os espaços em que brincavam.  

 

7.2 Como gostariam que este espaço fosse estruturado  

 

Através das entrevistas assim como do uso de desenhos, pôde-se obter diferentes 

sugestões das crianças para a estruturação do parquinho ou campinho. Tais sugestões 

estão sistematizadas no quadro 19.  

 

 

 

Figura 35: Fotografia. Traves enferrujadas do campinho.  
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Quadro 19: Como gostariam que fosse estruturada a área onde referiram brincar no loteamento. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Sugestões como: 1) Instalação de refletores no campinho e parquinho, pois eles 

costumam brincar a noite e pode haver riscos devido à presença de insetos ou mesmo, 

terem que enfrentar a situação da bola cair em algum terreno baldio; 2) Colocar marcas 

de futebol na grama do campinho, bem como alambrados de ferro em volta do mesmo e 

redes nas traves para que a bola não role para fora do espaço (Figura 35); 3)Trocar o 

piso da praça do parquinho principal para que as crianças não se machuquem tanto; 4) 

Retirar a árvore no fundo do campinho ou cortar os galhos, pois estes estão secos e se 

encontram na mesma altura que os olhos das crianças acima de 8 anos, podendo ocorrer 

um acidente; 5) Colocar redes nas traves do campinho, pois quando fazem gol a bola 

sempre cai na rua ou nos terrenos baldios, o que consideram como perigoso já que 

precisam buscar a bola; 6) O piso da pracinha é bastante áspero e com pedrinhas. 

Quando as crianças caem, principalmente as pequenas, constantemente se machucam 

(Figura 36), demonstrando sua inadequação para o local. 

 

Pesquisadora: E o que vocês gostariam que tivesse e que não tem? 

Felipe: As marcas para o campinho, para marcar o meio de campo. 

Poli: Um espaço maior na grama. 

Jessé: Se desse queria que colocasse o campo quadrado. 

Felipe: E também deveriam marcar assim o campo [mostrando um desenho que fez na hora] ... porque 

quando a bola sai o outro fala: Não saiu não. Aí se colocasse ia todo mundo saber. 

Pesquisadora: E você Davi? 

Davi: A luz da quadra. 

Felipe: E, tem que colocar mais postes. Também tem que colocar um alambrado em volta da quadra. 

Pesquisadora: Todo mundo concorda? 

Crianças: Sim 

Pesquisadora: Mais alguma sugestão? 

Felipe: Tem que tirar uma árvore seca do campinho que pode machucar. E também molhar a grama porque   

senão pinica. 

Felipe: Eles deveriam colocar grama aqui [apontando para o piso de concreto]. Porque tem bebês, como  

Dudu [irmão] que caem e se machucam aqui [Apontando para o rosto do irmão que estava com um 

machucado no nariz devido a uma queda naquele piso]. 
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Figura 36: Desenho do campinho com um alambrado em volta e marcas no 

chão do campo (Felipe, 8 anos). 

Figura 37: Joelhos arranhados de uma criança que constantemente cai e se 

machuca devido a inadequação do piso.  
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Após a entrevista foi solicitado que as crianças fizessem desenhos coletivos do espaço 

onde brincavam. Todas as crianças participaram da atividade e elaboraram seus 

desenhos acerca destas sugestões.  Entretanto, notou-se que algumas apenas observavam 

enquanto outras estavam mais envolvidos com a atividade (Quadro 22). 

Quadro 20: Ações das crianças durante a elaboração dos desenhos. 

Nota: * Os nomes dos participantes são fictícios 

 

Jessé apenas observava o desenho e comentava pouco, já Davi e Hércules tiveram 

participação mais ativa durante a elaboração da atividade (Figura 37). Felipe desenhou 

no mesmo papel que os outros meninos, porém um desenho a parte (Figura 38). Eles 

desenharam a praça, o parquinho e o campinho, já com redes nas traves e marcações no 

chão. Poli solicitou outro papel e confeccionou o seu desenho (Figura 39). No seu 

desenho ficou nítida a presença do parquinho bem organizado, e também do campinho 

com arquibancadas, redes nos gols e marcas no chão. Caio só contribuiu ao final da 

atividade, pois chegou bastante atrasado. Este falou que gostaria que tivessem redes de 

proteção na escorregadeira e elaborou um desenho dele escorregando e a mãe o 

esperava. 

 

Pesquisadora: Vamos fazer agora um desenho de como seria este parquinho aqui com as sugestões de 

vocês? Será que vocês podem fazer um desenho todos juntos?  Aqui tem este papel [papel A3] lápis, 

caneta, hidrocor, lápis de cor, giz de cera e borracha. Quem pode começar? 

[Demora para iniciarem] 

Pesquisadora: Quem quer começar?  

[Davi pega o lápis e começa a desenhar, depois Felipe assume e conversa com Hércules para ouvir 

suas sugestões. Hércules desenha junto com Felipe, pegando outro lápis e Davi dá opiniões e também 

desenha. Jessé apenas olha para a atividade, mas não opina nem executa. Poli solicita papel para fazer 

outro desenho e começa a desenhar. Felipe sai para analisar de perto o formato do campo e apenas 

Davi e Hércules continuam o desenho. Felipe volta e explica que o formato do campinho é um 

triangulo. Ele desenha mais um pouco e depois sai novamente para conversar com Caio que acaba de 

chegar. Jessé acrescenta que queria uma quadra de Vôlei. Caio diz que queria que colocassem uma 

rede na escorregadeira para proteger. Poli fala que queria que tivessem arquibancadas no campo de 

futebol. Jessé se levanta. Davi e Hércules finalizam o desenho coletivo. Poli diz que queria que tivesse 

uma piscina grandona ali na praça e finaliza o seu desenho sozinha. Caio faz um desenho sozinho e diz 

que é ele escorregando e a mãe está embaixo]. 
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Figura 38: Desenho de como gostariam que fosse a praça (Davi, 11 

anos e Hércules, 8 anos). 

