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RESUMO

ENTREVER E BRINCAR: É SÓ COMEÇAR

AS INTERAÇÕES INFANTIS NO PARQUE INFANTIL LESTE DO GAMA

2021/2022

Este trabalho tem como objetivo central identificar as apropriações e interações das crianças
no Parque Infantil Leste do Gama, analisar as brincadeiras e materiais utilizados durante as
interações travadas e compreender as noções de criança, infância, cultura de pares, culturas
infantis na relação com a observação realizada. Se fez um estudo de campo em espaço
determinado (Parque Infantil Leste do Gama) realizado durante 15 dias alternados entre os
meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Nos espaços públicos, como praças e parques
públicos, as crianças brincam livremente, protagonizam suas vivências cotidianas, produzem
culturas infantis constituindo e ressignificando novas formas de estar no mundo. Os resultados
da pesquisa mostram que as crianças se apropriam do lugar e interagem de maneiras muito
particulares, por meio do brincar nos brinquedos disponíveis no espaço, como gangorras,
balanços, escorregadores, casinhas, caixas de areia, etc. Dentre os brinquedos, as crianças têm
preferência pelas caixas de areia, onde levam brinquedos como baldes de areia e pás,
utilizando elementos da natureza como galhos para complementar a brincadeira. A outra
opção mais escolhida pelas crianças é o escorregador de concreto, em que escorregam com o
auxílio de papelões para não arranhar ou machucar a pele pela textura áspera. Os adultos
interferem algumas vezes nas brincadeiras e as intervenções são principalmente com os bebês
e crianças pequenas. O diálogo com estudos pautados na Geografia da Infância permitiram
compreender como as crianças se apropriam das praças e dos parques públicos exercendo o
seu direito à cidade por meio das espacialidades e territorialidades infantis e como esses
espaços urbanos ao ar livre tem se mostrado importantes para as crianças, porque oportunizam
brincadeiras livres com possibilidade de alternância das crianças que interagem, oferecem
contato com a natureza e áreas verdes, além de ser lugar propício para liberdade de expressão
e autonomia.

Palavras-chave: Parque Infantil. Brincar. Infância. Crianças. Territorialidades infantis.



ABSTRACT

ENTERTAINING AND PLAYING: IT’S JUST GETTING STARTED

CHILDREN’S INTERACTIONS IN THE LESTE DO GAMA CHILDREN’S PARK

2021/2022

The main objective of this work is to identify the appropriations and interactions of children
in the Parque Infantil Leste do Gama, to analyze the games and materials used during the
interactions and to understand the notions of child, childhood, peer culture, children's cultures
in relation to observation. fulfilled. A field study was carried out in a specific space (Parque
Infantil Leste do Gama) carried out during 15 alternate days between December 2021 and
January 2022. In public spaces, such as squares and public parks, children play freely, carry
out their everyday experiences, produce children's cultures, constituting and giving new
meanings to new ways of being in the world. The research results show that children
appropriate the place and interact in very particular ways, through playing with the toys
available in the space, such as seesaws, swings, slides, houses, sandboxes, etc. Among toys,
children prefer sandboxes, where they take toys such as sand buckets and shovels, using
elements of nature such as branches to complement the game. The other option most chosen
by children is the concrete slide, in which they slide with the help of cardboard to avoid
scratching or hurting the skin due to the rough texture. Adults sometimes interfere with play
and interventions are mainly with babies and young children. The dialogue with studies based
on the Geography of Childhood allowed us to understand how children appropriate squares
and public parks, exercising their right to the city through children's spatialities and
territorialities and how these urban outdoor spaces have proved to be important for children. ,
because they provide free play with the possibility of alternating between children who
interact, offer contact with nature and green areas, in addition to being a favorable place for
freedom of expression and autonomy.

Keywords: Playground. Play. childhoods. Kids. Children's territories.
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MEMORIAL

Me chamo Natália Carla Cunha da Silva, tenho 22 anos de idade e estou cursando o 8º

(e último!) semestre do curso de Pedagogia na Universidade de Brasília.

Ao longo da minha vida escolar sempre estudei em escolas públicas, Centro de

Educação Infantil 01 do Gama, Escola Classe 09 do Gama, Centro de Ensino Fundamental 11

do Gama e Centro de Ensino Médio 02 do Gama. No Ensino Médio, comecei a fazer estágios,

estagiando pelas áreas hospitalar e tributária.

Desde pequena soube que gostaria de ser professora, gostava de brincar e me imaginar

como professora, até tinha um quadro de giz na área de serviço da casa dos meus pais para a

hora do faz de conta. Quando fui crescendo e entendendo melhor as coisas, sabia que

realmente era aquilo que eu queria para a minha vida, ser professora, mas ainda não sabia de

qual área específica. A Pedagogia entrou na minha vida de repente e me encantou. A descobri

quando estava procurando e estudando sobre em que áreas um professor poderia atuar. Já me

chamou a atenção a ideia de dar aula para crianças e participar dos seus processos de

alfabetização.

A ideia de ser pedagoga tomou mais sentido quando minha irmã mais nova nasceu

(hoje com 6 anos). Acompanhar o crescimento e aprendizado dela foi algo incrível. Ver que as

crianças aprendem as coisas muito rápido me ganhou e eu queria participar do processo de

aprendizagem de mais crianças.

Durante o meu Ensino Médio realizei as três etapas do Programa de Avaliação Seriada

- PAS para conseguir a tão sonhada vaga na Universidade de Brasília. Me dedicava muito aos

estudos para cada etapa da seleção, porque basicamente era a minha única opção, visto que

meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Assim que vi o resultado

dos selecionados e meu nome estava lá foi um momento de muita alegria. Então começaria a

viver e realizar o meu sonho. Aí que também começa a minha jornada acadêmica. Comecei a

cursar Pedagogia no começo de 2018, sempre buscando cursar as disciplinas do fluxo do

semestre. No decorrer do curso até aqui, realizei monitorias das disciplinas de Educação

Infantil, Psicologia da Educação e Processos de Alfabetização, participei dos projetos de

pesquisas em Processos de emancipação e vivências com o Teatro do Oprimido e em História

da Educação Infantil no Distrito Federal, também participei do Projeto de Extensão LEIA -

Leitura e Ação Lúdico-Pedagógica para crianças e Biblioteca Comunitária.
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No início de 2019 tive a oportunidade de dar aula para crianças do 4º ano da escola

CEF 01 do Varjão. A oportunidade veio da disciplina de Processos de Alfabetização

ministrada pela professora Paula Cobucci, onde colocamos em prática o que aprendemos na

faculdade. Com as 5 visitas ao Varjão conseguimos trabalhar diversos gêneros textuais com os

alunos, como carta, lista, texto de opinião e conto. Dentro desses gêneros textuais, foram

aplicadas várias atividades que contemplavam 4 eixos de ensino: oralidade, leitura/escrita,

escrita/produção de texto e análise linguística/semiótica. A experiência em sala de aula foi

muito importante para minha vida acadêmica e também para a minha vida pessoal, porque foi

a primeira experiência que tive, podendo dar aula e conduzir uma turma. Percebi que mesmo

com muita preparação e organização, sempre aparecem imprevistos e dificuldades no meio do

caminho, mas é preciso sermos ágeis para pensar em algo e resolver a situação o mais rápido

possível. A minha vontade de ser professora/pedagoga só aumentou ao final das aulas, por ver

e ouvir frases de agradecimento dos alunos. Defino essa vivência como única e essencial para

prosseguir com a graduação.

Mais recentemente, no semestre passado, tive outra oportunidade de complementar as

minhas experiências, pude realizar os dois estágios obrigatórios da minha graduação: o

primeiro sendo em uma escola de Educação Infantil, que é o Jardim de Infância 108 Sul,

conhecido por suas iniciativas que compreendem que a criança é um ser único, histórico e de

direitos, e que em seu Projeto Político Pedagógico contempla os direitos de aprendizagem e

de desenvolvimento, e os campos de experiências. E o segundo sendo em uma escola

Waldorf, a Escola Waldorf Moara, que é particular e oferta matrículas para os segmentos de

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, onde o estágio foi fornecido no

segmento do Ensino Fundamental - Anos Iniciais.

Devido a crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, medidas preventivas

para o combate do vírus foram adotadas, o que ocasionou a suspensão das aulas presenciais

nas instituições de ensino e se adotou o ensino remoto e, mais recentemente, o híbrido

(UNESCO, 2020). Tendo em vista esse cenário, a dinâmica do estágio supervisionado sofreu

adaptações, com isso, esse relatório apega-se ao mapeamento institucional, contando com

observações e atividades pedagógicas possíveis a esse contexto, de maneira remota.

O estágio no Jardim de Infância 108 sul me proporcionou perceber que a instituição

valoriza o brincar e entende como essencial na Educação Infantil. A rotina das crianças é

organizada de maneira a proporcionar vários momentos de brincadeiras, como idas ao parque,
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ao velotrol, a cama elástica e ao pátio da escola, abrangendo os campos de experiências:

Corpo, gestos e movimentos; Traços, cores, sons e formas; Escuta, fala, pensamento e

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; O eu, o outro e nós.

O estágio na Escola Waldorf Moara foi um grande momento de aprendizado e

descobertas, principalmente por não conhecer na prática como funciona a pedagogia Waldorf.

Na prática, assim como na teoria, a pedagogia Waldorf tem sua essência na relação e

experiência com o outro, por isso, é uma pedagogia totalmente experimentada pelas vivências,

a exemplo, observa-se o brincar como a atividade principal em toda a Educação Infantil. No

Ensino Fundamental, também é oportunizado a exploração do indivíduo no mundo, assim, as

escolas Waldorfs valorizam em sua prática a exploração do ambiente, dos colegas, das

experiências, do brincar e de si mesmo.

Os dois estágios foram marcos importantíssimos na minha graduação e que me

ajudaram muito para escolher um tema de pesquisa para realizar o meu trabalho final de

curso. O brincar sempre esteve como um dos meus temas favoritos na Educação Infantil, com

as experiências adquiridas na minha vida pessoal e acadêmica, principalmente com a chegada

da minha filha em agosto de 2020, pude me achegar mais perto da curiosidade acerca dos

parques infantis e suas interações.

Toda criança tem direito de brincar e o brincar é um direito fundamental na primeira

infância, seja nos parquinhos infantis públicos, dentro das escolas ou mesmo em suas

residências. Por meio do brincar, a criança desenvolve habilidades como coordenação motora,

comunicação, coragem, liberdade de expressão, autoconhecimento e autoconfiança, além de

ter a oportunidade de conhecer, interagir e conviver com outras crianças, participar e explorar

novas brincadeiras.

