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RESUMO

Marques, R de L. (2010). “Posso brincar também?” Brincadeiras e contatos sociais em
parquinho público. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade
Federal da Bahia, Salvador.
Convivência com pares e acesso a espaços exteriores são significativos na infância, mas o
processo de urbanização tem restringido tais possibilidades. Essa é uma dificuldade que os
parquinhos públicos buscam compensar. Parquinhos, como contexto de desenvolvimento, são
ambientes particulares, tratados como equipamentos urbanos destinados às experiências
sociais e lúdicas para crianças. Nesses locais, espera-se certa influência de alguns fatores nas
brincadeiras – como facilitadores, mediadores ou inibidores das formas de brincar. O objetivo
deste trabalho foi descrever como as crianças interagiram nas brincadeiras e como isto pôde
ser influenciado por características do parquinho. Foram observadas crianças, com idades
entre um e dez anos, num parquinho público e utilizada a técnica de registro cursivo de sujeito
focal, para descrever os comportamentos das crianças-foco, suas interações, as interferências
dos acompanhantes adultos e relações entre os brincantes. Registrou-se o total de 20 criançasfoco, 12 meninas e oito meninos, com tempo de registro entre um e 20 minutos. As análises
foram desenvolvidas a partir dos Episódios de Brincadeiras (EB), definidos como trechos dos
registros em que se pode circunscrever uma sequência de comportamentos lúdicos
envolvendo uma determinada atividade ou temática. Neles foram recortados os Momentos
Interacionais nas Brincadeiras (MIB), categorizados em interação, movimento interativo,
participação periférica, atividade solitária e interferências de adultos. Assim, foram elaboradas
representações gráficas dos fluxos interacionais para descrever a dinâmica dos contatos
sociais das crianças-foco nos EB. Nas análises privilegiou-se a manutenção da compreensão
ampla da brincadeira sem deslocar as interações de sua dinâmica. As brincadeiras nos
brinquedos do parquinho foram predominantes, envolvendo principalmente atividades
motoras, mas foram vistas também componentes de faz-de-conta e regras. Não pareceu haver
tipificação por gênero nas brincadeiras e interações e as diferenças entre as idades pareceram
ligadas à habilidade motora do brincante. Foi observada centralidade dos brinquedos e seu
papel na mediação dos contatos sociais entre crianças conhecidas e desconhecidas
previamente. Foram vistos também comportamentos de cuidado entre crianças e formas de
aproximação para brincar. Ressalta-se que o parquinho não pareceu ser inibidor de
possibilidades. Ao contrário, o que foi percebido ressaltou a variedade de brincadeira no
parquinho, que pôde ser encontrada, principalmente, nas probabilidades de contatos sociais
disponíveis, nas formas de explorações e na expressão da criatividade que ele proporciona.
Palavras-chaves: Brincadeiras, Parquinho público, Contatos sociais.
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ABSTRACT

Marques, R de L. (2010). “Can I play too?” Play and social contacts in public playground.
Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia,
Salvador.
The closeness with peers and the access to outdoor spaces seem significant in childhood, but
the urbanization process has complicated these possibilities to children. The public
playgrounds have sought to reduce that. Playgrounds represent a particular environment and
they have been considered as urban equipment for social and recreational experiences for
children. However, there are factors that may influence the plays that happen in these places:
as facilitators, mediators or inhibitors to some kind of plays. The present study aimed to
describe how children interacted in plays and how this might be influenced by some particular
features of the context of public playground. We observed children aged between one and ten
years in a public playground. The dates were collected by manual register of observation in
natural environment to describe the behavior of focus-children, and also their interactions, the
adult’s interferences and the relations among them. The total of 20 focus-children were
observed (12 girls and eight boys) and registered during the time between one and 20 minutes.
The analysis was developed from the episodes of play, defined as parts of the register which
may limit a string of play’s behaviors involving a particular activity or theme. To analyze the
interactions of each focus-child, the play’s episodes were categorized internally as moments
of: interaction, interactive motivation, peripheral participation, solitary activity and
interference from adults. Then graphical representations of interactions were elaborated to
describe the dynamics of social contacts of focus-children on the episodes. The emphasis was
on maintaining the understanding of the play’s interactions considering the complete dynamic
of each episode. The plays with the toys in the playground were predominant, mostly
involving motor activities, but there were also seen components of make-believe and rule
plays. Stereotyped plays and segregations for gender weren’t observed and the differences
between the aging seemed referents to the children’s motor skills. The centrality of toys and
their important role in the mediation of social contacts were observed. Among others
behaviors seen, there were the caring behaviors among children and ways of initiations of
social contact to play. It was noticed that the playground didn’t seem to be inhibitor of
possibilities. Rather, the findings stressed the variety of play on the playground, which could
be found mainly in the odds of social contacts available in the forms of explorations and the
expression of creativity they provide.
Key-words: Play, Public playground, Social contacts.
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Apresentação

Brincadeiras em Parquinho Público:
Percurso, Motivos e Propósitos para Estudo.

Investigar as brincadeiras entre crianças, em um parquinho infantil público,
destacando o caráter social, ou seja, os contatos ou intercâmbios sociais do fenômeno e
buscando indicações de características deste ambiente que influenciem o brincar de forma
particular é o que se procurou neste trabalho. A preocupação com este tópico de pesquisa,
como ocorre normalmente, é fruto, em parte de algo que não se consegue explicar totalmente
e das experiências que puderam ser acumuladas ao longo de determinado tempo. Assim,
algumas explicações pessoais podem ilustrar algumas motivações para este estudo, questões
elaboradas, escolhas e rumos tomados aqui:
Ainda no início da graduação engajei-me como voluntária num recém-formado grupo
de pesquisa que estudava as brincadeiras infantis e o uso do espaço urbano por crianças.
Assim, entre 2003 e 2007, participei do Programa de Iniciação Científica – PIBIC/UFBa sob
orientação da Profª. Drª. Ilka Dias Bichara (Departamento de Psicologia da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas - UFBa), minha atual orientadora.
Neste período, junto com o grupo, observei brincadeiras em ruas e parquinhos com
diversas características. Foi, então, a partir destas experiências nas observações e análises
de brincadeiras, nestes contextos, que pude desenvolver meus conhecimentos sobre o tema e
construir as questões que me impulsionaram a permanecer envolvida neste tipo de trabalho.
Mas, foram, sobretudo, as observações nos parquinhos, em meio a agitação do sobe e
desce das crianças nos escorregadores e outros equipamentos lúdicos, que me intrigavam.
Pois, parecia haver naquela repetitiva e incansável brincadeira algo mais do que um olhar
desatento poderia perceber. E por várias vezes, no grupo de pesquisa, discutimos sobre isto
em nossas reuniões: sobre as formas criativas e inusitadas como as crianças usavam o
espaço do parque, dados que nem sempre foram tratados devidamente, as vezes até
desprezados, em virtude dos limites e objetivos dos projetos em andamento, mas que foram
suscitando questões ao longo do tempo de entrada no mestrado e elaboração do presente
projeto, assim como muitas outras questões nos surgiram em diversas observações informais
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as quais busquei, de alguma forma, responder neste trabalho.
Então, percebia que mais havia para ser explorado nas brincadeiras nestes ambientes
e foi sobre isto que pude debruçar-me desenvolvendo esta pesquisa. Desta maneira, procurei,
ainda, discutir e avançar no conhecimento até aqui produzido, relacionando, através da
brincadeira, dois importantes aspectos de estudo do desenvolvimento infantil: domínio social
e contextos.
Além das observações e experiências que marcaram o interesse, o desenvolvimento e a
formalização deste trabalho, encontram-se, ainda, outros aspectos (sobre a espécie humana,
desenvolvimento infantil, brincadeiras e parquinhos) que também motivam e justificam este
estudo, delegando relevância ao seu objeto. Neste sentido, reconhece-se que os humanos
constituem a espécie mais social entre os primatas. Além disto, sua sobrevivência depende
fortemente desta capacidade de socialização e de sua habilidade para interagir de forma ativa
e pró-social uns com os outros (Carvalho, 1989).
Este atributo, de ser social, apresenta uma implicação fundamental no processo
evolutivo. Pois, no ambiente de evolução, aqueles indivíduos que conseguiam obter sucesso
no complicado terreno da vida social, aprendendo a competir e cooperar com os membros do
grupo, foram os que, provavelmente, experienciaram os maiores benefícios (Bjorklund &
Blasi, 2005).
Alguns fatores, apontados por Carvalho (1989), podem ilustrar a orientação social no
homem que, desde o nascimento, demonstra interesse por outros humanos e desde os
primeiros momentos da infância passa a interagir e formar vínculos com seus familiares e
pares. Entretanto, atenta-se para a não homogeneidade da causalidade do comportamento
social. Isto quer dizer que a motivação da criança para agir socialmente não é dada por um
único impulso de sociabilidade, ou controlada por um padrão de estímulos específicos (Hinde,
1974 citado por Carvalho, 1989).
Pelo contrário, a natureza desta motivação, ou das interações entre as crianças, precisa
ser discutida e refletida a partir de um conjunto de fatores. Por isto, é necessário considerar
desde a imaturidade e dependência prolongadas – que demandam os cuidados do outro – até
modalidades interacionais importantes como imitação (base da aprendizagem no princípio da
infância), agressão, cuidados e cooperação. Além disso, a motivação lúdica aparece também
como um ponto fundamental na reflexão sobre interações criança-criança. E isto ocorre de
forma tão marcante que, muitas vezes, pode chegar a obscurecer outras dimensões
interacionais (Carvalho, 1989).
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A ludicidade apresenta uma importância tal para a infância, que, embora a interação
entre crianças não se reduza à motivação lúdica, o fenômeno da brincadeira infantil tem se
mostrado um campo fértil para o estudo das relações na infância. Ou seja, a brincadeira
representa um modo pelo qual se pode acessar, de forma natural, as características de como as
crianças se relacionam e regulam suas interações. Esta constatação é significativa para este
trabalho uma vez que adotou-se, aqui, para a investigação de interações entre crianças um
ambiente planejado e dirigido para brincadeiras infantis: o parquinho público, com
equipamentos dirigidos à atividade lúdica. Portanto, entende-se a brincadeira como locus
privilegiado para a observação de fenômenos fundamentais no desenvolvimento infantil.
Várias são as indicações do quão significante é a brincadeira, atividade primaz da
infância. Isto pode ser constatado, por exemplo, através da observação de todo o investimento
que é feito com a finalidade de estimular, promover ou otimizar a ocorrência deste
comportamento. Assim, em nossa sociedade, verifica-se uma série de recursos – materiais,
espaciais, tecnológicos e temporais – sendo dirigidos, principalmente, à promoção de
condições adequadas para a brincadeira (Bichara, 1994). Esta ocupação social com este tipo
de atividade pode ser considerada, portanto, um dos indicativos da relevância deste tipo de
comportamento para o ser humano.
Além da significância observada através deste investimento social, também, muitas
funções são delegadas ao comportamento lúdico no homem e a literatura é consensual no que
se refere à significância da brincadeira infantil. Sob este aspecto, pesquisas têm sido
direcionadas para compreender a relação entre a brincadeira e uma variedade de domínios do
crescimento, incluindo, além da socialização, o desenvolvimento motor, a cognição, a
linguagem, e o desenvolvimento emocional (Johnson, Christie & Yawkey, 1999).
Quanto ao desenvolvimento humano, de forma geral, o modo de vida dessa espécie
requer, particularmente, forte flexibilidade comportamental. Encontra-se no homem também
uma infância prolongada e protegida, com amplas possibilidades de exploração e prática em
situações não realísticas. É sob esses aspectos que, dentro das abordagens evolucionistas, a
brincadeiras também figura como parte indistinguível da evolução da espécie. Assim,
enquanto produto da dinâmica física do organismo, o brincar é, ainda, afetado pelo ambiente –
do qual fazem parte as condições físicas (ambientais), parceiros sociais, relacionamentos
construídos e elementos culturais (Bichara, Lordelo, Carvalho & Otta, 2009).
Quanto a relação entre ambiente e brincadeira, Johnson et al. (1999) revisam achados
sobre brincadeiras infantis em ambientes internos e externos e concluem que, em ambos,
sobressaem-se determinadas qualidades. Por exemplo, brincadeiras em ambientes externos
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promovem oportunidades para as crianças engajarem-se em atividades motoras necessárias
para o desenvolvimento físico. Por outro lado, brincar em ambientes internos tende a facilitar
as brincadeiras envolvendo construção – brincadeiras em que materiais são combinados ou
modificados para criar um produto novo (Morais & Otta, 2003). Por fim, os autores
supracitados indicam que para as crianças terem uma rotina balanceada de atividades lúdicas
elas precisam dispor de períodos em ambos os tipos de ambiente.
Para Karsten (2003), uma parte essencial no processo de crescimento infantil é a
convivência com pares, ou seja, para se desenvolverem as crianças precisam conhecer, brincar
e se comunicar com outras crianças. E, para essas atividades, os contextos favoritos das
crianças, de acordo com Ellis (2004), são os espaços onde elas possam explorar e manipular o
ambiente, além de desfrutar de desafios individuais e brincadeiras em grupo. Para essa autora,
o acesso aos espaços exteriores, a natureza e liberdade parecem ser significantes durante a
infância.
Nos ambientes externos, parte das brincadeiras, normalmente, acontece em áreas
organizadas e conhecidas como playground (ou como mais conhecido no Brasil: parquinho),
o restante pode ocorrer em locais não destinados a atividades lúdicas como vizinhança e
outras áreas. Além disso, a quantidade de brincadeiras nas quais as crianças se engajam varia
muito e depende de fatores que podem incluir também localização geográfica, estação do ano,
hora do dia e clima (Johnson et al., 1999).
No contexto brasileiro, em cidades pequenas e, mesmo nas grandes cidades, em áreas
periféricas e de baixa renda, ainda são encontrados grupos de crianças, de idades variadas,
brincando livremente nas ruas e espaços externos (Carvalho & Pontes, 2003; Marques,
Bichara & Fiaes, 2007; Santos, 2005; Seixas, 2007). Por outro lado, de forma geral, o
processo de urbanização, tem restringido os espaços de convívio infantil e, por conseguinte,
seus contextos de desenvolvimento. As crianças, que vivem em grandes cidades, podem ter
dificuldade de achar companheiros para brincar e é isto que, segundo Karsten (2003) e Ellis
(2004), os playgrounds públicos, ou seja, os parquinhos públicos buscam compensar.
Estes ambientes específicos, por sua vez, têm representado um importante recurso para
a socialização infantil, sendo que sua função encontra-se diretamente ligada ao objetivo dos
adultos de regular as atividades das crianças para obter maiores ganhos em termos
desenvolvimentais. Isto é o que pode ser apreendido através da observação da história de
criação e desenvolvimento dos playgrounds americanos e europeus, cujo movimento
difundiu-se para outros locais e que aqui são popularmente chamados de parquinhos.
Ao longo do tempo os parquinhos têm sido reformulados, tanto para garantir maior
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segurança contra acidentes quanto para proporcionar mais possibilidade de brincadeiras para
as crianças. Neste sentido, muitos estudos têm investigado as melhores formas de arranjos
para os espaços estruturados de brincadeira e como eles interferem, estimulam ou inibem o
aparecimento de certas brincadeiras (Johnson et al., 1999). Entretanto, muitas investigações
concordam e ressaltam, também, que a criança é personagem ativo na sua interação com o
contexto no qual desenvolve a brincadeira. Além disto, é apontado que as crianças podem,
também, adaptar estas atividades ao espaço disponível, determinar papéis, estipular regras e
delegar variados usos a objetos, entre outras possibilidades de interação com o ambiente
(Bichara, Fiaes, Marques, Brito & Seixas, 2006; Magalhães, Souza & Carvalho, 2003; Sager,
Sperb, Roazzi & Martins, 2003).
Tem-se em conta, portanto, a brincadeira como importante fenômeno infantil, onde as
interações entre as crianças podem ser largamente experienciadas, sendo também uma
atividade reconhecida e oportunizada pelos adultos. Por outro lado, o crescimento urbano tem
restringido não só a brincadeira, como também a mobilidade infantil e seu acesso aos espaços
exteriores. Sob esse aspecto, os ambientes de parquinhos públicos tem sido, ultimamente,
discutido em termos de planejamento urbano. Ou seja, tem feito parte das discussões sobre
como o espaço urbano pode ser acessado e vivenciado pelas crianças, a despeito de toda a
restrição sofrida nas ultimas décadas, em todo o mundo (Ellis, 2004; Herrington & Nicholls,
2007; Karsten, 2003; Karsten & Willem van Vliet--, 2006; Kruger & Chawla, 2002).
Como mostrado, inicialmente, a preocupação deste trabalho dirigiu-se, especialmente,
ao caráter social da brincadeira e sua relação com o contexto. Por conta disso, foram
considerados inúmeros estudos que de alguma forma apresentaram relação com estes temas e
que pudessem contribuir no entendimento sobre como tem se desenvolvido este campo de
estudo. No que concerne, portanto, aos estudos sobre interações sociais entre crianças e
contextos desenvolvimentais, foi possível encontrar, na produção acadêmica, a partir do ano
de 1997, trabalhos que abordaram o tema de diferentes maneiras.
Assim, na Figura 1 observa-se um mapa contendo os principais sub-temas que têm
sido tratados na literatura sobre este tema.
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PROPOSTA DE ESTUDO:
INTERAÇÕES SOCIAIS NAS
BRINCADEIRAS EM PARQUINHO
PÚBLICO.

LLLLLLLL
Figura 1: Mapeamento da literatura especializada produzida nacional e internacionalmente a partir de 1997.

São mostrados, na Figura 1, acima, os agrupamentos de sub-temas que puderam ser
observados para a construção deste mapa. São vistos, então, exemplos de estudos sobre
interações verbais, formas de análise das interações infantis e, ligados de maneira mais
pertinente a este projeto, trabalhos que investigam brincadeiras, relações de gênero e relações
entre interações sociais e contextos.
As pesquisas constantes da literatura mapeadas, relativas às brincadeiras, gênero,
interações e contexto, de maneira geral, procuram investigar os fenômenos em contextos ou
ambientes específicos, descrevendo-os ou relacionando-os. Os contextos mais investigados
são escolas e creches, embora também sejam encontrados estudos em ruas e parquinhos. Nos
contextos de parquinhos, os estudos abordam a brincadeira de uma forma ampla, o que os
torna importantes como fonte de bases e pressuposições para este trabalho que procura
investigar as interações nas brincadeiras em parquinho público.
Assim, procura-se, também, ampliar o estudo da relação entre brincadeira e contexto,
enfatizando os aspectos relacionados às interações ou contatos sociais estabelecidos entre as
crianças. Sob esta perspectiva, os parques públicos infantis compreendem contextos de
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brincadeira particulares, podendo ser entendidos, portanto, conforme a noção de contextos de
desenvolvimento. Como dito por Lordelo (2002), diferentes contextos podem implicar em
desenvolvimentos diferenciados. Entende-se, portanto, o parquinho público como um
contexto específico e importante, sobretudo para as crianças que vivem em grandes cidades,
cujas características podem se encontrar implicadas no desenvolvimento humano. Para além
das abordagens da Psicologia, a esse respeito, o ambiente dos parquinhos públicos faz parte,
ainda, direta ou indiretamente, do interesse de outras áreas de estudo.
Assim, este trabalho procurou investigar as interações infantis dentro de um ambiente
proposto pela administração pública, o qual integra a participação de outras áreas de
conhecimento (Arquitetura, Urbanismo, Pedagogia e Geografia, por exemplo). É possível,
portanto, que este estudo, acrescentando conhecimento sobre a dinâmica interacional infantil
nas brincadeiras em parquinho, possa representar uma contribuição para áreas além da
Psicologia, as quais possam, em alguma medida, interessar-se pela infância e seu
desenvolvimento.
Para isso, o brincar e interagir infantis foram contextualizados a partir da perspectiva
evolucionista, que entende o homem dentro de uma cadeia de evolução filogenética e como
organismo que, neste processo, é também afetado pelo ambiente em seus diversos aspectos.
Desta forma, buscou-se considerar a brincadeira e os comportamentos sociais levando em
conta suas funções no ser humano, especialmente no que se refere aos aspectos implicados no
desenvolvimento infantil.
Neste sentido, também os estudos das brincadeiras em contextos diversos tornaram-se
fundamentais para nortear as investigações, lançando hipóteses e indicado parâmetros de
discussão sobre o contexto dos parquinhos públicos, ainda tão incipientemente investigado e
sobre o qual serão apresentados, agora, alguns pontos relevantes. Isto ajudará na compreensão
da singularidade de um tipo de ambiente que surge num determinado momento histórico e
desenvolve-se ao longo do tempo conforme ideais, sobretudo, de ganhos desenvolvimentais
para as crianças.
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I – Breve História e Papel dos Parquinhos Infantis Públicos.

Niemeyer (2005), através de uma perspectiva histórica, apresenta as influências da
Revolução Industrial para a arquitetura e o urbanismo europeu e, por consequência, também,
como incentivadoras do surgimento dos playgrounds. Segundo este autor, conforme a
abordagem pedagógica difundida, na época, a criança era vista como ser que dependia, para
seu desenvolvimento, de cuidados e estímulos sensoriais através de atividades lúdicas.
Entretanto, os jardins públicos eram, até então, espaços de lazer dos adultos, o que os
tornavam inadequados às crianças, assim como, as ruas, degradadas, não eram lugar para
brincar em plena sociedade industrial. Com isso, havia a exigência de se pensar em um
ambiente lúdico-pedagógico adequado.
Johnson et al. (1999), também, revelam aspectos do surgimento destes ambientes e
descrevem que antes do começo do século XX, na Europa e Estados Unidos, as principais
brincadeiras externas ocorriam em áreas livres, não estruturadas em vizinhanças ou zonas
rurais. Entretanto, no período entre 1880 e 1920, houve uma concentração de esforços para
estabelecer uma rede de playgrounds (locais especialmente organizados para experiências
lúdicas). Este movimento foi motivado principalmente pela preocupação com os efeitos
proveniente da Revolução Industrial e o crescente número de crianças imigrantes pobres que
não tinham outros locais para brincar além das ruas. Tal movimento ficou conhecido,
conforme Johnson et al. (1999), como “playground movement” (p. 262), e seus proponentes
acreditavam que as crianças pobres poderiam estar melhor, brincando em áreas organizadas.
De forma mais específica, o “playground movement” ou “parks movement”, como dito
por Niemeyer (2005, p. 3), surge a partir da difusão e apropriação do kindergarten
(equipamentos lúdico-pedagógicos implantados em escolas e posteriormente em espaços
livres na Alemanha) nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o XX. E, é a partir
desta consolidação que o urbanismo brasileiro absorveu nos anos 1920-30 esse modelo de
equipamento de lazer infantil. Neste sentido, o aparecimento do “Parque Infantil” (Niemeyer,
2005, p. 8), em São Paulo na década de 1930, expressa a assimilação deste modelo de espaço
lúdico que acompanha o surgimento da moderna sociedade urbano-industrial.
Os resultados deste movimento – parques com balanços, aparelhos de ginástica,
escorregadores e outro equipamentos imóveis em concreto e asfalto – ainda estão presentes
em muitas comunidades hoje. Não obstante, desde seu surgimento os parques infantis têm
sofrido modificações, tanto para garantir maior segurança contra acidentes quanto para
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proporcionar mais possibilidade de brincadeiras e interações sociais para as crianças. Assim,
hoje uma diversidade de materiais e formas pode ser encontrada nesses espaços: aço, madeira,
plástico, cimento, grama, areia, etc. (Johnson et al., 1999).
Além disto, é possível classificar os diferentes tipos de parques infantis ou
playgrounds existentes atualmente. Johnson et al. (1999) apresentam uma categorização com
três tipos de parques:
a) os playgrounds tradicionais, que consistem em amplas áreas livres revestidas com
terra, concreto ou asfalto com equipamentos isolados (escorregadores, barras, balanços,
gangorras, etc.). Na Figura 2 observa-se uma ilustração desse tipo de parquinho;

Figura 2: Playground Tradicional. (Foto: Reginalice Marques)

b) os playgrounds criativos / contemporâneos, que têm os equipamentos associados,
normalmente em plástico ou madeira, procurando promover mais variedades de brincadeiras e
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interações sociais. É o tipo de parquinho que mostra a Figura 3, com equipamentos, como
vários tipos de escorregadores e mastros, agrupados em módulos formando um grande
brinquedo;

Figura 3: Playground Criativo / Contemporâneo. (Foto: Reginalice Marques)

c) e os playgrounds de aventura que são os espaços para brincadeira que usam o
ambiente natural e uma variedade de materiais reciclados como seus equipamentos. Na Figura
4, encontra-se um parquinho com cordas presas nas árvores, formando uma ponte, e uma
espécie de casinha construída, além de pneus dispostos no chão e presos nas árvores como
balanço (ao fundo).
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Figura 4: Playground de Aventura. (Foto: Reginalice Marques)

Johnson et al. (1999) prosseguem descrevendo características do design dos
playgrounds que parecem, segundo os autores, estar ligadas ao alto nível de brincadeiras que
ocorrem e que estão relacionadas ao nível de diversidade e complexidade que estes espaços
oferecem. Assim, equipamentos ligados entre si são mais complexos que os equipamentos
isolados e podem promover mais interações sociais; disponibilidade de materiais flexíveis
pode promover manipulação, combinação, mais diversidade de brincadeiras; diferentes níveis
de desafios ou dificuldades nas atividades são adequados para crianças com diversos níveis de
habilidade; variedade de experiências e tipos de brincadeiras são necessários para despertar o
interesse e proporcionar o exercício de diversas capacidades da criança (como força,
coordenação, etc.). Assim, cada tipo de playground pode explorar mais ou menos estas
características através de seu design, podendo estimular ou inibir a ocorrência de
determinados tipos de brincadeiras.
Portanto, as características encontradas em cada parquinho podem, de alguma
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maneira, influenciar as brincadeiras das crianças. A partir disto, para compreender como um
determinado tipo de ambiente pode interferir nas atividades lúdicas, é necessário compreender
os modos como o comportamento de brincar é compreendido na espécie humana e como ele
se desenvolve.
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II – Brincadeiras, Grupos e Contextos.

2.1. Abordagem Evolucionista da Brincadeira.

Considerada um claro exemplo de comportamento neotênico (comportamento de
espécies com prolongado período de imaturidade), a brincadeira pode ser encontrada em
muitos animais. Especialmente entre os humanos, esse comportamento, aparece estendido até
a idade adulta. Da mesma forma que o extenso período imaturo, também o brincar é, de fato,
mais frequentemente encontrado em espécies que são comportamentalmente flexíveis
(Bjorklund, 1997).
Nos mamíferos adultos de várias espécies, as brincadeiras, normalmente, estão
relacionadas aos comportamentos de côrte ou às interações entre pais e filhos. Mas, chama a
atenção o fato de que não existe outra espécie que demonstre comportamentos de curiosidade
e brincadeira durante a idade adulta da mesma forma como fazem os indivíduos da espécie
humana (Bjorklund, 1997).
Da mesma maneira que outros tipos de comportamentos, a evolução brincadeira (em
seus aspectos universais relacionados a ontogênese e filogênese) aponta para a busca de seu
entendimento através de suas funções em humanos e não humanos. Mas, conforme
argumentam Pellegrini, Dupuis e Smith (2007), entender o significado de um comportamento
ou estratégia comportamental demanda, além da consideração do desenvolvimento
ontogenético em conjunto com o desenvolvimento filogenético, considerar também sua
função e causação imediata. Nestes termos, a funcionalidade de um comportamento está em
ter, ou não, valor para a sobrevivência ou sucesso reprodutivo dos indivíduos através de
sucessivas gerações.
A história evolutiva do homem indica importantes questões que devem ser
consideradas quando o assunto remete ao desenvolvimento infantil. Várias destas questões
são expostas por Bjorklund e Blasi (2005) na discussão sobre uma perspectiva evolucionista
do desenvolvimento humano. Conforme essa visão, portanto, humanos gastam mais tempo
com o período pré-reprodutivo do que qualquer outro mamífero, o que refere-se à neotenia.
Isso pode representar um perigo potencial na adaptação, na qual a longa espera para
reproduzir acompanha o aumento das chances de morrer antes de ter descendentes. Algo tão
custoso deve ter também altos benefícios para ter se mantido no processo de seleção natural.
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É possível, portanto, que o principal benefício para isso seja o da oportunidade ampliada para
aprender as regras e normas sociais de um grupo de indivíduos. Assim, um longo período de
imaturidade é necessário também para dominar o produto que resulta da complexa cultura
humana (Pellegrini et al., 2007).
Observa-se, então, que muitos aspectos da infância servem como preparação para a
idade adulta. Nesse sentido, o treino para o futuro ocorre principalmente quando o ambiente
ou condições sociais permanecem relativamente estáveis com o passar do tempo. Dessa
forma, algumas diferenças relativas ao sexo podem ser bons exemplos das adaptações para a
vida adulta. Como ilustração, pode considerar-se que homens e mulheres desenvolvem
diferentes psicologias que começam no curso da infância, assim, muitas experiências infantis
parecem promover diferenças nos papéis masculino e feminino. As diferenciações de sexo
observadas nas brincadeiras infantis poderiam servir, pois, como uma preparação das crianças
para os papéis de gênero quando adultos – considerando o ambiente de adaptação
evolucionário (Bjorklund & Blasi, 2005).
Por outro lado, na infância encontram-se também características que foram
selecionadas para servir a uma função adaptativa neste tempo específico do desenvolvimento
e não como preparação para a vida futura. Tais características servem, portanto, para adaptar
os indivíduos aos ambientes em que vivem e não para um futuro de forma antecipada –
“adaptação ontogenética”. Essas não são, portanto, formas imaturas de adaptação adulta que
tomam gradualmente uma forma madura, mas referem-se a comportamentos, estruturas ou
mecanismos que tem uma função específica num tempo particular do desenvolvimento e
desaparecem quando não são mais necessários (Bjorklund & Blasi, 2005).
No que se refere à brincadeira, os pontos apresentados acima (pressupostos para uma
psicologia do desenvolvimento evolucionista), podem, então, ser adotados também como
pressupostos para a discussão acerca da funcionalidade do comportamento de brincar nas
crianças humanas. Ao passo que a brincadeira representa um componente central do período
de imaturidade dessa espécie e encontra-se, especialmente, ligada ao percurso da sua
ontogênese.
A partir disso e seguindo mais minuciosamente a trajetória do desenvolvimento
infantil, as várias possíveis funções, distintos antecedentes e formatos de brincadeiras podem
ser observados ao longo deste período da vida das crianças. Estes aspectos são apresentados
por Pellegrini e Smith (1998) e, particularmente, discutidos através dos comportamentos de
exploração, brincadeiras fantasiosas e locomotoras.
Segundo estes autores, especialmente na primeira infância, crianças gastam mais
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tempo explorando seus ambientes que propriamente brincando. A exploração domina o
comportamento infantil nos primeiros nove meses de vida. Aos 12 meses, brincadeira e
exploração ocorrem concomitantemente. E aos 18 meses a brincadeira representa a maior
parte das interações da criança com o ambiente. Exploração representa, desta maneira, um
empreendimento para acumular informações. Isto pode ser evidenciado, em suas formas
iniciais, através da simples manipulação de objetos.
Quando explorando, crianças são guiadas pela questão “o que isto pode fazer?”
(“What can it do?”, Hutt citado por Pellegrini & Smith, 1998, p. 52). Mas, a questão muda
quando a orientação da criança passa a estar mais centrada nela mesma, transformando-se em
“o que eu posso fazer com isto?” (“What can I do whit?”, Hutt citado por Pellegrini & Smith,
1998, p. 52). As mudanças na forma de brincar com objetos progridem do simples para o
complexo ao passo que crianças demonstram aumento de habilidades para ordenar objetos e
ações no tempo e no espaço (Johnson et al., 1999).
Através da exploração a criança pode conhecer seu ambiente e este conhecimento
provê as bases para a brincadeira. Então, o comportamento de explorar parece, muitas vezes,
preceder uma brincadeira, quando crianças de todas as idades exploram um objeto e suas
propriedades, antes que elas possam brincar com ele. O mesmo pode ocorrer em relação ao
ambiente, onde a exploração não só indica as possibilidades de usos, como possíveis perigos.
Assim, havendo segurança no ambiente, a brincadeira ocorre (Pellegrini et al., 2007).
Como visto, o brincar na primeira infância, caracteriza-se pelo brinquedo
manipulativo, mas entre 12 e 18 meses também podem ser observadas formas simples do
brinquedo simbólico, quando as crianças reordenam esquemas conhecidos por elas em
contexto deslocado, ou diferente do real – “beber” em um copo vazio, por exemplo (Bichara
et al., 2009). Com o tempo este brinquedo vai refinando-se e por volta dos três anos de idade,
muitas crianças podem fazer transformações simbólicas, ou criar eventos imaginários. Após
esta idade, o faz-de-conta envolve a habilidade em papéis sociais sofisticados nas interações
com pares, envolvendo atuação completamente complexa em sequências narrativas (Pellegrini
& Smith, 1998).
As brincadeiras

fantasiosas,

simbólicas,

ou de faz-de-conta (entre outras

nomenclaturas conhecidas), representam um caso paradigmático durante a infância. Este tipo
de brincadeira envolve um “como se fosse...”, além do uso de objetos e verbalizações com o
significado não literal (irreal). Frequentemente envolve também o brincar fingindo um papel,
ou um personagem.
Existem, conforme os autores citados, reconhecidas diferenças de gênero nas
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brincadeiras deste tipo durante o período pré-escolar. Meninas engajam-se em faz-de-conta
com mais frequência que meninos e também exibem formas mais elaboradas destas
brincadeiras. Além disto, enquanto o faz-de-conta das meninas tende aos temas relativos as
atividades domésticas, os meninos tendem aos temas mais fantásticos e fisicamente enérgicos,
frequentemente ocorrendo com lutas e temas de super heróis (Pellegrini et al., 2007).
O outro tipo de brincadeira apresentada por Pellegrini e Smith (1998) é a locomotora.
Este é um tipo de brinquedo que envolve tipicamente atividade física vigorosa, como pular,
subir e o rolar e cair. As menos temáticas e não sociais formas destas brincadeiras, como
correr e pular, por exemplo, representam aproximadamente 20% das atividades das crianças
entre três e quatro anos de idade, declinando durante o período da escola primária
(aproximadamente até os dez anos).
As brincadeiras de atividade físicas vigorosas são formadas por eventos hormonais e
sociais, resultando em reconhecidas diferenças de gênero. Isto significa que durante o curso
do desenvolvimento fetal, androgênios predispõem meninos a serem fisicamente mais ativos
que meninas. Também as práticas de socialização, como a de pais engajarem-se mais em
brincadeiras vigorosas com seus filhos homens que com as filhas, reforçam esta diferença. No
contexto escolar, este estereótipo é ainda reforçado pelas professoras que supervisionam o
comportamento das meninas mais que o dos meninos, e conseqüentemente podem inibir as
brincadeiras vigorosas entre as meninas porque elas consideram um tipo de atividade
inapropriada para elas (Pellegrini & Smith, 1998).
O desenvolvimento da brincadeira ao longo da infância apresenta-se numa sequência
de relativa estabilidade entre as diversas populações humanas. E, conforme Wolf (1984,
citado por Bichara et al., 2009) mesmo podendo haver diferenças cronológicas na aquisição
dos tipos de brincadeiras, as sequências permanecem estáveis, também em casos específicos
como de crianças prematuras, abandonadas, com retardo mental e com Síndrome de Down.
Até aqui, o fenômeno da brincadeira foi abordado no que concerne a suas
características de funcionalidade e desenvolvimento ontogenético. Dentro deste panorama, é
possível observar os inúmeros benefícios do brincar, embora, possa haver polêmica sobre os
ganhos desta atividade infantil – se são apenas evolutivos ou imediatos para os organismos
que brincam (Yamamoto & Carvalho, 2002).
No entanto, a despeito de possíveis polêmicas, para todas as espécies que brincam,
esta parece ser uma atividade provedora, entre outras coisas, de oportunidade para
desenvolver habilidades motoras, prática do domínio de comportamentos sociais, e
aprendizado através da experimentação em situações seguras com o mínimo de consequências
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(Bjorklund, 1997; Johnson et al., 1999). E, especialmente, através da brincadeira social, o seu
desenvolvimento não só habilita seu refinamento, como também reflete as mudanças que
ocorrem na natureza dos relacionamentos sociais ao longo do tempo desenvolvimental (Geary
& Bjorklund, 2000). É o aspecto social da brincadeira que será discursado adiante, incluindo
os modos de influência de fatores contextuais nas interações sociais entre as crianças.