Figura 39: Desenho de como gostaria que fosse a praça e o campinho 

(Felipe, 8 anos).   
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7.3 Interlocuções entre o grupo de crianças e o gestor do espaço onde brincavam 

 

Após a produção de todas estas informações a pesquisadora redigiu um documento 

contendo as reivindicações das crianças (Apêndice 7). Este documento foi lido para 

algumas crianças na praça uma semana após o encontro. Todas as crianças participantes 

foram convidadas para esta leitura, entretanto somente estavam presentes Felipe, Davi e 

Hércules. Todos concordaram com o que estava escrito. Na mesma semana este 

documento foi direcionado aos moradores do Loteamento e ao Presidente da Associação 

de moradores através de e-mail. Neste documento havia a explicação da atividade 

realizada com as crianças e também todos os resultados obtidos. 

 

Ao receber o documento, o presidente da associação respondeu demonstrando muito 

interesse pelo trabalho e marcou uma reunião cerca de quinze dias após o encontro com 

Figura 40: Desenho de como gostaria que fosse a praça e o campinho 

(Poli, 8 anos).   
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as crianças. Nesta reunião estavam presentes não apenas a pesquisadora e o presidente 

da associação, como também oito crianças que foram convidadas para estar ali, pois 

estavam brincando na praça um pouco antes da reunião. Estas demonstraram bastante 

interesse em participar das discussões. Apenas três haviam participado da reunião para a 

elaboração do documento, Felipe, Davi e Dudu. As demais foram convidadas mais não 

estiveram presentes neste momento. 

 

Durante a reunião as crianças mais uma vez manifestaram suas sugestões de melhorias 

para o espaço da praça e do campinho e tais sugestões foram discutidas por todos os 

participantes, no sentido de esclarecer o que seria possível ser concretizado, já que para 

isto é necessária uma reserva financeira. O presidente sugeriu a criação de um prefeito 

mirim para a praça e para o campinho. Este teria como função reunir as opiniões das 

crianças e também fiscalizar o uso do espaço, com o objetivo de gerar a conservação do 

local, após as reformas que serão executadas brevemente. Tudo foi documentado e será 

incluído na Ata da reunião. 

 

Ficou nítido o prazer das crianças em serem ouvidas pelos adultos quanto às suas 

reivindicações. Elas sentiram-se muito importantes neste momento e passaram inclusive 

a conversar entre si sobre as suas necessidades coletivas. Constantemente, à circular 

pela praça, a pesquisadora se depara com alguma criança ou mãe que busca informações 

sobre a reforma, que está em processo de elaboração e reunião de verbas para a 

execução. O presidente da associação demonstrou bastante respeito ao ouvi-las e um 

certo espanto já que não estava acostumado com tamanha participação das crianças e 

com seu potencial. 

 

Como foi dito na carta enviada à associação de moradores, ouvi-las auxilia no exercício 

da cidadania e do seu papel político, estimula habilidades de planejamento do espaço, 

facilita a apropriação (ocupação e cuidados) e transforma um espaço que foi planejado 

por adultos em verdadeiros espaços de crianças (Rasmussen, 2004). Sugeriu-se aos 

membros da associação que periodicamente as crianças fossem ouvidas, o que poderia 

ser feito nas próprias reuniões mensais, ou que fossem criadas reuniões específicas para 

este fim. 
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Este trabalho gerou uma repercussão interessante para os moradores do Loteamento. A 

pesquisadora recebeu e-mails de diferentes pessoas parabenizando a iniciativa. Estes 

resultados demonstram mais uma vez o quanto as crianças são capazes de expressar 

suas opiniões e sugestões a respeito de questões que perpassam os seus cotidianos, tais 

como segurança, saúde, bem-estar, meio-ambiente e cidadania, com uma visão critica, 

realística e criativa, desde que sejam ouvidas com uma metodologia apropriada, com 

ética e respeito (Elsey, 2004; Veitch et al., 2007; Catstonguay & Jutras, 2009).  
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8. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE AS AÇÕES E CONCEPÇÕES DAS 

CRIANÇAS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar e analisar ações e concepções de crianças a 

respeito dos espaços públicos onde brincavam, através de metodologias participativas e 

mediar interlocuções entre um grupo de crianças brincantes e os gestores do espaço 

onde brincavam. Considera-se que estes objetivos foram cumpridos. 

 

Em todas as etapas dessa pesquisa notou-se que as crianças têm muito o que dizer e tem 

interesse em serem ouvidas. As crianças colaboraram ativamente em todas as atividades 

sugeridas. Estas expuseram suas ações e sugestões acerca dos espaços públicos que 

frequentavam, indicando que espaços eram estes, quais as brincadeiras desenvolvidas, o 

que gostavam, não gostavam, o que preferiam e também como gostariam que estes 

espaços fossem estruturados para suas brincadeiras, corroborando estudos prévios 

(Terrible, 2000; Elsey, 2004; Karsten & Vliet, 2006; Veitch, Salmon & Ball, 2007; 

Kobarg et al., 2008; Castonguay & Jutras, 2009).  