Diante de tudo o que foi exposto, gostaria de acrescentar algumas lembranças de

quando eu era pequena e brincava nos parquinhos infantis. Na minha infância, tive a

oportunidade de brincar em parquinho ao ar livre e dentro da escola. No parquinho ao ar livre,

sempre tinha gangorra, escorregador e caixinha de areia, eu e outras crianças da minha rua

brincávamos mais livres, como de pique-pega, esconde-esconde, bandeirinha e o chefinho

mandou. Na escola, sempre era algo com a supervisão de alguém, principalmente o professor,

tinha a caixinha de areia, o escorregador e a casinha de bonecas. Eu brincava principalmente

de mamãe e filhinha com minhas amigas na casinha de bonecas.
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INTRODUÇÃO

Desde muito pequena, 4/5 anos, portanto, tive a possibilidade de transcorrer dias
inteiros fora de casa, junto com crianças de várias idades, todas mais velhas do que
eu, sem nenhuma interferência adulta, com poucas exigências de horários e muita
variedade de espaços e materiais para explorar; em suma, em condições que
apresentavam muitos dos aspectos favoráveis para a brincadeira, segundo a
literatura: ambiente rico de estímulos, vários e versáteis, plena autonomia de
iniciativa, sólidas relações de amizade entre pares e "bons" exemplos lúdicos,
fornecidos pelas crianças maiores. Tudo isso para mim significou a possibilidade de
brincar muito, de modo rico e plenamente satisfatório, tanto que ainda hoje tenho
uma recordação vívida das minhas brincadeiras infantis. Provavelmente é
justamente a intensidade ainda forte das vivências ligadas às minhas experiências
lúdicas que me levou, sem hesitações, a pôr a brincadeira no centro dos meus
interesses de pesquisa desde logo: um modo para manter vivo o contato com uma
experiência que eu sentia como altamente significativa para o meu crescimento
pessoal; e, por isso, eu me sentia muito motivada a me aprofundar nas suas
características e também no seu significado evolutivo e educativo. (SAVIO, 2016, p.
347).

O relato memorialístico da pesquisadora italiana Donatella Savio, registrado durante

uma entrevista realizada pelas professoras e pesquisadoras da infância e seus sujeitos,

Catarina Moro e Gizele de Souza (2016), nos deixa entrever como as brincadeiras infantis

marcam aqueles que têm a oportunidade, enquanto criança, de vivenciá-las. A experiência

lúdica é importante para os pequenos que vivem o período que identificamos como infância,

contribuindo para o seu desenvolvimento integral – físico, social, emocional, cultural e

também cognitivo. (KISHIMOTO, 2011).

O brincar é tão importante que ele deve estar presente na organização da prática

pedagógica quando nos atentamos para a primeira etapa da educação básica. A educação

infantil é o início e o fundamento do processo educacional, cujo a base está no binômio

educar e cuidar; sendo um espaço onde são importantes o diálogo e o compartilhamento de

responsabilidades; que tem como norte o conceito de criança como um sujeito histórico e de

direito; cujo os eixos estruturantes das práticas pedagógicas são: interações, brincadeiras e

experiências (BRASIL, 2010; ROCHA, 2001; AZEVEDO, SCHNETZLER, 2005; DCNEI,

2010; BNCC, 2018). O olhar aqui se volta, em específico, para o brincar. É importante

discutirmos sobre o brincar no campo de pesquisa em educação infantil, porque é condição

essencial nas diferentes infâncias. Por meio do brincar, as crianças constroem relações sociais.
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A brincadeira é uma ação social, é espaço privilegiado de interação infantil e de

constituição do sujeito-criança como sujeito humano, produtor de história e cultura. As

crianças não somente internalizam a cultura, “mas contribuem ativamente para a produção e a

mudança cultural. Significa também que as crianças são circunscritas pela reprodução

cultural. Isto é, crianças e suas infâncias são afetadas pelas sociedades e culturas das quais são

membros” (CORSARO, 2009, p. 31). Nesse sentido, a criança deve ser entendida como:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura.  (BRASIL, 2010, p. 12).

Entendendo a criança diante de todas essas ações que foram elencadas nas Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), é pertinente considerá-la

como um ser brincante, que vê na brincadeira aquilo que Brougère (1989, p. 35) caracteriza

como sendo “uma mutação do sentido, da realidade”, onde no brincar “as coisas

transformam-se em outras. É espaço à margem da vida cotidiana que obedece a regras pela

circunstância. Nela [brincadeira], os objetos podem apresentar-se com significado diferente

daquele que possuem normalmente”.

Sendo o brincar uma ação tão ampla, cujas brincadeiras não estão presas apenas a

contextos educativos formais ou informais, uma pergunta surge: como brincam as crianças

quando não estão nas instituições de educação infantil? Atrelada a essa, surgem outras, tais

como: considerando espaços como parques, praças, espaços urbanos com brinquedos

dispostos para as crianças, etc., como as crianças interagem? Que brincadeiras e assuntos

surgem enquanto compartilham de espaços em que nem sempre estão as mesmas crianças nos

mesmos dias? Há intervenções de adultos? Os adultos são referência nas brincadeiras ou

brincam com as crianças nesses espaços? Se brincam, como isso ocorre?

Poderíamos aqui continuar com outras indagações em busca de algumas respostas,

mas o que interessa frisar é que, sendo o brincar tão crucial para o desenvolvimento das

crianças, nos interessa perceber as possíveis interações e brincadeiras que experenciam

aqueles que tomam contato em espaços urbanos planejados para a experiência lúdica e social

dos pequenos. E, nesses casos, a aproximação com estudos da Geografia da Infância , permite1

1 Ver LOPES, 2006; LOPES, FERNANDES, 2018; entre outros.
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uma investigação das experiências infantis relacionadas diretamente com o espaço vivido,

tomando o brincar como veio estruturante das análises.

Segundo Corsaro (2009), a produção de cultura de pares das crianças não é

simplesmente uma imitação. As crianças aprendem e absorvem criativamente as informações

do mundo adulto para depois produzir suas culturas próprias e singulares. Desse modo, a

brincadeira contribui para a criança compreender a realidade, e também para imaginar e criar,

utilizando-se de materiais captados das experiências vivenciadas na realidade. Por meio das

brincadeiras, a criança ultrapassa seus limites, impondo desafios cada vez maiores ao lúdico.

A criança que brinca pode adentrar o mundo do trabalho pela via da representação, da

experimentação e dos jogos de papéis.

E aqui o olhar se volta para o Parque Infantil Leste do Gama, no Distrito Federal. O

Parque Infantil Leste do Gama é o primeiro parque da cidade e foi construído na década de

1960, sendo usado para o lazer de crianças e adultos da cidade, se tornando um dos principais

espaços de lazer, tanto para adultos como para as crianças da cidade (GOV-DF, 2015). É

dentro desse contexto que o problema desta pesquisa surgiu, sendo: como as crianças se

apropriam do Parque Infantil do Gama? Na busca das possíveis respostas a essa pergunta,

foram realizadas observações de crianças de diferentes idades, em momentos de brincadeiras

ao ar livre e suas interações, utilizando escorregador, caixinha de areia e balanço.

O trabalho tem como objetivo geral identificar as apropriações e interações das

crianças no Parque Infantil Leste do Gama. E os objetivos específicos são: (1) Analisar as

brincadeiras e materiais utilizados pelas crianças durante as interações travadas; (2)

Compreender as noções de criança, infância, cultura de pares, culturas infantis na relação com

a observação realizada.

Com base nos objetivos, a pesquisa é exploratória, considerando que, “embora o

planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a

forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso” (GIL, 2002, p. 41). A pesquisa

exploratória "tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses [...] tem como objetivo principal o

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições". (GIL, 2002, p. 42).

Quanto aos procedimentos, é possível indicar que aqui se faz um estudo de campo,

uma vez que focaliza um grupo de crianças em espaço determinado (Parque Infantil Leste do

Gama). Como explicita Gil (2002, p. 53):
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No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente,
pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência
direta com a situação de estudo. Também se exige do pesquisador que permaneça o
maior tempo possível na comunidade, pois somente com essa imersão na realidade é
que se podem entender as regras, os costumes e as convenções que regem o grupo
estudado.

Para Gil (2002, p. 53), o estudo de campo tem uma enorme profundidade, de modo

que procura "muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das

características da população segundo determinadas variáveis [...] dessa forma, o estudo de

campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que de interrogação", sendo

assim, seus resultados costumam ser bem fiéis. Ainda sobre a metodologia, houve uma

revisão de literatura, que é considerada:

Peça fundamental na definição/detalhamento de um problema de pesquisa, quer
como um trabalho solo de pesquisa, uma revisão de literatura bem feita constitui um
passo decisivo para quem quer que pretenda entrar em uma área de pesquisa. Além
da contribuição que ela pode trazer na produção de conhecimento, uma revisão de
literatura constitui um respeito ao trabalho de outros pesquisadores e um
compromisso com a crítica contínua ao produto destes e, portanto, com o
aprimoramento da ciência. (LUNA, 1996, p. 25).

Para seguir com a revisão de literatura, é preciso encontrar literaturas científicas, seja

em bibliotecas ou páginas da internet, sendo que este último engloba quase todos os trabalhos

acadêmicos e profissionais em base de dados online (BARIANI; MIRANDA; COLOSSO;

ROSA; MARCIANO; VILELA, 2007). E foi esse o caminho que foi feito nesta monografia.

Para tornar possível o desenvolvimento da pesquisa, o trajeto foi dividido em duas

partes. Primeiro, a realização de uma pesquisa com o objetivo de encontrar artigos e estudos

científicos relacionados ao tema desta monografia, que foi realizada por meio de digitação de

descritores nas bases de dados online : BDM (Biblioteca Digital da Produção Intelectual2 3

3 “Bases de Dados on-line são bibliotecas virtuais nas quais podem ser encontrados: resumos e artigos na
íntegra; Teses, Dissertações e Monografias e livros ou suas referências”. (BARIANI; MIRANDA; COLOSSO;
ROSA; MARCIANO; VILELA, 2007, p. 427).

2 “Descritores são palavras-chave que ajudam na indexação dos dados na internet e identificam os textos”.
(BARIANI; MIRANDA; COLOSSO; ROSA; MARCIANO; VILELA, 2007, p. 427).
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Discente da Universidade de Brasília), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e

Google Acadêmico.

A escolha dessas três plataformas para a pesquisa foi feita considerando alguns

aspectos: A BDM por se tratar de uma plataforma da Universidade de Brasília que possibilita

então identificar quem já escreveu antes sobre o tema, compreendendo a circulação de um

debate acadêmico local sobre o mesmo; a SciELO por ser uma plataforma que fornece o

acesso a materiais originais de revistas científicas diversas, muitas em português, o que

facilita a compreensão da temática pesquisada, além de revistas da América Latina e estudos

científicos em línguas estrangeiras ; e o Google Acadêmico por se tratar de “uma ferramenta4

de busca que possibilita a pesquisa em artigos revisados por especialistas (peer-reviewed),

teses, livros, resumos e artigos de editoras, organizações profissionais, universidades e outras

entidades acadêmicas” (Biblioteca FEA-USP, 2013). Na escolha dessa tríade de bases

científicas, concorda-se com Galvão (2011) quando a autora salienta:

Cada base de dados bibliográficos se destina a um público alvo, possui uma
cobertura de tipos de documentos e uma cobertura temática, ou seja, conteúdos
informacionais que são por ela tratados de forma preferencial. Portanto, deriva-se
que nenhuma base de dados é exaustiva e que é preciso buscar a informação
relevante em bases de dados adequadas e compatíveis com a temática a ser
desenvolvida. (GALVÃO, 2011, p. 3).

Nesse sentido, a busca não se esgota nas bases aqui investigadas, podendo ser

ampliada em outras, além de explorar ainda nelas outros descritores ou recortes. No quadro a

seguir é possível identificar os estudos encontrados nas referidas bases, que foram assim

elencados após a busca contemplar os seguintes descritores: brincar nas praças, parques

infantis, história dos parques infantis, parque infantil. Entre os artigos localizados, foram

selecionados aqueles que apresentavam relações com o tema da pesquisa por meio da leitura

4 Sobre a pesquisa na Scielo, é possível encontrar na internet páginas que explicitam para os estudantes a
importância de determinadas bases de materiais científicos, como a que descreve: “Scientific Electronic Library
Online (SciELO) é uma base de dados utilizada por pesquisadores do mundo todo. Ela existe há mais de 15 anos,
com o intuito de melhorar o acesso aos periódicos científicos do Brasil e de outros países”. (...) “Também é
possível encontrar artigos científicos publicados por estudiosos de Portugal, Espanha, Peru, México, Colômbia,
África do Sul, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Peru e Chile”. (...) “A programa SciELO Brasil é
resultado da parceira entre a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo) e a Bireme (Centro
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde). A partir de 2002, ele começou a contar
com o apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)”. (REGRAS PARA
TCC, 08/08/2017).
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dos resumos dos textos, de modo a serem utilizados no desenvolvimento da pesquisa, visto

que as informações dos textos fariam parte da revisão de literatura. (Galvão, 2011).