2.2. O Caráter Social da Brincadeira:
Preferência por Grupos e Gênero.

Entre todos os aspectos da brincadeira, considerados de forma mais ampla
anteriormente, o caráter social do fenômeno representa um tópico com inumeráveis
possibilidades de discussão. O brincar tem sido, pois, encontrado na literatura enfatizando a
sua descrição e relacionando diversos aspectos do fenômeno. A partir disso, faz-se necessário
considerar de que forma as interações sociais no brincar são observadas entre as crianças,
principalmente, quando existe livre organização, onde as preferências infantis podem, mais
fielmente, ser observadas.
Nesse sentido, a larga investigação de Oke, Khattar, Pant & Saraswathi (1999) a
respeito da brincadeira de crianças de classe média e baixa no contexto urbano na Índia,
também obteve resultados acerca de como se dá a interação entre estas crianças. E sobre as
interações sociais, particularmente, observou-se que quando não estavam sozinhas (quer dizer,
sem possibilidade de parceiros), as crianças brincavam com outras crianças, na presença de
adultos ou mesmo com animais. Embora, elas demonstrassem clara preferência por brincar
com grupos homogêneos de idade e de gênero, elas brincavam com quem quer que estivesse
disponível. Isto já aponta para prioridade e disposição para brincar com outros e isto é
congruente com relatos encontrados em estudos como os relatados em seguida.
Também investigando a brincadeira e sua relação com o contexto, é possível encontrar
características interacionais no estudo de Santos (2005). O contexto abordado, neste caso, é o
rural – dois povoados do agreste sergipano – sendo observadas crianças entre dois e doze anos
de idade. As brincadeiras sociais foram predominantes entre estas crianças. Para a autora esta
preferência por brincadeiras sociais deve-se, possivelmente, pelo estilo de socialização
associado a estas comunidades, o qual parece ser favorecido por relações de maior
proximidade entre as pessoas, o contato entre os vizinhos e o ambiente da rua como contexto
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que permite a livre organização das crianças sem regras impostas por adultos ou instituições.
A predominância das interações grupais é encontrada, ainda em outros estudos que se
referem às brincadeiras em diversos tipos de contextos (Cerqueira-Santos, 2004; Gosso, 2005;
Karsten, 2003; Mekideche, 2004; Morais & Otta, 2003; Seixas, 2007). Tais estudos, ao
descreverem aspectos gerais das brincadeiras infantis, considerando sua relação com fatores
contextuais específicos, revelam particularidades sobre as formas de brincar em grupo.
Nesse sentido, Mekideche (2004), analisando comparativamente o resultado de
pesquisas observacionais referentes às modalidades de apropriação lúdica pelas crianças dos
espaços exteriores públicos em cidades de países mediterrâneos, como Argel, Cairo e Amã,
constata que elas organizam suas atividades em função dos “apelos” (p. 160) que constituem
para elas o mundo dos seres e o mundo dos objetos, sendo o mundo dos seres o mais atrativo.
Assim, conforme a autora, é nesse tipo de espaço que as crianças são postas em contato com
todas as gerações de pessoas. É nele onde a criança encontra um microcosmos da sociedade
global que se põe a ser visto, descoberto, conhecido e com o qual se pode interagir e se
socializar.
Como pode ser percebido através das observações gerais sobre as interações nas
brincadeiras, as crianças demonstram grande tendência a se agrupar quando estruturam suas
atividades lúdicas. Esta propensão das crianças a se aproximarem e organizarem seus grupos
de brinquedo – ou como dito por Mekideche (2004): de serem atraídas preferencialmente
pelos apelos do mundo dos seres – podem fornecer importantes subsídios para reflexão na
discussão apresentada por Carvalho (1989) e também por Bussab e Ribeiro (1998) que
abordam a orientação social da espécie humana desde muito cedo. Isso pode ser visto através
de sinais dados pelas crianças de seu interesse social, o que pode ser evidenciado pela
orientação do olhar de crianças de três meses de idade, que dirige-se mais para parceiros
sociais comparativamente a objetos (Frioli, Guimarães & Jurberg, 1986, citados por Carvalho,
1989).
A disposição social, orientadas para pessoas, segundo Flavell (2000, citado por
Bjorklund & Blasi, 2005) dirige as crianças para relações e interações sociais mais
complexas, o que poderia influenciar na sua sobrevivência. Nesse sentido, podem se
sobressair crianças que nascem ou desenvolvem precocemente tais disposições que as ajudam
a aprender mais sobre pessoas. Estas crianças podem achar vozes, faces e movimentos
humanos mais interessantes; ter habilidade para analisar perceptualmente e discriminar
estímulos humanos; parecem impelidos a atender e interagir com outras pessoas; e responder
diferentemente a pessoas que a objetos, assim como exemplificado acima, através do
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direcionamento do olhar. Tal reflexão remete, também, a algumas das adaptações evolutivas
para a estrutura social humana (tanto em adultos como em crianças), que indicam a afiliação
ao grupo, preferência pelos membros do grupo e restrições aos não membros e a procura de
status dentro do grupo (Harris, 1995, citado por Bjorklund & Blasi, 2005).
Com isso, observa-se, sobretudo, a predisposição das crianças a formação de grupos,
especialmente, quando elas próprias podem organizar suas atividades de brincadeira. Esta
característica de preferência social se apresenta muito cedo nas crianças e parece responder às
adaptações evolutivas da espécie, onde a capacidade de socialização, competências
sociocognitivas,

como

habilidade

para

produzir

e

responder

a

comportamentos

comunicativos, representam requisitos para a sobrevivência e reprodução no homem, bem
como em todos os primatas (Carvalho,1989; Geary & Bjorklund, 2000).
Assim como a brincadeira, os relacionamentos sociais humanos têm sua função,
também, associada ao período da vida. Segundo Geary e Bjorklund (2000), na infância esses
relacionamentos estão largamente ligados a sobrevivência, enquanto que nas crianças
maiores, a partir dos sete anos, parecem envolver, de forma mais específica, uma preparação
para a vida adulta. A natureza dos relacionamentos sociais muda novamente durante a
adolescência e a idade adulta, quando eles estão focados mais diretamente nas questões
reprodutivas.
Também,

Geary

e

Bjorklund

(2000)

descrevem

o

desenvolvimento

dos

relacionamentos sociais ao longo do desenvolvimento ontogenético. Eles afirmam existir
pouca discordância acerca de que o relacionamento primário na infância é entre a criança e
seus pais. Nesse sentido, os comportamentos associados ao apego emergem em um mesmo
período em sociedades humanas e em chimpanzés, sugerindo uma longa história evolutiva.
Algumas formas de apego são, de fato, comuns em primatas e parecem ter funções de
reduzir o risco de mortalidade infantil por manter o bebê próximo aos seus pais e por
aumentar o nível de investimento parental. Existem, entretanto, diferenças individuais na
natureza ou qualidade da relação de apego entre díades de pais e crianças, sugerindo que o
apego emerge através de um processo epigenético. Em outras palavras, o processo de apego é
biologicamente dirigido, mas as nuances deste relacionamento – o fenótipo mensurável – são
formados pela natureza da relação pais-criança.
Posteriormente, a partir dos sete anos, o foco do relacionamento social da criança
muda dos pais para os pares. Entre espécies de primatas, um longo período de imaturidade
está associado com um largo neocórtex e um complexo sistema social, sugerindo, que um
ganho desta fase é praticar e refinar competências sociocognitivas. Uma característica
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intrigante do comportamento social humano durante esta fase da vida é a tendência das
crianças para segregar-se por grupos de sexos e a engajarem-se em diferentes formas de
brincadeira social dentro destes grupos, embora essas diferenças comecem a emergir ainda na
primeira infância. Na perspectiva evolucionista, estas diferenças de sexo são preditas como
reflexo de uma preparação para as diferenças nas atividades reprodutivas nos adultos, no
passado em sociedades de caçadores-coletores e presumidamente durante o curso da evolução
humana.
As preferências por aproximação e estabelecimento de grupos do mesmo sexo e
mesma idade também foram relatadas pelos achados das pesquisas referidas anteriormente
(Cerqueira-Santos, 2004; Gosso, 2005; Karsten, 2003; Mekideche, 2004; Morais & Otta,
2003; Oke et al., 1999; Phinney, 1979; Seixas, 2007). Isso converge, ainda, com outras
investigações como a de Archer (1992), por exemplo, que encontrou o fenômeno da
segregação de gênero em seus estudos interculturais. Ele pontua também que algumas
brincadeiras podem apresentar certa estereotipia de gênero. Isso, segundo ele, pode
representar o modo como se dá o resultado da atenção das crianças dirigida aos diferentes
papéis exercidos por homens e mulheres na sociedade.
Também Lordelo e Carvalho (2006) relatam variações nos padrões de parceria social e
tipo de brincadeira conforme sexo e idade, como um sistema sujeito a mudanças
ontogenéticas. Nesta investigação acerca dos padrões de parceria social e tipos de brincadeiras
entre crianças de um a três anos de idade em diferentes tipos de creches, entretanto, este
sistema é visto como uma operação em interação com o ambiente, dependendo, portanto de
parceiros sociais e dos recursos materiais disponíveis.
Outro resultado importante, comum a alguns estudos, e associado à organização de
grupos de gênero refere-se à observação de uma menor frequência de brincadeiras
desenvolvidas por grupos formados exclusivamente por meninas. Isso pode guardar relação
com a menor presença de meninas em atividade nos espaços exteriores. Sugere-se que esta
diferença entre os gêneros na ocupação das áreas externas pode ser devido a alguns fatores: a)
preferência dos meninos por espaços abertos e amplos que permitam maior movimentação,
enquanto meninas preferem ambientes internos e delimitados; b) com o aumento da idade a
presenças de meninas diminui; c) existe uma concepção, entre as mães ou responsáveis pelas
crianças, de que a rua não é lugar para meninas (Archer, 1992; Bichara, 2001; Karsten, 2003;
Silva, Pontes, Magalhães, Silva & Bichara, 2006; Santos, 2005).
Silva et al. (2006) investigaram aspectos da diferenciação sexual em brincadeiras de
crianças e adolescentes em ruas da periferia de Belém. Nessas localidades, onde também
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constataram a predominância dos grupos de brincadeira masculinos, os autores sugerem que
os grupos formados por meninos configuram uma importante referência de socialização para
as meninas. As meninas, por sua vez se fazem mais presentes acessando o grupo masculino.
Sobre esta presença das meninas em grupos predominantemente masculinos, estes autores
indicam, ainda, que se trataria de uma resistência e pressão das meninas que, a despeito desta
falta de parceiras e das ideias culturais sobre papéis de gênero, se apropriam da cultura
masculina, diminuindo a distância entre os dois grupos de sexo. Numa perspectiva
evolucionista desenvolvimental, vale lembrar que estas diferenças na forma de brincar de
meninos e meninas podem ser discutidas em termo de adaptações para a vida adulta
(desenvolvimento de diferentes psicologias entre homens e mulheres) que foram selecionadas
no curso da evolução.
O fato de existirem possíveis diferenças nas formas e conteúdos das brincadeiras
chama atenção, ainda, para como se desenrolam as interações infantis no brincar. Retornando
ao estudo das brincadeiras entre as crianças da Índia urbana (Oke et al., 1999), especialmente
sobre as formas de brincar em grupo, foi visto que tais brincadeiras essencialmente giraram
em torno de uma figura central, ou seja, dois terços das brincadeiras estruturadas pelas
crianças requisitaram um líder, que normalmente era quem iniciava a brincadeira em questão.
Além disso, nas brincadeiras destas crianças, embora parecesse existir variação no
como e com o que as crianças brincavam de acordo com o contexto, quando em grupo, a
brincadeira pareceu seguir um padrão com cinco passos determinados:
1) o começo da brincadeira, que envolvia atividades iniciais, dependendo da
iniciativa de algumas crianças e resposta e adesão de outras;
2) escolha, definição de papéis e a tentativa de obter o melhor deles na
brincadeira, esta fase requer negociação e dependendo da brincadeira é
necessário possuir habilidades motoras específicas;
3) definição dos limites espaciais e de comportamento dos participantes, são as
regras da brincadeira;
4) o desenvolvimento da brincadeira em si;
5) dissolução da brincadeira, que geralmente envolve algum conflito interno, o
tempo (duração) ou algum motivo externo à brincadeira. Todo esse processo
ocorre rapidamente e as crianças trocam de brincadeira de forma fluida ao
longo do tempo disponível.
No Brasil, a observação e análise especialmente das brincadeiras tradicionais, permitiu
a Pontes e Magalhães (2002) argumentarem que “a estrutura de uma brincadeira – enquanto
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um elemento emergente das relações (ritualizado) – é um dos determinantes das relações
infantis no sentido de possibilitar arranjos sociais” (p. 213). Esses autores definem estrutura
da brincadeira como os “elementos gerais através dos quais torna-se possível perceber uma
determinada forma pela qual a brincadeira se organiza, permitindo também a identificação das
relações entre brincadeiras semelhantes”. Entretanto, as formas de brincar que caracterizam
uma determinada estrutura de brincadeira modificam-se no espaço e no tempo. Tal
modificação ocorre em função da rede de relações específica estabelecidas em cada grupo de
brinquedo. Isso pode representar uma implicação importante ao se considerar contextos
específicos, onde as crianças podem ter formas diferentes para se organizarem, por conta de
fatores particulares, como pode ser o caso dos parques públicos.
É possível constatar, portanto, que a brincadeira sofre diversas influências no curso do
desenvolvimento, como no caso dos fatores ontogenéticos, sexo e idade, e que isto pode se
dar em níveis diversos. Neste sentido, Bichara et al. (2009), em ampla revisão sobre o brincar
humano sob o olhar evolucionista, indicam fatores imediatos que afetam a brincadeira, ou
seja, aspectos culturais, educacionais e relacionados aos contextos específicos onde as
crianças brincam, além de motivações pessoais e sociais, que parecem estar envolvidos com a
dinâmica deste tipo comportamento.
Todos esses fatores podem, de fato, influenciar as brincadeiras infantis de alguma
maneira, e, por conseguinte, as interações que nela ocorrem. E, como visto nos resultados dos
estudos citados neste capítulo, fatores contextuais podem influenciar amplamente as
brincadeiras, desde o tipo de ambiente disponível até disponibilidade de parceiros para
brincar. Pode-se a partir disso, procurar entender mais especificamente o papel do contexto
em sua relação com o brincar.

2.3. Influências Contextuais nas Brincadeiras.

Uma importante implicação da dimensão contexto no desenvolvimento humano
refere-se

justamente

às

possibilidades

de

que

diferenças

contextuais

promovam

desenvolvimentos diversos (Lordelo, 2002). Isto indica que o desenvolvimento envolve,
portanto, um alto grau de imprevisibilidade, associado a um grande número de fatores e
processos – desde características individuais até fatores macroculturais – que interagem
dinamicamente neste processo (Carvalho & Lordelo, 2002).
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Então, parece cabível ressaltar, não só, a tão referida complexidade do
desenvolvimento humano, como a própria complexidade do estudo dos contextos. Neste
sentido, Carvalho e Lordelo (2002) adotam uma perspectiva comparativa para refletir sobre
contextos de desenvolvimento e sugerem que, desta maneira, questões importantes podem ser
elucidadas e contribuir para a relativização de conceitos valorativos sobre adequação de
determinados ambientes em relação ao desenvolvimento.
É dentro deste mesmo ponto de vista que Santos e Bichara (2005) concluem que o
estudo de variados contextos de desenvolvimento podem ajudar a explorar limites e
potencialidades para a crianças a partir de uma nova ótica. Segundo essas autoras, isto
representa, ainda um marco inovador na produção de conhecimento para a Psicologia
brasileira. E, especificamente, no que tange a brincadeira, este tipo de abordagem – da sua
relação com o contexto – demonstra que a diversidade no brincar apresenta-se adaptada a
cada contexto, sem, necessariamente ser negativa.
Através dessas ideias, portanto, é possível compreender melhor o sentido da discussão
que segue, a partir daqui, sobre as principais influências do contexto percebidas em pesquisas
acerca de brincadeiras e interações sociais infantis em diversos ambientes.
Morais e Otta (2003), em suas observações de brincadeiras entre crianças ubatubanas,
encontraram grande diversidade nas formas de brincar, ou seja, estas crianças apresentaram
um grande elenco de tipos de brincadeiras, tanto em forma quanto em conteúdo. Essas autoras
atribuem à variedade de brincadeiras encontradas a pouca quantidade de brinquedos
estruturados oferecidos às crianças, o que poderia favorecer maior capacidade de imaginação.
Mas, elas indicam também, além disso, que o grande espaço livre disponível para brincar, os
hábitos de brincadeiras fora da escola e as atitudes dos pais em relação ao brincar, constituem
fatores que podem influenciar na maneira como as crianças brincam.
Sob esse aspecto, Morais e Otta (2003), apontam que estas crianças encontram uma
“zona lúdica” (p. 127) ampliada e diferenciada. No sentido utilizado pelas autoras, zona
lúdica representa o espaço no qual ocorre o brincar e que se constitui pelos seguintes
elementos: o espaço físico, propriamente dito, com suas dimensões e conteúdos, o espaço
temporal com o tempo dedicado à brincadeira, o indivíduo com suas experiências, seus
recursos, suas motivações e as pressões e condições sociais que o cercam. Assim, na zona
lúdica podem estar incluídas todas as variáveis que influenciam o brincar das crianças, como
por exemplo, acesso à televisão, disponibilidade de brinquedos, atitudes dos pais e de outros
adultos em relação ao brincar, disponibilidade parceiros (irmãos e amigos), coetâneos ou não,
com quem brincar, representações sociais que das brincadeiras e formas de brincar, bem como
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a visão e expectativa que se tem da criança, do adolescente e do adulto numa determinada
sociedade.
Desta maneira, no estudo sobre as brincadeiras das crianças ubatubanas, a zona lúdica
pode ser compreendida como um fator ao qual se pode atribuir a grande variedade de formas
das crianças brincarem. Por outro lado, outros estudos encontram características peculiares
nas brincadeiras infantis pertinentes à cultura específica de determinadas comunidades, o que
também pode ser associado ao conceito de zona lúdica.
Assim, Seixas (2007) destaca, em seu estudo sobre as brincadeiras na Ilha dos Frades,
o grande número de brincadeiras associadas ao mar e ao contexto de praia (como brincar no
mar com barquinhos de sucata, por exemplo), sugerindo se tratar de um resultado
relativamente esperado. Essa expectativa justificava-se por conta das próprias características
físicas do ambiente, bem como a atividade econômica da região de pesca, entendidas como
aspectos particulares que poderiam impactar nos tipos de brincadeiras desenvolvidos pelas
crianças.
Com esse mesmo sentido, Santos (2005) aponta a grande quantidade de brincadeiras
envolvendo temas relacionados a caminhões/caminhoneiros (uso de caminhões de brinquedo,
por exemplo). Sua pesquisa foi realizada numa cidade do agreste sergipano, na qual a
principal atividade econômica é o transporte de carga pesada. Estas duas pesquisas (Santos,
2005; Seixas, 2007) podem ilustrar, aqui, como o contexto (através do conceito de zona
lúdica) influencia a ocorrência, ou não, de determinadas formas e conteúdos de brincadeiras,
relacionadas aos modos como vivem as comunidades em que estão imersas as crianças. Ou
seja, observa-se, aí, como o mundo adulto se apresenta para as crianças que podem produzir
suas brincadeiras a partir dele.
Mas, vale notar, assim como feito por Gosso (2005), que em suas brincadeiras as
crianças mostram apenas uma pequena parte do mundo adulto, sem, no entanto, reproduzir
uma miniatura da sociedade adulta. Esta autora, ao descrever as brincadeiras das crianças da
tribo indígena Parakanã, sugere que as crianças parecem viver numa cultura à parte dos
adultos, como uma cultura dentro da outra, mas sem que nenhuma esteja alheia à outra.
Quanto às características específicas que influenciam as brincadeiras, ela destaca os reflexos
da liberdade vivida por estas crianças. Por exemplo, uma criança pode usar um arco e flecha,
produzido pelo próprio pai, para abater pequenos animais de forma segura e protegida.
Entretanto, isso não parece incluir uma preocupação dirigida diretamente ao futuro e as
crianças o fazem, de forma natural, compartilhando com os adultos sua cultura.
Retornando ao estudo de Mekideche (2004), também é encontrada uma discussão
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sobre um tipo de espaço para compartilhamento da cultura das crianças com adultos. A autora
explica que a “zanca” (p. 150), representa um espaço intermediário entre o espaço privado e o
público, quer dizer, o espaço exterior, mais ou menos próximo ao domicílio, livre para a
apropriação pelas crianças e vivido em segurança.
Trata-se, portanto, do espaço de rua que é compartilhado com pessoas próximas e
conhecidas. É nesse espaço que as crianças magrebianas convivem entre si, e seus limites são
determinados por idade e sexo. Conforme a autora, a zanca constitui um espaço educativo de
autonomização e socialização da criança. Nesse espaço as crianças adquirem boa parte de sua
aprendizagem sociocognitiva.
Outro fator contextual de influência nas brincadeiras que tem sido investigado em sua
relação mais imediata com os aspectos deste comportamento é o ambiente ou espaço de
brincadeira, em suas características físicas. Conforme a revisão sobre brincadeira e
desenvolvimento infantil realizada por Johnson et al. (1999), as investigações sobre a
influência do ambiente tem se dirigido para investigar as formas através das quais os arranjos
podem estimular ou inibir o aparecimento de certas brincadeiras e interações entre as crianças.
Além disso, esses estudos indicam também como as crianças se engajam em brincadeiras
conforme o tipo de ambiente, se externo ou interno.
Lordelo e Carvalho (2006), em sua pesquisa em creches encontraram resultados
sugerindo que a atividade lúdica nos primeiros anos de vida é sensível às condições
contextuais em que ocorre. Ao mesmo tempo, foi vista uma forte estabilidade, indicando
tratar-se de um fenômeno sob controle do organismo. Nessa pesquisa a influência do ambiente
pôde ser percebida, e as variações ocorreram em função de parceiros sociais e dos recursos
materiais disponíveis.
Entretanto, apesar das diferenças entre os ambientes das creches observadas, os
resultados mostrados por Lordelo e Carvalho (2006) não se apresentaram discrepantes em
todas as categorias de parceria social e brincadeiras observadas. Assim, a expectativa inicial
de que diferenças nos ambientes produziriam diferenças fortes nos padrões de parceria social
e brincadeiras não foi concretizada inteiramente neste estudo. Pois com pequenas diferenças,
as crianças brincaram, de forma mais ou menos independente do ambiente onde estivessem.
O estudo de Meneghini e Campos-de-Carvalho (2003), investigando a relação entre o
arranjo

espacial

e

a

ocorrência

de

quatro

categorias

de

interação

social

(interação,comportamento socialmente dirigido, espectador e atividade individual) entre
crianças de dois e três anos em creche, também encontrou sensibilidade das crianças ao
espaço, mas com diferenças mais marcante quanto às formas de interações infantis. As autoras
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citadas, concluíram que o tipo de arranjo semi-aberto (com presença de áreas circunscritas)
favoreceu maior número de interações entre as crianças, como também mais atividades
individuais que precediam o contato social (observar o outro e comportamentos socialmente
dirigidos).
Para crianças maiores, entre cinco e seis anos de idade, os resultados encontrados por
Sager et al. (2003) também foram mais marcados na relação entre interação e espaço. Esses
autores buscaram verificar se existiam diferenças nas interações das crianças em função da
área de pátios de escola infantil (pátios maiores e menores disponíveis para as crianças) e
observar a associação dos estados interacionais com os tipos de brinquedos e brincadeiras
presentes. Assim, concluíram que o ambiente influencia de maneira importante a interação
entre as crianças.
De forma mais particular, nessa pesquisa, ou autores puderam afirmar que o tamanho
de cada pátio afetou a interação entre as crianças, mas não influenciou no tipo de brincadeira.
No caso da comparação entre o tipo do pátio e a utilização de equipamentos lúdicos,
verificou-se que o tamanho do pátio influencia a utilização dos brinquedos através de tipos de
interações diversas. As hipóteses levantadas a partir destes resultados foram de que: a) a
maior proximidade entre as crianças, como ocorre no caso de pátios pequenos, não significa
maior quantidade de interação; e, b) em ambientes menores, as disputas e conflitos ocorrem
mais, o que faz com que as crianças diminuam a frequência das interações associativas.
Mekideche (2004) também discute como o espaço pode afetar diretamente as
brincadeiras das crianças, ou seja, a relação da criança com o espaço do qual ela dispõe para
realizar sua atividade lúdica. Acerca disso, a autora conclui que as áreas periféricas das
cidades oferecem claramente mais pessoas para observar e mais coisas para coletar, manipular
e transformar do que nas calçadas cimentadas dos centros das cidades. Nos centros, as
crianças, tendo menos possibilidades de atuar sobre os elementos naturais e transformáveis do
ambiente físico, voltam-se para os elementos fixos (mobiliário urbano) ou para os corpos dos
seus pares que servem como suporte para as atividades motoras globais.
Pesquisas desenvolvidas em dois parquinhos infantis públicos na cidade de Salvador
(Bichara et al., 2006) indicaram a centralidade dos equipamentos lúdicos disponíveis e a
influência da conformação física destes locais nas brincadeiras. Por outro lado, foi notado que
a estrutura planejada não impede a expressão da criatividade infantil. Outro estudo, realizado
também em parquinhos infantis (playgrounds) públicos, na cidade de Amsterdam, encontrou
que o número de frequentadores nestes locais reflete a qualidade do espaço, o número de
crianças morando nas proximidades do playground e a disponibilidade de outros espaços de
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brincadeira na mesma vizinhança (Karsten, 2003).
Esse dois estudos apresentam dados sobre um mesmo tipo de espaço (parquinho
infantil público com equipamentos lúdicos). Entretanto, eles apresentam diferenças marcantes
(especialmente no que se refere à localização), o que pode ter implicações importantes desde a
presença, frequência, ou quantidade, de crianças até a forma de interagirem entre si e com o
ambiente. Os parques observados por Karsten (2003) estavam locados em áreas próximas às
suas residências e as crianças se dirigiam até eles e permaneciam sem acompanhantes adultos.
O contrário disso ocorreu nos parques estudados por Bichara et al. (2006), onde as
crianças eram levadas e permaneciam supervisionada por adultos, pois estes parques situamse em grandes avenidas que podem oferecer perigos às crianças, como trânsito intenso de
veículos, por exemplo. Esta presença de acompanhantes adultos e sua possível interferência
são fatores que precisam ser levados em conta, na medida em que podem, de alguma maneira,
regular ou dirigir os comportamentos infantis. Além disso, fatores relativos ao design,
qualidade, tamanho e recursos disponíveis do parque podem também inibir ou facilitar
determinadas formas de brincar e interagir, como também tem sido mostrado por estudos em
outros tipos de ambiente (Bichara et al., 2006; Johnson et al., 1999; Karsten, 2003).
Através da estruturação do espaço para brincar, como tem sido mostrado aqui, é
possível reconhecer, como os adultos percebem a brincadeira e como procuram orientar e
dirigir as atividades lúdicas infantis. Contudo, a despeito das condições ambientais e dos
recursos disponíveis e indiferente ao conceito adulto de local adequado ou bem estruturado
para a brincadeira, a criança brinca e pode ela mesma apropriar-se do espaço e construir seus
próprios significados sobre ele (Rasmussen, 2004). Ela interage, ativamente, com o contexto
e, conforme investigações (Bichara et al., 2006; Marques et al., 2007; Sager et al., 2003), elas
podem adaptar as brincadeiras à qualquer tipo de espaço disponível, entre outras
possibilidades.
Essa discussão aponta, portanto, na mesma direção sugerida por Lordelo e Cavalho
(2006) ao observarem seus resultados sob uma perspectiva aplicada, na medida em que
apontam para uma orientação central da criança, um modo de funcionamento básico – a
brincadeira – e as maneiras como o ambiente circundante pode favorecê-la. Assim, o arranjo
do ambiente na busca pela promoção de espaço suficiente e da possibilidade de escolha de
parceiros parece constituir uma medida simples e, provavelmente, suficiente, para permitir à
criança engajar-se em atividades para as quais ela dispõe dos necessários recursos e
motivação para auto-expressão e criação.
No decorrer deste capítulo, a ideia relativa a contexto de brincadeira foi apresentada
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partindo do conceito amplo de zona lúdica, enfatizando questões de particularidades de cada
cultura, assim como as influências mais imediatas do ambiente físico. Dessa forma, chega-se
a aspectos do contexto dos parquinhos, envolvendo, portanto, outros fatores além de sua
conformação física que podem atuar na dinâmica da brincadeira, em suas interações sociais, e
que precisam, ainda, ser explorados. A partir disso, é possível passar a refletir sobre os modos
de brincar das crianças nos parquinhos públicos, além do sobe e desce nos equipamentos
lúdicos que se pode observar ordinariamente, como se buscou aqui.
A apreciação dos estudos sobre brincadeiras em parquinhos infantis públicos,
apresentados até aqui, pôde, de uma forma geral, despertar questões possivelmente interrelacionadas e que guiaram este trabalho. A primeira delas refere-se ao tipo de acesso que as
crianças têm aos parques, ou seja, se elas dirigem-se a esses locais acompanhadas ou não por
adultos. Assim, é possível perguntar se a localização do parquinho pode em alguma medida
estar, de fato, associada à frequência de crianças e aos tipos de brincadeiras desenvolvidas por
elas, como indica Karsten (2003) sobre parquinhos em Amsterdam.
Além disso, também pode estar associado à localização do parque, o conhecimento ou
a familiaridade entre as crianças presentes nestes locais. Isso pode implicar em maior ou
menor número de interações estabelecidas, variações nos tipos de interações e conteúdo das
brincadeiras, na medida em que a familiaridade, amizade ou conhecimento prévio entre as
crianças facilita a comunicação, o estabelecimento de regra e papéis através dos significados
compartilhados (Aydt & Corsaro, 2003). Sob esse aspecto, particularmente o estudo de
Bichara et al. (2006) suscita questões intrigantes, principalmente por suas características
possivelmente associadas a localização, onde as crianças, em geral, não permanecem por
longos períodos, havendo alta rotatividade de crianças, com grande número delas
desconhecidas entre si.
Assim, outra questão pode ser posta envolvendo familiaridade entre as crianças e os
modos de regulação e estruturação das brincadeiras (Oke te al., 1999; Pontes & Magalhães,
2002) no caso específico dos parquinhos públicos. Quer dizer, é preciso observar como
crianças que não se conhecem previamente aproximam-se socialmente, formam grupos e
regulam suas brincadeiras nestes tipos de espaço. Como tem sido exposto aqui, a alta
ocorrência de brincadeiras em grupo e também suas formas de ocorrência têm sido
encontradas em alguns estudos em ambientes onde as crianças se conhecem previamente, ou
têm relação de amizade (Cerqueira-Santos, 2004; Marques et al., 2007; Santos, 2005; Seixas,
2007). O mesmo poderia acontecer em parquinhos púbicos? Esse, portanto, parece ser um
importante ponto de investigação, já que, de forma geral, mesmo em outros ambientes,
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estudos sobre como estes processos de aproximação e formação de grupo se dão entre
crianças desconhecidas, sobretudo em ambiente natural, não são encontrados.
A questão seguinte é se, e como, a presença dos adultos que acompanham e
supervisionam as crianças nos parquinhos pode interferir na dinâmica das brincadeiras. Sobre
esse aspecto, parece viável pensar que uma das interferências dos adultos é que eles podem
determinar quanto tempo a criança permanecerá no parque. Outra forma dos adultos
interferirem pode ser orientando com quem e como a crianças brinca, podendo, assim, inibir
ou estimular, mais ou menos, algum tipo de brincadeira. Além destas possíveis formas de
influência dos adultos, outras questões podem ser elaboradas também no que concerne à
forma como as crianças se agrupam para brincar, como elas se relacionam com o espaço físico
dos parques e como gênero e faixa etária das crianças interferem neste cenário.
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III – Brincar no Parquinho:
Caminhos para Estudo.