 

Notou-se as diferenças de utilização dos espaços públicos para crianças que moravam 

em bairros populares, cujas casas não tinham espaço e opções de lazer para aquelas 

crianças que moravam em loteamentos/condomínios fechados. As crianças moradoras 

dos condomínios e loteamento fechados quase não frequentavam os espaços públicos 

abertos e quando o faziam iam sempre de carro, não se apropriando das ruas e do 

percurso até chegar no local. As crianças de loteamento fechado frequentavam os 

espaços públicos internos ao loteamento, já aquelas que moravam em bairros populares 

frequentavam muito mais os espaços públicos para brincar, tais como ruas, parques e 

praças, sendo que as ruas eram as mais frequentadas, principalmente aquelas próximas 

às suas casas, já que nelas tinham mais autonomia e liberdade de circulação, não 

precisavam da supervisão de adultos para frequentá-las. As praças e parques eram 

escassos nestes bairros e como geralmente estavam localizados distantes das casas das 

crianças, estas os frequentavam menos e geralmente com a supervisão de um adulto. 

Discute-se o quanto isto pode retirar o domínio destes espaços pelas crianças (C. 

Oliveira, 2004). 
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Algumas crianças queixaram-se na etapa das entrevistas individuais, que em bairros 

populares e com alta periculosidade, os campinhos, parquinhos e praças tem sido 

frequentado por traficantes e usuários de drogas. A falta de segurança física e social, por 

sinal, foi o aspecto mais abordado por elas ao se referirem ao que não gostavam nos 

espaços públicos onde brincavam, principalmente entre as meninas.  

 

Entretanto, mesmo aqueles locais com alta periculosidade não impediram suas 

brincadeiras, como na rua do bairro Engenho Velho da Federação, apresentada na 

segunda etapa. A violência atrapalhava e limitava as brincadeiras em tempo e espaço, 

mas as crianças incorporavam estas especificidades e limitações a seu cotidiano. De 

acordo com Pellegrini e Smith (1998), o brincar é oriundo da necessidade de se obter 

mais aprendizagem para interações com o meio e é um comportamento natural, que 

ocorre espontaneamente. O ser humano é um ser adaptativo em busca da sobrevivência 

e é capaz de modificar seus comportamentos, atitudes e até criar novas culturas com a 

finalidade de adaptação e isto pôde ser percebido em todas as entrevistas. 

 

As crianças são capazes de realizar uma nova interpretação dos temas que perpassam o 

seu cotidiano e contextos lúdicos. Como foi apresentado e discutido no capítulo seis, no 

bairro Engenho Velho da Federação o portão da Fábrica se transformou em uma trave 

para o gol, a Fábrica poderia ser puxada para frente para que coubessem espaços como 

um parquinho e um campinho, as escadarias atrás da Fábrica poderiam se transformar 

em arquibancadas para o campo, entre outras. Corsaro (2011) utiliza o termo 

“reprodução interpretativa” para denominar esta habilidade das crianças de criar 

cultura e interpretar a realidade. As crianças não recebem passivamente a cultura dos 

adultos, mas a ressignificam e ofereciam um significado especial, inigualável.  

 

O conhecimento do bairro oferecido pelas crianças da etapa dois pôde servir como um 

exemplo do quanto as crianças tem consciência clara sobre o local onde habitam, desde 

que seja permitido a elas circularem livremente por estes espaços. Talvez seja esta a 

busca atual das pessoas que resolvem habitar em loteamentos e condomínios horizontais 

de casas. A busca por um momento passado, onde havia a possibilidade das crianças se 

apropriarem de seus bairros, sem a violência que permeia as zonas urbanas na 
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contemporaneidade, conforme já discutido anteriormente (D’Ottaviano, 2006; Pinheiro, 

2011). 

 

Apesar das crianças conseguirem se adaptar às adversidades de seus bairros e mesmo 

assim continuarem a brincar não significa que esta realidade oferecida seja satisfatória. 

Identificamos o potencial individual e coletivo das crianças em identificar problemas 

bastante reais em seus bairros e também de elaborar sugestões que são de utilidade para 

adultos e crianças, demonstrando um amadurecimento social. Segundo pesquisas, a 

configuração do espaço oferecido à criança pode tanto favorecer quanto impedir a sua 

exploração, o contato com outras crianças e determinados tipos de brincadeiras (Bichara 

et al., 2009; Cotrim & Bichara, 2013; S. Gomes, 2013), considerando o brincar de suma 

importância para o desenvolvimento infantil (Johnson et al., 1999; Vygotsky, 2000; 

Hansen et al., 2007).  

 

Ficou nítida sua capacidade de perceber e se apropriar do espaço onde brincavam, 

criando culturas e ressignificando espaços planejados ou não planejados para o público 

infantil. As crianças os transformam fisicamente e simbolicamente em suas brincadeiras 

cotidianas, com diferenças quanto à idade, gênero, nível socioeconômico e tipo de 

moradia e produzem lugares com um valor específico para elas (Tuan, 1983; 

Rasmussen, 2004). As crianças mais novas, geralmente até oito anos, exploravam mais 

os equipamentos do parquinho, faziam brincadeiras de contingência social e de faz de 

conta, principalmente as meninas. As mais velhas já incluíam as brincadeiras de regras, 

brincavam com menor frequência nos equipamentos dos parquinhos e também de faz de 

conta. A diversidade de brincadeiras foi muito maior nos espaços não planejados para 

crianças, tais como as ruas, do que naqueles espaços planejados e estruturados para elas 

brincarem, como as praças e parques, corroborando estudos prévios (Elsey, 2004; 

Rasmussen, 2004; Bichara et al., 2006; Luz & Kuhnen, 2004; Cotrim & Bichara, 2013). 