Tabela 1: Anotações de pesquisas feitas para encontrar artigos relacionados ao tema

BASE DE DADOS AUTOR TÍTULO ANO

SciELO
Ariane Kuhnen e

Giordana Machado
da Luz

O Uso dos Espaços
Urbanos pelas

Crianças:
Explorando o

Comportamento do
Brincar em Praças

Públicas

2013

BDM Samuel Gabriel
Assis

Culturas infantis: as
donas da brincadeira

na hora do parque

2018

BDM Lúcia Christiane de
Oliveira Silva

As contribuições dos
Parques Infantis para

a formação
psicomotora,

socioafetiva das
crianças de 4 e 5
anos de idade no
CMEI de Alto

Paraíso de Goiás,
Brasília-DF

2012

SciELO Moysés Kuhlmann
Junior

Parque Infantil: a
singularidade e seus

componentes

2019

Google Acadêmico Lisaura Maria
Beltrame e Luciana

de Oliveira

Parque Infantil e
brincar de

faz-de-conta: Uma
parceria retratada no

cotidiano infantil

2011

Google Acadêmico Manuel Jacinto
Sarmento

Imaginário e culturas
da infância

2002

Google Acadêmico
Ana Cristina Coll

Delgado e Fernanda
Muller

Infâncias, tempos e
espaços: um diálogo
com Manuel Jacinto

Sarmento

2006
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SciELO
Maria de Jesus C. S.
Harada, Mavilde da

L. G. Pedreira e
Janaina Trevizan

Andreotti

Segurança com
brinquedos de

parques infantis:
uma introdução ao

problema

2003

SciELO Fabio Sager e Tania
M. Sperb

O brincar e os
brinquedos nos
conflitos entre

crianças

1998

BDM Lorena Oliveira
Soares

O que fazer na
grama: restrições do
brincar no Distrito

Federal (1960-1980)

2021

SciELO Flávia Cristina
Oliveira Murbach de

Barros

Cadê o brincar?: da
educação infantil

para o ensino
fundamental [online]

2009

Fonte: BDM, SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO – organizado pela autora

Considerando os estudos aqui reunidos, é pertinente demarcar que Kuhnen e Luz

(2013) trazem elementos importantes sobre o uso dos espaços urbanos pelas crianças, com

foco no brincar em praças públicas, mostrando que o acesso a esses locais vem crescendo

cada vez mais e, por isso, é importante proporcionar esses momentos de brincadeira livre para

as crianças, porque além de ser significativo para o desenvolvimento, os parques infantis e

praças públicas proporcionam às crianças momentos de socialização e interação. Já Assis

(2018) demonstra em seu estudo como as culturas infantis são constituídas nas brincadeiras

livres do parque de uma instituição de educação infantil, defendendo que os parques

proporcionam às crianças momentos de tomadas de decisões e autonomia. Além disso, são

descritos momentos em que o adulto intervém nas brincadeiras infantis, o que descaracteriza o

termo “livre” quando o adulto começa a impor o que as crianças devem fazer no momento do

brincar.

Em se tratando da nomenclatura e organização, Kuhlmann (2019) relata a história dos

Parques Infantis, onde os primeiros surgiram em São Paulo, por iniciativa de Mário de

Andrade, para garantir momentos de lazer às crianças. Todavia, aqui neste trabalho, o Parque

Infantil observado é diferente, pois se concentra em espaços públicos como praças ou parques

públicos, e não dentro de instituições de educação infantil.
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As praças e parques públicos proporcionam às crianças momentos de brincadeiras

livres, onde produzem interações/relações sociais, e nesse sentido, também produzem culturas

infantis, culturas de pares e cultura lúdica. Esses locais se apresentam como especiais para as

crianças. Sendo assim, o brincar e o Parque Infantil formam uma combinação perfeita. De

acordo com Barros (2009), o brincar estimula o imaginário e possibilita interações sociais,

contribuindo para a subjetividade da criança, defendendo a ação através da história ao

decorrer do tempo com a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, que do ponto de vista da

teoria, enxerga o brincar como primordial para o desenvolvimento infantil.

Fernandes (2004) discute como são formados os grupos infantis nas brincadeiras de

ruas, o que denomina por “trocinhas”, destacando o folclore e a cultura como essencial para a

construção desses grupos sociais, dando importância também para a vizinhança, considerando

que é um ponto de partida para a formação de vínculos de amizades entre as crianças. Nas

brincadeiras, podem surgir momentos de conflito, onde Sager e Sperb (1998) afirmam que os

brinquedos disponíveis para as brincadeiras influenciam a maneira como as crianças

interagem, os quais desempenham papel importante quando as crianças tendem a conflitar,

motivados principalmente quando a quantidade de brinquedos é menor. São nesses momentos

em que as culturas infantis das crianças se encontram para resolverem os conflitos, contando

com a autonomia e tomada de decisões.

Tomando o trabalho de Silva (2012), ele contribui para a discussão dos parques

infantis quando defende que os mesmos agregam e muito na formação psicomotora e afetiva

das crianças, principalmente das crianças entre 4 e 5 anos de idade do CMEI de Alto Paraíso

de Goiás. Para a autora, os parques infantis auxiliam no desenvolvimento das crianças como

um todo, mesmo que o momento no parque seja na recreação, a criança utiliza sua

imaginação. Ressalta-se que há diferença entre o Parque Infantil como espaço público

disposto em praças ou espaços públicos dentro de instituições de educação infantil dos

Parques Infantis de Mário de Andrade. Cabe aqui falar também sobre a segurança dos

brinquedos nos Parques Infantil, onde Harada, Pedreira e Andreotti (2003) nos alertam sobre a

importância da informação sobre a prevenção de acidentes nos Parques com medidas, como

manutenções periódicas e engajamento de todos os responsáveis.

Por sua vez, Beltrame e Oliveira (2011) discorrem sobre o brincar de faz-de-conta nos

parques infantis, visto que faz parte do cotidiano infantil. As autoras defendem que a parceria

entre o brincar e o faz-de-conta é essencial para as crianças, pois nesse momento de troca a
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criança reforça seu protagonismo e se torna o que quiser através da imaginação. Dessa

maneira, os parques infantis se mostram como espaços importantes e facilitadores dessas

interações. O que permite refletirmos com Sarmento (2002), quando faz a discussão sobre a

imaginação e culturas da infância, evidenciando como o imaginário infantil contribui

positivamente para a formação e desenvolvimento das culturas da infância, que são

socialmente construídas por meio das significações que a criança tem acerca do mundo e da

sociedade em que está inserida, nesse sentindo, também faz conexões com o conceito de

culturas de pares, reprodução interpretativa, culturas infantis e jogos de papéis (faz-de-conta).

Corsaro (2009) debate acerca dos conceitos de reprodução interpretativa onde as

crianças interpretam a vida cotidiana das suas formas, sendo fruto da socialização, culturas de

pares que são regras, valores, etc., que as crianças compartilham e produzem no movimento

de construção das culturas infantis, principalmente nas brincadeiras livres, e também os jogos

de papéis, que proporcionam às crianças momentos de experiências diversas, imaginárias ou

reais, assumindo o papel de protagonistas e decidindo o que querem ser na brincadeira. Esses

são elementos essenciais na observação das crianças em momentos de brincadeiras, onde

esses três conceitos se fazem presentes nas interações e nas construções de culturas infantis.

Nesse sentido, Brougére (1998) fala sobre a produção da cultura lúdica, que também é

construída por meio dos significados das crianças em relação ao meio em que vive, sendo

fruto da interação das crianças na brincadeira, a criança a constrói brincando, o jogo se

comporta como fruto dessa cultura. Sendo assim, o brincar se apresenta como uma ação que

não nasce com o indivíduo, pelo contrário, o indivíduo aprende a brincar. É através do jogo

que a criança produz cultura, pois é antes de tudo, um ato social.

Por sua vez, Soares (2021) mostra as restrições do brincar no Distrito Federal,

compreendendo os anos de 1960 a 1980, onde ressalta principalmente como eram as

brincadeiras das crianças e suas restrições para brincadeiras na grama. A autora faz uma

relação entre cidade e criança, onde mostra notícias em que as crianças reivindicam seus

direitos, visto que a sociedade naquela época colocava obstáculos para o momento do brincar,

ressaltando alguns momentos, por exemplo quando uma moradora joga lâminas de barbear na

grama, sendo uma maneira de afastar as crianças. Dialogando com seu trabalho, Santos

(2019) traz a narrativa de crianças brincantes no espaço-tempo da escola, onde afirma que as

ações brincantes são frutos de relações sociais construídas pelas crianças, o que possibilita a

formação de grupos.

24



A base principal desta monografia são os conceitos de criança entendida como sujeito

histórico, ativo, de direitos e que participa de experiências sociais desde o seu nascimento,

infância como tempo de vida, um lugar de modificações, não sendo algo definido

(DELGADO; MÜLLER, 2006), culturas infantis e culturas de pares, isso porque sem esses

conceitos não seria possível observar e estabelecer relações entre o brincar, o interagir e o

produzir cultura no parque infantil observado.

Esse levantamento realizado nas bases de materiais científicos demonstra que existe

uma pertinente produção que toma o brincar em parques, seja em espaços formais de

educação ou nos espaços urbanos como possibilitador de constituição de relações, de culturas

infantis e do desenvolvimento pleno das crianças, considerando sua capacidade lúdica,

criativa, imaginativa. Além de ser possível já diferenciar o caráter de constituição do nome

Parques Infantis, com o aspecto/conceito dos que foram criados por Mário de Andrade, do

nome utilizado para classificar os espaços em que as crianças são disponibilizados alguns

brinquedos específicos (balanço, escorregador, caixa de areia, etc.) para o seu brincar sem a

intervenção com escopo específico feita pelos adultos.

Os Parques Infantis de Mário de Andrade tinham uma proposta mais educativa, não

era simplesmente um parque livre, foi pensado para que as crianças ficassem no momento de

trabalhos de seus pais, com uma visão um pouco assistencialista. Já, os Parques Infantis nas

cidades não têm essa mesma proposição, eles são como praças ou parques públicos que tem

brinquedos para um brincar geral, assumindo uma outra especificidade, apesar da

nomenclatura ser a mesma.