3.1. Brincadeira?
Conceitos Possíveis.

Este trabalho adota o referencial teórico oferecido pelas teorias de base evolucionista
para compreender a brincadeira, como fenômeno de socialização infantil, a partir de suas
funções no desenvolvimento ontogenético. Com isso, é enfatizada também a maneira como os
organismos são afetados pelos fatores referentes ao ambiente, microgeneticamente e no curso
desenvolvimental.
O brincar humano, entretanto, encontra ainda alguns impasses em relação ao seu
estudo e investigação. Além disso, a complexidade envolvida nesse comportamento indica a
multidimensionalidade de um fenômeno que apresenta-se tanto em sua universalidade entre as
sociedades humanas (e em todos os mamíferos), quanto em sua diversidade de formas
sobretudo entre as crianças. Assim, sua investigação esbarra na dificuldade de encontrar
modelos teóricos, sobretudo os explicativos, que abarquem essa característica do fenômeno da
brincadeira. Não obstante, o brincar tem sido amplamente estudado em seus vários aspectos,
adotando diversas perspectivas.
No que se refere à definição do que é a brincadeira, ou comportamento lúdico, ressaltase que os estudos sobre esse fenômeno, através das teorias evolucionistas, tem sido parte de
um desafio, vivido ao longo do século XX (e que ainda permanece assim), no sentido de
explicar a condição humana por meio de tais teorias (Pellegrini et al., 2007). Assim, tal
definição requer cuidado na sua abordagem. Além disso, tipicamente as definições de
brincadeira encontradas são multidimensionais (Boughardt, 2005; Johnson et al., 1999;
Pellegrini & Smith, 1998).
A brincadeira é um comportamento (ou conjunto deles) de fácil reconhecimento por
um observador, ou seja, de forma geral, qualquer pessoa é capaz de dizer, de maneira
confiável, se uma criança está brincando ao observá-la nesta atividade. Por outro lado,
encontram dificuldades para apresentar uma definição operacional para este comportamento
(Yamamoto & Carvalho, 2002).
Devido a sua complexidade, geralmente considera-se que uma definição única para o
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fenômeno da brincadeira não é adequada ou suficiente, o que torna necessária a adoção de
vários critérios associados. Mas um ponto mais comumente concordado sobre seus critérios
de definição é que a brincadeira não apresenta, aparentemente, nenhum propósito imediato. O
que corresponde à criança estar menos preocupada com os ganhos ou respostas de seu
comportamento que com o processo comportamental em si (Boughardt, 2005; Johnson et al.,
1999; Pellegrini & Smith, 1998; Yamamoto & Carvalho, 2002).
A questão sobre quais critérios empregar para definir brincadeira é abordada por
Pellegrini e Smith (1998) ao discutirem suas possíveis formas e funções (ontogenética e
filogeneticamente). Estes autores citam a revisão de literatura de Rubin et al. (1983) sobre
desenvolvimento infantil, na qual são encontradas definições de brincadeira infantil de acordo
com três dimensões mais genéricas: disposições psicológicas, comportamental, e contexto de
suporte (ou precedente) da brincadeira. Eles indicam ainda que etólogos também consideram,
para a definição da brincadeira, um extenso número de dimensões, critérios de indicação
estrutural (comportamental), e conseqüencial (aqueles comportamentos que seguem a
brincadeira).
Outros critérios também referem-se a antecedentes (contextos ou circunstâncias) que
precedem, eliciam ou dão suporte ao brincar, como atmosfera familiar – em termos de
acessórios e pessoas – segurança e amizade, uma intrusão mínima de adultos, além de
ausência de stress, fome e cansaço. De forma similar, Pellegrini e Smith (1998) citam também
a categorização de comportamentos através de relações espaciais usada por Martin e Bateson
(1993). Segundo eles, um comportamento pertence a uma determinada categoria se ele ocorre
em um local específico que oferece suporte para a categorização do comportamento. Por
exemplo, comportamentos ocorridos em um parquinho poderiam ser geralmente considerados
brincadeiras, pois o ambiente do parquinho (com seus equipamentos lúdicos) é estruturado
para a finalidade de brincar.
Brincadeiras podem ser definidas também em termo de suas consequências, ou
comportamentos que a seguem. Esta estratégia é frequentemente usada por etólogos e tem
sido usada na literatura do desenvolvimento infantil para definir dimensões específicas da
brincadeira. Por exemplo, um comportamento é categorizado como brincadeira de luta, e não
como agressivo, se as crianças permanecem brincado juntas depois da conclusão do “ataque”.
Caso ela se separem, o comportamento poderia ser categorizado como agressivo (observandose a função do afastamento das crianças).
Bughardt (2005) também apresenta critérios para definição de um comportamento
como brincadeira e discute a necessidade de aplicação de vários deles. Estes critérios referem-
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se à brincadeira ser um comportamento que não demonstra finalidade imediata; ser
espontânea, intencional, voluntária, prazerosa e auto-reforçadora; envolver padrões de
comportamentos com formas, sequências e alvos modificados, sem ser funcional no ambiente
em que ocorre. Junto a isso, as duas dimensões das brincadeiras, apresentadas acima
(antecedentes e conseqüentes), podem ser utilizáveis de forma complementar para classificar
comportamentos como brincadeira.
Mas vale lembrar, como Bichara et al. (2009), que se deve evitar a dicotomia entre o
lúdico e o não-lúdico. Pois é comum, no cotidiano infantil, a realização de atividades não
consideradas brincadeiras (como estudar, por exemplo) de forma lúdica. Assim como o
contrário é verdadeiro, ou seja, muitas vezes as crianças se engajam em brincadeiras as quais
demonstram encarar de maneira bastante séria, como se implicasse em circunstâncias
funcionais da realidade.
Entre todos os critérios indicados pelos autores citados acima, é possível notar que
sobressaem-se, aproximando-se entre si, três

critérios

que podem

ser tomados

preferencialmente para este trabalho no sentido de identificar os comportamentos lúdicos:
1. Disposições (ou estruturas) comportamentais, ou seja, os próprios comportamentos
apresentados pelas crianças, indicações verbais, faciais (sorrisos, por exemplo) e
motoras (como movimentos estereotipados, como fingir o uso de um objeto
qualquer);
2. As consequências dos comportamentos (como sorrisos após uma brincadeira
turbulenta, como luta corporal);
3. E o contexto de suporte, quer dizer, no caso de observação de brincadeiras em
parquinho, nota-se que os comportamentos acontecem em um ambiente dirigido
para a brincadeira, o que implica dizer que, provavelmente, a maior parte dos
comportamentos podem ser considerados brincadeiras.

3.2. Níveis de Complexidade Social:
Localização Social das Brincadeiras no Parquinho.

As observações apresentadas, ao longo deste trabalho, sobre os diversos fatores que
parecem influenciar os modos de brincar infantil podem indicar a necessidade de
investigações mais específicas sobre eles. Todos os fatores de influência relatados, desde os
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ontogenéticos (sexo e idade) até os fatores referentes ao ambiente físico (objetos,
conformação, localização, acesso, presença de adultos, entre outros elementos) guardam
relação com os aspectos que, de maneira mais ampla, são tratados por Hinde (1992) como
Níveis de Complexidade Social (Figura 5). O autor procura trazer contribuições da
abordagem etológica para o desenvolvimento infantil e aponta como questão importante o
modo como uma relação (entre determinados Níveis de Complexidade Social) afeta outra
relação.

Sociedade

Grupo

Relação
Estrutura sóciocultural

Ambiente físico
Interação

Comportamento do
indivíduo

Fatores fisiológicos
Figura 5: Relações dialéticas entre níveis de complexidade social (Hinde, 1992).

Na medida em que a brincadeira, como tem sido mostrada, representa essencialmente
um fenômeno social e que se busca analisá-la, principalmente, em termos de suas interações
(ou contatos sociais) faz-se necessário, portanto, compreendê-la dentro de um modelo que
leve em consideração os aspectos que participam de sua dinâmica e como estes aspectos
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podem se relacionar. Neste sentido, Hinde (1992), resumindo ideias de vários autores sobre o
desenvolvimento infantil, ressalta que o desenvolvimento da criança só pode ser
completamente compreendido quando a criança é vista como um membro ativo da rede de
relacionamentos; que o comportamento da criança é afetado pela situação social; que mesmo
as operações cognitivas usadas por um indivíduo para resolução de problemas podem variar
com o contexto social; e que aspectos do desenvolvimento cognitivo e social dependem dos
relacionamentos precoces.
Com isso, este autor esquematiza as relações entre os níveis de complexidade social.
Embora não seja possível, dentro deste trabalho, considerar amplamente todos os aspectos que
possam estar, de alguma maneira, intrincados ao fenômeno da brincadeira, esta
esquematização mostra-se fundamental para localizar em que nível se pretende compreender
brincadeira e seu fatores de influência. Além disso, explicita-se, ainda, o reconhecimento da
amplitude do fenômeno social. Assim, na Figura 5 encontram-se os níveis de complexidade
social proposto por Hinde (1992) e o modo como eles se relacionam, ressaltando que cada
nível deve ser entendido como um processo em criação contínua.
A distinção entre os níveis de complexidade social inclui desde os indivíduos com
suas interações (eventos de duração relativamente curta), relações, que envolvem sequências
de interações entre dois indivíduos (sendo assim, cada interação é afetada pela experiência
passada e por expectativas futuras), e ainda grupos e sociedades. Além disso, cada nível
influencia e é influenciado pelo sistema de ideias, valores, mitos, instituições, entre outros
correntes na estrutura sócio-cultural, assim como pelo ambiente físico.
É importante notar que cada um destes níveis de complexidade social tem algumas
propriedades sem relevância para o nível precedente e que cada um mantém relações
dialéticas com o outro. Por exemplo, as relações diferem em: se elas consistem de um ou mais
tipos de interações (nível precedente), o que é uma propriedade irrelevante para os tipos de
interações particulares. Por outro lado, a natureza da relação afeta (e é afetada por) tanto as
interações das quais é constituída como o grupo na qual está imersa. Aí está o caráter de
processo dialético contínuo dos níveis de complexidade social.
É, portanto, dentro do esquema apresentado, o nível das interações nas brincadeiras –
enquanto eventos de duração relativamente curta – e sua relação com fatores do ambiente
físico e da estrutura sócio-cultural, que amplamente podem ser considerados como fatores de
contexto, que se busca abordar aqui. Assim, parece pertinente, a partir dessa discussão, situar
uma compreensão do fenômeno brincadeira através desta abordagem de níveis sociais. Com
isso, torna-se possível considerar a identificação de como alguns fatores se relacionam com o
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brincar.
A brincadeira, como fenômeno social influenciado por fatores em diversos níveis –
aspectos culturais, educacionais e relacionados aos contextos específicos onde as crianças
brincam, além de motivações pessoais e sociais (Bichara et al., 2009), assim como fatores
presentes na zona lúdica (Morais & Otta, 2003) – parece encontrar neste modelo uma forma
para situar seus muitos aspectos. Ou seja, assim parece possível não só identificar os fatores
de influência, como também localizá-los dentro dos níveis para analisar suas relações. Além
disso, pode demonstrar-se que, a despeito dos recortes necessários para o desenvolvimento
desta pesquisa, para investigar determinadas relações e contextos específicos reconhece-se a
participação dos outros níveis na dinâmica do fenômeno, ainda que não possam ser tratados
conjuntamente.
Assim, a partir da literatura discutida anteriormente e tendo por base, principalmente,
os estudos citados sobre parquinhos (Bichara et al., 2006; Johnson et al., 1999; Karsten, 2003)
e, ainda, do contato através da experiência pessoal no trabalho de observação e registro neste
tipo de ambiente, destacam-se, portanto, alguns aspectos importantes para as investigações
das brincadeiras em parquinhos públicos:
Fatores ontogenéticos: sexo e idade;
Fatores relacionados à localização: forma de acesso, presença e interferência de
adultos, familiaridade entre as crianças;
Fatores referentes ao design: tamanho do parque, quantidade, qualidade e tipos de
equipamentos e recursos disponíveis.
Todos esses fatores mostram-se de forma específica associados a este tipo de ambiente
e podem, portanto, em alguma medida, influenciar diretamente nas brincadeiras e interações
infantis que nele ocorrerem. Cabe, portanto, investigá-los. Não obstante, em mais
investigações neste tipo de ambiente pode tornar-se possível a exploração de outros aspectos
ainda não abordados.
Para este estudo, então, vale associar esses fatores de influência na brincadeira com o
esquema descrito anteriormente, proposto por Hinde (1992), indicando, não só, que
dimensões podem afetar-se mutuamente, como também onde cada dimensão está localizada
nos níveis de complexidade social. Isto se mostra significante, na medida em que busca-se
investigar particularmente as interações sociais nas brincadeiras infantis e sua relação com o
contexto dos parquinhos públicos. A Figura 6 procura ilustrar esta associação através das duas
dimensões fundamentais para esta investigação, bem como os fatores que nelas se inserem.
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Brincadeiras

Contexto do parque

-formas de contatos sociais
-tipos de brincadeira
-idade e gênero

-presença de acompanhantes
adultos
-disponibilidade de parceiros
-familiaridade entre as crianças
-design do parque

Figura 6: Dimensões de investigação e fatores de influência.

Os fatores mostrados na Figura 6 referem-se, assim, a fatores importantes que têm sido
considerados para este trabalho, pois eles compõem questões norteadoras e que puderam ser
elaboradas a respeito de como ocorrem as brincadeiras nos parquinhos públicos. Assim, na
dimensão das brincadeiras estão presentes as formas de contato social e tipos de brincadeiras,
além das relações que são pertinentes às variáveis ontogenéticas, idade e gênero.
Dentro da dimensão do contexto do parque são considerados os fatores que estão
associados ao tipo de ambiente e que têm sido apontados como possíveis influências no
comportamento infantil. Assim, a referência ao contexto é entendida em seu aspecto mais
amplo, sendo que os fatores em destaque, aqui, são a presença de acompanhantes adultos,
quantidade de crianças (parceiros) disponíveis, o conhecimento prévio entre as crianças
presentes (se as crianças já se conhecem ou não) e o design do parque (tamanho, quantidade e
qualidade de recursos disponíveis).
Em síntese, o conjunto de considerações aqui apresentado tomam para a discussão o
referencial teórico oferecidos pelas perspectivas evolucionistas que entendem o homem
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dentro de uma cadeia de evolução filogenética. Assim, procura-se investigar a brincadeira
levando em conta aspectos de suas funções no ser humano, especialmente no que se refere a
seus aspectos sociais implicados no desenvolvimento infantil. Neste cenário a relação com o
contexto, em termo de ambiente físico e fatores a ele associados, emerge como ponto
importante, na medida em que tem sido observada sua influência no comportamento das
crianças.

3.3. Problema de Pesquisa.

Em termos de contexto de desenvolvimento, os parquinhos públicos podem ser
tomados como ambientes particulares que podem ter implicações importantes na socialização
infantil. Isso se torna relevante, principalmente, na medida em que tem sido um dos
equipamentos urbanos destinado a proporcionar experiências sociais e lúdicas às crianças que
encontraram restringidas suas possibilidades de locais e parceiros para brincar no dia a dia.
Por outro lado, pode ser esperada certa influência de alguns fatores nas brincadeiras das
crianças que acontecem nestes espaços, seja como facilitadores, mediadores ou inibidores de
determinadas formas de brincar.
Nas buscas por literatura específicas, poucos estudos têm sido encontrados sobre este
tipo de ambiente, especialmente, sob a perspectiva de como ocorrem, em ambiente natural, as
brincadeiras em sua livre organização por parte das crianças. Entende-se, portanto, a
necessidade de investigação do contexto peculiar oferecido pelos parquinhos públicos às
crianças através da forma como elas estabelecem e desenvolvem suas brincadeiras neste tipo
de local. No mais, a ausência de descrições e conhecimentos sobre este tópico impulsiona a
exploração de muitas questões, como tem sido mostrado no decorrer deste trabalho.
Entretanto, as discussões traçadas, até este momento, auxiliaram também a recolher
algumas indicações acerca de alguns fatores a serem explorados na sua influência sobre as
brincadeiras em parquinhos públicos. Assim, para fins de delimitação deste trabalho, entendese como características particulares do contexto e que podem influenciar as brincadeiras, o
design do parquinho, a familiaridade entre as crianças e a presença e supervisão de
acompanhantes adultos.
Com isto, estabeleceu-se o seguinte problema de pesquisa:
Como interagem nas brincadeiras, as crianças presentes num parquinho público da
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cidade de Salvador-Ba e como seus modos de brincar podem ser influenciados por
características particulares deste contexto?

3.4. Objetivos.

Como meio para alcançar as possíveis respostas ao problema de pesquisa acima
disposto, foi seguido o Objetivo Geral:
Descrever como as crianças interagiram em suas brincadeiras e como isso pôde ser
influenciado por algumas características particulares do contexto do parquinho público.
A execução deste objetivo geral, portanto, foi realizada através dos Objetivos
Específicos, abaixo:
a. Descrever o modo como as crianças brincaram e usaram os brinquedos e espaço
disponíveis;
b. Identificar e descrever a dinâmica dos contatos sociais estabelecidos pelas
crianças nas brincadeiras;
c. Avaliar a relação entre a familiaridade entre as crianças, a presença de adultos e
a dinâmica dos contatos sociais;
d. Identificar e descrever possíveis diferenças de gênero e faixa etária nas
brincadeiras.

3.5. Delineamento e Fundamentos Metodológicos.

Este é um estudo de natureza descritiva que procurou, através da observação direta do
comportamento em ambiente natural (observação do tipo etológica), caracterizar brincadeiras
infantis no contexto particular do parque público, tendo como ênfase as interações sociais e as
influências contextuais no fenômeno. Com isso, buscou-se ter acesso à espontaneidade e
fidedignidade dadas pelos atores sociais, em seus contextos e espaços reais de atuação. Ou
como dito por Dallos (2006), o método observacional, de uma maneira geral, pode revelar o
quê as pessoas fazem, como elas fazem e como isto é influenciado (e também influencia) pelo
cenário social dentro do qual suas ações se localizam. Portanto, considerando o tipo de
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questão de pesquisa, disposta acima, a utilização desse método mostrou-se pertinente como
forma de alcançar os objetivos deste trabalho e avançar na busca de caminhos para o estudo
de fenômenos que, ainda, representam um desafio metodológico (Carvalho, Branco, Pedrosa
& Gil, 2002).
Nesse sentido, a pesquisa observacional tem uma longa história na psicologia e além
disso, tem crescido o interesse e a utilização de estratégias observacionais, não apenas
direcionada à coleta de dados, como também para avaliação psicológica, construção e uso de
instrumentos de medidas comportamentais. Assim, a observação do comportamento,
especialmente no campo da psicologia, é empregada na busca de melhor compreensão do seu
objeto de estudo sob diversas abordagens teóricas – etologia e ecologia, por exemplo
(Breakwell, Hammond, Fife-Schaw & Smith, 2006; Dessen & Borges, 1998).
Conforme Dessen e Borges (1998), as estratégias observacionais têm sua importância
relacionada, principalmente, à possibilidade de gerarem, ao observador, novas hipóteses ou
questões de investigação; responder questões específicas de pesquisa; avaliar repertórios
comportamentais e resultados de intervenções; obter um quadro mais próximo da realidade
que quando os dados sobre comportamentos são obtidos através de instrumentos de autorelato, por exemplo. Sendo que, para o cumprimento das possibilidades vislumbradas pela
observação, as decisões relacionadas ao uso deste método envolvem questões sobre onde,
como, qual comportamento, quais aspectos e por quanto tempo serão observados. Isso
implica, ainda, a determinação de unidades e sistemas de comportamentos a serem registrados
e como se dará a organização e análise dos registros (Dessen & Murta, 1997).
Dessa forma, ainda que as questões motivadoras deste projeto tenham sido
provenientes de estudos anteriores realizados no mesmo ambiente, trata-se, de uma
investigação exploratória, onde se buscou a descrição de fatores relacionados ao contexto que
pudessem indicar alguma influência sobre o fenômeno observado, mas não explorados
anteriormente. Para tanto, foi tomado como unidade de análise o episódio de brincadeira,
através do qual tentou-se abarcar de forma mais global as características das brincadeiras,
suas relações em contatos sociais, bem como procurou-se tornar possível um maior
aprofundamento na análise da existência e do papel dos aspectos que pudessem interferir na
maneira como elas ocorreram. E, com esse mesmo intuito, diante dos objetivos apresentados,
empregou-se uma abordagem qualitativa para desenvolvimento da pesquisa e que será
pormenorizada ao longo do trabalho.
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3.6. O Parquinho:
Contexto Divertido.

“Sagrado para os adeptos do Candomblé, que fazem oferendas aos orixás em suas
águas, e espaço de lazer preferido dos moradores de Salvador, o dique do Tororó, na avenida
Vasco da Gama, é considerado um dos mananciais naturais mais importantes da cidade.
Tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o dique possui 110 mil metros
quadrados de espelho d´água e uma área de 25 mil metros quadrados no entorno, onde estão
distribuídos equipamentos de lazer para todas as idades. Em 1998, ele foi totalmente
recuperado e revitalizado, tornando-se também um dos cartões postais da capital baiana. No
dique fica um dos principais pontos de pesca de lazer de Salvador. No lago são oferecidas
outras opções de diversão como raia para a prática de remo, passeios de pedalinho e caiaque
e a tradicional travessia de barco de uma margem para a outra. A travessia em embarcações
estilizadas era uma das maneiras da população da cidade se deslocar antes de existirem as
avenidas de vale. Atualmente, os barcos de madeira são uma das atrações turísticas do dique.
Além do lazer dentro d´água, no entorno do dique do Tororó existem diversas opções como
parques infantis, pista de cooper e equipamentos de ginástica. Bebedouros, sanitários, dois
restaurantes e quiosques para venda de doces, sorvetes, acarajé, água de coco e revistas
completam a infra-estrutura do local. No dique acontecem também eventos culturais (...).
Para homenagear o local, considerado um santuário, o artista plástico Tati Moreno fez
diversas esculturas de orixás. Oito delas estão dentro d´água (...). O dique do Tororó foi
sendo gradativamente aterrado a partir dos anos 40 do século XX, quando começaram a ser
abertas as primeiras avenidas de vale de Salvador (Vasco da Gama, Castelo Branco e Vale
dos Barris). Nessa época também foi construído o estádio Otávio Mangabeira, mais
conhecido como Estádio da Fonte Nova. Ele ocupou uma das áreas que antigamente eram
inundadas pelas águas do dique.”1
Essa descrição, retirada do site oficial sobre turismo do Governo do Estado da Bahia,
demonstra bem a grandiosidade e importância do Parque Metropolitano do Dique do Tororó
para a cidade de Salvador. É nesta área que está localizado o parquinho escolhido como
contexto para a coleta de dados deste estudo, como pode ser visto na Figura 7.
1

http://www.saltur.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=4037&Nivel=0002000500100005&IdModelo=0
(Acessado em julho/2009).
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Figura 7: Vista Aérea Geral do Parque Metropolitano do Dique do Tororó, com Detalhamento do Local do
Parquinho.2

Na Figura 7, pode ser visualizada a maior parte do Parque Metropolitano do Dique do
Tororó e, também, encontra-se indicado e detalhado local do parquinho aonde aconteceram as
observações. Desta forma, no Dique do Tororó, guardadas suas particularidades, podem ser
encontradas características comuns aos grandes parques desta cidade (como o Parque
Metropolitano de Pituaçu e Parque Costa Azul, por exemplo) que são locais amplamente
frequentados pela população em geral, além de possuírem recursos de lazer semelhantes.
A escolha desse tipo de parque foi feita por acreditar-se, a partir de experiência
anterior, que locais como este representam ambientes, como tem sido exposto, até aqui, com
características próprias no que se refere às atividades lúdicas infantis. Por conta disso, e como
será mostrado ao longo deste trabalho, esperava-se que neste tipo de local, fosse possível
2

Montagem de fotos retiradas dos sites:
http://www.saltur.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=4037&Nivel=0002000500100005&IdModelo=0
e http://www.conder.ba.gov.br/informs/index.asp (Acessados em julho/2009).
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encontrar um grande número de crianças brincando, com alta rotatividade de sujeitos e com
muitas crianças sem, e com, conhecimento prévio, ou familiaridade, entre si.

Figura 8: Vista do Parquinho Mostrando os Módulos de Brinquedos AP3, AP2 e AP1, respectivamente.
(Foto: Reginalice Marques)

Na Figura 8, estão apresentados os três módulos de brinquedos. Assim, trata-se de uma
área posta sobre um piso recoberto por areia que mede, aproximadamente, 40 metros
quadrados. É aí que estão colocados, lado a lado, os três módulos de brinquedos infantis, que
neste trabalho são chamados de AP1, AP2 e AP3 (que serão detalhados em seguida). Todo
este espaço fica a beira da lagoa e é protegido por um guarda-corpo. Do outro lado, localiza-
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se uma calçada, onde passam muitas pessoas caminhando ou praticando cooper. Conseguinte
a esta calçada encontram-se bancos que rodeiam o parquinho e áreas gramadas.
Os módulos de brinquedos possuem estruturas de plástico e metal coloridos, com
escorregadores, escadas, mastro e peças móveis. AP1, AP2 e AP3 possuem características
diferentes e parecem obedecer a certa ordem de complexidade e variedade de recursos, como
mostrado nas Figura 9, Figura 10 e Figura 11, abaixo.

Figura 9: Vista do AP1. (Foto: Reginalice Marques)

54

Figura 10: Vista do AP2. (Foto: Reginalice Marques)

Figura 11: Vista do AP3. (Foto: Reginalice Marques)
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Assim, o AP1 representa o módulo mais complexo, com mais variação de brinquedos
e plataformas mais altas. Na Figura 9, entretanto, não aparece um brinquedo que foi muito
utilizado pelas crianças durante as observações: o escorregador circular. Isto porque algumas
fotos do parquinho foram feitas após o período de coleta de dados e o brinquedo havia sido
retirado, tendo sido colocada uma proteção em madeira. O detalhe do escorregador circular
será mostrado em figura mais adiante.
Já na Figura 10, está o AP2, módulo de características intermediárias e com
plataformas um pouco mais baixas que as do AP1. E, na Figura 11 aparece o AP3 que é o
módulo mais simples e protegido, todo em plástico, com brinquedos mais baixos e bordas
mais arredondadas. Outros detalhes dos brinquedos de cada módulo serão mostrados ao longo
do trabalho para ilustrar melhor a descrição de algumas brincadeiras.
Além de o Dique do Tororó parecer possuir similaridades às principais áreas públicas
de lazer da cidade, também, algumas características peculiares foram importantes para
justificar a escolha deste parquinho. Dessa maneira, foram considerados os aspectos de tratarse de uma a área delimitada que facilitou a visualização dos eventos ocorridos nela. E, da
mesma forma, por possibilitar a visualização e proximidade (do observador) de toda a área,
viabilizando a melhor observação da movimentação, atividades, e até o acesso a várias
verbalizações e vocalizações das crianças. É importante ressaltar, também, que as bases para
justificar estas e outras escolhas feitas desde o projeto desta pesquisa foram fruto dos
trabalhos realizados em iniciação científica em ambientes de parques públicos, incluindo o
parquinho do Dique (Bichara et al., 2006).

3.7. Espontaneidade dos Brincantes:
Considerações Éticas.

Nesta pesquisa, conforme seu delineamento metodológico, são procuradas,
principalmente, as forma espontâneas das crianças nos seus contatos sociais enquanto brincam
no parquinho. Esta é, na verdade, uma busca própria dos estudos baseados em observação
direta do comportamento em ambiente natural: espontaneidade e fidedignidade conferida às
atuações dos indivíduos em seus contextos reais. Para tentar preservar e captar o modo
espontâneo de brincar das crianças no parquinho e evitar uma possível artificialização do
comportamento (de adultos e crianças), optou-se, portanto, pela não informação dos
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participantes quanto a coleta de dados.
A técnica utilizada para a coleta de dados, como ainda será detalhado, foi o registro
cursivo de sujeito focal. Não obstante o trabalho com sujeitos focais, os participantes não
foram identificados nas descrições dos eventos, pois as análises centram-se nos episódios de
brincadeiras, e não nos participantes.
Com isso, embora não tenha havido comunicação aos participantes, nem solicitação de
nenhum tipo de autorização ou consentimento, este trabalho não implica em nenhuma forma
de risco de violação da privacidade dos indivíduos envolvidos nem de qualquer tipo de
constrangimento, como prevê o princípio ético para este tipo de pesquisa. Assim,a resolução
016/2000 do Conselho Federal de Psicologia [CFP], de 20 de dezembro de 2000, em seu
Artigo 6º, rege que o psicólogo pesquisador poderá estar desobrigado do consentimento
informado em situações que envolvem observações naturalísticas em ambientes público (...)
em que não há risco de violar a privacidade dos indivíduos envolvidos nem de causar a eles
ou aos grupos e comunidades aos quais pertencem, qualquer tipo de constrangimento. Não
obstante, o projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Instituto de Psicologia da Universidade Federal
da Bahia – FFCH/ UFBA. Uma cópia da declaração emitida pelo referido comitê encontra-se
no Anexo A.

3.8. Desenvolvimento da Pesquisa.

3.8.1. Instrumento e Sessões de Coleta de Dados.

Como instrumento de coleta de dados, empregou-se a técnica de registro cursivo de
sujeito focal. Através dessa técnica, registrou-se manualmente os comportamentos das
crianças, seus contatos, ou intercâmbios, sociais com outras crianças, as interferências dos
acompanhantes adultos e relações entre os sujeitos (se demonstram conhecerem-se
previamente ou não). O registro cursivo é uma das técnicas frequentemente utilizada em
pesquisas observacionais que enfocam interações sociais, tipos de comunicação entre crianças
na brincadeira e em outras situações naturais, por exemplo. De acordo com Dessen e Borges
(1998), os registros cursivos revelam-se úteis tanto para o levantamento inicial do repertório
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comportamental do sujeito e para a descrição das circunstâncias ambientais nas quais os
comportamentos aconteceram, quanto como técnica principal de coleta de dados, como usada
neste estudo.
Assim, a coleta foi realizada em seis dias de sessões de observação, entre os meses de
setembro/2008 e março/2009, sendo esta uma opção baseada na disponibilidade do
observador aliada ao conhecimento de horários, comumente, de grande frequência de crianças
no parque, como percebido em visitas anteriores ao período de coleta dados. Estes horários
foram aos finais de semana: sábados, por volta das 17 horas, e domingos, por volta das 10
horas.
Em cada dia de sessões, o tempo aproximado foi de uma hora e, como esperado,
mostrou-se suficiente para a observação em ambiente natural, especialmente nesse tipo de
local, onde estudos mostram a possibilidade de observação de um grande número de eventos
de brincadeira nesse período (Bichara et al., 2006). Além disto, o tempo das sessões de
observação

também

demonstrou-se

adequado

em

relação

à

condição

do

pesquisador/observador, pois um tempo excessivo poderia levar ao cansaço e dificuldade de
dirigir a atenção e registrar os dados com qualidade, já que o processo de registro é realizado
manualmente.

3.8.2. Participantes:
Critérios para Escolha e Forma de Registro.

Participaram deste estudo as crianças, e também seus acompanhantes adultos,
presentes no parquinho descrito como contexto para coleta de dados. Não houve faixa etária
determinada para que uma criança fosse participante da pesquisa. As idades, na verdade, não
puderam ser rigorosamente definidas por conta do caráter observacional do estudo. Portanto,
todas as idades relatadas, no decorrer das descrições, representam inferências do observador,
sendo possível, apenas, conhecer a faixa etária, das crianças vistas, de forma aproximada.
Quanto à seleção dos participantes ou crianças-foco (sujeito focal do registro), não
foram utilizados critérios que determinassem perfis específicos. Para ser tomada como
criança-foco, bastava que a criança fosse capaz de utilizar o parquinho com certa autonomia
(quer dizer, pudesse brincar sem auxilio de adulto, ainda que estes pudessem interferir em
diversos momentos). E, além disto, que a criança, junto com seu(s) acompanhante(s),
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estivesse chegando ao parquinho no momento em que o observador estivesse disponível para
iniciar o registro da sessão. Isso porque, o momento de chegada da criança (tomada como
sujeito focal no registro) ao parquinho foi a maneira pela qual se reconhecia quais crianças
tinham conhecimento prévio e era possível caracterizar o grupo (de crianças e adultos) ao qual
esta criança pertencia.
Embora esta pareça uma tarefa difícil para uma pesquisa observacional, através de
observações piloto, assim como das pesquisas anteriores e do próprio andamento da coleta de
dados desta pesquisa, verificou-se a viabilidade de considerar o momento de chegada das
crianças ao parquinho como forma para estabelecer a diferença entre crianças que já se
conheciam anteriormente ou não. Desta forma, o início da sessão de observação para uma
determinada criança-foco foi demarcada no momento de sua chegada ao parque.
Nesses momentos, portanto, foi identificado se a criança chegava com ou sem a
companhia de outras crianças e quem eram seus acompanhantes adultos. Assim, identificar se
a criança chegava junto com outras crianças ou não, foi o indicador para o conhecimento
prévio entre os participantes. Ou seja, ao iniciar uma sessão com uma criança-foco que
chegava ao parque com um grupo de crianças, na companhia dos mesmos acompanhantes
adultos, era possível supor que este grupo de crianças possuía algum conhecimento prévio, ou
familiaridade entre si. E, assim, foi considerado para a organização e análise dos dados.
Parece importante ressaltar que ao longo das observações esta maneira de identificar
familiaridade entre os participantes confirmou-se viável e adequada. E, isso pode ser
percebido nos registros, entre outras formas, nas maneiras das crianças chamarem-se umas às
outras: crianças conhecidas tratam-se diretamente por seus nomes, enquanto que crianças que
não se conheciam chamavam-se como “coisinho” ou “menino”, por exemplo.
Portanto, a partir da chegada do grupo ao qual cada criança-foco pertencia era
realizada uma descrição, tanto da criança-foco quanto do grupo, na folha de registro. Este
procedimento esta exemplificado no registro feito para a sessão de uma criança-foco,
mostrado abaixo:
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CRIANÇA-FOCO

SESSÃO DE OBSERVAÇÃO
0501
SEXO FEMININO IDADE APARENTE 6 ANOS

ACOMPANHANTES ADULTOS
CRIANÇAS

SIM

A MENINA DE VESTIDO ESTÁ ACOMPANHADA POR OUTRA
MENINA DE APROXIMADAMENTE 4 ANOS E POR UMA
MULHER.