 

Considera-se a utilização da investigação participativa como um ponto forte desta 

pesquisa. Em todo o trabalho buscou-se, na medida do possível, que as crianças 

tivessem coparticipação em algum nível, contando com elas como informantes 

privilegiados sobre a infância, entretanto foi na terceira etapa que esta proposta foi mais 

seguida. Desde a elaboração da demanda para a execução do trabalho, respeito do grupo 
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durante o processo de produção de dados, seguindo procedimentos como a possibilidade 

das próprias crianças escolherem seus nomes fictícios, após a sistematização dos dados 

as crianças tiveram acesso ao documento produzido e que depois foi enviado ao 

presidente da associação de moradores. Posteriormente elas foram convidadas a 

participar da reunião com o gestor e, em seguida foi nomeado um prefeito mirim para a 

praça e o campinho.  

 

Ressalta-se que a utilização de diferentes expressões de linguagens, tais como as 

entrevistas, maquetes, desenhos e fotografias, viabilizou que os pensamentos das 

crianças fossem entendidos independentemente da faixa-etária e maturação cognitiva 

(Soares et al., 2004; Elsey, 2004; Rasmussen, 2004; Soares, 2006; Campos, 2008; 

Francischini & Campos, 2008; Rocha, 2008). Através da utilização destas técnicas, 

possibilitou-se que as falas fossem expandidas e muitas vezes a própria técnica falava 

por si. De acordo com Vasconcellos (2007), reconhecer as diferentes formas de 

expressão das crianças é valorizá-las como seres políticos, marca seu pertencimento à 

cultura, respeitando diferentes vivências e maneiras de subjetivação.  

 

Considera-se também como um destaque a mediação da pesquisadora em um processo 

de interlocução entre as crianças e o gestor do loteamento onde moravam. A atividade 

desenvolvida com as crianças resultou em uma experiência onde foi possível mais uma 

vez perceber que as crianças buscam ser ouvidas e que tem o que dizer. As interlocuções 

geradas demonstraram que, com a disponibilidade dos adultos em ouvi-las e ajuda-las a 

sistematizar seus pensamentos e expressar suas sugestões e opiniões é que é possível 

parcerias para o planejamento dos espaços de uso público ou coletivo. De acordo com 

Sarmento, Soares e Tomás (2007), a participação ativa das crianças na ocupação das 

cidades e na discussão sobre as decisões a respeito dos seus interesses depende do 

quanto são estimuladas pelos adultos. Quanto maior a estimulação maior a participação 

e aumento da cidadania. 

 

Desta forma, propõe-se que tal iniciativa seja ampliada e levada para os demais espaços 

públicos, principalmente aqueles abertos. Acredita-se que esta foi uma limitação deste 

estudo. Não foi possível em tempo hábil o contato com os gestores municipais para que 

fosse levada a proposta das crianças do bairro Engenho Velho da Federação para seu 
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conhecimento e geração de mudanças efetivas. Entretanto, pretende-se realizar esta 

mediação em breve, propondo-se que não apenas as crianças desta rua sejam 

beneficiadas, mas que todas tenham a oportunidade de se manifestarem dentro da 

instância política e deixarem de ser tão invisíveis nestes cenários. 

 

Considera-se que as crianças precisam ser tratadas como seres políticos. Mais uma vez 

levanta-se a discussão de que na contemporaneidade as mesmas encontram-se afastadas 

de espaços influentes da vida social, o que leva a restrições aos direitos políticos (C. 

Oliveira, 2004). A participação das crianças na vida pública é indispensável para a 

construção de um estatuto social da infância. Trata-se de um grupo social com direitos 

reconhecidos (BRASIL, 1999) e estes precisam ser colocados em prática. Segundo 

Sarmento (2002; 2007) as crianças podem participar de ações individuais ou coletivas e 

anunciar para os gestores públicos suas necessidades específicas. Ressalta-se também 

que o fato das crianças saberem o que dizer e terem contribuído tanto para o 

conhecimento acerca de suas demandas sobre os espaços públicos é mais um indicativo 

de que a infância precisa ser entendida sob a ótica da própria criança e, desta forma, 

sugere-se a ampliação da metodologia de investigação participativa com crianças, 

ampliando as técnicas de produção de dados, de modo a compreendermos a infância de 

uma maneira mais fidedigna e condizente com o seu modo de agir e pensar. 
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APÊNDICE 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL COM AS CRIANÇAS 

 

 

• Quando a criança não está em casa e nem na escola, onde brinca e do que. 

• Onde a criança brinca nos locais públicos do bairro ou fora dele e de que 

costuma brincar lá.  

• Onde ficam estes locais em que a criança brinca, se perto ou longe de sua casa. 

• Se há algum adulto que supervisione a criança enquanto brinca ou se ela vai 

sozinha até este local para brincar. 

• Será sugerido que a criança desenhe um mapa que contenha sua casa e estes 

locais onde costuma brincar. 