O recorte temporal da pesquisa em campo tem como base observações de crianças

brincando no Parque Infantil Leste do Gama durante 15 dias alternados, entre os meses de

dezembro de 2021 e janeiro de 2022, com duração entre 1h e 1h30min cada dia visitado. Para

deixar registradas todas as visitas e observações, foi feito um diário de pesquisa, onde toda

vez que acontecia a ida ao parque infantil, essa era registrada por meio de anotações, além de

fotos. Os nomes das crianças anotadas são fictícios e as idades aproximadas. As fotos foram

feitas sempre com as crianças viradas de costas ou, quando viradas de frente, seus rostos

foram tapados, já que previamente aqui se decidiu não fazer o termo de consentimento com os

pais .5

5 Isso por causa do distanciamento social necessário decorrente da pandemia de Covid-19.

25



Assim, a monografia está dividida em duas grandes partes. No capítulo um, intitulado

Brincadeira nos parques: possibilidades infantis, são abordadas e aprofundadas as discussões

sobre o brincar, os conceitos de infância e criança, e de como as praças e parques públicos

entram como possibilidades infantis no contexto das brincadeiras. E no segundo capítulo,

intitulado Parque Infantil Leste do Gama: uma representação de vivências, são apresentadas

as discussões acerca do surgimento dos Parques Infantis e suas singularidades, bem como os

resultados obtidos através das observações realizadas no Parque Infantil Leste do Gama, em

como as crianças se apropriam do parque em questão dialogando com estudos da Geografia

da Infância.
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1. BRINCADEIRA NAS PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS: POSSIBILIDADES

INFANTIS

Os espaços de brincar utilizados são considerados como espaços onde as crianças
desenvolvem interações de acordo com as necessidades de suas brincadeiras,
podendo ser modificada a funcionalidade dos espaços, assim as crianças são
consideradas como protagonistas de suas vivências, sendo que por meio das
brincadeiras desenvolvidas nos espaços de brincar é possível apreender o seu ponto
de vista, as suas percepções, o seu pertencimento em relação ao meio vivenciado e a
forma como ocorre a apropriação dos elementos constituintes dos espaços de
brincar. (MELONI, MARIN, 2015, p. 38738).

Neste capítulo são abordadas as brincadeiras nas praças e parques públicos, bem como

as suas interações. Como pontuam Meloni e Marin (2015), na epígrafe aqui utilizada, as

crianças apreendem o mundo e travam relações, sendo o brincar uma ação que permite que

elas protagonizem ações cotidianas, explorem suas vivências e explicitem sua apropriação e

reinterpretação do meio em que vivem. Muito se tem estudado sobre o brincar na educação

infantil, nos espaços das instituições, considerando os parques, pátios, brinquedos e demais

objetos que possam ser utilizados pelas crianças . Esses estudos contribuem para6

considerarmos a importância do brincar na vida das crianças que estão matriculadas na

primeira etapa, como também para refletir sobre o que ocorre fora das instituições, em outros

espaços. Como pontua Bondioli (2004), o contexto social proporciona pertencimentos

diferentes. Em suas palavras:

Lugares da intimidade doméstica e de uma socialização entre pares em seus
primórdios, os ambientes de vida que a criança atravessa quando não está na escola
– e as ocasiões sociais que os caracterizam – também têm, como os ambientes
escolares, uma conotação temporal. Mesmo fora da escola as passagens de um
ambiente para outro – a casa, a rua, os parquinhos, mas também outros lugares nem
sempre à altura da criança –, as transições de uma situação do cotidiano para outra
ocorrem de acordo com ritmos, rotinas, hábitos, primeiramente regulados pelos
adultos, depois geridos com maior autonomia. (BONDIOLI, 2004, p. 147).

Considerando essas “situações do cotidiano” e “lugares de intimidade” e “de uma

socialização entre pares”, volta-se o olhar para o que as crianças fazem quando estão em

6 Em seu trabalho, Santos (2019) aprofunda a questão do brincar nos espaços de uma instituição de educação
infantil, trazendo elementos chaves sobre as brincadeiras e a produção de culturas infantis, valorizando os
espaços-tempo e a geografia da infância. Outros estudos aqui tomados quando se pensa na educação infantil
foram os de KISHIMOTO, 2002; WAJSKOP, 2005; NAVARRO, 2009; BARROS, 2009.
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parques que foram pensados para elas – como os parques infantis – e nos espaços públicos7

por elas utilizados para o desenvolvimento de brincadeiras – como as ruas, praças, espaços do

prédio em que vivem, etc. Nesse sentido, Fernandes (2004) fala que as crianças se encontram

na rua para brincarem, o que formam grupos chamados de “trocinhas”, que são os grupos

infantis formados por essas crianças, onde trocam conhecimentos através das brincadeiras

livres. Barros (2009) também oferece informações importantíssimas em seu artigo sobre o

brincar, a infância e o brinquedo, relacionando-os à psicologia da educação, e também com a

teoria histórico-cultural. É pertinente aqui destacar que, quando pensamos em crianças , aqui8

as entendemos como Sarmento e Gouvêa (2008, p. 7): “atores sociais, portadores e produtoras

de cultura” e infância como “categoria social das crianças como membros ativos da sociedade

e como sujeitos das instituições modernas em que participam (a escola, a família, espaços de

lazer, etc.)”. (SARMENTO; GOUVÊA, 2008, p. 9).

Complementando, pode-se explicitar que a criança é um “sujeito social individual,

que carrega desde o nascimento as expectativas sociais e ao desvendar o mundo e mergulhado

nele aprende ou pode se constituir indivíduo” (SOUZA, 2007, p. 74), um sujeito que

ressignifica o espaço onde vive, que produz cultura e é ativo. Voltando ao conceito de

infância, destaca-se que ela também pode ser entendida como um tempo de vida, “um lugar,

um entre-lugar, socialmente construído, mas existencialmente renovado pela ação coletiva da

criança. Mas um lugar, um entre-lugar, pre-disposto nas suas possibilidades e

constrangimentos pela História. É, por isso, um lugar na História” (SARMENTO, 2004, p. 3).

A infância é “um artefato social, uma concepção, uma forma de ver, olhar, compreender e

localizar as crianças, uma constituição presente nas diferentes localidades e sociedades”

(LOPES, 2009, p. 59). Nesse sentido, Delgado e Müller (2006) afirmam que a infância não é

algo definido, ela sempre muda, por isso não existe somente uma infância, e sim diversas

infâncias. As infâncias dependem das crianças, do ambiente de onde estão inseridas e da

cultura que fazem parte. Desse modo:

8 Destaca-se que, seguindo o disposto em documento mandatório voltado para a educação infantil, criança é
“sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. (DCNEI, 2010, p. 12).

7 O Parque Infantil de Mário de Andrade surgiu em São Paulo, em 1935 e atendia como extra turno crianças
entre 4 a 12 anos, com objetivo de uma educação não escolarizada, no momento em que seus pais estavam
trabalhando, como forma de garantir o direito ao lazer a essas crianças. (KUHLMANN, 2019).
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Cada criança vive no interior de um sistema simbólico que administra o seu espaço
social. Quer dizer, quando nasce a criança vai entrar num mundo em que lhe é
permitido fazer certas coisas e outras lhe são interditadas, onde é conduzida a
comportar-se e a pensar de determinados modos e onde outros modos de pensar ou
de se comportar são reprimidos. (DELGADO; MÜLLER, 2006, p. 19).

De acordo com Gobbi (2010), a infância é uma construção social e histórica. Durante

esse período de vida, os meninos e as meninas são considerados sujeitos históricos e de

direitos, que constituem formas de estar no mundo por meio das relações sociais que

estabelecem. As crianças são ativas, possuem e expressam os conhecimentos do mundo em

que vivem, sendo capazes de compreender e experimentar a vida por meio das brincadeiras

individuais e coletivas.

Mas nem sempre o conceito de infância e de criança foi assim. Segundo Barros

(2009) e seus estudos em Postman (1999), o termo “infância” aparece no período da

renascença e só durante o século XVI que o conceito “começa a obter um caráter de estrutura

social e psicológica” (BARROS, 2009, p. 82), “ela aparece com a sociedade capitalista,

urbana-industrial, na medida em que mudam a inserção e o papel social da criança na

comunidade” (Ibidem, p. 83). E “é nesse período que se inicia, ainda de maneira muito

rudimentar, uma preocupação com as crianças e suas particularidades […] Os registros

escritos e a arte pictográfica passam a retratar as crianças em suas obras, destacando suas

principais atividades: as brincadeiras e os brinquedos”. (BARROS, 2009, p. 83).

O brincar também é histórico. De primeira, “o brinquedo inicialmente surgiu sem a

intenção inicial ou a preocupação com a pedagogia e a psicologia infantil” (BARROS, 2009,

p. 84), surgiu no contexto de aprendizagem, para auxiliar as crianças a aprenderem

determinados conhecimentos, também como recompensa. De acordo com Barros (2009),

antigamente as crianças brincavam muito com utensílios domésticos, como pratos, vasilhas,

almofadas, etc. A palavra brinquedo, no início do século XVI, ainda não aparecia nos

dicionários. “Quando as palavras brinquedo e lúdico começam a ser colocadas lado a lado,

iniciam-se reflexões, ainda que muito remotas, quanto à ligação delas com a vida das

crianças” (BARROS, 2009, p. 86). Aos poucos começou a crescer a produção e venda de

brinquedos.

Segundo Souza (2016), a voz da criança é prova da luta que foi enfrentada para ecoar,

pelo reconhecimento da criança e das diferentes infâncias com o reconhecimento merecido.
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Refletindo com Walter Benjamin, a autora discorre sobre a luta das crianças para

transformarem gestos e sons em discursos humanos, a luta de serem reconhecidas como seres

que participam e produzem cultura, assim como os adultos, através da interação social.

Entender a criança e a importância do seu brincar é também entender a nossa própria infância,

onde podemos nos recordar dos momentos vividos nesse tempo de vida e de como por vezes

ficamos distantes dela, principalmente da imaginação (que é característica singular da

infância), que a ferramenta por onde pode-se criar e recriar a realidade, considerada faculdade

da vida, e não apenas no período da infância.

O brincar é essencial no desenvolvimento infantil, estimula o imaginário, possibilita

interações sociais e “contribui para o processo de formação da subjetividade do indivíduo,

considerando que somos formados por nossas experiências sociais pelo contato com os

objetos da cultura, durante nossa história de vida” (BARROS, 2009, p. 100). Também “é a

atividade pela qual a criança mais aprende, permitindo a ligação com o mundo da cultura, o

que provoca mudanças cognitivas e sociais [...] ampliando suas experiências”. (BARROS,

2009, p. 123).

De acordo com Brougére (1998, p. 112), o jogo “trata-se de fato de um ato social que

produz uma cultura (um conjunto de significações) específica e, ao mesmo tempo, é

produzido por uma cultura”. Para agregar a discussão, muitos autores utilizam a Teoria

Histórico-Cultural de Vygotsky. “Segundo o autor, o homem é resultado de suas relações

sociais e da apropriação dos objetos da cultura, em sua trajetória de vida. Nesse sentido,

estudar o homem e seu processo de educação é crucial para compreendermos o seu processo

de desenvolvimento” (BARROS, 2009, p. 105). Sendo assim:

A Teoria Histórico-Cultural parte do pressuposto de que somos formados por meio
de nossas relações socioculturais construídas ao longo de nossa história, por meio de
nossas experiências, mediante o contato com os objetos da cultura; o aprender de sua
utilização em um determinado período histórico, numa relação mediadora entre os
homens. Nessa perspectiva, em condições dignas de vida e educação, as crianças
passam a se desenvolver de maneira mais intensa, em seus aspectos físicos e
psíquicos, por suas relações sociais. Assim, suas potencialidades, a criatividade, a
memória, a imaginação, os valores morais, os sentimentos e a personalidade tendem
a se formar. Para Vygotsky, a cultura, a mediação e a atividade são fatores essenciais
para o processo de humanização. O ser humano aprende a ser humano na
apropriação das relações sociais, de sorte que a cultura tem suma importância, nesse
processo. Humanizar-se é desenvolver-se como homem social e histórico. Portanto,
a produção das potencialidades humanas resulta desse processo de humanização, em
que a força mediadora se torna propulsora. (BARROS, 2009, p. 106).
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Segundo a Teoria Histórico-Cultural, “o brincar é uma das atividades

potencializadoras do desenvolvimento infantil. Sendo assim, deve ser tomado como um dos

principais eixos para o desenvolvimento de suas relações, reflexões e prática social”

(BARROS, 2009, p. 108). Dentro desse pensamento, Vygotsky estudou a partir de dois

conceitos: os cotidianos e os científicos, sendo que os cotidianos “são construídos pelo

homem por meio de sua experiência, de forma espontânea” (BARROS, 2009, p. 127),

enquanto os científicos são formados “pelo processo de ensino e aprendizagem, de uma forma

mais sistematizada”. (BARROS, 2009, p. 127).