DESCRIÇÃO DO
GRUPO
HORA INÍCIO

SIM

16:50

MIN 1

A MENINA CORRE PARA O AP1 E DESCE O ESCORREGADOR
CIRCULAR / SEGUE ANDANDO COM A OUTRA MENINA E COM A
ACOMPANHANTE / VÃO EMBORA.

OBS:

A MENINA MENOR NÃO ENTRA NO PARQUE.

O exemplo apresenta, pois, todos os campos usados para realizar a descrição da
criança-foco nos registros. Nele também são descritos a composição do grupo que chega com
a criança-foco e os comportamentos dos participantes minuto a minuto da sessão. No decorrer
de cada minuto do registro, a notação “/” representa ações sequenciadas).
No caso do exemplo acima, o código da criança-foco é 0501, indicando que trata-se do
quinto dia de sessões de observação (0501) e da primeira criança neste dia (0501). Além disto,
nota-se que esta criança-foco permaneceu no parquinho apenas durante o primeiro minuto da
sessão.
Nesta mesma forma foi empregado para o registro de todas as crianças-foco, tendo
como tempo máximo de 20 minutos (minuto a minuto) para o registro. Para complementar as
informações sobre o contexto, foram realizadas também descrições gerais sobre o ambiente
em cada dia de observação para registrar informações como a quantidade de crianças no
parquinho, condição dos brinquedos, eventos esportivos, etc. O modelo completo da Folha de
Registro encontra-se apresentado no Apêndice A.
O tempo máximo de 20 minutos de registro para cada criança-foco foi adotado para a
coleta de dados como período viável para observar várias possibilidades de brincadeiras,
desde possíveis explorações do ambiente até eventos mais elaborados, além de aproximações
e formações de grupos entre crianças que não se conheçam previamente. Esta escolha baseouse, principalmente, na experiência (e discussões em grupo de pesquisa) em trabalhos de
observação de brincadeiras em diversos ambientes (Bichara et al, 2006; Marques et al, 2007).
Assim, o procedimento desenrolava-se da seguinte forma:
1. O observador chegava ao parquinho e acomodava-se em um ponto que
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permitisse boas possibilidades de visualização e escuta dos presentes no
parque, assim como permitisse discrição para evitar artificialização dos
comportamentos ou incomodo aos observados. Durante este período eram
registrados aspectos gerais sobre o ambiente;
2. Era aguardado até que fosse observada uma criança (com seus possíveis
acompanhantes) dirigindo-se ao parquinho, que seria tomada como criançafoco. Neste momento, era realizado o registro da descrição do grupo, da
criança-foco e das crianças e adultos que chegaram com ela;
3. A partir daí passava-se a registrar todos os comportamentos da criançafoco, minuto a minuto, até completar 20 minutos de registro, ou até que ela
fosse embora do parquinho (antes de 20 minutos);
4. Encerrado o registro de uma criança-foco, o observador permanecia
desocupado até que outra criança fosse observada chegando ao parquinho.
Então o procedimento de registro era iniciado novamente, para a próxima
criança-foco.
Desta forma, portanto, não era possível controlar o tempo durante o qual ocorreria o
registro, no caso de a criança-foco ir embora antes de completar 20 minutos. Por isso todas as
crianças-foco foram consideradas independente do tempo de permanência. Além disso, como
foi possível observar (e será mostrado adiante), que apresentar ou não comportamentos
lúdicos não parece depender do tempo que as crianças passam no parquinho.

3.8.3. Recorte dos Registros e Codificações.

A partir dos dados coletados com o registro cursivo, foram elaborados recortes que
proporcionaram a organização e análises desenvolvidas aqui. Estes recortes foram, portanto,
executados em dois níveis: os Episódios de Brincadeira (EB) e os Momentos Interacionais na
Brincadeira (MIB). O primeiro nível representa a unidade de análise, citada anteriormente,
utilizada para este estudo que são os Episódios de Brincadeiras (EB).
Os dois níveis de recorte foram realizados seguindo a maneira semelhante ao formato
descrito por Pedrosa e Carvalho (2005). Assim, tem-se tanto os EB quanto os Momentos
Internos nas Brincadeiras (MIB), que são recorte internos feitos a partir dos EB. Os MIB
representam, desta forma, o segundo nível de recorte dos registros. Neste sentido, os critérios
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e procedimentos para os dois níveis de recortes serão detalhados adiante. Por enquanto, serão
explicados os procedimentos utilizados para organizar os EB, os MIB (que estão
integralmente apresentados no Apêndice B) e codificar os participantes.
Os códigos para os participantes foram elaborados após os recortes dos EB, assim
apenas os participantes registrados durante os episódios foram codificados e não todos os
participantes registrados nas observações. Esta codificação dos participantes de cada EB, teve
a finalidade de indicar as principais características dos participantes para que elas pudessem
ser, mais facilmente, analisadas dentro dos EB. Os procedimentos para isto constam a seguir.
As crianças participantes de cada episódio, estas foram identificadas conforme um
código que significa, a criança (uma letra), sua idade (inferida, em anos), seu gênero (“m”
para masculino e “f” para feminino) e a que grupo pertence a criança (um número): a7f1, por
exemplo, está indicando que a criança “a” aparenta sete (“7”) anos de idade, é do sexo
feminino (“f”) e está com o grupo “1”. De forma semelhante foi feito para identificar os
adultos: ad1, por exemplo, significando que trata-se de um adulto que acompanha a(s)
criança(s) do grupo “1”. Os outros símbolos, “(=)”, “(#)” e “(@)”, referem-se às categorias
usadas para a classificação dos Momentos Interacionais nas Brincadeiras que serão descritos e
discutidos em capítulo posterior. A descrição do trecho dos minutos três, quatro e cinco do EB
03 – uma brincadeira nos brinquedos do parque, com duração total de sete minutos – posta
abaixo, ilustra este tipo de organização:

Exemplo dos minutos três, quatro e cinco do EB 03.
min 3

a7m1 fica sentado na parede do AP3 / ele pula para o chão (aproximadamente
1,5m de altura) / ele corre para o AP2, vai para o mastro e sobe (=) / (#) ele sentase no escorregador duplo e fala com b7m2 que está subindo o escorregador duplo
"Quer brincar?... Quer brincar?"

min 4

a7m1, b7m2 e c7m2 falam uns com os outros enquanto sobem e descem o
escorregador duplo do AP2 (#) / (@) ad2 chama b7m2 e c7m2 para irem embora.

min 5

a7m1 vai para o banco aonde está ad1 (@) / (=) ele vai para o AP1 e sobe a
escada / ele sobe na parede do AP1 / ele desce o escorregador duplo do AP1 / ele
vai para o AP2 e sobe o mastro / ele desce o escorregador duplo. (=)

Neste exemplo, observamos, pois, que estão sublinhados os códigos elaborados para
três meninos, a7m1, b7m2 e c7m2, todos aparentando sete anos. Também estão em destaque,
sublinhado, os códigos para dois adultos, ad1 e ad2. Assim, encontram-se no, trecho acima,
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dois grupos de participantes identificados: um formado por a7m1 e ad1 e, outro grupo, b7m2,
c7m2 e ad2.
Em alguns casos, entretanto, algumas características dos participantes não puderam ser
captadas nos registros. Quando isso ocorreu os códigos foram elaborados de forma
incompleta, constando somente as informações registradas: dm e g8f, por exemplo,
representando um menino (sem idade ou grupo identificados) e uma menina de oito anos (sem
identificação do seu grupo). Os códigos apresentados de forma incompleta deveram-se a
dificuldade de identificação dos participantes dos episódios durante o registro das sessões,
especialmente, por conta de fatores como o grande número de crianças ou grande
movimentação delas, por exemplo. Esta é uma das deficiências percebidas no próprio método
de coleta de dados, pois o observador, ao dirigir sua atenção a uma criança-foco, consegue
apenas captar, mais completamente, os comportamentos dos sujeitos próximos a esta criança.
Além disto, na observação dos EB, podem ser notados códigos iguais para vários
participantes em EB diferente. Isso não significa que eles representem o mesmo participante
em vários EB. Na verdade, os códigos não estão vinculados à quantidade de crianças vista
durante a pesquisa, pois cada EB tiveram seus participantes codificados de forma
independente. Portanto, a repetição dos códigos em diversos EB não indica que as mesmas
crianças ou adultos estavam participando de diferentes EB.
Os outros códigos, vistos no trecho do EB 03, usados no exemplo, dizem respeito à
codificação das categorias utilizadas para os MIB. Estes códigos, (@), (#), (=), indicam os
momentos em que ocorre cada categoria dos MIB. Em todos os EB mostrados no Apêndice B,
os MIB estão representados através dos códigos com as respectivas legendas. Os
procedimentos realizados, tanto para os recortes quanto para esta codificação, serão
explicados mais adiante junto com a apresentação e discussão dos MIB.
Com isso, as análises realizadas, e apresentadas a partir daqui, buscaram descrever
como as crianças brincaram no espaço do parquinho, com suas dinâmicas de contatos sociais
(com outras crianças e adultos), bem como possíveis diferenças de gênero e faixa etária nas
brincadeiras. Assim, procurou-se discutir sobre o modo de relação das crianças com o
ambiente particular parquinho e com os fatores, que como tem sido mostrado, podem
favorecer, mediar ou inibir determinados tipos de brincadeiras e relacionamentos sociais.
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IV – Um Parquinho para Brincar.

4.1. “C..., ó eu aqui ó!”
As Crianças no Parquinho.

O contexto geral do parquinho apresentou bastante semelhança em todos os dias em
que foram realizadas as sessões de observação. Em nenhuma das observações foram vistas
menos que dez crianças presentes na área do parquinho e esta quantidade, em uma das
observações, chegou a até mais de 20 crianças. As idades destas crianças variaram de menos
de um ano até, aproximadamente, 12 anos.
Os adultos que acompanhavam estas crianças, normalmente, ocupavam a área em
volta do parquinho, nos bancos ou no gramado, supervisionando as crianças a certa distância.
Mas, por muitas vezes, eles eram vistos próximos aos aparelhos auxiliando, conversando,
reclamando ou orientando (etc.) as crianças. Além disso, vendedores ambulantes também
ocupavam ou circulavam pelas calçadas e gramados que beiram o parquinho, assim como
passantes e praticantes de caminhada ou corrida.
Durante o período em que ocorreram as observações as únicas alterações percebidas
no espaço do parquinho foram:
a) na primeira observação o escorregador circular havia sido retirado, mas na
observação seguinte ele já estava recolocado (Figura 12);
b) a partir da terceira observação não foi mais visto o mastro do AP2 (Figura
13).
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Figura 12: Detalhes Mostrando o AP1, com e sem o Escorregador Circular, Respectivamente.
(Fotos: Reginalice Marques)

Figura 13: Detalhes Mostrando o AP2, com e sem o Mastro.
(Fotos: Reginalice Marques)

Foi neste cenário geral que puderam ser registrados os Episódios de Brincadeira
desenvolvidos pelas crianças-foco e outros participantes. Os dados referentes à quantidade de
crianças-foco, meninos e meninas, o tempo de registro, a idade aparente de cada uma delas e
se chegaram acompanhadas por outras crianças ou não (além de estarem em companhia de
adultos, característica comum a todos as crianças observadas), podem ser vistos na Tabela 1.

65

Tabela 1: Idade, Companhia de Outras Crianças, Tempo de Registro para Cada Criança-foco Conforme o
Gênero.

Crianças-foco /
gênero
Meninas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meninos
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
20

Idade aparente
(anos)
3
6
6
8
7
6
6
3
9
7
6
7
7
10
4
5
5
5
7
4
-

Em companhia de outras
crianças?
não
não
não
sim
não
sim
sim
não
não
sim
sim
sim
sim
sim
não
não
sim
não
sim
não
-

Tempo de registro
(minutos)
8
9
20
6
20
20
20
2
1
20
1
20
20
3
20
5
20
20
20
2
257

Entre o total de 20 crianças-foco registradas, 12 meninas e oito meninos, metade
chegou acompanhada por outras crianças e metade chegou sozinha, ou seja, apenas em
companhia de adultos. O tempo de registro de cada sujeito variou entre um e 20 minutos
(tempo total máximo para cada registro). No entanto, este tempo de registro suscita, pelo
menos, dois pontos a serem atentados, que dizem respeito às dinâmicas de frequência e de
permanência das crianças no parquinho.
Assim, é importante notar que, na Tabela 1, não está refletido o modo geral sob o qual
se dá a dinâmica de frequência e a permanência das crianças neste local. Nesse sentido, fica
imediatamente claro, também, que não se pode discutir, a partir dos dados coletados, sobre as
características gerais das crianças que frequentam o parquinho, como prevalência de gênero
ou faixa etária, por exemplo. Por outro lado, não deixam de surgir questões sobre a
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permanência das crianças no parquinho, o que influencia ou determina o tempo que elas
passam neste local e se (e como) maior ou menor tempo de permanência tem algum reflexo
nas brincadeiras e interações infantis.
No caso do tempo que estas crianças estiveram no parquinho, a Tabela 1 mostra que 11
crianças-foco permaneceram pelo menos durante os 20 minutos de registro. Por isso, não é
possível afirmar quanto tempo a mais elas passaram no parquinho, seja por (em determinado
momento) terem ido embora ou, ainda, se interromperam alguma brincadeira para deixar o
local.
Também, na Tabela 1, nota-se que as outras nove crianças-foco não completaram o
tempo total de registro – em geral, indo embora do parque. Isso permitiu perceber que há uma
grande flutuação na frequência das crianças e no tempo de permanência, parecendo ser a
disponibilidade do adulto, que as conduz, o fator determinante para limitar o tempo de
permanência. É possível, portanto, que a dependência das crianças da disponibilidade dos
adultos para levá-las e permanecer no parquinho seja uma característica deste tipo de local.
Neste sentido, certa dependência das crianças em relação aos adultos já foi, também,
observado nos estudos de Bichara et al. (2006) em parques situados em avenidas de grande
trânsito de veículos (entre outros perigos para crianças), sendo que o contrário visto por
Karsten (2003) em parques disponíveis na vizinhança (parecendo mais protegidos), aonde as
crianças podiam ir sem adultos.
Desta forma, os registros dos momentos de saída das crianças do parquinho
apresentaram situações como: o adulto chamando a criança para ir embora e sendo atendido; a
criança não atendendo e sendo carregada pelo adulto; e casos em que o adulto sequer
aguardava e continuava andando enquanto a criança entrava no parquinho, usava algum
equipamento e corria ao encontro do adulto. Uma destas situações de criança indo embora do
parquinho pode ser ilustrada pelo EB 20 (episódio de brincadeira nos brinquedos do
parquinho com duração de um minuto): a9f1 corre para o AP3 e sobe o escorregador grande
/ ad1 diz "Bora.", chamando a menina para ir embora / a9f1 desce o escorregador grande e
segue ad1 pela calçada / ela sobe o AP1 e desce pelo escorregador circular / ela repete isso
enquanto ad1 continua andando / a9f1 corre atrás de ad1 e vão embora.
Houve ainda duas crianças-foco que não brincaram durante o tempo em que estiveram
no parquinho: um menino, aparentando 10 anos, que foi registrado por três minutos e ficou
junto do adulto enquanto duas meninas, de dois e oito anos, que estavam com ele brincavam
nos equipamentos; e uma menina, de sete anos, que durante os 20 minutos de registro não
brincou, ficando no banco com sua acompanhante adulta e foi até os equipamentos algumas
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vezes falar à menina de três anos que chegou junto com ela e que estava brincando no
parquinho.
Essa foi, então, a visão geral sobre as crianças-foco registradas e foi a partir destes
registros que puderam ser extraídos os Episódios de Brincadeiras (EB), material através do
qual foram feitas as análises deste trabalho. Dessa maneira, serão explicados, logo adiante, os
critérios, conceitos e procedimentos para os recortes dos EB, bem como todo o
desenvolvimento das análises a partir deles.

4.2. “Quer Brincar? Quer Brincar?”
Os Episódios de Brincadeiras (EB).

4.2.1. Sobre o Recorte dos EB.

Do mesmo modo que para identificar e definir comportamento lúdico, ou brincadeira,
faz-se necessário o suporte de critérios para operacionalizar o conceito e viabilizar a seleção
de dados passíveis de determinadas análises, também os recortes dos EB demandam este
mesmo esforço. Assim, além das definições sobre o que representa uma brincadeira, para um
recorte de episódio (de qualquer tipo) é preciso definir do que se trata, o que o compõe e o
que pode marcar seu início e final.
No sentido de refletir, de forma geral, acerca das possíveis maneiras de se trabalhar
recortes de episódios, nota-se o trabalho de Pedrosa e Carvalho (2005) que apresenta suas
experiências sobre análises qualitativas de episódios interacionais entre crianças. Estas autoras
relatam a construção de seus procedimentos de análise a partir de sequências de interações
sociais vídeogravadas, indicando e fundamentando suas escolhas e postura metodológicas.
Elas também chamam a atenção para a dificuldade deste tipo de trabalho, principalmente, pela
exigência de explicitação de critérios (para garantir o rigor científico e compartilhamento
produtivo de procedimentos e resultados) que decorre, ainda, da falta de paradigmas,
sobretudo, para este tipo de análise.
Para as análises dos dados desta pesquisa, o procedimento empregado por Pedrosa e
Carvalho (2005) tem se mostrado adequado, em grande parte, no que concerne às análises
qualitativas de registros cursivos. Pois, a partir do EB, recortados dos registros, que
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representam as unidades de análise, podem ser executados novos recortes para procurar
descrever modos de brincar, contatos ou intercâmbios sociais e seus possíveis fatores de
influência entre crianças, como demonstrado adiante.
No entanto, reconhece-se também a necessidade da indicação dos critérios
particulares conforme os objetivos próprios desta pesquisa, pois, como dito por Pedrosa e
Carvalho (2005), “o dado é construído, não existe independentemente do observador: é este
quem elege ao status de dado, como fruto de sua reflexão, de sua sensibilidade e, em última
análise, de sua interação com os fatos observados” (p. 432). São, portanto, os critérios da
eleição dos dados e as reflexões sobre ela que precisam ser explicitadas neste processo de
organização e análise, tornando-o um procedimento passível de ser compartilhado. E,
finalmente, é o compartilhamento que pode promover o avanço das discussões sobre um
determinado tema e a construção de modelos de estudos que ultrapassem as descrições dos
fenômenos para chegar-se às explicações sobre eles.
Pedrosa e Carvalho (2005), ao trabalharem com interações sociais entre crianças,
definem episódio a partir de um critério baseado na hipótese de interação como regulação
recíproca, assim, para elas, “um episódio é uma sequência clara e conspícua, ou trechos do
registro em que se pode circunscrever um grupo de crianças a partir do arranjo que formam
e/ou da atividade que realizam em conjunto” (p. 432). As autoras, ainda explicam que alguns
outros trabalhos definem episódio através de seu conteúdo em termos de categorias
estabelecidas previamente. A consideração destes conceitos é fundamental para este trabalho,
pois é a partir deles que puderam ser estabelecidos os critérios utilizados nas análises
realizadas.
Nessa perspectiva, no caso de episódios de brincadeiras, de fato, poderiam ser
realizados recortes a partir de sistemas de categoria já encontradas na literatura, como as
categorias de brincadeira de Parker (1984) que, mais recentemente, foram utilizadas, em
combinação com a categorização de Piaget (1945), por Morais e Otta (2003): brincadeiras de
exercício físico, brincadeiras turbulentas, brincadeiras simbólicas, brincadeiras de
contingência física e social, brincadeiras com regras e brincadeiras de construção. Ou ainda,
as categorias adaptadas de Smith e Connolly (1980) e Rubiano (1990), que Lordelo e
Carvalho (2006) empregaram em seu trabalho, considerando as brincadeiras como:
brincadeiras temáticas, brincadeiras com objetos, observação de brincadeiras, brincadeira
motora e, ainda, uma categoria para outras atividades. Assim, nos registros seriam
selecionadas e recortadas, como EB, as sequências que correspondessem a cada categoria de
brincadeira definida previamente.
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Entretanto, no caso desta pesquisa, onde a ênfase pretendida esteve nos contatos
sociais ocorridos nas brincadeiras e, principalmente, dado o tipo de ambiente em que muitas
brincadeiras e atividades pareceram ocorrer concomitantemente e sobre o qual não pareceu
haver um sistema de categorias já estruturado, optou-se por definir episódios de brincadeira
de maneira ampla, abarcando maiores sequências de comportamentos. Desta maneira, cada
EB (unidade de análise) poderia ser internamente analisada preservando a maior parte
possível da dinâmica que se pode observar em situações de brincadeira.
Assim, com o que foi discutido até aqui, os EB foram definidos como:
 Trechos dos registros em que se pode circunscrever uma sequência de
comportamentos lúdicos envolvendo uma determinada atividade ou
temática.
Vale lembrar que para identificar e definir comportamentos lúdicos considerou-se as
características dos próprios comportamentos das crianças, suas consequências e seu contexto
de suporte, como explicitado anteriormente. A partir disto, apresentam-se também os critérios
utilizados para o recorte dos EB. Desta forma:
a. Inicia um EB:
 A criança dirigir-se aos aparelhos, estando sozinha ou acompanhada
por outras crianças ou adultos,
 A criança observar outras crianças brincando e em seguida engajar-se
no grupo ou desenvolver, sozinha ou junto com outro grupo,
brincadeira igual ou com similaridades,
 A criança demonstrar comportamentos que indiquem preparação ou
negociação (combinar regras, por exemplo) para uma brincadeira,
seja, sozinha, com outras crianças ou com adultos,
 Chamados ou convites diretos para brincar.
b. Encerra um EB:
 Mudança na temática da brincadeira,
 Saída da criança do parquinho, sem retorno,
 Conclusão dos 20 minutos da sessão.
c. Compõem um mesmo EB:
 Associação ou dispersão de crianças sem alteração do tema da
brincadeira,
 Atividades (lúdicas ou não) que não alterem a estrutura ou tema da
brincadeira,
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 Interferências de acompanhantes adultos que não promovam
alterações na estrutura ou tema da brincadeira.
Estes critérios representam, sobretudo, as indicações observadas a partir dos próprios
registros, quando considerado o conceito utilizado aqui para definir EB. Por outro lado, foram
encontrados, na literatura, aspectos que auxiliaram nesta construção. Estes aspectos referemse, especialmente, à estrutura da brincadeira – elementos gerais através dos quais se torna
possível perceber uma determinada forma pela qual a brincadeira se organiza, como os
chamados, verbalizações, as temáticas, negociações e regras, por exemplo (Oke et al., 1999;
Pontes & Magalhães, 2002). Além disso, os critérios apresentados indicam também uma
tentativa de organizar e analisar os registros de brincadeiras enfatizando sua dinâmica e a
multiplicidade de contatos sociais e com o contexto que podem ocorrer enquanto crianças
brincam em um parquinho público. Desta forma, os EB estão descritos integralmente no
Apêndice B e suas principais características são apresentadas e discutidas em seguida.

4.2.2. Brincadeiras e Brincadeiras:
Tipos de Brincadeiras Registrados.

A partir dos registros foram identificados, conforme os critérios e conceitos
explicitados acima, 23 EB (Apêndice B) que podem ser visto na Tabela 2, onde estão
dispostas as brincadeiras e o tempo de duração, em minutos, de cada episódio.
A Tabela 2 mostra, portanto, que, entre os 23 EB, 20 brincadeiras foram brincadeiras
nos brinquedos do parquinho, apresentando variação de tempo entre um e 20 minutos. As
outras três brincadeiras foram: cavar na areia, jogar bexiga (bola de soprar) e o jogo
tradicional de pega-pega. Exceto pelo jogo de pega-pega, as outras duas ultimas brincadeiras
tiveram curta duração, dois minutos cada.
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Tabela 2: Tipo de Brincadeiras e Duração em Minutos para Cada EB.

EB
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tipo de Brincadeira
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
pega-pega
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
jogar bexiga
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
brincadeira nos brinquedos do parquinho
cavar na areia
brincadeira nos brinquedos do parquinho

Duração (minutos)
8
4
7
9
5
15
6
18
20
20
2
12
2
5
20
20
20
19
2
1
1
2
4

É viável se pensar que a Tabela 2 reflete um resultado esperado, pois parece ser uma
ideia geral que crianças vão, ou são levadas, aos parquinhos para brincar com os brinquedos
que lá estão. Por outro lado, é possível perceber também que a riqueza da brincadeira no
parquinho está, justamente, nas formas de contatos sociais que ela permite, nas explorações e
na expressão da criatividade que ela proporciona.
Isso quer dizer que além do agitado sobe e desce das crianças nas escadas,
escorregadores e mastros, é possível perceber sutilezas que dizem respeito à estrutura das
brincadeiras e as formas das crianças se interrelacionarem. Desta maneira, a partir da
descrição geral dos EB, vistas detalhadamente no Apêndice B, são buscados os principais
pontos de discussão sobre os aspectos embutidos na dinâmica das brincadeiras no parquinho.
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4.2.2.1. “Y..., ali escorrega mais rápido”
As Brincadeiras nos Brinquedos do Parquinho.

Como ponto de partida, portanto, pode ser tomado o tipo de brincadeira mais visto
entre as crianças durante esta pesquisa, como mostrado pela Tabela 2, anteriormente. Assim,
nas brincadeiras nos brinquedos do parquinho, podem ser inicialmente apontadas algumas
características gerais.
Neste tipo brincadeira, foi visto que as crianças utilizaram os equipamentos lúdicos
(ou brinquedos do parquinho) de várias formas, incluindo principalmente brincadeiras
envolvendo exercícios físicos e atividades motoras na variedade de ações que as crianças
apresentaram. Por outro lado, também foram observados elementos que revelaram
componentes de faz-de-conta e de utilização de regras.
Outra característica comum, neste modo de brincar, foi que para desenvolver as
brincadeiras nos brinquedos do parquinho, usando os equipamentos lúdicos, não pareceu
haver exigência de quantidade determinada – mínima ou máxima – de brincantes. Além disso,
não aparentou, também, haver restrições ou especificidades de gênero quanto às formas de
brincar, pois meninos e meninas utilizaram os brinquedos do parque de formas similares.
Assim, este não pareceu ser um tipo de brincadeira tipificado por gênero, ou que parecesse
contar com formas preferenciais para meninos ou meninas brincarem nos equipamentos do
parquinho. Já em relação à faixa etária, as diferenças pareceram ligadas à maior ou menor
habilidade motora do brincante, o que fez com que, algumas vezes, crianças mais novas
utilizassem os brinquedos sob formas mais convencionais ou que parecessem menos
arriscadas, com auxilio de adulto ou criança mais velha.
Sobre as particularidades, além das supracitadas, relativas às características dos grupos
de brincantes, formação e composição, conforme gênero e faixa etária, bem como as formas
de interagir estabelecida pelas crianças serão detalhadas e discutidas posteriormente. Aqui,
portanto, a atenção dirige-se aos aspectos referentes às formas como as crianças
desenvolveram as brincadeiras, as ações lúdicas que as compuseram, os usos dos brinquedos,
possíveis regras, e demais características que auxiliam nas reflexões sobre a estrutura da
brincadeira, tanto para as brincadeiras nos brinquedos dos parquinhos, quanto para as outras
três brincadeiras observadas, pega-pega, jogar bexiga e cavar na areia.
Com isto, é possível observar, listadas abaixo, as principais ações desenvolvidas pelas
crianças durante os EB nos brinquedos do parquinho, os EB específicos em que ocorreram, os
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brinquedos usados (e algumas figuras destes) e trechos de EB ilustrativos das ações:
Descer os escorregadores: em todos os EB, esta ação foi vista de
alguma maneira e as principais formas usadas pelas crianças foram
descer escorregando sentada, deitadas, de cabeça para baixo e
abraçadas (ou agarradas) uma a outra. Em, geral, nos EB as crianças
apresentaram o uso de vários escorregadores na mesma brincadeira.
Exemplos:
o d7m começa a escorregar junto com a7m1, b5m2 e c7f / todos
sobem e descem o escorregador duplo do AP1 de várias formas
/ e8f e g4m também brincam junto com os outros (EB 05).
o b6f1 escorrega pela borda do meio do escorregador duplo do
AP2 e mostra para a6f1 / as duas escorregam pela borda do
meio várias vezes / elas continuam escorregando pela borda do
meio do escorregador duplo do AP2, uma delas grita “Eu
primeiro” / as duas gritam e descem o escorregador do AP2
deitadas. (EB 09).
o a6f1 corre para o AP2 atrás da menina b3f1 (as duas estão
comendo pipoca) / a6f1 empurra b3f1 para descer o
escorregador duplo e desce também (...) a6f1 vai para o AP1,
onde estão b3f1 e c8f1 / as três meninas descem o escorregador
circular, primeiro c8f1, depois a6f1, seguida por b3f1 (...) as
três meninas descem o escorregador circular agarradas (...)elas
voltam para o AP2 e a6f1 desce o escorregador duplo de
cabeça para baixo / a6f1, b3f1 e c8f1 descem o escorregador
duplo agarradas (EB 10).
Subir os escorregadores: ocorreu nos EB 03, 06, 09 e 18. Vários
escorregadores foram usados pelas crianças para este tipo de ação.
Além disto, alguns elementos pareceram aumentar o desafio desta
forma de uso do escorregador, como nos exemplos seguintes, onde se
vê competição para subir, tentativa de subir no escorregador enquanto
outras crianças descem escorregando, outras crianças puxando o pé da
que tenta subir, subir de pé caminhando pela borda do escorregador.
o a7m1 fala com d5f1 que também está no escorregador duplo do
AP2 "Quem subir primeiro ganha" / os dois sobem pelo
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escorregador duplo do AP2 e escorregam (EB 03).
o a6f1 sobe e desce o escorregador duplo do AP1 (...) a6f1 fica na
escada do AP3, sobe e desce o escorregador grande / sobe pelo
escorregador pequeno e desce pelo grande / faz isto várias
vezes (EB 06).
o a6f1 tenta subir pelo escorregador circular / muitas crianças
estão descendo o escorregador circular enquanto a6f1 tenta
subir / a6f1 grita “Para” para c8m, que esta escorregando / ela
continua tentando subir e grita “Peraê gente... Para” (...) a6f1
sobe o escorregador circular caminhando sobre a borda / ela
desce do escorregador circular pulando na areia (...) a6f1 sobe
o escorregador duplo, b6f1 puxa seu pé e ela grita / a6f1 fica
tentando subir o escorregador (EB 09).
o a7m1 sobe e desce o escorregador duplo do AP2 chamando
b5f1 / g8m, que está perto do AP2, fala com a7m1 “Sabe fazer
isso, amigo?” / g8m sobe o escorregador do AP2 de pé e
correndo / a7m1 faz o mesmo enquanto o outro explica como
fazer / eles repetem isto várias vezes e falam entre si / a7m1
chama g8m “Ei... Ei...” e sobe o escorregador correndo (EB
18).
Subir ou descer os mastros: esta ação foi vista nos EB 03, 06, 08 e 10.
Ocorreu AP1 e no AP2 (nos dois primeiros dias de observação, como
explicado antes), onde este brinquedo estava disponível. As crianças
pareciam utilizar os mastros principalmente para acessar ou sair dos
módulos de brinquedos.
o a7m1 corre para o AP1, sobe e vai para o mastro / ele desce e
sobe pelo mastro (...) ele corre para o AP2, vai para o mastro e
sobe / ele senta-se no escorregador duplo (EB 03).
o a6f1 desce o escorregador duplo e vai para o AP2 / ela sobe
pelo mastro e desce pelo escorregador (EB 06).
o a7f1 fica na parte de cima do AP1 (que está cheio de crianças) /
ela desce pelo mastro (EB 08).
o o AP1 está cheio de cheio de crianças / elas sobem pelo mastro
e descem o escorregador circular (EB10).
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Mexer nas peças móveis: ocorreu nos EB 06, 15 e 16, e as crianças
mexiam nas peças coloridas do AP3 (Figura 14) ou nas peças do jogo
da velha (Figura 14) do AP1 (sem parecer que estavam jogando o jogo
da velha).