• Nos locais públicos onde brinca, do que a criança gosta, o que prefere e o que 

menos gosta ou incomoda. 

• Coisas que gostaria de mudar no local público onde brinca. 

• Sugestões de mudanças para que ela e seus colegas brinquem melhor no bairro. 

• Se alguma vez algum adulto ou gestor público já pediu a opinião da criança 

sobre o local onde mora, seu bairro ou cidade e o que ela acha disto. 
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APÊNDICE 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COLETIVA COM OS GRUPOS DE 

BRINCANTES 

 

 

 

• Locais públicos de seu bairro, onde costumam brincar juntas e de que. 

• Localização (perto ou longe de casa) 

• Presença de supervisão durante as brincadeiras 

• Preferências e o que não gostam nestes locais 

• O que pediriam para os gestores públicos no sentido de estruturarem melhor 

o bairro para brincarem 

• Se alguma vez alguém já pediu a opinião deles sobre o bairro em que 

moram e o que pensam sobre isto 
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APÊNDICE 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

(COM O RESPONSÁVEL DO MENOR) 

 

PROJETO: "Pequenos cidadãos: ações e concepções de crianças a respeito dos espaços 
públicos onde brincam" 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal da Bahia 

CURSO: Pós-graduação em Psicologia 

PROGRAMA: Doutorado em Psicologia 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Paula Sanders Pereira Pinto 

ORIENTADORA DA PESQUISA: Profª Ilka Bichara  

TELEFONE DE CONTATO: (71) 8896-3092 

LOCAL DA PESQUISA: Salvador-BA 

ENDEREÇO PARA CONTATO: FFCH – UFBA. Instituto de Psicologia. Sala do 

Grupo de Pesquisa de Brincadeiras e Contextos Culturais. Endereço. Estrada de São Lázaro, 

197. Federação, Salvador - BA - Brasil CEP - 40210-730 

O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) a autorizar a participação do (a) seu (sua) 
filho (a) como voluntário (a) do Projeto de pesquisa "Pequenos cidadãos: o que dizem as 
crianças a respeito dos espaços públicos onde brincam". Nesta pesquisa, pretendemos 
investigar o que dizem as crianças a respeito dos espaços públicos onde brincam e como se 
apropriam destes espaços e o motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é acreditar que as 
crianças são pequenos cidadãos que tem condições de opinar e se apropriar dos espaços públicos 
da cidade.  

Para esta pesquisa adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): na primeira etapa a 
criança terá uma conversa de cerca de 60 minutos com a pesquisadora, onde expressará em que 
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locais públicos costuma brincar em seu bairro e quais as brincadeiras que faz nestes locais, 
espaços preferidos e que não gosta onde brinca e como gostaria que os locais públicos de seu 
bairro fossem estruturados para suas brincadeiras. Além dessa conversa a criança fará um 
desenho sobre os locais públicos onde brinca em seu bairro e, em uma segunda etapa, de dois 
encontros de cerca de 60 minutos, construirá uma maquete com seus colegas do mesmo grupo 
de brincadeiras sobre suas ideias a respeito de como gostaria que os espaços públicos de seu 
bairro fossem estruturados para as crianças brincarem. Em uma terceira etapa irá propor em 
grupo modificações para os espaços públicos ou de uso coletivo em que brincam e 
posteriormente, a pesquisadora mediará possíveis intervenções nestes espaços. Não é necessário 
que a criança participe de todas as etapas do projeto.  

Para participar desta pesquisa, a criança sob sua responsabilidade não terá nenhum 
custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Esta pesquisa apresenta como benefícios a 
oportunidade para que as mesmas possam expressar suas opiniões e sugestões a respeito dos 
locais públicos onde brincam em seus bairros e a possibilidade destes dados serem utilizados 
pelos gestores públicos no sentido de elaborar mais oportunidades de espaços públicos com 
qualidade para crianças. Existe um “RISCO MÍNIMO” que é a possibilidade de 
constrangimento da criança ao dar uma opinião no grupo de colegas de brincadeiras, mas a 
pesquisadora estará presente neste momento para lembrar para as crianças que todas devem 
respeitar umas a opinião das outras e que o que foi comentado no grupo não será dito para 
outras pessoas de fora do grupo.  

A criança será esclarecida em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 
ou recusar-se a participar. Você, como responsável pela criança, poderá retirar seu 
consentimento ou interromper a participação dela a qualquer momento. A participação da 
criança é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação 
na forma em que é atendida pelo pesquisador que irá tratar a identidade da criança com padrões 
profissionais de sigilo. Os resultados alcançados com este estudo serão divulgados através de 
artigos e comunicações científicas, entretanto a criança ou suas produções não serão 
identificados em nenhuma publicação.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. Os dados e 
instrumentos utilizados ficarão arquivados com o pesquisador responsável, por um período de 5 
(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias: uma cópia será 
arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a você.  A pesquisadora tratará 
a sua identidade e a da criança que participará da pesquisa com padrões profissionais de sigilo, 
atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), 
utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. Quando terminarmos a 
pesquisa irei mostrar os resultados para a criança.  