Compreender a infância de acordo com a Teoria Histórico-Cultural “implica perceber

a criança como um ser potente, ativo, protagonista, em que os elementos biológicos e

psíquicos integram outras relações estabelecidas na singularidade de cada sujeito e nas

relações que estabelece ao seu derredor” (SANTOS, 2019, p. 64). De acordo com Barros

(2009), o lúdico se apresenta como essencial no desenvolvimento infantil logo no começo da

vida, ainda quando as crianças são bem pequenas, bebês, principalmente por meio das

brincadeiras dos pais com o recém-nascido e por meio da comunicação. Seguindo o mesmo

raciocínio, Bondioli (1998) defende que o bebê descobre o seu eu quando descobre a mãe, e

por ficar muito tempo no berço ou deitado, o bebê sente bastante interesse pelo rosto do

adulto, desse modo, “o diálogo mãe-criança transforma-se em conservação a três, na qual o

brinquedo é dotado daquele mesmo caráter de “prontidão de resposta” que caracteriza o

parceiro humano” (BONDIOLI, 1998, p. 217).

Existem alguns documentos que asseguram o brincar. Um deles é a Declaração

Universal dos Direitos da Criança, que diz que: “a criança terá ampla oportunidade para

brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as

autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito” (Princípio 7º,

Declaração Universal dos Direitos da Criança, 1959). No Estatuto da Criança e do

Adolescente, a criança tem o direito de “brincar, praticar esportes e divertir-se” (Art. 15, IV,

Estatuto da Criança e do Adolescente, 2021). De acordo com as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação Infantil (2010, p. 18), a criança tem “o direito à proteção, à saúde,

à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação

com outras crianças”, ressaltando que os eixos do currículo da educação infantil são as

interações e as brincadeiras. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) também traz

o brincar como um direito de aprendizagem e desenvolvimento, dizendo que a criança deve:
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Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a
produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e
relacionais. (BRASIL, 2017, p. 38).

Além de ser um direito da criança, o brincar é essencial para a vida, para o

aprendizado e para o desenvolvimento. O brincar proporciona às crianças momentos de

alegria e motivação e dá a oportunidade de troca de experiências e conhecimentos (BRASIL,

2005). As experiências adquiridas através do brincar, desde muito cedo, “vão estimulando e

desenvolvendo os sentidos de um recém-nascido, levando-o à percepção de sons, do

movimento dos objetos, de canções de ninar, das conversas, dos abraços etc.” (BRASIL,

2005, p. 42). Quanto mais experiências a criança adquire por meio do brincar, mais ela

aprenderá sobre o mundo, sobre a sociedade em que vive, sobre seu próprio eu, sobre os

outros.

De acordo com Brougére (1998), a criança aprende a brincar por meio das relações

sociais que faz no decorrer da vida. A criança não nasce sabendo brincar, ela aprende,

principalmente por meio dos pais desde recém-nascido, como dito anteriormente. Depois dos

pais e familiares, entram outras crianças e adultos de referência, que o pequeno trave contato

ao longo de sua vida. A brincadeira, então, depende do contexto social e cultural que a criança

está inserida. “Brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de

uma significação social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem”. (BROUGÉRE,

1998, p. 104).

O brincar possui muitos benefícios para a criança, dentre eles a aprendizagem, o

desenvolvimento de habilidades, a interação social, proporciona alegria. Além disso, “a

brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas

aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de determinados

modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos” (BRASIL, REFERENCIAL, 1998,

p. 27). E como aqui o olhar se volta para a brincadeira e interações das crianças nas praças e

parques públicos, pode-se aprofundar um pouco sobre a formação dos grupos infantis nesses

locais.

Para poder estudar a criança, é preciso tornar-se criança. Quero com isso dizer que
não basta observar a criança, de fora, como também não basta prestar-se a seus
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brinquedos; é preciso penetrar, além do círculo mágico que dela nos separa, em suas
preocupações, suas paixões, é preciso viver o brinquedo. (FERNANDES, 2004, p.
230).

De acordo com Fernandes (2004), as crianças se encontram na rua para brincarem e

decidirem entre si quais são as regras das brincadeiras. A rua se torna de trocas de

aprendizados, possibilitando o encontro de diferentes grupos. Esses grupos formados nas ruas,

pesquisados pelo autor, recebem o nome de “trocinhas”, tendo como condição básica a

vizinhança, tendo nesse caso participação do adulto. "Os fatos folclóricos podem ser

considerados as causas ou motivos, indiretos que sejam, desses agrupamentos, já que essas

rodas e esses jogos são elementos do folclore infantil do grupo" (FERNANDES, 2004, p.

236). Esses grupos não são fixos, podendo ser mudados a qualquer momento com a entrada

ou saída de algumas crianças, ou até mesmo podendo serem formados ocasionalmente. Além

de momentos de brincadeira, os grupos infantis proporcionam um sentimento de

pertencimento e de amizade. Características das trocinhas do Bom Retiro, observadas por

Fernandes (2004), que podem ser encontradas em outros grupos de crianças que brinquem em

outros bairros e cidades brasileiras e que possam ser observadas atentamente.

Para que o aprofundamento de todas essas questões seja possível, o capítulo se divide

em dois itens. No primeiro são utilizados estudos de Kuhnen e Luz (2013) acerca do uso dos

espaços públicos pelas crianças, observando o brincar nesses ambientes. E, no segundo,

trabalha-se com os conceitos de cultura de pares, reprodução interpretativa, faz de conta, usos

e significações e as brincadeiras, com base nas definições de Corsaro (2009), e estudos de

Silva (2012) sobre a importância dos parques infantis para o desenvolvimento das crianças;

também com Assis (2018) sobre as culturas infantis no momento das brincadeiras; além de

Beltrame e Oliveira (2011) sobre o brincar de faz-de-conta e Sarmento (2002) sobre o

imaginário e culturas da infância. Importante ressaltar que, no decorrer do trabalho, trava-se

diálogo com outros autores, de acordo com a especificidade do objeto discutido, como, por

exemplo, Pinto e Lopes (2009), por tratarem da demarcação de gênero nas brincadeiras em

ruas.

1.1 Praças e parques públicos: lugar de crianças
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No contexto da valorização de espaços urbanos destinados às crianças e ao que ali

podem fazer – o brincar –, surgem as praças e parques públicos, apesar de muitos parques não

terem surgido com essa finalidade. Ressaltando que há diferença entre o Parque Infantil como

espaço público disposto em praças ou espaços públicos e dentro de instituições de educação

infantil dos Parques Infantis de Mário de Andrade .9

Com o passar do tempo, segundo demarcam Kuhnen e Luz (2013, p. 552), a partir do

século XX, as praças e os parques públicos começaram a ser criados “como alternativas de

lazer e locais de brincadeira”. O acesso a esses lugares está diminuindo, mas deveria ser ao

contrário, porque “é importante por oportunizar às crianças o desenvolvimento de habilidades

físicas, cognitivas, sociais e psicológicas, através da atividade do brincar” (KUHNEN, LUZ,

2013, p. 552). Segundo as autoras:

Os espaços públicos como as praças e os parques infantis, além do papel de
socialização, mostram-se importantes para o desenvolvimento infantil por
oportunizar habilidades físicas (força, agilidade, motricidade ampla), cognitivas
(concentração, atenção, noção espacial), sociais (interação, socialização,
diversidade) e psicológicas (regular emoções, criatividade, autonomia), através da
atividade do brincar. (KUHNEN, LUZ, 2013, p. 552).

Segundo Assis (2018), no parque acontecem as brincadeiras livres, onde são as

crianças que decidem como será, suas regras e limites, tendo a oportunidade de tomada de

decisões e de criar relações e interações sociais. Nesse sentido, entende-se o parque:

Como espaço de disputa, transgressão, resistência, criação, conformação, espaço de
cultura, de poder e, principalmente, espaço da brincadeira. É nele que as crianças
experimentam com maior vivacidade a construção de sua autonomia. Ele se revela
espaço especial na educação. Nesse sentido, considero a necessidade de os
educadores terem uma maior atenção a respeito da participação dos adultos nesses
momentos, seja na maneira de organizar e disponibilizar os objetos e brinquedos de
forma desafiadora, seja como parceiros de brincadeira das crianças. (FERREIRA,
2013, p. 158-159).

No brincar no parque, “a criança exercita sua imaginação permitindo correlacionar

seus interesses e suas necessidades com a realidade de um mundo que pouco conhecem”

9 Os Parques Infantis de Mário de Andrade tinham uma proposta mais educativa, foi pensado para que as
crianças ficassem no momento de trabalhos de seus pais. De outro modo, os Parques Infantis nas cidades não
têm essa mesma proposição, eles são como praças ou parques públicos que tem brinquedos para um brincar
geral, assumindo uma outra especificidade, apesar da nomenclatura ser a mesma. Veremos melhor sobre o
assunto no capítulo 2.
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(SILVA, 2012, p. 25). Nesses momentos de brincadeira, existe também a intervenção do

adulto, onde a maioria das vezes não foi solicitado e o faz porque acha que deve ensinar a

criança como agir, esquecendo de que a criança é sujeito ativo, que consegue tomar suas

próprias decisões. Mesmo com essa intervenção do adulto:

No PI a criança tem sua capacidade de escolha mais ampliada, podendo escolher os
brinquedos que desejam por ser um ambiente aberto, a criança desenvolve suas
habilidades motoras, melhora suas relações sociais, imagina e cria através do
faz-de-conta, brincando de maneira livre e tento o mundo em suas mãos, ela interage
com o meio, com outro, faz trocas de experiências, relata e representa o que vive e
sua cultura. (BELTRAME, OLIVEIRA, 2011, p. 4344).

De acordo com Beltrame e Oliveira (2011), no espaço do parque a criança se sente

criativa e livre, exercendo sua autonomia e desenvolvendo habilidades e relações sociais.

Além disso, por meio das brincadeiras livres nos parques infantis, a criança demonstra seus

sentimentos e sua imaginação, onde as brincadeiras de faz-de-conta são essenciais.

1.2. Praças e parques públicos: lugar de experiências culturais na infância

Como é possível até aqui observar, as praças e parques públicos proporcionam às

crianças momentos de brincadeiras livres, onde produzem interações/relações sociais, e nesse

sentido, também produzem culturas infantis, culturas de pares e cultura lúdica. As crianças

usam da reprodução interpretativa e do faz-de-conta para dar significados às brincadeiras.

Além disso:

No espaço do parque a criança amplia suas escolhas, seu repertório de ações,
sente-se livre, autônoma, criativa, desenvolvem suas habilidades motoras, relações
sociais, interativas, afetivas e interpessoais como a amizade, a solidariedade. No
momento do parque infantil a criança procura demonstrar seus sentimentos, sua
imaginação, transformando fatos de sua realidade em brincadeiras de faz-de-conta.
A mesma fica livre para se expressar e representar suas vivências. (BELTRAME,
OLIVEIRA, 2011, p. 4341).