Figura 14: Detalhe das Peças Móveis do AP3 e do Jogo da Velha do AP1, Respectivamente.
(Fotos: Reginalice Marques)

o a6f1 passa por debaixo do AP2 / ela mexe nas peças coloridas
móveis do AP3 (EB 06).
o eles continuam no AP1 e giram as peças do jogo da velha /
a4m1 desce o escorregador circular / b7f1 mexe nas peças do
jogo da velha e a4m1 vai mexer também / eles continuam
mexendo no jogo da velha (não parecem jogar) / os dois descem
o escorregador circular várias vezes (...) ele mexe no jogo da
velha e gira as peças (EB 15).
o a7f1 vai para perto de ad1, depois volta para o AP1 e mexe no
jogo da velha junto com b3m1 / a7f1 vai para perto de ad1,
volta e continua mexendo no jogo da velha / a7f1 desce o
escorregador circular junto com b3m1 / a7f1 vai para perto de
ad1, pega salgadinhos e volta a mexer no jogo da velha junto
com b3m1 (não parecem jogar) (EB16).
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Descer escorregando na escada: nos EB 08, 10 e 18, as crianças
apresentaram esta forma de uso do brinquedo, sendo que isto só ocorreu
na escada do AP3 (Figura 15). Parece que esta escada pode ser usada
desta maneira por ser a única no parquinho em material plástico e com
as quinas dos degraus arredondadas. Estas características possivelmente
favoreceram ou suscitaram este tipo de uso.

Figura 15: Detalhe da Escada do AP3 com Degraus Arredondados.
(Foto: Reginalice Marques)

o a7f1 vai para o AP3 / ela sobe a escada do AP3 e desce a
escada escorregando sentada nos degraus / repete isto várias
vezes / g6f desce a escada do mesmo jeito que a7f1 / a7f1
espera a outra menina escorregar na escada / a7f1 não fala
com nenhuma das crianças que estão no aparelho (EB 08).
o c8f1 corre para o AP3 e a6f1 vai atrás dela / c8f1 desce a
escada escorregando sentada nos degraus e a6f1 também
escorrega assim / elas voltam para o AP2 e descem o
escorregador duplo (EB 10).
o a7m1 e b5f1 sobem e descem as escadas do AP3 / a7m1 vai
para debaixo do AP3 / b5f1 desce a escada do AP3
escorregando sentada nos degraus (EB 18).
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Pendurar-se na barra do mastro: foi visto nos EB 09 e 18. As crianças
penduravam-se na barra superior de suporte para os mastros. Isto foi
registrado apena no AP2.
o h8f diz para a6f1 “Ó o que eu faço, menina”, mostrando como
ela se pendura no mastro do AP2 e a6f1 observa a menina /
a6f1 diz “Ô o que a menina faz” para b6f1, mostrando h8f que
está se pendurando no mastro / a6f1 pendura-se junto com h8f,
depois a6f1, h8f e b6f1 descem o escorregador do AP2 (EB 09).
o g8m pendura-se na barra do AP2 e a7m1 fica ao lado / os dois
meninos conversam / b5f1 fica perto do AP2 observando / a7m1
pendura-se na barra junto com g8m (EB 18).
Embolar no final do escorregador: quatro EB (09, 10, 14 e 17)
apresentaram esta ação que ocorreu apenas no escorregador circular do
AP1. Nestes casos, as crianças desciam o escorregador e permaneciam
na saída do brinquedo, ficando umas por cima das outras e gerando um
amontoado de crianças. Exemplos:
o as crianças continuam subindo o AP1 e descendo o
escorregador circular / elas gritam enquanto escorregam / a6f1
e b6f1 “se embolam” várias vezes, com várias crianças,
escorregando / continuam “se embolando” enquanto descem o
escorregador circular / b6f1 grita “Desce mais” para as
crianças que estão na parte de cima do escorregador circular
(EB 09).
o as três meninas descem o escorregador circular agarradas, se
“embolando” no final e gritando (...) as três descem o
escorregador circular de cabeça para baixo, rindo e se
“embolando” enquanto escorregam (EB 10).
o a5m1 fica na fila para descer o escorregador circular (não se
dirige a outras crianças) / ele passa por cima de algumas
crianças que se “amontoam” na saída do escorregador circular
(...) ele e outras crianças ficam “amontoadas”, rindo e gritando
na saída do AP1 / ad1 diz para ele sair dali / ele continua com
as outras crianças descendo o escorregador circular e se
“amontoando” na saída (EB 17).
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Esconder-se: ocorreu ao longo do EB 18 e a parte localizada embaixo
do AP2 foi usada como “esconderijo”.
o a7m1 desce o escorregador, vai para debaixo do AP2
(escondendo-se), b5f1 procura-o (...) a7m1 fica debaixo do AP2
e b5f1 parece procurá-lo olhando pelos buracos no piso do AP2
/ a7m1 e b5f1 conversam através dos buracos no piso do AP2
(... )a7m1 diz para b5f1 “Ô meu esconderijo... (debaixo do
AP2)” (EB 18).
Fazer barreira na entrada do escorregador: este tipo de ação ocorreu no
EB 16, enquanto várias crianças usavam o escorregador circular do
AP1.
o e7m e g7f fazem uma “barreira” na entrada do escorregador
circular e parece que as outras crianças precisam dizer algo
para poderem passar (como uma senha) (EB 16).
Faz-de-conta no brinquedo: foi visto no EB 18 e aconteceu no AP3,
como descrito abaixo.
o a7m1 sobe o escorregador duplo (tem várias crianças no AP2 e
três adultos ao redor) / b5f1 vai para o AP3 e grita, “O navio já
vai sair...” / b5f1 continua, dizendo “... A porta já tá
fechando...” enquanto a7m1 sobe a escada do AP3 (EB 18).
Estas ações, que foram vistas no decorrer dos EB, sobressaem-se tanto por sua
recorrência nos EB (seja de forma igual ou similar), quanto por demonstrarem indicações de
características marcadamente lúdicas (forma de uso dos brinquedos, riso, verbalizações, etc.),
mesmo quando foram registradas em apenas um EB, como é o caso das três últimas ações
acima, o faz-de-conta, a barreira no escorrega e esconder-se. Assim, como indicação do
caráter lúdico destas ações, em especial, é notável, no caso do faz-de-conta, o tipo de
verbalização (onde existe uma transformação simbólica, quando a criança refere-se ao AP3
como “navio”). Já para a ação de fazer barreira, embora não haja identificação exata da
verbalização, as indicações motoras e o procedimento de dizer algo e poder passar para descer
o escorregador parecem mostrar, de fato, que se trata de uma brincadeira. E, quanto ao
esconder-se, também a uma verbalização indicando o “esconderijo”, além da criança que
demonstra procurar a outra.
Através das ações lúdicas, listadas acima, pode ser observada, principalmente, a
multiplicidade de usos que as crianças podem fazer dos brinquedos que lhes estão disponíveis.

79

Também está bem ilustrada a centralidade que os brinquedos exercem no desenvolvimento
das brincadeiras. Da mesma forma, os brinquedos do parquinho parecem apresentar papel
importante na mediação das interações, na medida em que puderam ser vistas várias crianças
utilizando determinados brinquedos (especialmente o escorregador circular do AP1) ao
mesmo tempo e, em geral, associando suas ações durante as brincadeiras.
Como observado, portanto, parece encontrar-se uma dinâmica particular, durante as
brincadeiras nos brinquedos do parquinho, que está ligada a forma como as crianças podem
variar suas ações, experimentar e utilizar os brinquedos de diversas maneiras. Contudo, não
parece viável, a partir desta observação, atribuir à forma como estas brincadeiras aconteceram
a algum fator específico, como idade ou conhecimento prévio entre as crianças ou fatores do
contexto, por exemplo. O que se pode assumir, a partir disso, é que as brincadeiras nos
brinquedos do parquinho parecem possuir uma estrutura fluida que atende apenas às
demandas das crianças, que podem se movimentar no parquinho, interagir com outras
crianças e alternar suas ações sem regras ou ordem prévia.

4.2.2.2. Jogar Bexiga e Cavar na Areia.

Estas duas brincadeiras tiveram dois minutos de duração cada uma. A brincadeira de
jogar bexiga ocorreu entre o gramado e a caixa de areia do parquinho e cavar na areia foi
brincada na caixa de areia perto do AP3, como descrito nos EB abaixo:
Jogar bexiga. EB 13  ad1 dá uma bexiga para a4m1 / ele fica jogando para
cima na grama perto de ad1 / vai para o parque jogando a bexiga para cima /
a4m1 volta para perto de ad1 e devolve a bexiga.
Cavar na areia. EB 22  a6f1 fica observando b7m2 e c5f2 que estão
cavando / a6f1 começa a cavar na areia / cava sozinha perto da escada do
AP3, enquanto b7m2 e c5f2 cavam juntos perto do escorregador do AP2.
Na brincadeira de cavar na areia, as crianças utilizam, assim como nas brincadeiras
nos brinquedos do parquinho, um material que está disponível no local para desenvolver sua
brincadeira. Já para jogar bexiga, o menino usa um brinquedo que ele mesmo (ou seu
acompanhante adulto) trouxe. No entanto, o que mais chama a atenção nestes dois EB são as
interações registradas e que serão discutidas posteriormente: entre as crianças, a observação e
a forma de brincar paralelamente na brincadeira de cavar na areia (um tipo de participação
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periférica na brincadeira) e, a interferência de adultos estimulando a brincadeira de jogar
bexiga.

4.2.2.3. "É você que pega":
O Jogo de Pega-pega.

A brincadeira de pega-pega registrada no parquinho apresentou sua forma básica,
composta de três etapas num grupo de brincantes, assim como as descrições de Morais e Otta
(2003), que observaram brincadeiras entre crianças das cidades de São Paulo e Ubatuba, São
Paulo, e de Magalhães et al. (2003) que registram, em Belém, Pará, algumas variações desta
brincadeira também conhecida, nesta ultima localidade, como pira. A primeira etapa da
brincadeira envolve a escolha da criança que será o “pegador”; na segunda etapa ocorre a
evolução do jogo, onde acontecem às tentativas de pegar e o papel de “pegador” é revezado
entre as crianças pegas; a terceira etapa é a finalização do jogo.
Em geral, as formas, regras e variações vistas em cada etapa de um pega-pega são
negociadas pelas crianças ou correspondem a maneiras típicas que representam uma cultura
de brinquedo específica compartilhada por um determinado grupo de crianças (Carvalho &
Pontes, 2003). Assim, no pega-pega observado no parquinho, além de sua forma básica, foi
possível identificar os elementos que o compuseram, como mostra a descrição do episódio
abaixo:
EB 04  a7m1 vai para o guarda-corpo da lagoa e fica perto de outras
crianças / falam uns com os outros e parecem formar um grupo com 3 meninas
e 2 meninos (b7m, c7f, d6f e e8f). / formam um círculo e batem zerinho ou um /
continuam até restar uma dupla que bate par ou impar, depois todos correm /
um deles diz "É você que pega". / a7m1 sobe no guarda-corpo e diz para b7m
"Dois alto" / todos correm pelo parque, sobem e descem dos aparelhos / a7m1
dança e canta algo provocando c7f que é a pegadora. / continuam / a7m1 sobe
na parede do AP3 / ele vai para o AP2 e canta "Sou fera..." provocando a
pegadora / c7f corre atrás dele / eles sobem e descem o AP2. / continuam /
vários cantam do mesmo jeito enquanto fogem da pegadora / a7m1 sobe o AP1
e fica perto da pegadora cantando a mesma música / ele corre para o mastro,
desce e corre pela areia com c7f atrás dele. / a7m1 sobe pelo escorregador
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duplo do AP2 e vai para o mastro junto com d6f / eles descem pelo mastro. / as
crianças cantam provocando a pegadora / b7m faz roda-estrela na areia e c7f
(pegadora) faz também / a7m1 também faz em seguida. / a7m1 vai para o AP1
e canta "Sou fera, estudei, arrasei..." provocando b7m que é o pegador. / a7m1
grita para b7m "Menino" / d8f é a pegadora / ela pega a7m1 e sai correndo /
ele corre atrás dela e diz "Dois alto".
No episódio, a partir de um grupo formado por três meninas e dois meninos, com faixa
etária entre seis e oito anos, nota-se que a escolha do “pegador” foi feita através dos jogos
“zerinho ou um” e “par ou impar”. Estes jogos também podem ser usados na preparação para
outros jogos que impliquem em seleção de papéis ou divisão de grupo, como para a
brincadeira de esconde-esconde (na escolha da criança que irá contar e procurar as outras) e
futebol (para dividir os times), por exemplo.
Nestes dois jogos preparatórios, o grupo se dispõe em formato de circulo e no
momento indicado todas as crianças mostram a mão fechada (significando o “zerinho”) ou o
dedo indicador (equivalendo ao “um”), todas ao mesmo tempo. A criança que mostrar o sinal
diferente dos demais sai do jogo. Este procedimento se repete até restarem apenas duas
crianças que, então, jogam “par ou impar”. Ou seja, cada uma das duas crianças escolhe entre
as opções par ou impar e mostram as mãos ao mesmo tempo, indicando algum número com
os dedos. Assim, a contagem final da quantidade de dedos mostrada, por ambas, indicará um
número que dará a vitória à criança que escolheu corretamente par ou impar conforme o
resultado.
Existem, ainda, outros jogos que podem realizar esta mesma função preparatória para
outra brincadeira. Magalhães et al. (2003), por exemplo, relatam que para a brincadeira de
pira (pega-pega), entre outras formas, a escolha do “pegador” pode ser feita por um membro
do grupo. Assim, uma criança canta uma música (conhecida tradicionalmente como parlenda),
como “uni duni tê, salamê minguê, o escolhido foi você”, enquanto aponta para os outros
brincantes, conforme o ritmo da música. Cada criança que for apontada ao final da música sai
do jogo e isto se repete até restar apenas uma criança, que será o “pegador”.
Após esta etapa de escolha do “pegador”, portanto, ocorre o pega-pega propriamente
dito. No EB 04, acima, isto aconteceu logo em seguida ao “par ou impar”, quando as crianças
começaram a correr e uma delas anunciou: "É você que pega". A partir disto, observou-se toda
a movimentação das crianças fugindo da menina que representava o “pegador”. Assim, as
crianças também utilizaram os brinquedos do parquinho, subindo e descendo dos
equipamentos, enquanto desenvolveram o pega-pega.
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Outros elementos também puderam ser notados no episódio de pega-pega acima,
como as provocações, quando as crianças cantavam (“Sou fera, estudei, arrasei...") e
dançavam instigando o “pegador” a tentar pegá-las. Formas de provocação também foram
descrita por Magalhães et al. (2003), e entre elas uma bastante semelhante à encontrada neste
parquinho. Nela, as crianças também dançavam e cantarolavam (“lero, lero, lero, lero”) nos
momentos em que a “mãe” (como era chamado o “pegador”) estava descansando ou
demonstrando pouca motivação para perseguir as outras crianças. Sobre as ocorrências das
provocações, as autoras concluem que elas indicam o núcleo motivacional da brincadeira
como o prazer pelo risco de ser pega, sendo essa possibilidade que leva as crianças a provocar
o “pegador”.
Além das provocações, o uso da verbalização “Dois alto” representa mais um
elemento desta brincadeira que é encontrado em outros relatos em suas variações. No
parquinho dizer “Dois alto” significou ficar fora da brincadeira por um instante, assim a
criança não poderia ser pega ou não pegaria as outras caso ela fosse o “pegador”.
Dizer “Dois alto” indica uma regra no jogo que também apresenta variações, por
exemplo: na Pira-mãe – variação do pega-pega observada por Magalhães et al. (2003) –
quando uma criança quer parar um pouco (por qualquer motivo) deve dizer “Pira paz, quem
me pegar satanás” sob pena, se não o fizer, de assumir o papel do “pegador”, ou “mãe”, neste
caso.
No pega-pega visto no parquinho, observou-se, portanto, uma brincadeira tradicional,
que não exige um tipo de local específico para que possa ocorrer. Pelo contrário, representa
mais uma brincadeira através da qual as crianças podem demonstrar sua capacidade de
adaptação ao espaço, pois, além de desenvolverem formas básicas da brincadeira no local
disponível, elas podem criar variações, e adaptar regras conforme as condições da área de
brincadeira (Bichara, 2005; Magalhães et al., 2003). No exemplo do parquinho, embora os
brinquedos não fizessem parte das regras observadas, eles parecem inserir-se na dinâmica da
brincadeira, pois foram intensamente usados durante o pega-pega e, possivelmente,
acrescentaram alguma emoção à brincadeira.
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4.2.3. Começo, Meio e Fim:
Estrutura das brincadeiras.

Nas brincadeiras vistas no parquinho, portanto, foram encontradas principalmente
formas mais fluidas de brincar (como dito antes) através das brincadeiras nos brinquedos do
parquinho. O mesmo foi percebido também nas brincadeiras de jogar bexiga e cavar na
areia. Ou seja, estas foram brincadeiras, que, em geral, não apresentaram regras ou
ritualizações em suas ocorrências. Isto foi o contrário do observado no episódio de pega-pega,
brincadeira com regra tradicional.
Contudo, falar em uma brincadeiras aonde não parecem existir regras, não significa
dizer que trata-se de brincadeiras sem uma estrutura, através da qual se possa identificar uma
forma básica para seu desenvolvimento, ou seja, como ela começa, desenrola-se e termina. Na
verdade, como já foi exposto, foi através da identificação de uma estrutura que foi possível
chegar aos EB que têm sido discutidos até aqui. Assim, cabe retomar, agora com
conhecimento dos tipos de brincadeiras encontrados no parquinho, à discussão sobre estrutura
das brincadeiras, especialmente, para se alcançar aspectos que contribuam com o
esclarecimento sobre os contatos sociais entre as crianças durante as brincadeiras e sobre a
influência do contexto neste fenômeno.
Neste caso, encontra-se a definição de Pontes e Magalhães (2002) para estrutura da
brincadeira segundo a qual são “elementos gerais que permitem perceber uma determinada
ordem ou organização da brincadeira em questão, de modo que se possa identificar relações
entre outras brincadeiras de natureza semelhante, e assim, perceber as características ou a
funções ou funcionamento do todo” (p. 214). Este conceito é utilizado por estes autores com o
objetivo de discutir acerca da estrutura da brincadeira como um dos determinantes (não
imposto, mas ajustável) das relações infantis, já que tal estrutura possibilita arranjos sociais.
Assim, são revistos aspectos relativos à brincadeira tradicional, que apresentam padrões
lúdicos universais, bem como variações que caracterizam uma cultura local; também são
apresentadas ideias indicando que a forma mais clara de se identificar uma a estrutura de uma
brincadeira é através de suas regras; também são discutidas categorias funcionais para
visualização das regras no jogo de peteca (conhecido como bola de gude em algumas regiões),
suas variações e abrandamentos (também em relação à habilidade dos brincantes).
Pontes e Magalhães (2002), ainda, apresentam tipos de regras que parecem relacionarse ao nível de complexidade da brincadeira e que vão desde regras preliminares gerais
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(indicando padrões comuns a uma brincadeira) as regras circunstanciais (que dizem respeito a
verbalizações específicas com valor restrito nas jogadas). O uso destas regras representam,
assim, uma aprendizagem hierárquica, pois existem, em geral, diferentes regras para
diferentes funções em uma brincadeira.
No caso desta pesquisa, as brincadeiras, em sua maioria, parecem enquadrar-se em
modos menos complexos quando considera-se o nível de regras vistas. Uma reflexão a este
respeito caminha no sentido de que, no parquinho, como foi descrito, as crianças parecem
estabelecer um interação restrita àquela situação. Com isso, elas não parecem dispor de
tempo suficiente para desenvolver significados compartilhados, nem desenvolver regra e
papéis mais elaborados para as brincadeiras. Neste ponto, parece clara a diferenciação,
descrita antes, entre interação e relação entre indivíduos, apresentada por Hinde (1992). Dessa
forma, parece pertinente, então, a observação mais comumente de brincadeiras sem regras
específicas ou ritualizações no parquinho.
Nesse mesmo sentido, para Corsaro (1999), a brincadeira tradicional apresenta-se
como elemento de uma cultura de pares. Assim, pode ser considerado que sua ocorrência
dependa de que os brincantes possuam significados compartilhados. Por outro lado, isso não
implica em dizer que para desenvolver uma brincadeira tradicional é indispensável que as
crianças possuam um convívio prévio, como visto no pega-pega no parquinho.
Assim, como foi possível notar, esta única brincadeira tradicional, e aonde foram
registradas regras claras, foi desenvolvida por crianças desconhecidas entre si, aparentemente,
portanto, sem significados compartilhados construídos previamente. Neste caso, no entanto,
trata-se de uma brincadeira tradicional com regras básicas bastante difundidas entre as
crianças. Dessa maneira, não são necessárias elaborações, nem compartilhamento prévio de
regras pelos próprios brincantes.
Adotando um caminho para discutir a ocorrência deste tipo de brincadeira entre
desconhecidos, é válido notar a existência de alguns padrões lúdicos universais, mesmo
considerando-se as diferenças regionais e suas variações, como mostrado a respeito do
próprio pega-pega (Pontes & Magalhães, 2003; Carvalho & Pontes, 2003). Junto a isso,
Pontes e Magalhães (2003), apontam que as brincadeiras tradicionais passam pelo processo
transmissão cultural, através do qual elas são difundidas pelas gerações, sofrendo
modificações conforme os grupos culturais.
Apreciar como as brincadeiras se desenvolvem, através de sua estrutura, demonstra
especial importância para este trabalho, pois, como argumentado por Pontes e Magalhães
(2002), um dos determinantes das relações infantis e que pode possibilitar os arranjos sociais
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entre as crianças é, justamente, a estrutura da brincadeira. Nesta perspectiva, a estrutura da
brincadeira figura como importante elemento que emerge para as relações sociais. A partir da
concordância com este argumento, portanto, é possível passar a discutir os arranjos, ou
contatos sociais estabelecidos pelas crianças nas brincadeiras vistas no parquinho.
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V – Brincar Só, Brincar Junto, Brincar Com, Brincar...

5.1. "Coisinho”
Contatos Sociais nas Brincadeiras.

Adotar uma forma de tratar os dados relativos às interações sociais infantis durante os
EB vistos no parquinho não representou uma tarefa simples e carece, portanto, de alguma
explicação antes mesmo da apresentação dos achados. De qualquer forma, isto não parece ser
uma característica particular deste trabalho, nem mesmo pelo tipo de contexto, com suas
especificidades, ou instrumento de coleta de dados, que implica nas limitações do observador
e requer cautela no seu tratamento. Na verdade, os desafios, para as pesquisas sobre interações
sociais infantis, encontram-se desde as escolhas metodológicas envolvidas na sua descrição
(Carvalho et al., 2002), até o uso de categorias, que mesmo quando pré-existentes, quase
sempre exigem recortes próprios e extensivas descrições sobre adaptações e peculiaridade
contextuais (Pedrosa & Carvalho, 2005).
Uma explicação para estas dificuldades nas opções metodológicas e necessidade de
construção (ou reconstrução) em diversos trabalhos, segundo Pedrosa e Carvalho (2005) é a
falta de paradigmas de análise para abordar o fenômeno das interações sociais a partir da base
observacional. Assim, conforme estas autoras, cada trabalho precisava ser tomado a partir do
zero, seja por falta de ajuste entre os objetivos, por insatisfação com as propostas disponíveis,
ou por qualquer outro motivo. Não obstante, os problemas nesta área de estudo não impedem
a busca pelo enriquecimento dos achados em diversos contextos (Bichara, 2006; Lordelo &
Carvalho, 2006; Morais & Otta, 2003; Seixas, 2007; Santos, 2005) e pelos caminhos para a
abordagem das interações sociais (Pedrosa & Carvalho, 2005), o que, por sua vez, amplia a
possibilidade de discussão, surgimento e aprimoramento de modelos para as análises das
interações sociais.
A presente pesquisa, portanto, não se desenrolou de maneira diferente das demais
investigações citadas e sobre as quais relatam Pedrosa e Carvalho (2005). Desta maneira,
sobretudo, o sistema de categorias sob o qual seriam agrupadas as interações sociais não foi
tomado a priori, pois desde as primeiras etapas de elaboração de projeto havia a expectativa
de encontrar eventos de brincadeira e de interações sociais que pudessem não ser abarcados
por categorias prévias. E isso foi motivado, principalmente por investigações anteriores
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(Bichara et al., 2006), realizadas também em parquinhos (incluindo o parquinho do presente
estudo). Nessas situações as dificuldades de categorização das interações a partir de categorias
encontradas na literatura (Morais & Otta, 2003), que já contavam com adaptações, impunham
a utilização de uma categoria que comportasse as interações que não poderiam pertencer às
outras classificações e, mesmo, o desprezo a alguns dados.
Assim, o aprendizado anterior, da mesma forma que guiou muitas questões para a
produção deste trabalho, também dirigiu várias escolhas metodológicas e, sobretudo, exigiu
ao observador um olhar mais amplo para as interações sociais no parquinho. Além disto,
apontou a necessidade de adotar um modelo que permitisse apresentar e discutir os contatos
sociais em seu fluxo através dos EB, o que significa, na verdade, apreender a dinâmica que
pode existir nos contatos sociais estabelecidos pelas crianças dentro de um grupo ao longo do
tempo (Carvalho et al., 2002).
A partir desta ideia, foi tomado o modelo utilizado e discutido por Carvalho et al.
(2002). As autoras partem da conclusão que a descrição de eventos de interação demanda
algum tipo de recorte, já que a apresentação de um evento interativo ocorre, em geral, imerso
em um fluxo de eventos. Isso quer dizer, portanto, que para se apreender a dinâmica
interacional das brincadeiras, ou seja, chegar ao fluxo interacional é preciso se descrever os
eventos interacionais que compõem tal fluxo dentro do período de tempo em que se
desenvolve o EB.

5.2. Os Momentos Interacionais nas Brincadeiras (MIB):
Recortes, Critérios e Conceitos.

Neste caso, os recortes dos eventos de interação foram realizados internamente nos
EB, que são os trechos dos registros das sessões de observação no parquinho em que se
encontram as sequências de comportamentos lúdicos que envolvem determinadas atividades
ou temas. Tem-se, então, os recortes internos nos EB que permitem, como sugerem Pedrosa e
Carvalho (2005), alcançar detalhes que uma descrição mais global poderia ofuscar. Além de
demonstrar as formas (ou arranjos) que podem ilustrar a estrutura ou organização interacional
infantil. Assim, os recortes internos realizados nos EB, são chamados aqui de Momentos
Interacionais nas Brincadeiras (MIB), de modo similar ao utilizado por Pedrosa e Carvalho
(2005) e tem a finalidade de analisar episódios interacionais específicos dentro de sequências
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interacionais maiores, neste caso dentro das brincadeiras.
Os Momentos Interacionais nas Brincadeiras (MIB) foram classificados, então, através
de categorias, elaboradas por Carvalho et al. (2002), que tem o objetivo de descrever o fluxo
interacional, abarcando desde intercâmbios claros entre parceiros, até os momentos em que os
contatos parecem se desfazer ou as crianças parecem estar mais voltadas às suas atividades,
assumindo papel de observador ou, ainda, quando os adultos parecem provocar algum tipo de
interferência nas brincadeiras e interações das crianças.
Para isso, as categorias usadas para os MIB levaram em conta a orientação da atenção
das crianças e o tipo de regulação envolvido entre elas, que são atributos identificados,
conforme as autoras, citadas acima, da seguinte forma: “identifica-se a orientação quando se
detecta o alvo das ações” (p. 94) e “a regulação quando se detecta, através do conteúdo do
comportamento dos sujeitos, efeito das ações de uma criança sobre outra, ainda que não se
possa precisar que aspectos das ações de uma atingiram a outra” (p. 94).
Como tem sido apontado, esta pesquisa não foge às dificuldades encontradas nos
estudos sobre interações sociais de base observacional. Portanto, todas as especificidades e
diferenças nos métodos de coleta de dados desembocam na necessidade de explicações e
descrições detalhadas sobre o modo como o modelo apresentado por Carvalho et al. (2002)
foi empregado neste trabalho. E isso começa, então, com os atributos citados referentes à
orientação das crianças e tipo de regulação, que aqui, embora sigam o meio de identificação
utilizado originalmente, encontram particularidade na sua identificação.
Para iniciar estes esclarecimentos, ressalta-se que em sua investigação, Carvalho et al.
(2002), tiveram como participantes uma quantidade limitada de criança (quatro), suas
observações ocorreram em uma sala previamente organizada pelos observadores e o
tratamento dos dados se deu a partir de sequências gravadas em vídeo. Neste caso, a
identificação dos dois atributos (orientação e regulação), para todos os participantes, parece
facilitada pelas condições gerais do próprio contexto da pesquisa.
Já no caso do parquinho, as condições foram, contrariamente, desfavoráveis a qualquer
tipo de controle. Pois, tratando-se de ambiente público não se encontrou viabilidade para
realização de filmagens e a quantidade de crianças, assim como a quantidade de interações
que elas poderiam estabelecer, foram sempre imprevisíveis. Além disso, a forma de registro
implicou (de forma previamente conhecida) na perda de muitos dados, o que dificultou,
muitas vezes, encontrar clareza no conteúdo das ações registradas.
Apesar de todas estas complicações, guardadas as diferenças entre as condições dos
dois trabalhos e com os esclarecimentos sobre as particularidades vistas no parquinho que
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apresentaram reflexo na análise a partir do modelo escolhido, pode-se concluir que a forma de
construção deste trabalho representa mais um passo na tentativa de encontrar meios para
fomentar as discussões sobre análise de interação social de base observacional na brincadeira
infantil e para além dela.
Assim, para desenvolver a tarefa de identificar a orientação e o tipo de regulação
envolvido, foram levados em conta apenas os comportamentos referentes às crianças que (nos
registros) apresentaram contato direto ou relevância para o comportamento da criança-foco.
Nesse sentido, não foram considerados outros tipos de contato social que pudessem ocorrer
concomitantemente em relação a outras crianças.
Isso porque, relembrando o que está explicado, no item 4.1., sobre as crianças no
parquinho, o parque, durante as observações, esteve sempre com mais que dez crianças. Por
isso não foi possível registrar todas as atividades, nem identificar possíveis influências de
outras crianças no comportamento da criança-foco. Desta forma, a partir das categorias
elaboradas por Carvalho et al. (2002) os comportamentos registrados foram especificados
conforme cada tipo de classificação, como mostrado em seguida:
1.

Interação: ocorre quando “as crianças se orientam mutuamente,

havendo regulação recíproca caracterizada pela complementaridade conspícua de
ações” (Carvalho et al., 2002, p. 94). Foram registrados os seguintes tipos de
comportamento:
o Indicações de que uma criança auxilia ou orienta outra.
Exemplo:


c8f ajuda a3f1 a subir a escada do AP3 (EB 01).

o Há formação de grupo, existindo cooperação ou não entre as
crianças.


falam uns com os outros e parecem formar um grupo
(...) formam um círculo e batem zerinho ou um (...) as
crianças cantam provocando a pegadora (EB 04).



d7m começa a escorregar junto com a7m1, b5m2 e c7f /
todos sobem e descem o escorregador duplo do AP1 de
várias formas (EB 05).

o As crianças brincam de forma associativa, mesmo sem haver
indicação de verbalizações entre as crianças.


várias crianças sobem o AP1 e descem o escorregador
circular várias vezes, assim como a8f1 e b4m1, que
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também entram na fila para descer. / continuam todos
fazendo o mesmo (a8f1 não parece dirigir-se a nenhuma
outra criança, nem mesmo a b4m1, com quem tem
familiaridade) (EB 07).


ele sobe o AP1 e desce o escorregador circular (tem
muitas crianças no AP1 e ele precisa esperar para
descer o escorregador circular) (...)ele vai para o AP3 e
desce o escorregador pequeno / corre para o AP1 e fica
na fila para descer o escorregador circular (EB 12).

2.

Movimento Interativo: desenvolve-se quando “uma criança se orienta

para outra, havendo uma regulação recíproca, porém restrita, implicando na
reorientação da atenção da criança-alvo para outros objetos, parceiros ou atividades”
(Carvalho et al., 2002, p. 94). Foram registrados os seguintes tipos de comportamento:
o Há regulação recíproca de forma limitada a algum objetivo e as
crianças retomam ou alteram suas atividades, não havendo
continuidade na interação. Exemplo:


4m pede a a6f1 (criança-foco e criança-alvo) para
deixá-lo passar, ela levanta, ele passa e ela senta-se
novamente (EB 01).



a6f1 (criança-foco) diz “Não pode não” para d4f
(criança-alvo), que está sentada para descer o
escorregador duplo enquanto a6f1 está tentando subir
(EB 09).

3.

Participação Periférica: acontece quando “uma criança se orienta para

outra, havendo uma regulação unilateral, isto é, a criança-alvo regula o
comportamento da primeira, mas mantém sua orientação prévia, sem ser regulada por
esta” (Carvalho et al., 2002, p. 95). Foram registrados os seguintes tipos de
comportamento:
o A criança parece esperar outra usar o brinquedo para depois
brincar. Exemplo:


ela (a6f1, criança-foco) vai para o escorregador e
espera b8f (criança-alvo) subir pelo escorregador e
escorregar / a6f1 desce o escorregador e fica sentada /
c4m também desce o escorregador (EB 02).
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o A criança parece observar outras sem que se evidencie
desenvolvimento de alguma atividade específica, havendo ou
não indicação de que ela inicie atividade similar.


(a6f1, criança-foco) observa o AP3 e anda pelo parque /
observa outras crianças (crianças-alvo) (EB 06).

4.