Contato para dúvidas: 

Se você ou a criança participante desta pesquisa tiver (em) dúvidas com relação ao 
objetivo do estudo, benefícios ou riscos relacionados ao estudo, você deve contatar a 
Investigadora Paula Sanders Pereira Pinto, celular (71) 8896-3092, que é responsável pelo 
mesmo. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um participante de pesquisa, você pode 
contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem da 
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Universidade Federal da Bahia. O CEP é constituído por um grupo de profissionais de diversas 
áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e 
continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 
RESPONSÁVEL LEGAL PELA CRIANÇA PARTICIPANTE DA PESQUISA  

 

Após ter sido informado sobre os objetivos, risco e benefícios do projeto “Pequenos 
cidadãos: ações e concepções de crianças a respeito dos espaços públicos onde brincam", de 
maneira clara e detalhada, concordo que meu (minha) filho (a) 
____________________________________ participe deste Projeto de pesquisa, caso ele (ela) 
aceite. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 
decisão sobre a participação do meu (minha) filho (a), se assim o desejar. Recebi uma cópia 
deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 
esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Salvador, ____de _________de __________.  

 

 

________________________________              _______________________________ 

     Assinatura do (a) responsável                                             Assinatura da pesquisadora 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem/UFBA 

Campus Universitário do Canela/UFBA 

Rua Augusto S/N, 3º andar, Canela, Salvador-BA 

CEP: 41.110-060  

Fone: (71) 3283- 7615 / E-mail: cepee.ufba@ufba.br 

Pesquisador Responsável:  

FFCH – UFBA. Instituto de Psicologia. Sala do Grupo de Pesquisa de Brincadeiras e Contextos 
Culturais. Endereço.  

Estrada de São Lázaro, 197. Federação, Salvador - BA - Brasil CEP - 40210-730  

Fone: (71) 8896-3092 

E-mail: psanderspinto@gmail.com 
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APÊNDICE 4 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA  

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Informação geral: O assentimento informado para a criança/adolescente não substitui a 
necessidade de consentimento informado dos pais ou guardiãs. O assentimento assinado pela 
criança demonstra a sua cooperação na pesquisa. 

PROJETO: "Pequenos cidadãos: ações e concepções de crianças a respeito dos espaços 
públicos onde brincam" 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal da Bahia 

CURSO: Pós-graduação em Psicologia 

PROGRAMA: Doutorado em Psicologia 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Paula Sanders Pereira Pinto 

ORIENTADORA DA PESQUISA: Profª Ilka Bichara  

TELEFONE DE CONTATO: (71) 8896-3092 

LOCAL DA PESQUISA: Salvador-BA 

ENDEREÇO PARA CONTATO: FFCH – UFBA. Instituto de Psicologia. Sala do 
Grupo de Pesquisa de Brincadeiras e Contextos Culturais. Endereço. Estrada de São Lázaro, 
197. Federação, Salvador - BA - Brasil CEP - 40210-730 

 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de crianças, da 
sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você 
receberá todas as informações por mais simples que possam parecer.  

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO 
INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, 
peça ao responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou 
informação que você não entenda claramente. 
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Informação ao sujeito da pesquisa:  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa "Pequenos cidadãos: ações e 
concepções de crianças a respeito dos espaços públicos onde brincam". Seus pais permitiram 
que você participe. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 
Queremos saber o que dizem as crianças a respeito dos espaços públicos onde brincam e como 
se apropriam destes espaços.  

As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 2 a 11 anos de idade. Você não 
precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se 
desistir, mesmo que seus pais já tenham permitido sua participação no projeto.  

A pesquisa será feita em diferentes bairros da cidade de Salvador-Bahia. Caso você 
aceite participar desta pesquisa terá que conversar com o pesquisador, fará desenhos ou 
construirá juntamente com outras crianças uma maquete sobre como você gostaria que os 
espaços públicos de seu bairro fossem estruturados para você e seus colegas brincarem. Talvez 
sejam necessários mais de um encontro com o pesquisador, de aproximadamente 60 minutos 
cada encontro.  

A pesquisa é considerada segura. Há coisas boas que podem acontecer tais como as 
crianças terem um espaço para dizer o que realmente precisam e gostariam que existisse em 
seus bairros para brincarem e isto poder ser utilizado pelas políticas públicas no sentido de 
elaborar mais oportunidades de espaços públicos com qualidade para crianças e coisas ruins que 
são consideradas “riscos mínimos” como a possibilidade de constrangimento ao dar uma 
opinião no grupo de colegas de brincadeiras, mas a pesquisadora estará presente neste momento 
para lembrar para as crianças que todas devem respeitar umas a opinião das outras e que o que 
foi comentado no grupo não será dito para outras pessoas de fora do grupo.  

Os resultados desta pesquisa serão divulgados em comunicações científicas, como 
revistas e congressos, entretanto a pesquisadora garante que nenhum dado que identifique a 
criança será divulgado, tal como o nome ou o endereço. Apenas serão divulgados alguns 
desenhos e falas, mas sem qualquer possibilidade de identificação. Os nomes divulgados são 
fictícios. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 
responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos.  

Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias: uma cópia será 
arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a você.  A pesquisadora tratará 
a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira 
(Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para 
os fins acadêmicos e científicos. Quando terminarmos a pesquisa irei mostrar os resultados para 
você.  

Contato para dúvidas: 

Se você ou os responsáveis por você tiver (em) dúvidas com relação ao estudo, direitos 
do participante, ou no caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar a Investigadora 
do estudo Paula Sanders Pereira Pinto, celular (71) 8896-3092. Se você tiver dúvidas sobre seus 
direitos como um participante de pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa 
em Seres Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. O CEP 
é constituído por um grupo de profissionais de diversas áreas, com conhecimentos científicos e 
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não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo 
seguro e proteger seus direitos.  