Corsaro (2009) apresenta o conceito de reprodução interpretativa e demonstra como as

crianças produzem as culturas de pares, onde o termo interpretativa significa “que as crianças

criam e participam de suas culturas de pares singulares por meio da apropriação de

informações do mundo adulto de forma a atender aos seus interesses próprios enquanto

crianças” (CORSARO, 2009, p. 31). Já o termo reprodução revela que as crianças
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“contribuem ativamente para a produção e a mudança cultural. Significa também que as

crianças são circunscritas pela reprodução cultural” (Ibidem, p. 31), isso expressa que as

crianças são seres ativos e suas infâncias compreendem alguns elementos das culturas e

sociedades em que estão inseridas.

A reprodução interpretativa é um conceito proposto por Corsaro (2009) para substituir

o entendimento clássico de socialização. Nesse sentido, as crianças não apenas internalizam a

cultura por meio de relações verticais entre as gerações. Por meio da reprodução interpretativa

e de seus aspectos inovadores entendemos a participação das crianças. Sendo assim, por meio

da brincadeira, as crianças interagem e produzem culturas infantis e culturas de pares. “As

crianças apreendem criativamente informações do mundo adulto para produzir suas culturas

próprias e singulares” (CORSARO, 2009, p. 31). As culturas de pares são “um conjunto

estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e

compartilham na interação com seus pares" (CORSARO, p. 31-32). As crianças, em conjunto,

constroem uma rotina na brincadeira, produzem suas regras, seus limites, tomam decisões,

tudo nesse movimento de construção das culturas infantis.

Nas brincadeiras de aproximação-evitação, por exemplo, as crianças produzem

coletivamente uma rotina que possam compartilhar emoções, uma proposta de brincadeira que

ocorre a constituição da criança como detentora de um papel. Corsaro (2009) exemplifica com

a brincadeira La Strega (A Bruxa) na Itália e cita que o interessante é que as crianças italianas

produziram um jogo formal, mas que no decorrer do ano inventaram variantes dos jogos.

Nessa brincadeira, a criança assume o papel de agente ameaçador em brincadeiras de fugas e

perseguições dentro de uma estrutura que envolve acumulação e liberação de tensão.

As brincadeiras de dramatização de papéis são importantes para o desenvolvimento

social e emocional das crianças e através delas elaboram e enriquecem continuamente os

modelos adultos para atender a seus próprios interesses. De acordo com Corsaro (2009), a

“apropriação e o enriquecimento de modelos adultos pelas crianças se referem primariamente

a status, poder e controle” (CORSARO, 2009, p. 34). O aspecto de gênero é muito importante

para as crianças, de como os meninos e meninas são estereotipados, mas elas desafiam e

refinam esses estereótipos. Isso permite que “a criança faça experiências sobre como

diferentes tipos de pessoas da sociedade agem e se relacionam entre si”. (CORSARO, 2009,

p. 34).
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A maior parte dos jogos de papéis nas crianças de 2 a 5 anos são sobre poder. Corsaro

(2009) traz como exemplo as crianças Mia, Buddy e Krister, onde Mia tem experiências

pré-escolares e os dois meninos não. Mia sugere que brinquem de professor, Krister escolhe

ser o professor, os outros são alunos, inclusive o autor. Quando o autor questiona Krister

acerca de uma atividade e a criança se sente contrariada, o manda sentar no canto, desfrutando

da “assunção e a expressão do poder” (CORSARO, 2009, p. 36). Com essa situação, é

possível perceber que Krister, mesmo sem ter experiências em creches ou pré-escolas, tinha

consciência de que o professor é poderoso e é ele quem diz o que as crianças devem ou não

fazer. Além desse, Corsaro (2009) apresenta outros exemplos de brincadeira de jogo de

papéis, como Dois Maridos e Non C’e Zuppa Inglese. Através dos jogos de papéis as crianças

criam e compartilham emocionalmente o poder que os adultos têm sobre elas. Segundo

Gregory Bateson (1956), a criança “aprende também que existem papéis” (BATESON apud

CORSARO, 2009, p. 41).

As brincadeiras de aproximação-evitação são propostas de atividades que fazem com

que a criança se sinta importante por ter um papel no enredo, e as brincadeiras de jogos de

papéis são pertinentes por serem oportunidades de reflexão e aprendizagem. O poder

“transformador” da brincadeira tem grande importância na cultura de pares. Corsaro (2009)

mostra evidências de que os dois tipos de brincadeiras são universais com seus exemplos, mas

reforça que é preciso que existam mais estudos sobre diferentes grupos para continuar

sustentando por inteiro essa proposição.

Os jogos de papéis assumem uma função importante na construção da cultura de pares

das crianças, porque é por meio desses jogos em que as crianças decidem o que querem ser, se

é mãe, pai, irmão, tio, professor, médico, etc., utilizando da sua imaginação. Geralmente,

nesse sentido, as crianças brincam sobre status, poder e controle. Os “jogos de papéis também

permitem que a criança faça experiências sobre como diferentes tipos de pessoas da sociedade

agem e se relacionam entre si”. (CORSARO, 2009, p. 34).

O brincar de faz-de-conta nas praças e parques públicos é uma relação perfeita,

principalmente por proporcionar às crianças momentos de imaginação. Para Girardello

(2011), a imaginação é para a criança um espaço de liberdade e de decolagem em direção ao

possível, quer realizável ou não. Por meio dela se vislumbra coisas novas, presentes ou

futuros possíveis. A “imaginação pode e deve ser educada, e a experiência que ela nos dá é
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mais importante e válida do que qualquer outra que possamos adquirir somente através do

pensamento racional”. (MOCK apud GIRARDELLO, 2011, p. 76).

As crianças desenvolvem a sua imaginação sistematicamente a partir do que
observam, experimentam, ouvem e interpretam da sua experiência vital, ao mesmo
tempo que as situações que imaginam lhes permite compreender o que observam,
interpretando novas situações e experiências de modo fantasista, até incorporarem
como experiência vivida e interpretada. (SARMENTO, 2002, p. 14).

De acordo com Giardello (2011), a imaginação da criança é um modo de ver além ou

de entrever, que intensifica a experiência no olhar e vice-versa, sendo uma capacidade de

olhar “através das janelas do real” (GIRARDELLO, 2011, p. 78), e também uma “capacidade

de pensar nas coisas como elas poderiam ser”, à “fonte de invenção, da novidade, da

geratividade” (Ibidem, p. 86), é vital para os caminhos da criança em seu processo integral de

conhecimento do mundo.

A imaginação é inseparável da linguagem, ela permite a fruição estética,

especialmente o contato profundo da criança com a literatura e a arte, mas essa imersão na

experiência da arte exige tempo. No silêncio a criança elabora hipóteses, cria estratégias e

enredos. Através da imaginação a criança vê além. Essas vivências imaginativas da infância

têm um papel crucial no desenvolvimento estético, afetivo e cognitivo (GIRARDELLO,

2011).

Gobbi (2010) se preocupa com as linguagens artísticas apresentadas na educação

infantil da primeira infância no país. As crianças têm diversas formas de interpretar algo e

formular conhecimentos, dessa maneira, a padronização nem sempre reconhece como direito

as expressões das crianças. Os adultos devem criar espaços no cotidiano em que as

manifestações infantis estejam presentes e sejam compreendidas em sua integridade, não

podendo desconsiderar as formas expressivas. Dessa maneira, sobre o imaginário infantil e as

culturas da infância, Sarmento (2002) afirma que:

O imaginário infantil é inerente ao processo de formação e desenvolvimento da
personalidade e racionalidade de cada criança concreta, mas isso acontece no
contexto social e cultural que fornece as condições e as possibilidades desse
processo. As condições sociais e culturais são heterogéneas, mas incidem perante
uma condição infantil comum: a de uma geração desprovida de condições
autónomas de sobrevivência e de crescimento e que está sob o controlo da geração
adulta. A condição comum da infância tem a sua dimensão simbólica nas culturas da
infância. (SARMENTO, 2002, p. 3).
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As culturas da infância, que são socialmente construídas, levam em conta as histórias

das crianças e de onde estão inseridas, e também de suas relações sociais com outras crianças

e com os diversos membros da sociedade. Entende-se o conceito de culturas da infância como

“a capacidade das crianças em construírem de forma sistematizada modos de significação do

mundo e de acção intencional, que são distintos dos modos adultos de significação e acção"

(SARMENTO, 2002, p. 4). Na construção das culturas da infância, as crianças assumem o

papel de “seres sociais plenos, dotados de capacidade de acção e culturalmente criativos”

(SARMENTO, 2002, p. 9). Ainda segundo Sarmento (2002), as crianças, munidas do

imaginário infantil, transitam entre o tempo passado, presente e futuro, onde pode viajar por

diversos mundos. As culturas da infância são também as culturas de pares, explicadas

anteriormente. E ainda falando sobre ela, cabe-se dizer que:

a cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o mundo que
as rodeia, numa relação de convivência que permite exorcizar medos, construir
fantasias e representar cenas do quotidiano, que assim funcionam como terapias para
lidar com experiências negativas, ao mesmo tempo que se estabelecem fronteiras de
inclusão e exclusão (de género, de subgrupos etários, de status, etc.) que estão
fortemente implicados nos processos de identificação social. A interactividade é,
deste modo, estratégica, sendo acompanhada de um conjunto de acções tácticas que
lhe dão sequência e contorno: a identificação como “amigos” dos companheiros de
actividade; a defesa do espaço interactivo face a crianças exteriores ao seu grupo de
amigos; a partilha de rituais, sobretudo baseados em lendas e mitos culturais; a
criação de estratégias para evitar fazer o que não querem; a elaboração de ajustes
para contornar as regras dos adultos. (SARMENTO, 2002, p. 11).

Através das culturas de pares, as crianças utilizam o faz-de-conta para brincarem, de

maneira que desenvolvem a imaginação, onde estão enraizados significativamente seus modos

particulares de vida, experiências adquiridas e outras interações constituídas com a sociedade.

Sendo assim, o “fazer de conta é processual, permite continuar o jogo da vida em condições

aceitáveis para a criança” (SARMENTO, 2002, p. 14). É no momento de brincar de

faz-de-conta que, segundo Beltrame e Oliveira (2011), a criança “expressa suas vivencias

cotidianas e compreende o mundo a sua volta” (BELTRAME; OLIVEIRA, 2011, p. 4339).

Seguindo o gancho da discussão, também cabe falar sobre a cultura lúdica.

A cultura lúdica é um conjunto de procedimentos que permite tornar a brincadeira
possível. A criança constrói uma cultura lúdica a partir dos significados que ela
confere às suas ações, nas relações que ela estabelece com o seu meio. A cultura
infantil, se adotarmos a expressão de Florestan Fernandes, ou a cultura lúdica,
seguindo Gilles Brougère, é constituída por elementos da cultura do adulto que são
ressignificados pelas crianças. Para Walter Benjamin, a incompletude da criança é

39



que torna possível a invenção. Segundo Vygotsky a ação na esfera imaginativa,
numa situação imaginária, a criação das intenções voluntárias e a formação dos
planos da vida real e motivações que envolvem os desejos – tudo aparece no
brinquedo”. (BRASÍLIA, MEC, p. 35).