Atividade Solitária: refere-se aos momentos em que “uma criança se

orienta para um brinquedo ou atividade que se desenrola sem que se detecte regulação
de qualquer outra criança sobre ela” (Carvalho et al., 2002, p. 94). Foram registrados
os seguintes tipos de comportamento:
o No registro, não há indicações de que a criança dirija sua
atenção, nem que seu comportamento pareça regulado, por
outras crianças, ainda que esteja indicada a presença de outras
crianças no mesmo equipamento ou em atividade similar ou
quando a criança parece observar outras crianças sem
interromper sua atividade. Exemplo:


a6f1 sobe a escada do AP2 e desce o escorregador
duplo. / a6f1 sobe novamente enquanto observa as
crianças cavando, depois desce o escorregador (EB 06).

o Há registro de outras crianças na mesma brincadeira, mas parece
claro que a criança está orientada para sua própria atividade, ou
seja, não parece associar-se as outras crianças. Exemplo:


a7f1 fica na parte de cima do AP1 (que está cheio de
crianças) / ela desce pelo mastro. / a7f1 sobe o AP1 e
desce pelo escorregador circular / sai pela lateral do
escorregador (tem várias crianças empatando a saída) /
ela sobe o AP1 novamente e desce o escorregador duplo
(EB 08).

Além destas categorias, uma mais foi elaborada, a partir da orientação da criança e do
tipo de regulação, e acrescentada pela necessidade de analisar o modo de participação dos
adultos (suas influências ou interferências) nas brincadeiras das crianças no parquinho. Assim,
tem-se a quinta categoria para os tipos de interações sociais no parquinho:
5.

Interferência de Adulto: ocorre quando há participação, interferência ou

influência de adultos em relação às brincadeiras ou interações sociais das crianças:
o A criança brinca com o adulto ou tem sua orientação de perto.
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Exemplo:


a3f1 sobe as escadas de mão dadas com ad1 (...) ad1 vai
orientando a3f1 no AP2 para ela ir até o escorregador
(EB 01).

o Indicações de que a criança dirige-se ao adulto. Exemplo:


chama ad1 “Meu pai, ó eu aqui” (outras crianças
também estão no AP1) (...) ela vai até o banco e ad1
arruma sua roupa (EB 16).

o O adulto dirigir-se à criança havendo indicações de resposta
dela. Exemplo:


ad1 reclama / d5f1 vai para o AP1 e a7m1 continua no
AP2 (EB 03).

No Apêndice B, junto com a descrição de cada EB, também estão indicados os
recortes dos MIB através de códigos, para cada tipo de contato social, com suas respectivas
legendas, bem como a indicação sobre a criança-foco em cada EB, como no exemplo do EB
20, mostrado a seguir:

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 20
Brincadeira: brincadeiras nos brinquedos do parquinho.
Duração: 1 minuto.
Criança-foco para categorização interacional: a9f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação; (*) – movimento interativo;
(+) – participação periférica; (=) – atividade solitária; (@) – interferência de adulto
Descrição:
min 1

(=) a9f1 corre para o AP3 e sobe o escorregador grande (=) / (@) ad1 diz
"Bora.", chamando a menina para ir embora / a9f1 desce o escorregador
grande e segue ad1 pela calçada (@) / (=) ela sobe o AP1 e desce pelo
escorregador circular / ela repete isso enquanto ad1 continua andando (=) /
(@) a9f1 corre atrás de ad1 e vão embora. (@)
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Conforme visto, acima, o código foi indicado no inicio e no final de cada trecho dos
MIB. No EB 20, tem-se, portanto, o fluxo interacional: atividade solitária – entre os símbolos
(=), interferência de adulto – entre os símbolos (@), atividade solitária, interferência de
adulto.

5.2.1. “Sabe fazer isso, amigo?”
A Dinâmica das Interações nas Brincadeiras.

A partir da categorização dos intercâmbios sociais apresentados pela criança-foco
durante os EB, foi possível, portanto, descrever o fluxo interacional nas brincadeiras dos
parquinhos e, assim, representar a dinâmica dos contatos sociais das crianças nos EB. Além
disso, foi avaliado como ocorreram os fluxos nos diferentes tipos de brincadeiras e os
contatos estabelecidos por crianças que chegam ao parquinho apenas na companhia de adulto
e as que chegam com outras crianças, bem como características relativas a faixas etárias e
gênero.
No entanto, mais uma vez é necessário esclarecer como a ideia de representação de
fluxo interacional é utilizada aqui, e suas diferenças fundamentais em relação à pesquisa de
Carvalho et al. (2002), a partir de onde foi tomado como modelo. No trabalho das autoras
citadas, a quantidade de crianças participantes (quatro crianças) permitiu que fossem
categorizados todos os intercâmbios sociais para todas as crianças envolvidas, o que resultou
numa representação mais completa do fluxo interacional dentro de um determinado contexto.
Nessa representação foram demonstrados, inclusive, os intercâmbios que aconteciam
concomitantemente, o que pode mostrar de forma ampliada a complexidade dos eventos
envolvendo as relações entre crianças.
Também é importante esclarecer que a representação do fluxo interacional,
desenvolvida no trabalho das autoras citadas, foi apresentada em forma de diagrama,
ilustrando todos os participantes e os intercâmbios entre eles. Posteriormente, os diagramas
foram transformados em representações gráficas, que permitiam a leitura comparativa do
fluxo interacional para cada criança no decorrer do tempo (Carvalho et al., 2002).
Aqui, também foi adotado este tipo de representação gráfica, tanto para ler os fluxos
como para compará-los entre os EB, assim como se manteve os mesmos parâmetros (os tipos
de MIB) para chegar-se às ilustrações. Desta maneira, a elaboração das representações dos
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fluxos baseou-se nas alterações da natureza dos intercâmbios entre os participantes, notadas a
partir da categorização dos MIB.
Além disso, como explicado antes, no parquinho, apenas os intercâmbios envolvendo
a criança-foco foram considerados para a categorização. O produto disso, portanto, foi uma
representação simplificada do fluxo interacional, abarcando apenas a criança-foco e seus
contatos com outras crianças (ou adultos) mais imediatamente percebidas e registradas.
Assim, nas representações gráficas que serão mostradas adiante (do mesmo modo que
o usado por Carvalho et al., 2002) as categorias de intercâmbios sociais foram ordenadas
conforme o crescente grau de regulação mútua implicado na sua definição. Isso quer dizer que
Interação (I) tem o mais alto grau de regulação mútua, seguido por Movimento Interativo
(MI) e Participação Periférica (PP), enquanto que Atividade Solitária (AS) possui o menor
grau, entre as possibilidades de regulação entre as crianças. Já no caso das Interferências de
Adulto (AI), por não envolver um tipo de intercâmbio entre as crianças (e sim, vários tipos de
intercâmbio entre criança e adulto), foi considerada, na ordem adotada, a categoria de menor
grau de regulação, entre todas.
A partir daqui, então, para descrever e discutir os fluxos interacionais observados nos
EB, serão apresentadas as representações gráficas dos fluxos conforme os tipos de
brincadeiras (como classificados anteriormente).

5.2.1.1. O fluxo interacional: pega-pega.

Abaixo, encontra-se o fluxo interacional ocorrido durante a brincadeira de pega-pega,
registrada no EB 04. Na Figura 16, está ilustrado, portanto, o fluxo interacional desenvolvido
pela criança-foco ao longo dos nove minutos durante os quais se estendeu esta brincadeira.
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Figura 16: Fluxo Interacional do EB 04, Conforme o Tipo de Intercâmbio Durante o Tempo de
Ocorrência em Minutos.

O pega-pega contou com cinco participantes: a7m1 (criança-foco), b7m, c7m, d6f e
e8f. Como mostrado na Figura 16, durante todo o tempo de ocorrência da brincadeira de
pega-pega, as crianças desenvolveram o tipo de intercâmbio classificado como Interação (I).
Na verdade, como ressaltado antes, este é um tipo de brincadeira tradicional, ou jogo, que, em
todas as suas etapas, pressupõe a interação das crianças através de suas regras (como as
descritas no item sobre os tipos de brincadeiras vistos no parquinho). Além disto, tem-se,
tradicionalmente, uma brincadeira que exige cooperação entre as crianças, pois, há
revezamento de papéis (entres o “pegador” e as crianças que fogem dele) e, muitas vezes
necessidade de negociação das regras, que podem ser adaptadas conforme uma série de
fatores, como o espaço, por exemplo (Bichara, 2005; Magalhães et al., 2003; Morais & Otta,
2003).
No caso do EB 04, foi possível registrar algumas especificidades na dinâmica
interacional do episódio. Neste sentido, observou-se o momento de formação do grupo,
quando a criança-foco, a7m1, aproximou-se das demais crianças e iniciaram a brincadeira:
a7m1 vai para o guarda-corpo da lagoa e fica perto de outras crianças / falam uns com os
outros e parecem formar um grupo com 3 meninas e 2 meninos (b7m, c7f, d6f e e8f) / formam
um círculo e batem zerinho ou um. Embora não tenha sido registrado o conteúdo da fala das
crianças no memento em que aproximaram-se, parece viável pensar que deve ter ocorrido, ao
menos, uma breve negociação sobre como iniciariam o pega-pega (escolha do “pegador”).
Também houve indícios, no registro, de que a criança-foco era desconhecida dos
demais participantes da brincadeira, como no exemplo do trecho: a7m1 grita para b7m
"Menino”. Neste trecho, o menino (b7m) utiliza uma forma de chamamento inespecífica
(“Menino”) que pode demonstrar desconhecimento prévio entre eles. Além disto, esta criançafoco chegou ao parquinho acompanhada, apenas, por uma menina de cinco anos que não
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participa da brincadeira.
Quanto à familiaridade entre os outros participantes, não foi possível identificar se já
eram conhecidos entre si. Entretanto, durante a brincadeira não foi registrado nenhuma
criança chamando as outras pelo nome (o que poderia indicar familiaridade entre elas). No
entanto, este é um tipo de brincadeira que (assim como a maioria das brincadeiras
tradicionais) conta com regras conhecidas pelas crianças e não dependem de significados
implícitos ou culturalmente específicos. Portanto, para que as crianças brinquem de pegapega não pareceu decisivo o fato de elas serem conhecidas entre si, já que as regras gerais da
brincadeira são compartilhadas e adaptações imediatas podem ser negociadas durante o
brinquedo. Isto quer dizer que estas crianças compartilham dos significados mais amplos
envolvidos na cultura do brinquedo, embora não fossem familiares entre si. Por esta via,
portanto, não parece improvável que crianças desconhecidas reúnam-se rapidamente e iniciem
uma brincadeira deste tipo.

5.2.1.2. O fluxo interacional: cavar na areia.

Da mesma forma que o fluxo do pega-pega, a brincadeira de cavar na areia (EB 22)
apresentou apenas um tipo de intercâmbio durante sua ocorrência. A representação do fluxo
interacional desta brincadeira é mostrado abaixo, na Figura 17.

Figura 17: Fluxo Interacional do EB 22, Conforme o Tipo de Intercâmbio Durante o Tempo de
Ocorrência em Minutos.
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Neste EB de cavar na areia, acima, de curta duração (dois minutos de ocorrência),
observou-se um tipo de intercâmbio (Participação Periférica – PP) em que não há uma
interação direta entre os participantes, mas é um caso aonde a criança-foco, a6f1, tem sua
atenção dirigida e seu comportamento regulado pelas crianças-alvos, b7m2 e c5f2, como
mostrado no trecho do EB: a6f1 fica observando b7m2 e c5f2 que estão cavando / a6f1
começa a cavar na areia. Nota-se que as crianças-alvos são conhecidas entre si e estavam
brincando juntas, mas a criança-foco, conforme o registro, não tinha familiaridade com as
outras crianças e não formaram grupo de brinquedo. Ao contrário, a6f1 desenvolveu a mesma
brincadeira paralelamente às outras, sozinha.
Esta forma de brincar que ocorre na Participação Periférica (PP) da brincadeira de
cavar na areia, difere da Atividade Solitária (AS). Pois, apesar de nos dois casos a criança
desenvolver sua atividade sozinha, na Participação Periférica, ela tem sua orientação voltada a
outras crianças (no EB 22, a criança-foco orienta-se para as crianças que estão cavando
juntas) que também regulam seu comportamento (a criança-foco observa e em seguida inicia a
mesma atividade).

5.2.1.3. O fluxo interacional: jogar bexiga.

Na Atividade Solitária, por outro lado, isto acontece de forma diferente, como mostra a
brincadeira de jogar bexiga, no EB 13, na Figura 18, abaixo:

Figura 18: Fluxo Interacional do EB 13, Conforme o Tipo de Intercâmbio Durante o Tempo de
Ocorrência em Minutos.
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Nesta brincadeira a criança-foco, a4m1, brinca sozinha e sua atenção está orientada
para um objeto: a bexiga, ou bola de soprar, que lhe foi dada pelo adulto, ad1, que o
acompanha ao parque. Neste ponto, tem-se outro tipo de intercâmbio e que conta com a
participação do adulto, como mostra a descrição do EB 13: ad1 dá uma bexiga para a4m1 /
ele fica jogando para cima na grama perto de ad1 / vai para o parque jogando a bexiga para
cima / a4m1 volta para perto de ad1 e devolve a bexiga.
Nas Interferências de Adulto (AI) deste episódio, parece haver uma forma de incentivo
a um tipo de brincadeira específica, quando o adulto entrega um objeto (a bexiga) para a
criança. Também observa-se uma solicitação por parte da criança em relação ao adulto,
quando ela dirige-se ao adulto e devolve o objeto.

5.2.1.1. O fluxo interacional: nos brinquedos do parque.

As formas de Interferência de Adultos foram encontradas, sob várias formas, nos
episódios de brincadeiras nos brinquedos do parquinho, através dos quais este tipo de
intercâmbio poderá ser mais explorado em sua descrição e discussão. Assim, é possível passar
a apresentar os fluxos interacionais das brincadeiras nos brinquedos do parquinho que, além
de ter sido o tipo de brincadeira mais frequente, também apresentou (além da variedade de
ações) uma diversidade de tipos de intercâmbios sociais.
Entretanto, para apresentação e análise dos fluxos interacionais dos EB de brincadeira
nos brinquedos do parquinho, foram selecionados apenas os EB cujo desenvolvimento
perdurou durante os 20 minutos definidos como tempo máximo de registro. Desta maneira,
procurou-se

estabelecer

um

parâmetro

para

discutir

os

intercâmbios

dos

EB

comparativamente. Através disto, buscou-se identificar e discutir as principais características
e formas particulares do EB que pudessem estar relacionados à familiaridade entre as
crianças, a presença e supervisão de adultos, bem como diferenças de faixas etárias e gênero,
que tem sido citado desde o início deste trabalho como fatores que podem influenciar nas
brincadeiras e interações sociais infantis.
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EB 09

EB 10

EB 15

EB 16

EB 17

Figura 19: Fluxo Interacional dos EB 09, 10, 15, 16 e 17, Respectivamente, Conforme o Tipo de Intercâmbio
Durante o Tempo de Ocorrência em Minutos.
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Na Figura 19, então, encontram-se as representações gráficas dos cinco EB
selecionados para discussão. Não obstante, como já explicado, todos os EB tiveram seus MIB
categorizados, conforme os tipos de intercâmbios sociais, e estão representados no Apêndice
B. Assim, na Figura 19, são vistos os fluxos interacionais, respectivamente, dos EB 09, EB
10, EB 15, EB 16 e EB 17.
Retomando as características deste tipo de brincadeira, foi vista uma forma de brincar
que envolveu uma ampla possibilidade de ações, usos e experimentações que as crianças
puderam fazer dos brinquedos disponíveis no parquinho. Dessa forma, não era esperado
encontrar padrões interacionais comuns para estes EB. Além disso, o caráter exploratório
deste trabalho (para além da descrição da dinâmica interacional) implicou, e gerou condições
e expectativas, muito mais no sentido de indicar possibilidades de estudos, criar hipóteses e
discutir caminhos para investigar brincadeiras e interações infantis, do que na busca de
resultados que promovessem generalizações.
Não obstante, pode-se perceber que os três primeiros fluxos (EB 09, 10 e 15,
respectivamente), mostrados na Figura 19, iniciaram-se com a categoria de intercâmbio
Interação (I), enquanto o EB 16 teve início com Atividade Solitária (AS) e no EB 17, o
primeiro intercâmbio foi Interferência de Adulto (AI). Aqui, surge uma primeira questão sobre
o que pode influenciar o tipo de intercâmbio que inicia um EB de brincadeira nos brinquedos.
Para se pensar nas possibilidades de respostas, através dos fatores que já foram
apontados neste trabalho como possíveis influenciadores do comportamento das crianças no
parquinho, é preciso descrever a composição dos grupos no momento de cada EB em que
ocorreu o intercâmbio. Para isto, devem ser considerados os trechos do primeiro minuto de
cada um do EB apresentados na Figura 19:
EB 09: a6f1 grita para b6f1 “Não me pega” e corre pela areia / b6f1 sobe no
AP1 (que está cheio de crianças) e a6f1 sobe também / as duas descem o
escorregador circular.
o Este grupo é composto por duas meninas de seis anos que têm
familiaridade entre si, ou seja, chegaram juntas ao parquinho. A
criança-foco neste EB é a6f1 e b6f1 foi a única criança que chegou com
ela.
EB 10: a6f1 corre para o AP2 atrás da menina b3f1 (as duas estão comendo
pipoca) / a6f1 empurra b3f1 para descer o escorregador duplo e desce
também, depois a6f1 fica sentada no escorregador comendo pipoca.
o Grupo formado por duas meninas de seis e três anos. Sendo a6f1, a
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criança-foco, e b3f1 e c8f1, as crianças que chegaram com ela.
EB 15: a4m1 e b7f1 vão para o AP1 / b7f1 desce o escorregador duplo e a4m1
vai para a fila do escorregador circular / b7f1 também vai para o
escorregador circular / a4m1 e b7f1 sobem o AP1 e descem juntos o
escorregador circular.
o Fazem parte deste grupo, um menino de quatro anos e uma menina de
sete anos que têm familiaridade entre si. Eles também estão em
interação como outras crianças que estão no brinquedo, mas que não
puderam ser identificadas no registro, no entanto são desconhecidas das
outras duas crianças. A criança-foco é a4m1 e b7f1 foi a única criança
que chegou com ela.
EB 16: a7f1 sobe e desce o AP2 pela escada / vai para o AP3 e desce o
escorregador / corre para o AP1 e desce o escorregador circular.
o A atividade é desenvolvida por uma menina de sete anos (criança-foco)
que chegou ao parque junto com um menino de três anos.
EB 17: a5m1 observa o parque e ad1 diz para ele ir brincar / ad1 tira a
camisa dele e ele continua observando o parque.
o O menino de cinco anos, criança-foco, que está no intercâmbio
mostrado, chegou ao parquinho sem outras crianças.
Por esta descrição, percebe-se que nos EB 09, EB 10, EB 15, que iniciam-se com o
tipo de intercâmbio Interação, as crianças-foco brincam com crianças que já conhecem. Por
outro lado, no EB 16 a criança-foco também chegou ao parquinho com outra criança, mas no
inicio, brinca em Atividade Solitária. Já a criança do EB17, chegou apenas com adulto e o
intercâmbio que ocorre é exatamente entre eles, criança e adulto. Embora não seja possível, a
partir destes EB, concluir sobre a relação entre ter parceiros conhecidos e maiores
possibilidades de desenvolvimento de brincadeiras em grupo, outra questão pode ser
elaborada nesta mesma direção. Então, poderia ser perguntado: seria esperado que crianças
que já chegam ao parquinho com crianças conhecidas previamente, desenvolvam mais
interações entre elas mesmas?
A continuação do fluxo interacional pode ajudar a esclarecer e avançar sobre esta
pergunta. Assim, passa-se a observar apenas os MIB em que ocorre o tipo de intercâmbio
Interação. Neste sentido, puderam ser seguidas as características de cada período de Interação
presente em cada um destes EB:
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Interações no EB 09:
o Minuto 1 a 10 – a interação se inicia entre a6f1 e b6f1 (a6f1 grita para
b6f1 “Não me pega” e corre pela areia), depois a6f1 segue a
brincadeira interagindo também com outras crianças que estão
escorregando no escorregador circular (a6f1 grita “Para” para c8m,
que esta escorregando / ela continua tentando subir e grita “Peraê
gente... Para” para as crianças que estão descendo o escorregador
circular).
o Minuto 12 a 13 – neste momento a interação ocorre apenas entre a6f1 e
b6f1 (a6f1 sobe o escorregador duplo, b6f1 puxa seu pé e ela grita).
o Minuto 15 a 20 – a interação é entre a6f1 e b6f1 (b6f1 escorrega pela
borda do meio do escorregador duplo do AP2 e mostra isto para a6f1),
mas, a partir do minuto 18, ocorre a aproximação de uma menina de
oito anos, que passa a brincar junto com as outras duas (a6f1 diz “Ô o
que a menina faz” para b6f1, mostrando h8f que está se pendurando no
mastro / a6f1 pendura-se junto com h8f, depois a6f1, h8f e b6f1 descem
o escorregador do AP2).
Nota-se que a maior parte do tempo do EB 09 a criança-foco esteve em interação com
a criança conhecida e ao mesmo tempo, em muitas vezes esteve interagindo também com
crianças desconhecidas. Neste caso, houve, inclusive, um registro acerca do modo como a
criança desconhecida (h8f) aproximou-se da criança-foco (a6f1) e como a primeira refere-se a
ela, chamando de “menina”, forma que indica a não familiaridade entre elas, assim como
ocorrido na brincadeira de pega-pega, discutida antes.
Interações no EB 10:
o Minuto 1 a 4 – a interação acontece entre a criança-foco e as duas
meninas que chegaram com ela (as três meninas descem o
escorregador circular, primeiro c8f1, depois a6f1, seguida por b3f1 /
elas continuam subindo o AP1 e descendo o escorregador circular).
o Minuto 4 a 5 – a criança-foco brinca com as outras duas (as três descem
juntas de cabeça para baixo e se “embolando”).
o Minuto 6 a 8 – a interação ocorre entre as mesmas crianças (as três
descem o escorregador circular de cabeça para baixo, rindo e se
“embolando” enquanto escorregam / elas são as únicas crianças no
AP1).
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o Minuto 9 a 11 – as três meninas brincam da mesma forma (a6f1, b3f1 e
c8f1 continuam subindo e descendo e escorregador circular).
o Minuto 12 a 14 – a criança-foco continua interagindo com as duas
meninas (a6f1, b3f1 e c8f1 descem o escorregador duplo, agarradas).
o Minuto 16 – neste momento interagem apenas a6f1 e c8f1 (a6f1 vai
para o AP1, onde está c8f1 / as duas descem o escorregado circular).
o Minuto 17 a 20 – também brincam apenas a6f1 e c8f1 (as duas ficam
junto ao mastro, depois correm para o píer e saem de vista).
Neste EB 10, Interação foi a categoria de intercâmbio que ocorreu durante mais
tempo, sendo que em todos os MIB deste tipo, a criança-foco brincou apenas com as crianças
que conhecia previamente, diferente do que ocorreu no EB 09, apresentado imediatamente
antes, onde a criança-foco interagiu também com crianças desconhecidas.
Interações no EB 15:
o Minuto 1 – a interação da criança-foco envolve uma criança conhecida
e várias outras, desconhecidas (a4m1 e b7f1 vão para o AP1 / b7f1
desce o escorregador duplo e a4m1 vai para a fila do escorregador
circular).
o Minuto 2 – neste momento a interação parece restringir-se as duas
crianças conhecidas entre si, a4m1 e b7f1 (descem o escorregador
duplo / repetem isto várias vezes falando entre si).
o

Minuto 3 a 5 – também interagem a4m1 e b7f1, mas a partir do minuto
quatro, os dois aproximam-se de um menino de sei anos desconhecido
deles e passam a brincar juntos, os três (a4m1 e b7f1 falam algo com
d6m que está no escorregador do AP2 / d6m espera a4m1 descer o
escorregador).

o Minuto 5 a 7 – a interação passa a ser, apenas, entre a criança-foco e o
menino desconhecido (a4m1 e d6m vão para o AP3 e, juntos com b7f1,
descem a escada escorregando sentados nos degraus).
o Minuto 8 a 9 – a criança-foco volta a interagir apenas com b7f1 (a4m1
chama b7f1 quando ela vai para o AP3).
o Minuto 10 – a forma da interação anterior se repete (a4m1 e b7f1
sobem e escorregam no AP2).
o Minuto 11 – a4m1 interage com b7f1 com várias crianças
desconhecidas que estão no brinquedo (b7f1 fica empatando a entrada
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da escada e as outras crianças fazem fila atrás dela).
o Minuto 12 a 15 – novamente, a interação é entre as duas crianças
conhecidas (b7f1 mexe nas peças do jogo da velha e a4m1 vai mexer
também).
o Minuto 19 a 20 – a4m1 brinca apenas com b7f1 (a4m1 chama b7f1
para descer o escorregador).
Assim como no EB 09, neste EB 15, a interação variou quanto à familiaridade entre as
crianças envolvida. Ou seja, a criança-foco brincou tanto com a criança que ela já conhecia
quanto com crianças desconhecidas.
Neste EB 15, chama a atenção o registro do menino d6m chamando a4m1 pelo nome,
modo contrário ao visto em outros EB e que pode indicar familiaridade entre as crianças.
Entretanto, o que aconteceu, como mostra o registro, foi d6m ter ouvido o adulto,
acompanhante de a4m1, chamando a criança-foco pelo nome imediatamente antes e, assim,
d6m pode repetir (ad1 diz, “Aí não, C... (nome)”, para a4m1 e ele volta para o AP2 / d6m diz,
“Aqui, C... (nome)”, para a4m1 e vão os dois para o escorregador do AP2).
Interações no EB 16:
o Minuto 5 – a criança-foco, a7f1, interage apenas com a criança que
chegou com ela (ela volta para o AP1 e desce o escorregador circular
junto com b3m1).
o Minuto 5 a 6 – a criança-foco passa a interagir também com crianças
desconhecidas (a7f1 volta para o AP1 e entra na fila para descer o
escorregador circular / a7f1 parece orientar b3m1 e descem juntos o
escorregador circular / ela sobe a escada conversando com c7f).
o Minuto 7 a 13 – a criança-foco brinca com várias crianças
desconhecidas (a7f1 corre atrás de c7f / c7f grita “Aqui eu, ó” para a7f1
/ a7f1 vai para o escorregador circular do AP1, sobe e desce várias
vezes junto com outras crianças).
o Minuto 14 a 15 – a7f1 volta a interagir apenas com b3m1 (a7f1 desce o
escorregador circular junto com b3m1).
o Minuto15 a 16 – a interação envolve somente a criança-foco e b3m1 (os
dois descem o escorregador circular).
o Minuto 17 a 18 – neste momento, a7f1 interage com várias crianças e
depois passa a brincar apenas com b3m1 (espera na fila, desce o
escorregador circular e vai para perto de b3m1 que está no quiosque
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ao lado do parque / os dois ficam parados encostados na parede do
quiosque / os dois voltam para o AP1 / mexem no jogo da velha, b3m1
pela parte de dentro do AP1 e a7f1 pela parte de fora).
Também no EB 16, ocorre variação nas interações da criança-foco, de acordo com a
familiaridade dela em relação às crianças com as quais ela brinca. Além disto, ocorre neste EB
o mesmo evento de crianças desconhecidas tratando-se pelo nome, como no EB anterior (c7f
toca em a7f1 e grita “G... (nome)” (ela escutou ad1 chamando a7f1 pelo nome) e a7f1 diz
“Você é esperta” para c7f e sai correndo atrás dela).
Interações no EB 17:
o Minuto 2 a14 – todo o tempo de interação da criança-foco foi com
crianças desconhecidas dela (a5m1 fica na fila para descer o
escorregador circular (não se dirige a outras crianças) / ele passa por
cima de algumas crianças que se “amontoam” na saída do
escorregador circular).
o Minuto 15 a 20 – ocorre interação do mesmo modo que antes (ele e
outras crianças ficam “amontoadas”, rindo e gritando na saída do
AP1).
Como visto desde a Figura 19, o EB 17 é o que apresenta maior constância em relação
as categorias que ocorrem nos MIB, neste caso o tipo de intercâmbio Interação apresenta-se
por mais tempo consecutivo. É interessante notar que é, também, o único dos EB de
brincadeira nos brinquedos do parquinho, entre os analisados, em que a criança-foco não
tinha disponível possibilidade de parceiros conhecidos previamente. Assim, parece pertinente
que em casos assim, considerando a tendência social do ser humano e, especialmente, a
predisposição que as crianças têm para brincar em grupos (Cerqueira-Santos, 2004; Gosso,
2005; Karsten, 2003; Mekideche, 2004; Morais & Otta, 2003; Seixas, 2007), as crianças
brinquem juntas independente de sua familiaridade. Essa ideia concorda, portanto, com
achados apresentados antes, sobre o estudo de Oke et al. (1999) na Índia, que indica a
tendências das crianças brincarem acompanhadas (por outras crianças, adultos, ou mesmo
animais).
Além disto, havendo familiaridade entre as crianças, pode-se esperar também que elas
brinquem juntas e, ainda, associem-se, a outras crianças desconhecidas, ampliando os grupos,
como pode ser visto nas brincadeiras discutidas. Com isso, talvez seja possível considerar que
a familiaridade não faz com que as crianças brinquem mais entre grupos que já tenham
conhecimento prévio, como questionado acima. Ao contrário, do mesmo modo que o
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parquinho disponibiliza estímulos aos comportamentos lúdicos (através dos brinquedos
presentes), parece, também, oferecer uma série de possibilidade para que as crianças interajam
entre si e desenvolvam-se em sua socialização – assim como em suas capacidades motoras,
conforme tem sido alegado na literatura (Johnson et al., 1999) como importante função dos
brinquedos disponíveis em parquinhos.
De forma mais geral, então, abordando a categoria Interação para cada EB mostrado
na Figura 19, é viável dizer que este tipo de intercâmbio não demonstra formas estanques,
com preferências por crianças familiares. Entretanto, percebe-se, ainda, nestas representações
gráficas dos fluxos interacionais que a categoria de intercâmbios Interação apresenta-se
entrecortada por outros tipos de intercâmbios.
Com isso, precisa-se descrever e analisar as outras categorias que aparecem nos fluxos
dos EB e como elas se relacionam com a Interação, entendida como categoria de mais alto
grau de regulação mútua. Para tanto, serão apresentadas as categorias de intercâmbio para
cada EB e de que forma ela relaciona com a categoria que a antecede e sucede, dentro da
sequência de tempo em que a brincadeira ocorre:
EB 09:
o Minuto 10 – a6f1, criança-foco, interrompe a Interação com b6f1 para
dirigir-se ao adulto (ela vai para junto de ad1 e bebe água) e retorna ao
parque em Atividade Solitária.
o Minuto 10 a 12 – nesta Atividade Solitária a criança-foco repete uma
forma de uso do escorregador que havia tentado antes em momento de
Interação (a6f1 caminha pela borda do escorregador circular e vai até
a parte de cima assim, neste momento tem menos crianças no
escorregador circular). Após isto ela retoma a Interação com b6f1.
o Minuto 14 – ocorre um Movimento Interativo entre a criança-foco e
outra criança, d4f, onde a6f1 parece não permitir que a outra criança
use o mesmo brinquedo (a6f1 diz “Não pode não” para d4f, que está
sentada para descer o escorregador duplo enquanto a6f1 está tentando
subir). E esta postura de a6f1 parece provocar a Interferência de Adulto
que acontece em seguida.
o Minuto 14 – nesta Interferência de Adulto, portanto, parece haver uma
tentativa de regular o comportamento da criança-foco em relação à
criança desconhecida, d4m, e que aparenta ser mais nova (ad1 grita
para a6f1, “Não é assim”). Após isto, a6f1 volta a brincar junto com
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b6f1.
EB 10:
o Minuto 4 – nesta Interferência de Adulto, a criança-foco interrompe a
Interação para dirigir-se ao adulto, retornando, em seguida, para brincar
da mesma forma que ante (a6f1 vai para perto de ad1 no banco,
entrega o saco de pipoca e fica um pouco).
o Minuto 6 – o adulto parece regular a forma com as crianças estão
usando o brinquedo (ad1 vai até o escorregador e reclama da forma
como a6f1 está escorregando (de cabeça para baixo) / c8f1 vai para o
banco com a acompanhante), mas a interação entre as crianças
continua.
o Minuto 8 a 9 – o adulto dirige-se as crianças, que estão brincando, mas,
no registro, não fica claro o conteúdo desta interferência (ad1 vai até
elas e fala algo / ad1 continua perto falando com as meninas). No
entanto, a interação entre as meninas continuam brincando.
o Minuto 11 a 12 – novamente, o adulto, procura regular a maneira como
as crianças estão utilizando o brinquedo (ad1 vai até elas e reclama
dizendo que é para descer uma de cada vez e sentadas / ad1 fica perto
observando, depois volta para o banco), mas a interação prossegue.
o Minuto 14 a 15 – a criança-foco dirige-se ao adulto e o adulto tenta
regular a brincadeira (as duas vão para perto de ad1 / a6f1 bebe água e
a acompanhante reclama da forma como está brincado). Mais uma
vez, a forma de interação é retomada.
o Minuto 16 a 17 – as crianças interrompem a brincadeira para dirigiremse ao adulto (c8f1 vai para perto de ad1 / a6f1 caminha chutando areia,
depois também vai para perto de ad1 / c8f1 e a6f1 ficam perto de ad1).
Após isto, elas voltam a interagir entre si.
EB 15:
o Minuto 2 – o adulto interrompe a interação e regula o uso dos
brinquedos e a interação que acontecia entre crianças desconhecidas
passa a ocorrer apenas entre as crianças conhecidas (ad1 diz para os
dois irem para o AP2 (aonde tem menos crianças) / eles vão para o
AP2).
o Minuto 3 – ocorre um Movimento Interativo entre crianças
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desconhecidas (a4m1 espera c3f descer o escorregador duplo e fala
algo com ela / c3f sai da sua frente). A interação da criança-foco com a
criança conhecida continua, sendo que passam a brincar também com
uma criança desconhecida.
o Minuto 5 – adulto regula o uso dos brinquedos (ad1 diz, “Aí não, C...
(nome)”, para a4m1 e ele volta para o AP2). A criança-foco continua
em interação.
o Minuto 7 – há um momento de Participação Periférica, em que a
criança-foco observa a brincadeira de outras crianças, mas continua sua
interação, em seguida (a4m1 observa e3f e g3f, que estão cavando na
areia).
o Minuto 9 – a criança-foco dirige-se a uma criança desconhecida, mas
não fica claro o conteúdo do Movimento Interativo. (a4m1 fala ago
com hf). Após isto, ela continua a interação de antes.
o Minuto 10 – a criança-foco dirige-se ao adulto e retorna a interação
(a4m1 vai para perto de ad1, entrega o boné e volta para o AP2).
o Minuto 11 a 12 – a criança-foco parece dirigir-se ao adulto para que ele
regule a brincadeira (a4m1 fala algo para ela e vai queixar-se com ad1
/ ad1 reclama com ele e diz que vai embora), depois retomam a
interação.
o Minuto 16 – há um Movimento Interativo entre a criança-foco e duas
meninas, uma conhecida (com quem ele brincava) e outra
desconhecida, que conversam (a4m1 conversa com b7f1 e j7f2). Após
isto as duas continuam conversando e a criança-foco passa a brincar
sozinha.
o Minuto 16 a 18 – a4m1, criança-foco, brinca em Atividade Solitária
(a4m1 continua descendo sozinho o escorregador circular / ele mexe
no jogo da velha e gira as peças).
o Minuto 18 – a criança-foco dirige-se ao adulto (depois vai para perto
de ad1 beber água). Depois volta a interagir com b7f1.
EB 16:
o Minuto 1 a 3 – a criança-foco desenvolve Atividade Solitária (a7f1 sobe
e desce o AP2 pela escada / vai para o AP3 e desce o escorregador /
corre para o AP1 e desce o escorregador circular).
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o Minuto 3 – a criança-foco dirige-se ao adulto (chama ad1 “Meu pai, ó
eu aqui”, outras crianças também estão no AP1).
o Minuto 4 – ela volta a brincar sozinha.
o Minuto 4 – dirige-se ao adulto (vai para perto de ad1). Após isto inicia
Interação com criança conhecida.
o Minuto 5 – a criança-foco dirige-se ao adulto (ela vai até o banco e ad1
arruma sua roupa). Em seguida, ela volta a interagir com crianças
conhecidas e desconhecidas também.
o Minuto 6 – dirige-se ao adulto e passa a brincar sozinha (vai para perto
de ad1).
o Minuto 6 a 7 – a criança-foco brinca em Atividade Solitária (volta para
o AP1 / ela anda pelo AP1 (sem dirigir-se a nenhuma criança) / desce o
escorregador duplo, corre, sobe o AP1 e desce o escorregador
circular). Depois passa a brincar junto com uma criança desconhecida.
o Minuto 14 – dirige-se ao adulto e volta a interagir com b3m1 (a7f1 vai
para perto de ad1).
o Minuto 15 – novamente, dirige-se ao adulto e retoma a brincadeira com
b3m1 (a7f1 vai para perto de ad1, pega salgadinhos).
o Minuto 16 – a criança-foco dirige-se ao adulto (ela vai para perto de
ad1 e bebe água), interage com crianças desconhecidas e volta a
brincar apenas com b3m1.
o Minuto 19 – a criança-foco é alvo de um Movimento Interativo com
criança desconhecida (h3m começa a mexer no jogo da velha também /
a7f1 levanta).
o Minuto 19 – depois ela dirige-se ao adulto (vai para perto de ad1) e
passa a brincar sozinha.
o Minuto 19 a 20 – ela brinca sozinha em Participação Periférica (a7f1
observa outras crianças descendo o escorregador circular, depois
desce também).
EB 17:
o Minuto 1 a 2 – adulto parece incentivar que a criança-foco dirija-se ao
parquinho para brincar (a5m1 observa o parque e ad1 diz para ele ir
brincar / ad1 tira a camisa dele e ele continua observando o parque /
ad1 fala com ele apontando para o AP2 e ele vai andando devagar).
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Após isto a5m1 vai para um brinquedo e passa a interagir com as
crianças que estão lá.
o Minuto 14 – a criança-foco apresenta um Movimento Interativo com
um comportamento de cuidado com uma criança desconhecida e mais
nova que ele (b3f começa a chorar / a5m1 “ampara” a menina e a leva
para o outro lado do AP1). Depois retorna a mesma interação de antes.