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Eu estou de acordo em participar da pesquisa "Pequenos cidadãos: ações e concepções 
de crianças a respeito dos espaços públicos onde brincam", que tem como objetivo saber o que 
dizem as crianças a respeito dos espaços públicos onde brincam e como se apropriam destes 
espaços. Entendi que as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso 
dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que 
ninguém vai ficar furioso, que meus pais não serão pressionados e que eu não serei pressionado 
(a) em participar da pesquisa. A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com os meus 
responsáveis que permitiram que eu participe da pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de 
assentimento e li e concordo em participar da pesquisa, na presença de uma testemunha. 

 

Salvador, ____de _________de __________.  

 

________________________________                 _______________________________ 

Assinatura da criança                                                    Assinatura da pesquisadora 

__________________________________ 

Testemunha 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem/UFBA 

Campus Universitário do Canela/UFBA 

Rua Augusto S/N, 3º andar, Canela, Salvador-BA 

CEP: 41.110-060  

Fone: (71) 3283- 7615 / E-mail: cepee.ufba@ufba.br 

Pesquisador Responsável:  

FFCH – UFBA. Instituto de Psicologia. Sala do Grupo de Pesquisa de Brincadeiras e 
Contextos Culturais. Endereço.  

Estrada de São Lázaro, 197. Federação, Salvador - BA - Brasil CEP - 40210-730  

Fone: (71) 8896-3092 

E-mail: psanderspinto@gmail.com 
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Salvador, 28 de outubro de 2014 

 

PREZADOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

LOTEAMENTO DE CASAS COLINA C 

 

Ao conversar com algumas crianças moradoras do Colina C, percebi que 

existem muitas demandas a respeito da implantação de melhorias para os espaços de uso 

comum onde brincam no loteamento, tais como os parquinhos, praças, campinho e ruas. 

Nota-se que as mesmas adoram brincar nestas áreas, entretanto, queixam-se de 

equipamentos nos parquinhos sem manutenção e falta de investimentos nestes espaços. 

Como faço parte de um grupo de pesquisas na Universidade Federal da Bahia 

sobre “Brincadeiras e contextos culturais” e estou desenvolvendo um Projeto de 

pesquisa sobre “Ações e concepções de crianças a respeito dos espaços públicos onde 

brincam", considerando que as áreas de uso comum dos loteamentos fechados estão sob 

o poder público e o acesso é inibido, mas não é proibido, decidiu-se propor uma reunião 

com as crianças moradoras do loteamento para ouvir e entender suas demandas, como 

atividade do Projeto que desenvolvo e também como forma de oferecer uma 

contribuição para tentarmos resolver estas questões. Considera-se que ouvi-las e dar 

espaço para que coloquem suas opiniões e sugestões sobre os assuntos que lhes dizem 

respeito é respeitá-las enquanto cidadãos de direito e atores sociais, que tem capacidade 

para dizer o que pensam (ECA – Estatuto da Infância e da Adolescência, 1990)9. 

Após os pais assinarem um Termo de Consentimento Informado Livre e 

Esclarecido, entregue dia 18/10/2014 aos mesmos através das crianças, no dia 

25/10/2014, entre 16 e 17 horas, foi feita uma reunião no parquinho ao lado do 

                                            

9 BRASIL (1999). Estatuto da Criança e do Adolescente: promulgado em 13 de julho de 

1990. 9. ed. São Paulo: Saraiva (Coleção Saraiva de Legislação). 
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campinho para aquelas crianças cujos pais aceitaram que elas participassem da pesquisa. 

Primeiramente explicou-se para elas sobre o objetivo da atividade e buscou-se seu 

assentimento, através da assinatura de um Termo de Assentimento Informado Livre e 

Esclarecido. Em seguida, aquelas que assentiram em participar informaram em grupo 

sobre onde gostavam de brincar nas áreas comuns do loteamento, de que brincavam, o 

que gostariam de modificar e de acrescentar nestes espaços para torna-los mais 

adequados às suas brincadeiras. As mesmas tiraram fotografias dos locais que precisam 

de manutenção no parquinho e no campinho e produziram desenhos sobre como 

gostariam que fossem estes espaços (ANEXO 1). 

Oito crianças participaram da reunião, uma menina e seis meninos, com idades 

que variavam entre 2 e 11 anos (média de 7 anos). Elas preferiram brincar no Campão 

(campo de futebol ao lado da portaria), no Campinho (localizado ao lado da praça do 

parquinho), nos parquinhos e nas praças, de brincadeiras como futebol, esconde-

esconde, pega-pega, brincadeiras de faz de conta e exploração dos equipamentos do 

parquinho. Esta preferência esteve relacionada principalmente com a idade. As crianças 

até oito anos referiram explorar os brinquedos do parquinho e as áreas livres, com 

brincadeiras de pega-pega e esconde-esconde, além do futebol e as crianças acima de 

dez anos citaram apenas gostar de jogar futebol. 

A maioria das crianças (n=6) afirmou brincar diariamente nas áreas comuns do 

loteamento, principalmente entre 16:00 e 19:00 horas no campinho e na praça do 

parquinho central. O único local onde indicaram ter acesso limitado foi no campão, 

onde só utilizam para o futebol quando não há adultos jogando bola e quando tem 

muitas crianças. 