De acordo com Brougére (1998), brincar é fundamental para a criança, porque através

da brincadeira se aprende a ser criativo. Desse modo, a brincadeira se comporta como um

produto da cultura, igual ao jogo, mas que possui sua própria cultura. A cultura lúdica se torna

fruto da interação entre as crianças na brincadeira, possuindo seus próprios pré-requisitos e

regras para funcionar. “A cultura lúdica é, então, composta de um certo número de esquemas

que permitem iniciar a brincadeira, já que se trata de produzir uma realidade diferente daquela

da vida quotidiana” (BROUGÉRE, 1998, p. 108). Ainda no pensamento de Brougére (1998),

a produção da cultura lúdica é diversificada e considera aspectos como meio social em que as

crianças estão inseridas, seus gêneros, suas cidades, etc., e por isso não está isenta da cultura

geral.

Pode-se dizer que é produzida por um duplo movimento interno e externo. A criança
adquire, constrói sua cultura lúdica brincando. E o conjunto de sua experiência
lúdica acumulada, começando pelas primeiras brincadeiras de bebê, evocadas
anteriormente, que constitui sua cultura lúdica. Essa experiência é adquirida pela
participação em jogos com os companheiros, pela observação de outras crianças [...]
Esta, origina-se das interações sociais, do contato direto ou indireto (manipulação do
brinquedo: quem o concebeu não está presente, mas trata-se realmente de uma
interação social). A cultura lúdica como toda cultura é o produto da interação social.
(BROUGÉRE, 1998, p. 110).

A cultura lúdica é fruto do jogo, que possui seus símbolos, regras, significados, etc.,

sendo “antes de tudo o lugar de construção (ou de criação, mas esta palavra é, às vezes,

perigosa!) de uma cultura lúdica” (BROUGÉRE, 1998, p. 113). O jogo contribui para as

interações e relações sociais das crianças, por isso podemos afirmar que:

Existe realmente uma relação profunda entre jogo e cultura, jogo e produção de
significações, mas no sentido de que o jogo produz a cultura que ele próprio requer
para existir. E uma cultura rica, complexa e diversificada. Mas esse jogo, longe de
ser a expressão livre de uma subjetividade, é o produto de múltiplas interações
sociais, e isso desde a sua emergência na criança. É necessária a existência do social,
de significações a partilhar, de possibilidades de interpretação, portanto, de cultura,
para haver jogo. (BROUGÉRE, 1998, p. 113).

Santos (2019) também afirma que as ações brincantes são frutos de relações sociais

construídas pelas crianças, o que possibilita a formação de grupos quando as crianças se
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encontram em determinados espaços, sejam nos parques públicos ou nos parques da

instituição de educação infantil, sendo assim, “a cultura lúdica é dinâmica, portanto, não

estática. [...] tanto a brincadeira quanto o jogo possuem regras socialmente construídas por

fazerem parte de um conjunto construído: a cultura lúdica”. (SANTOS, 2019, p. 56).

A criança desenvolve-se pela experiência social, nas interações que estabelece,
desde cedo, com a experiência sócio-histórica dos adultos e do mundo por eles
criado. Dessa forma, a brincadeira é uma atividade humana na qual as crianças são
introduzidas constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a experiência
sociocultural dos adultos. (WAJSKOP, 2012, p. 31).

Desse modo, as interações infantis durante o brincar são fundamentais para o

desenvolvimento integral das crianças, além disso, essas experiências sociais possibilitam

observarmos e identificarmos formas de expressões, tomadas de decisões pelas crianças com

outras crianças e até mesmo com adultos, a construção e compartilhamento de conhecimentos

do cotidiano, as culturas de pares infantis e também o uso de suas imaginações.
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2. PARQUE INFANTIL LESTE DO GAMA: UMA REPRESENTAÇÃO DE

VIVÊNCIAS

As crianças estão nas cidades. Mesmo que invisibilizadas por muitas ações/não
ações, elas estão aí, nos metrôs, nas ruas, nos carros, nas escolas, nas casas, nos
sinais, nos abrigos, nas calçadas, nas praças, nos parques, nas praias, nos jardins.
Mas são todas crianças territorializadas espacialmente e que vivem o jugo de seus
territórios e enraizamentos (econômicos e muitos outros) no embate das políticas
econômicas e sociais. [...] As crianças estão e são! (LOPES, FERNANDES, 2018,
p. 210).

Neste capítulo são abordadas a história do surgimento dos primeiros Parques Infantis,

as diferenças desses parques para os que têm essa nomenclatura no Distrito Federal, como as

crianças se apropriam dos parques, e as vivências, brincadeiras e interações dessas crianças no

Parque Infantil Leste do Gama, dialogando com estudos da Geografia da Infância. Assim

como afirmam Lopes e Fernandes (2018), na epígrafe acima, as crianças estão presentes nas

cidades, nos parques, se apropriando do espaço geográfico conforme o seu universo social e

cultural e exercendo o seu direito à cidade.

Quando falamos em Parques Infantis acabamos nos remetendo a uma organização que

carrega uma concepção: os Parques Infantis de São Paulo, das décadas de 1930-1940. Os

primeiros Parques Infantis (PIs) surgiram em 1935, na cidade de São Paulo, destinados a uma

proposta extraescolar, vinculada ao Departamento de Cultura, sendo que o Parque era restrito,

no seu início, para crianças de até 6 anos de idade. Em meados da década de 1940, o Parque

Infantil começou a ser difundido no Brasil, principalmente nos municípios da cidade de São

Paulo. Estudos apontam que Mário de Andrade tenha sido o fundador dos Parques Infantis,

por isso a expressão “os Parques Infantis de Mário de Andrade”. Há também uma justificativa

de que Fernando de Azevedo tenha sido o autor da proposta da instituição, usando uma

tradução inglesa de playground, o que se assemelha ao Parque Infantil em português.

(KUHLMANN, 2019).

De acordo com Faria (2002), Mário de Andrade tinha uma relação com as infâncias e

isso pode ser percebido principalmente pela criação dos Parques Infantis (PIs) e pela sua

relação amorosa com seus sobrinhos. O enfoque dos PIs era na criança, valorizando as

infâncias e suas culturas, apesar de serem destinados a maiores de 3 anos de início. Mário de
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Andrade enxergava a criança como produtora e consumidora de cultura, acreditando na

infância.

Embora o PI do DC [Departamento da Cultura] apresente determinadas
especificidades, todos os PIs nesta época são uma prova do grande interesse em
relação à educação extra-escolar. Eles não eram escola, nem pré-escola, como as já
existentes. Tratava-se de um projeto tanto para alunos da escola que o frequentavam
em período alternado, como para aqueles em idade pré-escolar... (...). (FARIA, 2002,
p. 125).

Seguindo com o estudo de Faria (2002), os Parques Infantis são representados como

uma referência para a base de organização da Educação Infantil em São Paulo e

proporcionaram um conhecimento maior das crianças e famílias operárias que eram ali

atendidas, enfatizando que “o PI passou a dar uma maior atenção à saúde, à higiene e à

alimentação dos seus usuários, porém, sem descuidar dos outros aspectos educativos”

(FARIA, 2002, p. 131). Nesse sentido, muitos Parques Infantis viraram EMEI (Escola

Municipal de Educação Infantil), em São Paulo. É possível observar que era dado evidência e

importância ao jogo, às atividades físicas, e também às atividades culturais, com o destaque

dado aos desenhos infantis, que têm sido alvo de outros estudos, como o de Gobbi (2006).

Como pontuam Wiggers e Soares (2019, p. 310), “os parques configuraram instituições

pioneiras (...) que promoviam o acesso da população infantil à cultura e à educação” e, nos

mesmos, destacavam-se “as brincadeiras e atividades artísticas. Ao mesmo tempo,

representaram políticas de controle social das crianças”.

Imagem 1 e 2: Crianças nos Parques Infantis de São Paulo
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Fonte: Nogueira, 2015

As duas imagens registram crianças em momentos equivalentes ao jogo ou

brincadeiras, como também às atividades artísticas, como desenho, nos Parques Infantis de

São Paulo. Um olhar mais atento para a segunda fotografia - com uma adulta em pé com algo

nas mãos, as crianças sentadas em grupos em cadeiras e mesinhas adaptadas ao tamanho

delas, bem como a posição corporal de algumas olhando para a adulta, como que pedindo

atenção ou apoio - permite identificar semelhanças com algumas dinâmicas encontradas em

pré-escolas. Se não fosse a grama e o resto da imagem natural que a câmera registra também,

poderíamos aventar que essa seria uma dinâmica de desenho em uma sala de convivência na

pré-escola. É claro que, como relembra Kossoy (2001), deve-se:

Ter em mente que o assunto registrado mostra apenas um fragmento da realidade,
um e só um enfoque da realidade passada: um aspecto determinado. Não é demais
enfatizar que este conteúdo é resultado final de uma seleção de possibilidades de ver,
optar e fixar um certo aspecto da realidade primeira, cuja decisão cabe
exclusivamente ao fotógrafo, quer esteja registrando o mundo para si mesmo, quer a
serviço de seu contratante. (KOSSOY, 2001, p. 107).

Se a segunda imagem nos permite essa ligação visual com uma atividade pré-escolar, a

primeira já nos direciona para uma ação que pode ser encontrada em praças e parques

públicos que tenham brinquedos voltados para as crianças em seus territórios. E são nesses

momentos em que os Parques Infantis atuais, de outros lugares, como o de Brasília, DF,

podem lembrar os Parques Infantis de Mário de Andrade, para além do nome. Todavia,

destaca-se aqui que, os Parques Infantis atuais, nas cidades, são como praças ou espaços

públicos que contém brinquedos para um brincar geral, ou seja, não há uma proposição maior

que essa. Dessa forma, a nomenclatura pode ser a mesma, mas o conceito é diferente.

Segundo Luz, Raymundo e Kuhnen (2010):

O parque público infantil pode ser um dos primeiros espaços onde a criança tem
oportunidade de se relacionar com outras crianças e adultos não integrantes de sua
família, estimulando o contato com a diversidade cultural, étnica e social e ajudando
a construir o sentido de cidadania. (LUZ, RAYMUNDO, KUHNEN, 2010, p. 173).

Os Parques Infantis se tornam importantes para as crianças, pois permitem que elas

desenvolvam brincadeiras e experimentem diferentes experiências sociais e sentimentos,
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aprendendo a lidar com as diversidades. A organização de um Parque Infantil segue

referenciais e recomendações para segurança de parques infantis, de maneira em que os

espaços com brinquedos sejam construídos possibilitando interações sociais entre as crianças

de maneira segura. No Brasil, os parques infantis devem seguir as normas de segurança para

os brinquedos estabelecidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) de 1999.

Desse modo:

A existência das normas da ABNT sobre segurança de brinquedos de parques
infantis em nosso país é aspecto de extrema valia a ser destacado, enquanto diretriz
que tem a possibilidade de conduzir a sociedade para a escolha correta desses
equipamentos, desde que essas normas sejam aplicadas em todos os locais, sendo
supervisionadas quanto ao seu cumprimento. Essas normas discorrem acerca do
desempenho mecânico e de carga dos equipamentos, o tipo de acesso ao brinquedo,
diretrizes de instalação de corrimões, barras e enchimento dos brinquedos,
delimitação de espaços livres que possam provocar retenção de dedos, mãos,
membros e cabeça, além de normas específicas para equipamentos estáticos, como
aqueles destinados ao desenvolvimento de agilidade, escorregadores, balanços,
equipamentos oscilantes, rotativos e conjugados. Acrescentam-se outras
recomendações referentes à escolha e preparo do local de instalação, montagem e
fixação do brinquedo, além do alerta para a necessidade de inspeção por organismo
competente, sendo que, preferencialmente, deveria ser realizada duas vezes ao ano,
ao término das temporadas de férias do inverno e verão. (HARADA, PEDREIRA,
ANDREOTTI, 2003, p. 385).