Dentro das dinâmicas vistas nestes EB, as Interferências de Adulto, que aparecem de
maneira bastante frequente nas representações mostradas na Figura 19, podem ser tidas como
um importante tipo intercâmbio. Como mostrado nas descrições, estas interferências
acontecem de várias formas. Por exemplo, aqui, foram encontradas, principalmente:
1. As próprias crianças dirigindo-se aos adultos, por diversos
motivos (arrumar a roupa, limpar-se, beber água, etc);
2. Os adultos tentando regular ou orientar as brincadeiras, o
uso dos brinquedos e as interações entre as crianças;
3. Os adultos demonstrando incentivo às brincadeiras.
De fato, estas parecem ser as principais formas de Interferências de Adultos, mesmo
quando são considerados também os demais EB, cujas representações de fluxo interacional
não foram analisadas aqui, mas que encontram-se descritos integralmente e categorizados,
conforme os tipos de intercâmbio nos MIB, no Apêndice B.
Entretanto, tanto as Interferências de Adultos, quanto os outros tipos de intercâmbios,
observado em sua descrição parecem fazer parte, também, de uma dinâmica bastante fluida,
aonde a atenção das crianças e a regulação entre elas atenderam às contingências das
brincadeiras que ocorreram num espaço particular. Assim, como dito antes, não foi possível
discutir sobre uma forma padrão nos contatos sociais das crianças no parquinho. Por outro
lado, pareceu haver uma predisposição para as brincadeiras em grupo, sendo que outros tipos
de intercâmbios sociais apresentaram-se entrecortando as Interações. Pois, como se pode
observar desde as representações gráficas dos fluxos interacionais da Figura 19,
complementadas pelas descrições dos fluxos dos EB, realizadas acima, quando as crianças
interrompiam uma Interação (por qualquer outro tipo de intercâmbio), em geral, ela voltavam
a desenvolvê-la, mais ou menos, da mesma forma que antes.
Quanto às questões que envolvem faixa etária e gênero, seria esperado, a partir de
achados em diversas pesquisas (Archer, 1992; Aydt & Corsaro, 2003; Cerqueira-Santos, 2004;
Gosso, 2005; Karsten, 2003; Mekideche, 2004; Morais & Otta, 2003; Oke et al., 1999;
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Phinney, 1979; Seixas, 2007) que fosse observada certa preferência entre as crianças por
coetâneos do mesmo sexo. Entretanto, através dos intercâmbios, demonstrou-se não encontrar,
aqui, formas de segregação marcadas, do mesmo modo que foi discutido sobre os tipos de
brincadeiras. A partir disto, parece pertinente supor que este parquinho apresenta estímulos
que podem promover interações amplas entre meninos e meninas de várias idades. Sem terem
sido percebidos, no ambiente, fatores que pudessem favorecer segregação de gênero ou tipos
de brincadeiras tipificados para meninas ou meninos.

5.3. Outros Comportamentos Interacionais nas Brincadeiras.

Durante os EB, alguns tipos de interação chamam a atenção, embora não haja aqui
meios de analisá-las mais profundamente. O destaque para estas formas interacionais, vale
ressaltar, não é por conta de sua frequência de observação, mas pela forma como foram vistas,
pelo seu conteúdo e, principalmente pelas questões que puderam suscitar. Desta maneira, suas
descrições atendem, sobretudo, à finalidade maior de um trabalho como este, de caráter
exploratório, que é indicar caminhos para investigações futuras, ampliando, pois, as
possibilidades de discussões teóricas e metodológicas.
Assim, são ressaltadas, em primeiro lugar, as aproximações (ou iniciação de contato)
sociais entre as crianças para brincar. O tema das aproximações, iniciação ou estabelecimento
de contatos sociais entre as crianças parece dispor de poucos parâmetros de discussão na
literatura. Neste sentido, são encontrados, como exemplos, os trabalhos de Phinney (1979),
Carvalho e Carvalho (1990) e de Morais e Rubiano (2004) que dirigem-se a esta temática de
forma específica. Outras pesquisas, como várias citadas ao longo deste trabalho, abordam este
tema como um dos aspectos das interações sociais, mas não ampliam as investigações e
discussões sobre os fatores presentes nas aproximações entre crianças, como as maneiras para
iniciar o contato.
Conforme Carvalho e Carvalho (1990), a investigação ontogenética sobre as formas de
iniciação de contato social pode trazer contribuições para a compreensão acerca do processo
de aquisição dos rituais de acesso ao contato social que serão utilizados na vida adulta. Por
outro lado, conhecer sobre as formas usadas pelas crianças para estabelecer contatos sociais
pode incrementar as discussões sobre aspectos delimitados na própria infância, como é o caso
de muitos comportamentos e como acredita-se que seja uma das funções da brincadeira no
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desenvolvimento infantil.
Assim, foram observados alguns momentos nos quais pode-se perceber, mais
claramente, iniciação de contato entre crianças. Os trechos dos EB em que eles ocorrem
apresentam-se abaixo:
EB 01: a3f1 sobe e escorrega do mesmo jeito, com ajuda de ad1 / a3f1 repete /
c8f ajuda a3f1 a subir a escada do AP3 / ad1 observa de perto / c8f ajuda a3f1
a subir novamente e a coloca no escorregador grande do AP3 / ad1 observa /
a3f1 sobe outra vez com ajuda de c8f que também ajuda d4m. Neste momento,
a menina a3f1 está sendo auxiliada por um adulto, então uma menina mais
velha, sem conhecimento prévio em relação à outra, aproxima-se da mais nova
e passa a ajudá-la na brincadeira, enquanto o adulto permanece apenas
observando.
EB 03: a7m1 corre para o AP2, vai para o mastro e sobe / ele senta-se no
escorregador duplo e fala com b7m2 que está subindo o escorregador duplo
"Quer brincar?... Quer brincar?" / a7m1, b7m2 e c7m2 falam uns com os
outros enquanto sobem e descem o escorregador duplo do AP2. Aqui, observase a aproximação através de um chamado direto para brincar. Nota-se também
que o menino que convida, não é conhecido dos outros dois, que haviam
chegado ao parquinho juntos.
EB 04: a7m1 vai para o guarda-corpo da lagoa e fica perto de outras crianças
/ falam uns com os outros e parecem formar um grupo com 3 meninas e 2
meninos (b7m, c7f, d6f e e8f) / formam um círculo e batem zerinho ou um.
Neste caso, embora não haja indicação de verbalizações que possam explicar
detalhes da aproximação, percebe-se que o menino a7m1 coloca-se em
proximidade espacial de criança que pareciam já formar um grupo. Assim ele
acessa a brincadeira.
EB 05: a7m1 pergunta para b5m2, que está usando máscara e espada (parece
Power Ranger), "O que é isso?" e continua perto olhando / b5m2 aponta a
espada para ele e diz "Iááá..." / a7m1 vai para o escorregador duplo do AP1 e
b5m2 vai também / os dois falam um com o outro enquanto escorregam. Aqui,
parece haver o interesse do menino a7m1 pela brincadeira do outro. Assim,
passam a brincar juntos.
EB 15: a4m1 e b7f1 falam algo com d6m que está no escorregador do AP2 /
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d6m espera a4m1 descer o escorregador / a4m1 vai correndo para o AP1,
aonde foi d6m / ad1 diz, “Aí não, C... (nome)”, para a4m1 e ele volta para o
AP2 / d6m diz, “Aqui, C... (nome)”, para a4m1 e vão os dois para o
escorregador do AP2. Neste caso, percebe-se que há uma verbalização que
antecede a brincadeira entre a4m1 e d6m, mas não é possível conhecer seu
conteúdo. No entanto, a partir disto as crianças começam a brincar juntas.
Em todos estes trechos observa-se que o que sucede a aproximação é a brincadeira.
Então pode-se dizer que a brincadeira foi a finalidade destas aproximações. Isto é correto, mas
não é a causa única das aproximações vistas no parquinho. Outras aproximações foram
observadas, no entanto elas não resultaram em formação de grupo para brincadeiras. Na
verdade, assim como apresentado por Johnson et al. (1999), os tipos de módulos de
brinquedos deste parquinho, com equipamentos lúdicos interligados, fazem com que as
crianças estejam em proximidade física e isso, por si só, talvez, aumente a probabilidade de
que elas estabeleçam algum tipo de contato social e, até, brinquem juntas, mesmo sendo
desconhecidas entre si, como nos exemplos acima.
Quanto à maneira usada pelas crianças para aproximar-se de outras, não é possível
encontrar aqui detalhes de registro que viabilizem esta tarefa. Para isso, seria necessário um
método que oportunizasse o conhecimento de todo o comportamento, incluindo a orientação
da atenção da criança, e de todo o conteúdo de possíveis verbalizações. Com isso, parece mais
provável alcançar as sutilezas das aproximações entre as crianças, já que, aqui, com o método
utilizado, não é possível esclarecer o que ocorre enquanto as crianças estão estabelecendo
seus contatos sociais.
O outro tipo de comportamento interacional que pode ser destacado foi o
comportamento de cuidado entre as crianças. Isto foi observado no trecho do EB 01, mostrado
acima, quando a menina mais velha passa a ajudar a menina mais nova que estava sob os
cuidados do adulto inicialmente. Outro momento de ocorrência de evento de cuidado foi visto
no trecho abaixo:
EB 17: a5m1 continua descendo o escorregador circular / várias crianças
ficam “amontoadas” gritando na saída do escorregador circular e b3f começa
a chorar / a5m1 “ampara” a menina e a leva para o outro lado do AP1 / ele
volta para o escorregador circular e continua descendo e se embolando com
as outras crianças na saída / repetem isto várias vezes.
Sobre este tipo de comportamento, há indicações de que ele, provavelmente, está
relacionado tanto à ontogênese quanto à filogênese e sua emergência tem sido observada a
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partir do primeiro ano de vida. Além disto, uma diferença de idade superior a dois anos
favorece sua ocorrência, sendo as crianças mais novas o alvo do comportamento de cuidado, o
que demonstra também a importância das crianças mais velhas na socialização das que tem
menos idade. Também é indicado que este comportamento é influenciado pelos fatores
ambientais complexos (meio físico e sociocultural) envolvidos na socialização, bem como na
evolução filogenética e ontogenética (Carvalho, 2000).
Diante destas ideias, é possível supor que em qualquer ambiente onde sejam vistas
juntas crianças de faixa etária variadas é provável, então, observar este tipo de
comportamento. Entretanto, é preciso procurar também entender as especificidades do
comportamento de cuidado a partir das particularidades contextuais e, especialmente, sua
emergência entre crianças desconhecidas. Além disso, e considerando a funcionalidade da
brincadeira, parece possível questionar se o brincar de uma criança mais velha com uma
criança mais nova estaria vinculado à uma situação de cuidado e se isto guarda alguma
relação, como sugerido por Ribeiro, Bussab e Otta (2005), com uma função adaptativa do
brincar.
Assim, estes comportamentos são apenas alguns exemplos que ajudam, mais uma vez,
a ilustrar, não só a complexidade envolvida no fenômeno da brincadeira, com sua vastidão de
aspectos para investigação, como as possibilidade, e necessidades, de tratar o parquinho
público como um importante contexto para estes estudos.
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Considerações Finais.

Ainda nas primeiras linhas desta dissertação, foi dito que se pensava haver algo mais
naquela forma (incansável e repetitiva) das crianças brincarem no parquinho, subindo e
descendo agitadamente dos brinquedos. Agora, após observações, organização e análise de
dados e de todo estudo e discussão realizados, a ideia é que se tem muito mais a compreender
neste ambiente.
Não obstante, entende-se alcançado o propósito desta pesquisa de descrever aspectos
sobre como as crianças interagiram nas suas brincadeiras no parquinho. No entanto, esta
tarefa foi desenvolvida contando com os diversos embargos pertinentes às escolhas tomadas
desde sua elaboração enquanto projeto. Assim, as dificuldades partiram desde as
complexidades conceituais, escassez de parâmetros em termos de modelos teóricos e
metodológicos, até as complicações em aplicar uma pesquisa observacional em espaço
público.
Entende-se, ainda, que o resultado final deste trabalho pôde dar conta de lançar luz
sobre o fenômeno da brincadeira em um contexto especial, o parquinho público, sobretudo
para as crianças de grandes cidades. Por outro lado, reconhece-se também que o que parece
ser o maior ganho aqui, é a possibilidade de indagações sobre o fenômeno das brincadeiras e
suas interações sociais possibilitando planejamentos mais amplos de pesquisa abordando mais
diretamente alguns dos aspectos explorados. Junto a isso, também, o incremento de dados
para as reflexões sobre as formas de análises provenientes do tipo de pesquisa observacional,
principalmente cujo material primaz são registros cursivos.
A respeito das discussões apresentadas, conclui-se, assim como em outros estudos
apontados desde o início (Bichara et al., 2006; Johnson et al., 1999; Karsten, 2003), que os
brinquedos parecem apresentar importante centralidade nas brincadeiras no parquinho. Desta
forma, os brinquedos parecem ser, de fato, o atrativo que dirige a brincadeira das crianças.
Por outro lado, tratar os brinquedos como direcionadores das ações infantis no parque,
não quer dizer que eles inibam sua criatividade, nem atraiam sua atenção de forma exclusiva.
Pois, além de serem intensamente utilizados, também parecem mediar aproximações entre
crianças e brincadeiras em grupos. Como pode ser visto, ainda, pela qualidade dos contatos
sociais entre as crianças, que, muitas vezes, pareciam agregadas entre si através do uso de
algum brinquedo (como nos exemplos que mostraram as crianças brincado juntas no
escorregador circular do AP1, mesmo sendo desconhecidas entre si).
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Sobre esta atração exercida pelos brinquedos, poderia, então, ser deixada a questão
acerca de se as crianças num parquinho dirigem-se inicialmente a outra criança (no caso de
não ter parceiro conhecido previamente) ou aos equipamentos e recursos materiais
disponíveis. Ou seja, o que seria mais atrativo no primeiro momento? Os brinquedos ou a
possibilidade de interação social.
Em outra via, considerando o argumento de que, ontogeneticamente, a exploração
precede a brincadeira (Pellegrini & Smith, 1998), seria possível afirmar isto para a brincadeira
no parquinho, que as crianças exploram os brinquedos do parquinho antes de brincar com
eles? Neste sentido, esta questão, também, estaria relacionada a importância das
características do contexto e da centralidade dos brinquedos, enquanto atrativos e
direcionadores da atenção das crianças.
Mais uma vez, ressalta-se que este ambiente não pareceu ser inibidor de possibilidades
para as crianças. Por outro lado, o que foi percebido disse respeito muito mais à variedade de
brincadeira no parquinho, que pode ser encontrada, principalmente, nas probabilidades de
contatos sociais possíveis, nas formas de explorações e na expressão da criatividade que ela
proporciona.
Assim, através das ações lúdicas que puderam ser tratadas, foi encontrada uma
multiplicidade de usos, por parte das crianças, em relação aos brinquedos disponíveis, além da
citada centralidade que eles exercem no desenvolvimento das brincadeiras, bem como da sua
influência na mediação de interações. Também, pode-se dizer que parece haver uma dinâmica
específica durante as brincadeiras nos brinquedos do parquinho. Esta forma particular pode
estar ligada ao modo como as crianças podem diversificar suas ações, através da possibilidade
de experimentar e utilizar os brinquedos de diversas maneiras.
Contudo, é exigido cuidado, aqui, ao tentar relacionar a forma como estas brincadeiras
se desenvolveram a fatores específicos. Neste caso, como foi mostrado, idade, gênero ou,
mesmo conhecimento prévio entre as crianças não pareceram influências contundentes
relativas às brincadeiras. Talvez fosse possível criar hipóteses, apenas, sobre diferenças nas
brincadeiras por conta de maior ou menor habilidade motora (conforme faixa etária), o que
poderia implicar também em mais exploração do parquinho. No entanto, questões a esse
respeito, seriam genéricas e não especificamente provenientes dos achados deste estudo.
Pelo contrário, não puderam ser encontradas diferenças nas formas de brincar e
interagir que pudessem ser discutidas em relação à qualquer aspecto apontado, desde o início
deste trabalho, como particular ao contexto do parquinho. O que se conseguiu foi, de fato,
demonstrar que o parquinho apresenta inúmeras possibilidades de investigação, por ser um
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contexto com riqueza de ações e interações.
Nesse sentido, no ambiente do parquinho, encontra-se brincadeiras com estruturas,
especialmente, fluidas que não correspondem a ritualizações ou regras prévias, mas sim às
demandas que surgem enquanto as crianças brincam. E no caso da estrutura da brincadeira
representar um dos elementos através do qual emergem os arranjos sociais (Pontes &
Magalhães, 2002), pode-se entender também que os arranjos feitos pelas crianças também
apresentam fluidez, assim como diversas possibilidades de formas. Talvez, por isso não
tenham sido encontradas algumas diferenças que são comumente esperadas nas brincadeiras
infantis, como a segregação e tipificação de gênero e idade.
Assim, foi buscado, desde as primeiras elaborações deste trabalho, contribuir,
especialmente, com as investigações acerca de dois aspectos do desenvolvimento infantil: as
interações sociais e contextos de desenvolvimento. No que diz respeito ao primeiro aspecto,
pode ser tomada como principal contribuição alcançada a discussão a partir de um método
que permite tratar os dados em diferentes níveis, conservando sua complexidade dinâmica.
Nesse sentido, foi possível trabalhar as brincadeiras em seus aspectos mais globais (os
tipos de brincadeiras e características como regras e ações observadas). Por outro lado,
também trabalhou-se os aspectos específicos através dos recortes internos, que permitiram a
observação de momentos particulares de contato social, bem como a construção dos fluxos
interacionais dentro dos episódios de brincadeiras. Em todas estas analises, foi possível
manter a compreensão ampla da brincadeira sem deslocar as interações de sua dinâmica.
Paralelamente, como forma de contribuição relacionada às discussões sobre contextos
desenvolvimentais, encontra-se aqui uma descrição acerca de um fenômeno da infância dentro
de um ambiente peculiar. Dessa forma, enriquece-se o cenário de pesquisas que podem
fornecer subsídios para reflexões e busca de parâmetros conceituais para as imprevisibilidades
desenvolvimentais, como discutido por Carvalho e Lordelo (2002).
O que foi visto ao longo desta dissertação, inclui-se, portanto, em uma abordagem que
procura refletir a brincadeira, especialmente em sua característica de fenômeno social, como
um comportamento que está sujeito ao ambiente, mas que não é por ele negativamente
limitada. Ao contrário, mesmo em ambientes no quais se pode esperar que limitações
ocorram, como hospitais ou casas de apoio a crianças enfermas (Gomes, 2009; Reis, 2008),
por exemplo, sabe-se que a brincadeira se dá de forma rica.
O brincar, dentro desta perspectiva, em sua relação com o ambiente, apresenta-se de
forma adaptativa. Assim, se em um hospital a brincadeira pode estar associada a formas de
enfretamento (Reis, 2008), em um parquinho ela pode explorar um grande número de
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possibilidades, ligadas a ganhos imediatos e estendendo-se aos treinos de habilidade para o
futuro, já que está disponível para a criança um ambiente especialmente preparado para a
atividade lúdica.
Contudo, como dito por Yamamoto e Carvalho (2002), as crianças não brincam
porque lhes fará mais competentes no futuro ou serão beneficiadas imediatamente em suas
capacidades, elas brincam porque este é um comportamento motivado internamente, pela
própria atividade. E é, justamente por estas características, de não exigir consequências
imediatas e ser intrinsecamente motivado, que o brincar é tão particular e digno de atenção.
Em outras palavras, o brincar apresenta tantos aspectos para ao seu estudo, quanto os
brinquedos do parquinho parecem ser atrativos às crianças.
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Apêndice A

Modelo de Folha de Registro.
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PLAYGROUD 8 DO PARQUE METROPOLITANO DIQUE DO TORORÓ
DATA

HORA

INÍCIO

FINAL

OBSERVADOR
DESCRIÇÃO DO CONTEXTO
SESSÃO ____
SUJEITO

SEXO

ACOMPANHANTES ADULTOS
CRIANÇAS
DESCRIÇÃO DO
GRUPO
HORA INÍCIO
MIN 1
MIN 2
MIN 3
MIN 4
MIN 5
MIN 6
MIN 7
MIN 8
MIN 9
MIN 10
MIN 11
MIN 12
MIN 13
MIN 14
MIN 15
MIN 16
MIN 17
MIN 18
MIN 19
MIN 20
OBS:

IDADE APARENTE
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Apêndice B

Episódios de Brincadeiras.
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EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 01
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 8 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a3f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1 (@) a3f1 vai para o AP2 (aonde estão várias crianças) junto com ad1 / a3f1 sobe as escadas
de mão dadas com ad1 / ad1 diz para bf (que também está subindo as escadas) para esperar
/ ad1 vai orientando a3f1 no AP2 para ela ir até o escorregador.
min 2 a3f1 desce o escorregar com a ajuda de ad1 / ad1 sai andando com a3f1 para o AP3 (aonde
estão menos crianças) / ad1 diz para a3f1 subir pela escada / ad1 ajuda a3f1 a subir.
min 3 ad1 espera a3f1 descer o escorregador grande do AP3 / a3f1 sobe e escorrega novamente
com ajuda de ad1 / repete.
min 4 repete novamente / ad1 diz "Agora já chega, vamos embora... Mais uma vez" / a3f1 sobe e
escorrega mais uma vez.
min 5 ad1 carrega a3f1 e sai do parque / a3f1 chora e ad1 volta com ela / ad1 coloca a3f1 no AP3 /
a3f1 sobe e escorrega do mesmo jeito, com ajuda de ad1.
min 6 a3f1 repete (@) / (#) c8f ajuda a3f1 a subir a escada do AP3 / ad1 observa de perto.
min 7 c8f ajuda a3f1 a subir novamente e a coloca no escorregador grande do AP3 / ad1 observa /
a3f1 sobe outra vez com ajuda de c8f que também ajuda d4m. (#)
min 8 (@) a3f1 desce o escorregador / ad1 carrega a3f1 e vão embora do parque. (@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 02
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 4 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a6f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1
min 2

(=) a6f1 sobe a escada do AP2 correndo com um saco de pipoca nas mãos.
a6f1 desce o escorregador duplo do AP2 e fica deitada (poucas crianças estão no AP2).

min 3

a6f1 sobe a escada do AP2 bem devagar (=) / (+) ela vai para o escorregador e espera b8f
subir pelo escorregador e escorregar / a6f1 desce o escorregador e fica sentada / c4m
também desce o escorregador. (+)

min 4

(*) c4m pede a a6f1 para deixá-lo passar, ela levanta, ele passa e ela senta-se novamente
(*) / (+) a6f1 observa as crianças no AP2. (+)
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EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 3
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 7 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a7m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(=) a7m1 corre para o AP1, sobe e vai para o mastro / ele desce e sobe pelo mastro.

min 2

a7m1 desce o escorregador duplo do AP1 / ele vai para o AP3 e sobe pelo escorregador
pequeno / ele sobe na parede do AP3 (senta-se como se estivesse montando).

min 3

a7m1 fica sentado na parede do AP3 / ele pula para o chão (aproximadamente 1,5m de
altura) / ele corre para o AP2, vai para o mastro e sobe (=) / (#) ele senta-se no
escorregador duplo e fala com b7m2 que está subindo o escorregador duplo "Quer
brincar?... Quer brincar?"

min 4

a7m1, b7m2 e c7m2 falam uns com os outros enquanto sobem e descem o
escorregador duplo do AP2 (#) / (@) ad2 chama b7m2 e c7m2 para irem embora.

min 5

a7m1 vai para o banco aonde está ad1 (@) / (=) ele vai para o AP1 e sobe a escada /
ele sobe na parede do AP1 / ele desce o escorregador duplo do AP1 / ele vai para o
AP2 e sobe o mastro / ele desce o escorregador duplo. (=)

min 6

(#) a7m1 fala com d5f1 que também está no escorregador duplo do AP2 "Quem subir
primeiro ganha" / os dois sobem pelo escorregador duplo do AP2 e escorregam / d5f1
dá tapas em a7m1 e(#) (@) ad1 reclama / d5f1 vai para o AP1 e a7m1 continua no
AP2. (@)

min 7

(=) a7m1 desce o escorregador duplo do AP2 e anda pela areia. (=)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 4
Brincadeira: pega-pega.
Duração: 9 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a7m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(#) a7m1 vai para o guarda-corpo da lagoa e fica perto de outras crianças / falam uns com
os outros e parecem formar um grupo com 3 meninas e 2 meninos (b7m, c7f, d6f e e8f).

min 2

formam um círculo e batem zerinho ou um / continuam até restar uma dupla que bate par ou
impar, depois todos correm / um deles diz "É você que pega".

min 3

a7m1 sobe no guarda-corpo e diz para b7m "Dois alto" / todos correm pelo parque, sobem e
descem dos aparelhos / a7mq dança e canta algo provocando c7f que é a pegadora.

min 4

continuam / a7m1 sobe na parede do AP3 / ele vai para o AP2 e canta "Sou fera..."
provocando a pegadora / c7f corre atrás dele / eles sobem e descem o AP2.
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min 5

min 6

continuam / vários cantam do mesmo jeito enquanto fogem da pegadora / a7m1 sobe o AP1
e fica perto da pegadora cantando a mesma música / ele corre para o mastro, desce e corre
pela areia com c7f atrás dele.
a7m1 sobe pelo escorregador duplo do AP2 e vai para o mastro junto co d6f / eles descem
pelo mastro.

min 7

as crianças cantam provocando a pegadora / b7m faz roda-estrela na areia e c7f (pegadora)
faz também / a7m1 também faz em seguida.

min 8

a7m1 vai para o AP1 e canta "Sou fera, estudei, arrasei..." provocando b7m que é o
pegador.

min 9

a7m1 grita para b7m "Menino" / e8f é a pegadora / ela pega a7m1 e sai correndo / ele corre
atrás dela e diz "Dois alto". (#)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 5
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 5 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a7m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1
min 2

min 3

min 4
min 5

(#) a7m1 pergunta para b5m2, que está usando máscara e espada (parece Power Ranger),
"O que é isso?" e continua perto olhando / b5m2 aponta a espada para ele e diz "Iááá..."
a7m1 vai para o escorregador duplo do AP1 e b5m2 vai também / os dois falam um com o
outro enquanto escorregam / c7f escorrega junto com eles.
d7m começa a escorregar junto com a7m1, b5m2 e c7f / todos sobem e descem o
escorregador duplo do AP1 de várias formas / e8f e g4m também brincam junto com os
outros.
todos continuam subindo e descendo o escorregador duplo do AP1 / h8f grita "Coisinho.",
chamando a7m1.
o grupo continua subindo e descendo o escorregador duplo do AP1. (#)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 6
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 15 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a6f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1
min 2

(=) a6f1 corre para o AP1. (=)
(*) b7m2 fala algo para a6f1 / a6f1 desce o escorregador duplo e vai para o AP2 (*) / (=)
ela sobe pelo mastro e desce pelo escorregador, sobe a escada e escorrega novamente.
(=)
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min 3

min 4
min 5

min 6

min 7
min 8
min 9
min 10
min 11
min 12

min 13

min 14

min 15

(@) a6f1 vai falar com ad1 (@) / (+) observa o AP3 e anda pelo parque / observa outras
crianças (+) / (=) sobe a escada do AP2 (tem várias crianças no AP2) / ela desce o
escorregador e vai para o AP1.
a6f1 sobe e desce o escorregador duplo do AP1 / repete (ela é a única criança no AP1) /
repete novamente / vai para o AP3 (tem outras crianças no AP3)
a6f1 fica na escada do AP3, sobe e desce o escorregador grande / sobe pelo
escorregador pequeno e desce pelo grande / faz isto várias vezes (=) / (@) vai falar algo
com ad1, que limpa a menina (@) / (=) ela volta para o AP3 e fica na escada.
a6f1 vai para o AP2, sobe a escada e desce o escorregador / repete (tem outras crianças
no AP2) (=) / (+) a6f1 observa c5f2 que está perto do escorregador do AP2 cavando na
areia (+) / (=) a6f1 sobe a escada do AP2.
a6f1 desce o escorregador novamente e vai para o AP3 (=) e (+) observa b7m2 que
brinca com areia na escada do AP3. (+)
(=) a6f1 volta para o AP2, sobe a escada e desce o escorregador duplo do AP2 / vai para
o AP1 e desce o escorregador duplo. (=)
(+) a6f1 observa várias crianças cavando perto do escorregador do AP2 (+) / (=) ela sobe
a escada e desce o escorregador duplo. (=)
(+) a6f1 observa d1f3 que está descendo o escorregador duplo do AP2 com ajuda de
ad3.
a6f1 observa crianças que estão cavando (+) / (=) a6f1 sobe a escada do AP2 e desce o
escorregador duplo.
a6f1 sobe novamente enquanto observa as crianças cavando, depois desce o
escorregador (=) / (+) vai para o AP3, observa d1f3 na escada (+), (=) depois sobe a
escada e desce o escorregador grande do AP3. (=)
(@) a6f1 vai para junto de ad1 (@) / (=) ela vai para o mastro do AP2 e sobe, depois
desce pelo escorregador duplo / ela sobe a escada e desce o escorregador duplo do AP2
/ passa por debaixo do AP2.
ela mexe nas peças coloridas móveis do AP3 (=) / (+) ela observa b7m2 e c5f2 que
continuam cavando perto do escorregador do AP2 (+) / (=) a6f1 sobe a escada do AP2 e
desce o escorregador (=) / (@) vai para junto de ad1
ela fica no banco junto com ad1 limpando o rosto (@) / (=) vai para o AP3 e sobe a
escada / desce a outra escada sentada escorregando nos degraus / sobe a escada e
desce o escorregador grande (tem várias crianças no AP3). (=)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 7
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 6 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a8f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

min 2

(#) a8f1 corre para o AP1 e b4m1 vai atrás dela / eles sobem o AP1 e descem o
escorregador circular (tem muitas crianças descendo o escorregador circular) / as
crianças fazem fila para descer o escorregador circular.
várias crianças sobem o AP1 e descem o escorregador circular várias vezes, assim
como a8f1 e b4m1, que também entram na fila para descer.