Com relação ao que gostariam de modificar nos espaços de uso comum do 

loteamento, elas citaram (vide fotos tiradas pelas crianças no ANEXO 2): 

1. Falta de redes nas traves do campinho, pois quando fazem gol a bola sempre cai 

na rua ou nos terrenos baldios onde há mata fechada, o que consideram como 

perigoso já que precisam buscar a bola.  

2. Equipamentos sem manutenção ou quebrados no parquinho: cabos que 

sustentam os balanços estão enferrujados e gastos, o cano de escorregar no 

equipamento multifuncional do parquinho (casinha) está solto, o poste que 

sustentava o orelhão está enferrujado e continua no local apesar da ausência do 
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orelhão, o cabo que sustenta o pneu está enferrujado, a corda no equipamento 

multifuncional do parquinho está quebrada, as traves do campinho estão 

enferrujadas, os equipamentos do parquinho em madeira estão rachados e com a 

pintura descascada. Estas estruturas quebradas, enferrujadas ou sem manutenção 

podem provocar acidentes muito graves. 

3. O asfalto está muito grosso, o que provoca constantes quedas e acidentes para as 

crianças pequenas e também desgasta mais rápido as rodas das bicicletas. 

4. O piso da pracinha é bastante áspero e com pedrinhas. Quando as crianças caem, 

principalmente as pequenas, constantemente se machucam (vide foto no 

ANEXO 3), demonstrando sua inadequação para o local. 

As crianças sugeriram acrescentar e/ou retirar as seguintes estruturas no 

parquinho ou campinho: 

1. Refletores no campinho e na praça do parquinho principal, pois elas costumam 

brincar a noite e pode haver riscos devido aos insetos ou enfrentarem a situação 

da bola cair em algum terreno baldio. 

2. Colocar marcas de futebol na grama do campinho, bem como alambrados de 

ferro em volta do mesmo e redes nas traves para que a bola não role para fora do 

espaço. 

3. Trocar o piso da praça do parquinho principal para que as crianças não se 

machuquem tanto. 

4. Retirar a árvore no fundo do campinho ou cortar os galhos, pois estes estão secos 

e se encontram na mesma altura que os olhos das crianças acima de 8 anos, 

podendo ocorrer um acidente. 

 

Tendo em vista a grande ocupação dos espaços comuns do loteamento pelas 

crianças, bem como as sugestões e opiniões realistas e fundamentadas oferecidas pelas 

mesmas para a melhoria e adequação destes espaços para as brincadeiras, que por sua 

vez são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, emocional, psíquico e motor das 
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crianças (VYGOTSKY, 2000) 10 , pretende-se através deste documento solicitar que 

sejam levadas em consideração tais reivindicações na próxima planilha de planejamento 

orçamentário de melhoria e manutenção das áreas comuns do loteamento.  

Ressalta-se aqui que apenas foi ouvida uma pequena parcela das crianças, 

entretanto o fato de ouvi-las no sentido de recolher suas concepções, sugestões e 

opiniões no que se refere àquilo que lhe diz respeito, auxilia no exercício da cidadania e 

do seu papel político, exercita habilidades de planejamento do espaço, ajuda na 

apropriação do mesmo (ocupação e cuidados) e transforma um espaço que meramente 

foi planejado pelos adultos para crianças em verdadeiros espaços de crianças.  

Ficou nítido o prazer delas em serem ouvidas por um adulto quanto às suas 

reivindicações. Elas sentiram-se muito importantes neste momento e passaram inclusive 

a conversar entre si sobre as suas necessidades coletivas. Sugere-se que periodicamente 

as crianças sejam ouvidas, o que pode ser feito nas reuniões da Associação, elegendo-se 

representantes das mesmas ou mesmo que sejam criadas reuniões específicas para este 

fim. 

 

 

Grata pela atenção, 

 

_____________________________________ 

Paula Sanders Pereira Pinto 

Psicóloga (CRP 03/02536) e doutoranda em Psicologia do desenvolvimento – 

UFBA e moradora do Colina C, Patamares 

                                            

10 Vygotsky, L. S. (2000). O papel do brinquedo no desenvolvimento. In: A formação 

social da mente. 6ª ed. (J. Cipolla Neto, L. S. M. Barreto, S. C. Afeche trads.). São Paulo: 

Martins Fontes, 121-138. 
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ANEXO 1 

Desenhos feitos pelas crianças de como gostariam 

que fossem os espaços de uso comum onde brincam no 

Loteamento 
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        DESENHOS: Representações da área do Campinho e da pracinha. 

Campinho com marcas no chão a alambrado em volta e redes nas traves. 

Parquinho com manutenção nos equipamentos. 

(F., menino,  8 anos) (L., menina,  8 anos) 

(F., menino,  8 anos) (D., 11 anos e H., 8 anos) 
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ANEXO 2 

Fotografias tiradas pelas crianças de locais que estão 

sem manutenção, enferrujados ou quebrados no parquinho 

ou no campinho 
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Traves do Campinho enferrujadas 

Correntes dos balanços enferrujadas  

Corrente do pneu enferrujada 

Poste onde havia um orelhão está 

enferrujado e não tem mais utilidade. 

“Uma pessoa pode se cortar” (F, 8 anos) 
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Cabo solto no equipamento multifuncional 

Trepa trepa incompleto 
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ANEXO 3 

Fotografias de crianças que se acidentam no piso 

inadequado da praça  
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Joelho machucado de uma criança de 2 anos que 

constantemente cai no chão da praça ao correr em um piso 

inadequado para o ambiente. 