min 3

continuam todos fazendo o mesmo (a8f1 não parece dirigir-se a nenhuma outra
criança, nem mesmo a b4m1, com quem tem familiaridade).

min 4

continuam todos fazendo o mesmo.
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min 5
min 6

continuam todos fazendo o mesmo.
continuam todos subindo o AP1, esperando na fila de crianças e descendo o
escorregador circular (#) / (@) a8f1 vai para perto de ad1, que aproximou-se do AP1,
e b4m1 vai também / a8f1 chama c8m1 (que está em outro aparelho) / todos vão
embora juntos. (@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 8
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 18 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a7f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(#) a7f1 corre para o AP1 que está cheio de crianças e elas fazem fila para descer o
escorregador circular.

min 2

a7f1 desce o escorregador circular / repete / muitas crianças fazem fila para descer o
escorregador circular também / a7f1 continua subindo o AP1 e descendo o escorregador
circular / ela fala algo com b8m, que também está na fila / ela desce o escorregador
circular.
c4m e d4m ficam sentados na saída do escorregador circular, empatando as outras
crianças que estão descendo e a7f1 sai pela lateral do escorregador circular / ela
continua subindo e descendo o escorregador circular.

min 3

min 4

a7f1 fala algo com e8m, que está pendurando-se na entrada para o escorregador
circular, depois desce o escorregador circular / a7f1 sobe o AP1 e desce pelo mastro (#) /
(@) vai para junto de ad1 que está sentada no banco.

min 5

ela continua com ad1 (@) / (=) a7f1 volta para o parque e observa os aparelhos / sobe
no AP1 e desce pelo escorregador circular (neste momento tem menos crianças) / ela
continua subindo e descendo o escorregador circular.

min 6

a7f1 continua descendo várias vezes pelo escorregador circular /ela sobe o AP1 e desce
pelo escorregador duplo, que está sem crianças.

min 7

a7f1 sobe pelo escorregador duplo do AP1 / ela desce pelo escorregador duplo olhando
as crianças que estão no AP1 e vai para o AP3 (=) / (@) a7f1 vai para perto de ad1
dando a volta por trás e dando um susto nela.(@)
(=) ela caminha para perto de uma placa (com explicações em inglês sobre o parque) e
fica olhando enquanto come algo / a7f1 sobe AP1 (aonde estão muitas crianças) / ela
desce o escorregador circular (=) e (@) vai para perto de ad1.

min 8

min 9
min 10
min 11
min 12

a7f1 continua junto de ad1 (@) / a7f1 volta para o AP1, desce o escorregador circular e
volta para perto de ad1.
a7f1 continua no banco junto com ad1.
a7f1 continua no banco junto com ad1 (@) / (=) a7f1 vai para o AP3.
ela sobe a escada do AP3 e desce a escada escorregando sentada nos degraus / repete
isto várias vezes.(=)
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min 13

(+) g6f desce a escada do mesmo jeito que a7f1 / a7f1 espera a outra menina escorregar
na escada / a7f1 não fala com nenhuma das crianças que estão no aparelho. (+)

min 14

(@) do AP3, a7f1 faz “sinal de legal” para ad1 que está no banco (@) / (=) a7f1 desce o
escorregador menor do AP3, depois sobe novamente (tem poucas crianças no AP3). (=)

min 15

(*) a7f1 pede para h4f sair de sua frente para ela poder descer a escada do AP3, h4f sai
e ela desce a escada escorregando sentada (*) / (=) vai para o AP2 e desce o
escorregador, depois sobe e desce pelo escorregador. (=)
(@) a7f1 vai para perto de ad1 (@), (=) depois vai para o AP1.
a7f1 fica na parte de cima do AP1 (que está cheio de crianças) / ela desce pelo mastro.

min 16
min 17
min 18

a7f1 sobe o AP1 e desce pelo escorregador circular / sai pela lateral do escorregador
(tem várias crianças empatando a saída) / ela sobe o AP1 novamente e desce o
escorregador duplo. (=)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 9
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 20 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a6f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(#) a6f1 grita para b6f1 “Não me pega” e corre pela areia / b6f1 sobe no AP1 (que está
cheio de crianças) e a6f1 sobe também / as duas descem o escorregador circular.

min 2

a6f1 e b8f1 sobem o AP1 e ficam na fila de crianças para descer o escorregador circular /
elas riem e falam entre si enquanto escorregam / a6f1 tenta subir pelo escorregador
circular.
muitas crianças estão descendo o escorregador circular enquanto a menina a6f1 tenta
subir / a6f1 grita “Para” para c8m, que esta escorregando / ela continua tentando subir e
grita “Peraê gente... Para” para as crianças que estão descendo o escorregador circular /
várias crianças ficam amontoadas e gritando no escorregador por causa de a6f1 que
está empatando a saída / ela continua tentando subir pelo escorregador.

min 3

min 4

min 5
min 6

min 7

min 8

a6f1 continua tentando subir o escorregador circular / ela fica de pé na frente das
crianças que descem e vai tentando passar por cima delas / a6f1 fala com várias
crianças.
a6f1 sobe o escorregador circular caminhando sobre a borda / ela desce do
escorregador circular pulando na areia.
ela sobe pelo mastro do AP1 e entra na fila para descer o escorregador circular,
enquanto isso fala com várias crianças / b6f1 também está subindo e descendo o
escorregador circular.
as crianças continuam subindo o AP1 e descendo o escorregador circular / elas gritam
enquanto escorregam / a6f1 e b6f1 “se embolam” várias vezes, com várias crianças,
escorregando.
continuam “se embolando” enquanto descem o escorregador circular / b6f1 grita “Desce
mais” para as crianças que estão na parte de cima do escorregador circular.
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min 9

a6f1 vai para o AP2, desce o escorregador duplo e vai para o AP1 gritando para b6f1
“Y... (nome), ali escorrega mais rápido” / a6f1 desce o escorregador circular.

min 10

a6f1 grita novamente para b6f1 “Y... (nome), ali escorrega mais rápido”, enquanto
escorrega / a6f1 continua subindo o AP1 e descendo o escorregador circular (#) / (@) ela
vai para junto de ad1 e bebe água(@) / (=) volta para o escorregador circular.

min 11

a6f1 caminha pela borda do escorregador circular e vai até a parte de cima assim (neste
momento tem menos crianças no escorregador circular).
a6f1 desce o escorregador duplo do AP1 (=) e (#) sai correndo gritando, chamando b6f1 /
a6f1 vai para o AP2.
a6f1 sobe a escada do AP2 devagar e limpando a areia dos degraus com os pés / ela
desce o escorregador duplo junto com b6f1 / elas descem uma atrás da outra e
abraçadas / a6f1 sobe o escorregador duplo, b6f1 puxa seu pé e ela grita / a6f1 fica
tentando subir o escorregador. (#)
(*) a6f1 diz “Não pode não” para d4f, que está sentada para descer o escorregador duplo
enquanto a6f1 está tentando subir (*) / (@) ad1 grita para a6f1, “Não é assim”. (@)

min 12
min 13

min 14

min 15

(#) a6f1 continua tentando subir o escorregador duplo do AP2 e b6f1 faz o mesmo / ad2
e ad3 estão perto do AP2 ajudando e2f2 e g3f3 a escorregar / a6f1 e b6f1 continuam
subindo e descendo pelo escorregador duplo /a6f1 chama b6f1 para brincar em outro
aparelho.

min 16

b6f1 escorrega pela borda do meio do escorregador duplo do AP2 e mostra isto para
a6f1 / as duas escorregam pela borda do meio várias vezes.

min 17

elas continuam escorregando pela borda do meio do escorregador duplo do AP2, uma
delas grita “Eu primeiro” / as duas gritam e descem o escorregador do AP2 deitadas. (#)

min 18

(#) h8f diz para a6f1 “Ó o que eu faço, menina”, mostrando como ela se pendura no
mastro do AP2 e a6f1 observa a menina.

min 19

a6f1 diz “Ô o que a menina faz” para b6f1, mostrando h8f que está se pendurando no
mastro / a6f1 pendura-se junto com h8f, depois a6f1, h8f e b6f1 descem o escorregador
do AP2.
as três meninas junto com j6f descem o escorregador do AP2 deitadas, uma de cada vez
/ ela falam entre si / as quatro descem o escorregador duplo. (#)

min 20

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 10
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 20 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a6f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(#) a6f1 corre para o AP2 atrás da menina b3f1 (as duas estão comendo pipoca) / a6f1
empurra b3f1 para descer o escorregador duplo e desce também, depois a6f1 fica sentada
no escorregador comendo pipoca.
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min 2

a6f1 continua sentada no escorregador duplo comendo pipoca / ela vai para o AP1, aonde
estão b3f1 e c8f1 / as três meninas descem o escorregador circular, primeiro c8f1, depois
a6f1, seguida por b3f1 / elas continuam subindo o AP1 e descendo o escorregador circular.

min 3

as três continuam descendo o escorregador circular / a6f1 e c8f1 sobem correndo o AP1 e
b3f1 grita chamando as outras duas / as três meninas descem o escorregador circular
agarradas, se “embolando” no final e gritando.
elas repetem isto várias vezes (tem poucas crianças no AP1 e as três não se dirigem a
nenhuma outra criança) (#) / (@) a6f1 vai para perto de ad1 no banco, entrega o saco de
pipoca e fica um pouco(@), (#) depois volta para o AP1 e tenta subir pelo escorregador
circular / c8f1 continua no escorregador circular.

min 4

min 5

min 6

min 7

min 8
min 9

min 10
min 11
min 12
min 13

min 14

min 15
min 16

min 17

min 18
min 19
min 20

ad1 chama as três meninas para ir embora, mas elas continuam descendo o escorregador
circular / as três descem juntas de cabeça para baixo e se “embolando” (tem poucas
crianças no AP1). (#)
(@) ad1 vai até o escorregador e reclama da forma como a6f1 está escorregando (de
cabeça para baixo) / c8f1 vai para o banco com a acompanhante (@) e (#) a6f1 continua
descendo o escorregador circular do mesmo jeito.
c8f1 vai até a6f1 e fala algo / b3f1 também continua descendo o escorregador circular de
cabeça para baixo / as três descem o escorregador circular de cabeça para baixo, rindo e
se “embolando” enquanto escorregam / elas são as únicas crianças no AP1.
elas tentam subir o escorregador circular passando uma por cima da outra / elas sobem e
escorregam várias vezes (#) / (@) ad1 vai até elas e fala algo.
ad1 continua perto falando com as meninas (@) / (#) as três continuam subindo e
descendo o escorregador circular, rindo e gritando / dm e gm também descem o
escorregador circular.
dm e gm saem do AP1 / a6f1, b3f1 e c8f1 continuam subindo e descendo e escorregador
circular.
elas continuam / a6f1 e c8f1 escorregam abraçadas (#) / (@) ad1 vai até elas e reclama
dizendo que é para descer uma de cada vez e sentadas.
ad1 fica perto observando, depois volta para o banco (@) / (#) as meninas escorregam
sentadas, depois a6f1 e c8f1 vão para o AP2 e descem o escorregador duplo.
as duas descem o escorregador do AP2, depois correm para o AP3 e descem o
escorregador grande / elas voltam para o AP2 e a6f1 desce o escorregador duplo de
cabeça para baixo / a6f1, b3f1 e c8f1 descem o escorregador duplo agarradas.
c8f1 corre para o AP3 e a6f1 vai atrás dela / c8f1 desce a escada escorregando sentada
nos degraus e a6f1 também escorrega assim / elas voltam para o AP2 e descem o
escorregador duplo (#) / (@) as duas vão para perto de ad1.
a6f1 bebe água e a acompanhante reclama da forma como está brincado. (@)
(#) a6f1 vai para o AP1, aonde está c8f1 / as duas descem o escorregado circular (#) / (@)
c8f1 vai para perto de ad1 / a6f1 caminha chutando areia, depois também vai para perto
de ad1.
c8f1 e a6f1 ficam perto de ad1 (@) / (#) elas voltam para o AP1 e descem o escorregador
circular juntas de cabeça para baixo / o AP1 está cheio de cheio de crianças / elas sobem
pelo mastro e descem o escorregador circular.
a6f1 (parece olhar para ad1 para ver se ela está olhando) sobe pelo escorregador circular,
depois desce e sobe novamente.
a6f1 e c8f1 sobem e descem o escorregador circular / as duas ficam junto ao mastro,
depois correm para o píer e saem de vista.
elas continuam fora de vista / voltam correndo, vão para o AP2 e descem o escorregador
duplo. (#)
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EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 11
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 2 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a3f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(@) ad1 coloca a3f1 no AP2 e ela sobe a escada devagar / ad1 vai falando para ela
subir e ir para o escorregador / ela desce o escorregador com a ajuda de ad1 / ad1
coloca a3f1 na escada novamente / ela desce o escorregador com ajuda de ad1 /
ad1 leva a3f1 para o AP1 (o parque está bastante cheio).

min 2

a3f1 sobe a escada do AP1 e vai para o escorregador circular / ad1 fica perto / ela
desce o escorregador circular / ad1 carrega a3f1 e vão embora. (@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 12
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 12 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a4m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(@) ad1 diz para a4m1, que está na grama, ir para o parque (@) / (=) ele vai para o AP2 e
desce o escorregador duplo (bm está no escorregador duplo, mas não se falam). (=)

min 2

(+) a4m1 sobe a escada do AP2 devagar esperando c3m subir (não se falam) (+) / (@)
a4m1 desce o escorregador e grita “Papai” para ad1 (@) / (=) ele sobe o AP2 e desce o
escorregador duplo / sobe o AP2.
ele desce o escorregador duplo novamente (não se dirige a nenhuma outra criança) / vai
para o AP3 e desce o escorregador grande (=) / (+) sobe a escada e espera d5f sair de
sua frente (+) / (=) a4m1 desce o escorregador grande e sobe também pelo escorregador
grande (=) (@) depois fica olhando para ad1. (@)

min 3

min 4

(=) ele sobe o AP3 e desce pelo escorregador grande / tenta subir pelo escorregador
grande novamente e ad1 grita “Assim não” / ele escorrega tentando subir (=), (@) bate o
rosto e vai chorando para perto de ad1. (@)

min 5

(=) a4m1 volta para o AP2 e sobe a escada devagar / desce o escorregador / passa por
debaixo do AP2, sobe a escada e desce pelo escorregador duplo / tenta subir pelo
escorregador duplo.

min 6

ad1 grita “Tá vendo que vai cair” / ele vai para o AP1 e desce o escorregador circular (ele
não se dirige a nenhuma das outras crianças) / sobe o AP1 e desce o escorregador
circular várias vezes.
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min 7

ele continua a subir o AP1 e descer o escorregador circular (parecendo rir sozinho) (=) / (*)
espera e6m e g6m escorregarem e fala algo com eles. (*)

min 8

(#) ele sobe o AP1 e desce o escorregador circular (tem muitas crianças no AP1 e ele
precisa esperar para desce o escorregador circular).

min 9

a4m1 continua descendo o escorregador circular.

min 10

continua descendo o escorregador circular (não se dirige a nenhuma criança).

min 11

ele vai para o AP3 e desce o escorregador pequeno / corre para o AP1 e fica na fila para
descer o escorregador circular.

min 12

a4m1 continua na fila do escorregador circular / desce o escorregador circular (#) e (@) vai
para perto de ad1.(@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 13
Brincadeira: jogar bexiga (bola de soprar).
Duração: 2 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a4m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1
min 2

(@) ad1 dá uma bexiga para a4m1 (@) / (=) ele fica jogando para cima na grama
perto de ad1 / vai para o parque jogando a bexiga para cima. (=)
(@) a4m1 volta para perto de ad1 e devolve a bexiga. (@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 14
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 5 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a5m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1
min 2

(#) a5m1 sobe o mastro do AP1 e desce pelo escorregador circular / ele sobe o
mastro novamente, b5m e c6m também sobem o mastro mas não se falam.
a5m1 desce o escorregador circular sobe o mastro, como os outros meninos, mas
não se falam.
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min 3

repetem várias vezes e várias crianças ficam amontoadas na saída do escorregador
circular.

min 4

todos continuam subindo o mastro e descendo o escorregador circular / depois
a5m1 sobe pela escada e desce o escorregador circular. (#)

min 5

(@) ad1 chama a5m1 para irem embora / ele sai correndo atrás de ad1 / vão
embora do parque. (@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 15
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 20 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a4m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(#) a4m1 e b7f1 vão para o AP1 / b7f1 desce o escorregador duplo e a4m1 vai para
a fila do escorregador circular / b7f1 também vai para o escorregador circular / a4m1
e b7f1 sobem o AP1 e descem juntos o escorregador circular. (#)

min 2

(@) ad1 diz para os dois irem para o AP2 (aonde tem menos crianças) / eles vão
para o AP2 (@) e (#) descem o escorregador duplo / repetem isto várias vezes
falando entre si. (#)

min 3

(*) a4m1 espera c3f descer o escorregador duplo e fala algo com ela / c3f sai da sua
frente (*) e (#) ele desce o escorregador duplo de AP2 / ele repete descendo atrás
de b7f1.

min 4

ad1 reclama com a4m1 / ele e b7f1 continuam descendo o escorregador duplo do
AP2 (#) / (#) a4m1 e b7f1 falam algo com d6m que está no escorregador do AP2 /
d6m espera a4m1 descer o escorregador.

min 5

a4m1 vai correndo para o AP1, aonde foi d6m (#) / (@) ad1 diz, “Aí não, C...
(nome)”, para a4m1 e ele volta para o AP2 (@) / (#) d6m diz, “Aqui, C... (nome)”,
para a4m1 e vão os dois para o escorregador do AP2.

min 6

a4m1 e d6m vão para o AP3 e, juntos com b7f1, descem a escada escorregando
sentados nos degraus / ad1 diz, “C... (nome), aí não é escorregadeira”, para a4m1 /
os três continuam escorregando na escada.

min 7

d6m vai para o AP2 dizendo “Vem, C... (nome)” para a4m1 e eles descem o
escorregador duplo (#) / (+) a4m1 observa e3f e g3f, que estão cavando na areia. (+)

min 8

(#) a4m1 sobe o AP2 e desce pelo escorregador / b7f1 faz o mesmo / eles
continuam e falam entre si / b7f1 diz “C... (nome), ó eu aqui ó” para a4m1.

min 9

a4m1 e b7f1 continuam subindo e escorregando no AP2 / a4m1 chama b7f1 quando
ela vai para o AP3 (#) / (*) a4m1 fala ago com hf. (*)

min 10

(#) a4m1 e b7f1 sobem e escorregam no AP2 (#) / (@) a4m1 vai para perto de ad1,
entrega o boné e volta para o AP2. (@)
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min 11

(#) a4m1 e b7f1 continuam subindo e escorregando no AP2 / ele grita e fala com a
menina / b7f1 fica empatando a entrada da escada e as outras crianças fazem fila
atrás dela (#) / (@) a4m1 fala algo para ela e vai queixar-se com ad1.

min 12

ad1 reclama com ele e diz que vai embora (@) /(#) a4m1 vai para o AP1, que está
vazio, depois b7f1 vai para lá também.

min 13

a4m1 e b7f1 descem o escorregador circular várias vezes (neste momento tem
outras crianças no AP1).

min 14

ad1 diz para os irem para o AP2 / eles continuam no AP1 e giram as peças do jogo
da velha / a4m1 desce o escorregador circular / b7f1 mexe nas peças do jogo da
velha e a4m1 vai mexer também.

min 15

eles continuam mexendo no jogo da velha (não parecem jogar) / os dois descem o
escorregador circular várias vezes. (#)

min 16

(*) a4m1 conversa com b7f1 e j7f2 (*) / (=) as meninas conversam e o menino desce
o escorregador circular.

min 17

a4m1 continua descendo sozinho o escorregador circular / ele mexe no jogo da
velha e gira as peças.

min 18

a4m1 desce o escorregador circular várias vezes (=), (@) depois vai para perto de
ad1 beber água. (@)

min 19

(#) a4m1 volta para o AP2 junto com b7f1 / a4m1 chama b7f1 para descer o
escorregador / ela desce o escorregador duplo e ele desce também.

min 20

continuam descendo o escorregador duplo várias vezes. (#)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 16
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 20 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a7f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(=) a7f1 sobe e desce o AP2 pela escada / vai para o AP3 e desce o escorregador /
corre para o AP1 e desce o escorregador circular.

min 2

ela continua subindo o AP1 e descendo o escorregador circular várias vezes (não se
dirige a nenhuma criança).

min 3

ela continua no AP1 descendo o escorregador circular (=) / (@) chama ad1 “Meu
pai, ó eu aqui” (outras crianças também estão no AP1). (@)

min 4

(=) a7f1 continua subindo AP1 e descendo o escorregador circular (=) / (@) vai para
perto de ad1. (@)
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min 5

(#) ela volta para o AP1 e desce o escorregador circular junto com b3m1 (#) / (@)
ela vai até o banco e ad1 arruma sua roupa (@) / (#) a7f1 volta para o AP1 e entra
na fila para descer o escorregador circular.

min 6

a7f1 parece orientar b3m1 e descem juntos o escorregador circular / ela sobe a
escada conversando com c7f / a7f1 desce o escorregador circular novamente(#),
(@) vai para perto de ad1 (@) e (=) volta para o AP1.

min 7

ela anda pelo AP1 (sem dirigir-se a nenhuma criança) / desce o escorregador duplo,
corre, sobe o AP1 e desce o escorregador circular (=) / (#) a7f1 corre atrás de c7f /
c7f grita “Aqui eu, ó” para a7f1.

min 8

a7f1 vai para o escorregador circular do AP1, sobe e desce várias vezes junto com
outras crianças / c7f vai para o AP1.

min 9

c7f toca em a7f1 e grita “G... (nome)” (ela escutou ad1 chamando a7f1 pelo nome) e
a7f1 diz “Você é esperta” para c7f e sai correndo atrás dela / as duas conversam,
depois correm subindo o AP1 e descendo o escorregador circular (não parece pegapega).

min 10

a7f1 chama c7f dizendo “Ei, vem cá” / elas continuam no AP1 descendo o
escorregador circular com outras crianças.

min 11

elas continuam / a7f1 fala algo com d8f / a7f1 e c7f continuam descendo o
escorregador circular.

min 12

e7m e g7f fazem uma “barreira” na entrada do escorregador circular e parece que as
outras crianças precisam dizer algo para poderem passar (como uma senha).

min 13

a7f1 e c7f continuam descendo o escorregador circular (#) / (@) a7f1 vai para perto
de ad1 (@), (#) depois volta para o AP1 e mexe no jogo da velha junto com b3m1.
(#)

min 14

(@) a7f1 vai para perto de ad1 (@), (#) volta e continua mexendo no jogo da velha.

min 15

a7f1 desce o escorregador circular junto com b3m1 (#) / (@) a7f1 vai para perto de
ad1, pega salgadinhos (@) e (#) volta a mexer no jogo da velha junto com b3m1
(não parecem jogar) / a7f1 para em uma grade e fica olhando para fora do aparelho
e b3m1 faz o mesmo.

min 16

os dois descem o escorregador circular (#) / (@) ela vai para perto de ad1 e bebe
água. (@)

min 17

(#) a7f1 volta para o AP1 / espera na fila, desce o escorregador circular e vai para
perto de b3m1 que está no quiosque ao lado do parque / os dois ficam parados
encostados na parede do quiosque.

min 18

os dois voltam para o AP1 / mexem no jogo da velha, b3m1 pela parte de dentro do
AP1 e a7f1 pela parte de fora / ela sobe no AP1, senta-se e mexe no jogo da velha
pela parte de dentro. (#)

min 19

(*) h3m começa a mexer no jogo da velha também / a7f1 levanta (*) e (@) vai para
perto de ad1 (@) / (+) vota para o AP1 e fica andando.

min 20

a7f1 observa outras crianças descendo o escorregador circular, depois desce
também. (+)
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EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 17
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 20 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a5m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(@) a5m1 observa o parque e ad1 diz para ele ir brincar / ad1 tira a camisa dele e
ele continua observando o parque.

min 2

ad1 fala com ele apontando para o AP2 e ele vai andando devagar (@) / (#) sobe o
AP2 e desce o escorregador duplo / repete isto várias vezes (não se dirige a outras
crianças que estão no AP2).

min 3

a5m1 espera outras crianças subirem a escada e depois sobe / desce o
escorregador duplo rindo / repete

min 4

a5m1 espera outras crianças descerem o escorregador duplo, depois desce também
/ repete várias vezes (tem várias crianças fazendo o mesmo)

min 6

ele desce o escorregador do AP2 / vai para o AP1 e desce o escorregador circular /
repete várias vezes (o AP1 está cheio de crianças).

min 7

a5m1 fica na fila para descer o escorregador circular (não se dirige a outras
crianças) / ele passa por cima de algumas crianças que se “amontoam” na saída do
escorregador circular.

min 8

ele repete várias vezes e várias crianças ficam se “amontoando” na saída do
escorregador circular.

min 9

ele continua fazendo o mesmo (não fala com outras crianças).

min 10

ele continua (tem aproximadamente dez crianças fazendo fila para descer o
escorregador circular).

min 11

ele continua descendo o escorregador circular / desce o escorregador duplo do AP1
/ vai para o AP2 e desce o escorregador duplo, depois volta para o AP1 e desce o
escorregador circular.

min 12

continua descendo o escorregador circular várias vezes (não fala com outras
crianças).

min 13

continua do mesmo jeito / desce o escorregador circular de cabeça para baixo várias
vezes.

min 14

a5m1 continua descendo o escorregador circular / várias crianças ficam
“amontoadas” gritando na saída do escorregador circular (#) e (*) b3f começa a
chorar / a5m1 “ampara” a menina e a leva para o outro lado do AP1. (*)
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min 15

(#) ele volta para o escorregador circular e continua descendo e se embolando com
as outras crianças na saída / repetem isto várias vezes.

min 16

ele e outras crianças ficam “amontoadas”, rindo e gritando na saída do AP1 / ad1 diz
para ele sair dali / ele continua com as outras crianças descendo o escorregador
circular e se “amontoando” na saída.

min 17

continuam / ad1 o chama várias vezes / ele continua com as outras crianças no
escorregador circular.

min 18

ad1 continua chamando e ele continua no escorregador circular do mesmo jeito.

min 19

as crianças continuam / ele desce o escorregador duplo de cabeça para baixo.

min 20

a5m1 volta para o escorregador circular e continua a escorregar com os outros. (#)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 18
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 19 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a7m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(=) a7m1 vai para o AP2 e b5f1 vai em seguida / eles sobem a escada e descem o
escorregador / b5f1 corre para o AP3.

min 2

a7m1 continua no AP2 / ele sobe e desce o escorregador duplo (c5m e d5m também
estão no AP2) / a7m1 sobe o escorregador e desce o escorregador duplo (ele não
se dirige a nenhuma criança) / sobe e desce o escorregador duplo. (=)

min 3

(#) b5f1 volta para o AP2 e desce o escorregador duplo / ela e a7m1 sobem e
descem o escorregador duplo falando um com o outro.

min 4

a7m1 e b5f1 continuam subindo e descendo o escorregador duplo / b5f1 puxa a7m1
pela mão para subir o escorregador duplo do AP2 / continuam subindo e descendo o
escorregador duplo e falando entre si / a7m1 desce o escorregador, vai para debaixo
do AP2 (escondendo-se), b5f1 procura-o.

min 5

b5f1 desce o escorregador e vai para o AP3 / a7f1 sobe o escorregador duplo do
AP2 e desce o escorregador, depois vai para o AP3, que está cheio de crianças /
a7m1 e b5f1 voltam para o AP2 e sobem o escorregador.

min 6

a7m1 desce o escorregador duplo do AP2 e fica deitado nele / ele fala com b5f1 / ele
desce e sobe o escorregador / b5f1 continua no escorregador duplo.
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min 7

eles continuam no AP2 aonde também c5m e d5m) / a7m1 vai para debaixo do AP2
(#), (@) depois vai para perto de ad1 / b5f1 parece procurar por a7m1 chamando
“D... (nome)”. (@)

min 8

(#) a7m1 volta para o AP2 e b5f1 chama para irem para o AP3 / ele vai para o AP1 e
volta para o AP2 / os dois sobem e descem os escorregadores do AP2 (e7f também
está no AP2).

min 9

a7m1 fica debaixo do AP2 e b5f1 parece procurá-lo olhando pelos buracos no piso
do AP2.

min 10

a7m1 e b5f1 conversam através dos buracos no piso do AP2 / a7m1 sobe o
escorregador duplo (tem várias crianças no AP2 e três adultos ao redor) / b5f1 vai
para o AP3 e grita, “O navio já vai sair...”
b5f1 continua, dizendo “... A porta já tá fechando...” enquanto a7m1 sobe a escada
do AP3 / a7m1 vai para debaixo, depois sobe e desce a escada do AP2 e volta para
o AP3.

min 11

min 12

a7m1 e b5f1 sobem e descem as escadas do AP3 / a7m1 vai para debaixo do AP3 /
b5f1 desce a escada do AP3 escorregando sentada nos degraus.

min 13

a7m1 corre para o AP2 e b5f1 corre para lá também / ele corre pelo parque e a
menina corre atrás dele / a7m1 diz “L... (nome), vem me pegar...” para b5f1.

min 14

a7m1 diz para b5f1 “Ô meu esconderijo... (debaixo do AP2)” / os dois sobem o AP2
e descem o escorregador, ela abraçando ele por trás / os dois vão para o AP3.

min 15

eles descem o escorregador do AP3 abraçados / sobem o escorregador duplo do
AP2 e descem / a7m1 diz “L... (nome), não me pega...”, para b5f1 (#) / (@) b5f1 vai
para perto de ad1. (@)

min 16

(+) a7m1 sobe e desce o escorregador duplo do AP2 chamando b5f1 (+) / (#) g8m,
que está perto do AP2, fala com a7m1 “Sabe fazer isso, amigo?”

min 17

g8m sobe o escorregador do AP2 de pé e correndo / a7m1 faz o mesmo enquanto o
outro explica como fazer / eles repetem isto várias vezes e falam entre si / a7m1
chama g8m “Ei... Ei...” e sobe o escorregador correndo.

min 18

a7m1 vai para o AP3 com b5f1 / ele volta para o AP2 e volta a subir o escorregador
junto com g8m / g8m pendura-se na barra do AP2 e a7m1 fica ao lado.

min 19

os dois meninos conversam / b5f1 fica perto do AP2 observando / a7m1 pendura-se
na barra junto com g8m. (#)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 19
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 19 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a7m1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
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min 1

(=) a4m1 sobe a escada do AP2 e ad1 fica perto / ele desce o escorregador, vai para
o AP3 e desce o escorregador grande.

min 2

ad1 chama a4m1 para irem embora / a4m1 tenta subir o escorregador grande (=) /
(@) ad1 carrega ele no colo e vão embora. (@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 20
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 1 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a9f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(=) a9f1 corre para o AP3 e sobe o escorregador grande (=) / (@) ad1 diz "Bora.",
chamando a menina para ir embora / a9f1 desce o escorregador grande e segue
ad1 pela calçada (@) / (=) ela sobe o AP1 e desce pelo escorregador circular / ela
repete isso enquanto ad1 continua andando (=) / (@) a9f1 corre atrás de ad1 e vão
embora. (@)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 21
Brincadeira: brincadeiras nos equipamentos.
Duração: 1 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a6bf1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

(=) a6f1 corre para o AP1 e desce o escorregador circular (=) / (@) ela segue
andando com ad1 e b4f1 / vão embora. (@)
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EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 22
Brincadeira: cavar.
Duração: 2 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a6f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1
min 2

(+) a6f1 fica observando b7m2 e c5f2 que estão cavando.
a6f1 começa a cavar na areia / cava sozinha perto da escada do AP3, enquanto b7m2 e
c5f2 cavam juntos perto do escorregador do AP2. (+)

EPISÓDIO DE BRINCADEIRA: 23
Brincadeira: brincadeira nos brinquedos.
Duração: 4 minutos.
Criança-foco para categorização interacional: a6f1.
Legenda para categorias interacionais:
(#) – interação, (*) – movimento interativo, (+) – participação periférica,
(=) – atividade solitária, (@) – interferência de adulto.
Descrição:
min 1

min 2

min 3

min 4

(=) a6f1 sobe a escada do AP3 e desce pelo escorregador grande / ela vai para o AP2 e
sobe a escada, depois desce o escorregador duplo e vai para o AP1 (=) / (+) ela observa
d1f3 no escorregador duplo com ad3.
a6f1 continua observando as crianças que estão no AP1 (+) / (=) ela mexe mo jogo da
velha (=) / (*) f7m4 começa a mexer também / a6f1 desce o escorregador duplo. (=)
(=) a6f1 vai para o AP3, sobe a escada e desce o escorregador grande (=) / (+) ela sobe
a escada do AP2 observado d1f3 subir na sua frente / a6f1 espera d1f3 descer o
escorregador com ajuda de ad3, depois ela desce o escorregador. (+)
(=) a6f1 vai para o AP3 e sobe a escada / ela desce a escada e vai para o mesmo lugar
aonde outras crianças estavam cavando antes (perto do escorregador do AP2), ela senta
e observa o local / ela vai para o AP3, sobe a escada e desce o escorregador grande (=),
(@) depois ela vai para perto da ad1. (@)

148

Anexo A

Declaração do Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de
Instituto de Psicologia.
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