Segundo Harada, Pedreira e Andreotti (2003, p. 384), os Parques Infantis devem

seguir as regras para segurança de brinquedos de playground da ABNT - NR14350-1 , pois10

essas recomendações ajudam na prevenção de acidentes. O maior número de acidentes é

causado por quedas. Na maioria dos casos, os acidentes envolvendo crianças e brinquedos dos

Parques “poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção”. Os autores, tomando o

exemplo de pesquisa no País de Gales, em 1999, sobre os acidentes que acontecem nos

Parques Infantis houve intervenções, demarcam, entre elas, “a instalação de superfícies de

borracha sob e ao redor dos equipamentos” (Ibidem), e que o resultado dessas intervenções foi

uma diminuição do número de acidentes, considerando que a estratégia foi necessária para a

segurança das crianças dos Parques.

Por isso, é importante o acesso à informação e a essas normas, onde existe a

responsabilidade de segurança por parte dos fabricantes, autoridades e responsáveis. O Plano

de Ação Nacional para Prevenção de Acidentes em Playgrounds (EUA, 2000) traz

recomendações pertinentes, como: sinalização da faixa etária que são destinados os

10 Ver ABNT, 1999.
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brinquedos, instalação de superfícies embaixo e em volta dos brinquedos para que absorva os

impactos dos possíveis acidentes, supervisão para as crianças nos Parques e realização de

manutenções dos brinquedos, sendo consideradas manutenções diárias, registradas a cada 1 a

3 meses e certificadas a cada 8 a 12 meses (HARADA, PEDREIRA, ANDREOTTI, 2003).

Além disso:

É preciso o engajamento dos profissionais que trabalham com crianças e a
participação da sociedade como um todo, para exigir de seus legisladores ou
representantes a adequada manutenção desse espaço de lazer e, ainda, obrigar
fabricantes de brinquedos de parque infantil a garantirem a segurança de seus
produtos. [...] Lazer é coisa séria! (HARADA, PEDREIRA, ANDREOTTI, 2003, p.
385).

Segundo Luz, Raymundo e Kuhnen (2010), os espaços urbanos ao ar livre,

principalmente os parques e praças públicos, tem se mostrado importantes para as crianças

por diversos motivos: oportuniza práticas de habilidades, tanto físicas, quanto sociais e

afetivas, garante qualidade nos momentos de brincadeiras, oferece contato com a natureza e

áreas verdes. Desse modo, os espaços de lazer, principalmente os parques infantis, devem ser

planejados para atender as necessidades das crianças e proporcionar momentos de interações e

brincadeiras, mas acima de tudo, devem também garantir a segurança de todos. Com tais

observações sobre organização, segurança e possibilidades de práticas diferenciadas para as

crianças, o presente capítulo se subdivide.

2.1. Territórios para a infância: o olhar para os Parques Infantis

Faria (2007) chama atenção de seus leitores e leitoras, que se voltam para um debate

sobre as crianças, sua educação e os espaços, para a pertinência de se pensar em uma

“Pedagogia dos Lugares” - seja considerando as instituições educativas, os espaços

domésticos ou os públicos nas cidades - refletindo que “em toda organização espacial, seja

berço ou cidade, há uma forma silenciosa de ensino” (FARIA, 2007, p. 101). Diante de uma

discussão com determinados estudos e autores, a pesquisadora pontua:

Quanto mais instável e surpreendedor for o espaço, tanto mais surpreendido será o
indivíduo, e tanto mais eficaz a operação de descoberta. A consciência pelo “lugar”
se superpõe à consciência no “lugar”. A noção de espaço desconhecido perde a
conotação negativa e ganha um acento positivo, que vem de seu papel na produção
da nova história. (FARIA, 2007, p. 11).
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Os Parques Infantis podem oferecer o desconhecido e também aquilo que, depois de

um certo período, fica conhecido, apesar de mudanças que possam decorrer do tempo ou da

transformação espacial a partir das demandas sociais, econômicas ou políticas. Considerando

que a praça ou espaço público é um território, resultado de um processo de apropriação e

dominação social, que aparece “como um local de educação para a liberdade" (FARIA, 2002,

p. 75), é possível dialogar com os estudos da Geografia da Infância.

Segundo Santos (2016, p. 204), é importante falar sobre a Geografia da Infância

porque ela permite compreender o "conjunto das relações da sociedade com “a natureza e

como suas ações, individuais ou coletivas, em relação aos valores humanos ou à natureza”

tem consequências, não só para si como para a sociedade também". Consequentemente, “a

Geografia da Infância não é somente um "mapeamento das crianças nos espaços" e nos "seus

territórios", mas uma busca da geograficidade destas multiterritorialidades emergentes e da

percepção espacial em germe nas crianças” (BERBAT, 2016, p. 229), diferente disso:

A geografia da infância seria, então, um ramo dentro da geografia que estudará não
somente a infância per se, mas sim a construção de espacialidades a partir das
crianças, suas experiências e visões de mundo. É dada a elas a possibilidade de
expressão através de seus trabalhos da forma como elas o fazem. (NOGUEIRA,
2019, p. 1320).

O espaço é indissociável da vida, é concebido como “espaço geográfico como

expressão construída na vida e de onde a vida se origina, abarca o universo infantil e o coloca

dentro desse processo dialético” (LOPES, FERNANDES, 2018, p. 202). O espaço é político,

como algo inacabado, em construção, e nesse espaço também estão constituídas as

concepções de paisagem, território e lugar, que permitem o diálogo com a vida.

De acordo com Milton Santos (2006), a paisagem e o espaço são diferentes, a

paisagem são histórias vivas com formas, cores, sons, movimentos, etc., e o espaço as suas

formas e funções sociais. A paisagem é tudo o que através dela podemos aprender, dialogando

com a natureza e suas relações. “A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento,

exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e

natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima” (SANTOS, 2006, p. 66).

Desse modo:
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A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse sentido a
paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção
transversal. O espaço é sempre um presente, uma construção horizontal, uma
situação única. Cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de
formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico. Já o espaço resulta da
intrusão da sociedade nessas formas-objetos. Por isso, esses objetos não mudam de
lugar, mas mudam de função, isto é, de significação, de valor sistêmico. A paisagem
é, pois, um sistema material e, nessa condição, relativamente imutável: o espaço é
um sistema de valores, que se transforma permanentemente. (SANTOS, 2006, p.
67).

Aprender o que é território, segundo Meloni e Marin (2015), é essencial para

compreender como as crianças fazem apropriações e se relacionam com os espaços de brincar

fora de casa, o que também reflete na produção das diferentes infâncias, pois os territórios são

construídos socialmente de diferentes maneiras. “Os espaços são apropriados e recriados

conforme os seus valores, construindo as suas territorialidades infantis; ou seja, exercendo as

suas práticas no espaço” (MELONI, MARIN, 2015, p. 38741). Nesse sentido:

O território é considerado como campo de força, de múltiplas escalas, produzido a
partir de uma apropriação e de uma ocupação de um espaço por um agente, que pode
ser o Estado, uma empresa, um grupo social ou um indivíduo. Em diversos graus,
portanto, em momentos diferentes e em lugares variados, somos todos agentes, e
estabelecemos limites entre nós e os outros, entre o nosso e o de outros; todos
elaboramos estratégias de produção que se chocam com outras estratégias de
apropriação e uso dos territórios. Além disso, a constituição do território, enquanto
relações sociais projetadas no espaço, pode dar-se por longo tempo ou por apenas
poucos minutos, tornando-o regular ou periódico, estáveis ou instáveis, flexíveis ou
inflexíveis. (CAVALCANTI, 2006, p. 39-40).

O lugar é fruto da identidade, do processo de construção de significados, dos modos

de vida e de expressão, envolvendo sentimento de pertença onde as pessoas vão se

identificando e construindo afetividades, sendo comum da vida cotidiana, onde são

concretizadas as relações e processos globais. “O lugar produz-se na relação do mundial com

o local, que é ao mesmo tempo a possibilidade de manifestação do global e de realização de

resistências à globalização” (CAVALCANTI, 2006, p. 36).

Segundo Meloni e Marin (2015), as categorias de análise utilizadas anteriormente,

como paisagem, território e lugar, possibilitam entender a dinâmica que configura os espaços

de brincar que são utilizados pelas crianças e o desenvolvimento das espacialidades infantis

nas brincadeiras, principalmente fora de casa. Portanto, os espaços de brincar das crianças

“são considerados como espaços onde as crianças desenvolvem interações de acordo com as
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necessidades de suas brincadeiras, podendo ser modificada a funcionalidade dos espaços”

(MELONI, MARIN, 2015, p. 38738). Portanto:

Na medida em que as crianças exercem a sua territorialidade nos espaços de brincar,
apropriam-se deles e criam brincadeiras, constroem a sua identidade nestes espaços e
dotam de significados os espaços de brincar perante o grupo, ao mesmo tempo em
que as mesmas brincadeiras se constituem em um meio de desenvolvimento destes
sujeitos. Portanto, por meio do ato de brincar, as crianças desenvolvem atividades
que propiciam o seu pensar e agir no mundo, pois durante a realização das
brincadeiras surgem situações novas que requerem a reflexão das crianças para que
ocorra o desenrolar das atividades do brincar. Sendo este espaço de brincar
apropriado por elas dotado de significados, constitui-se em um lugar de afetividade
onde elas gostam de estar, vivenciando a sensação de pertencimento. (MELONI,
MARIN, p. 38745).

Por isso, falar sobre a Geografia da Infância é reconhecer que o espaço geográfico

permite que as crianças assumam suas presenças “como sujeitos explícitos de enunciações no

espaço e no tempo, inseridas nas dimensões política, simbólica e material das sociedades”

(LOPES, FERNANDES, 2018, p. 202) que exercem o seu direito à cidade. Além disso,

tem-se a chance de compreender as infâncias através das produções socioespaciais, paisagens

das infâncias e defendê-las como construções sociais, afirmando que as crianças possuem

inserções e identidades territoriais.

2.2. “Tia, socorre” - Entre gritinhos e alegria, as culturas infantis

O estudo de campo realizado no Parque Infantil Leste do Gama teve como base

observar as crianças brincando no Parque Infantil Leste do Gama durante 15 dias alternados,

entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, com duração entre 1h e 1h30min em

cada dia visitado. Para deixar registradas todas as visitas e observações, foi feito um diário de

bordo, onde eram registradas por meio de anotações e fotos. As crianças não são fixas e suas

idades aproximadas. Por procedimentos éticos, foi tomado o cuidado de tapar o rosto das

crianças em fotos, além de utilizar nomes fictícios no diário de bordo.

No momento em que esse estudo de campo foi realizado estávamos passando por uma

pandemia de COVID-19, que é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse vírus pode

ser transmitido por meio de tosse, espirro e até mesmo respiração, por isso se tornou

necessário a utilização de máscaras de proteção facial. Por esse motivo e para evitar o
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distanciamento social exigido neste cenário, as observações foram feitas de um modo mais

afastado das crianças e sem termos de consentimento.

A pesquisa foi realizada no Parque Infantil Leste do Gama, que localiza-se na quadra

40 do setor leste do Gama, próximo ao setor central, onde se concentra o shopping da cidade,

supermercados, prédios residenciais e comerciais, escolas particulares (a maioria das escolas

particulares se localizam no setor central, sendo que as públicas estão por todos os setores),

posto de gasolina, lanchonetes e restaurantes. Ao lado do Parque, tem uma quadra de esportes

e também um cinema desativado, cujo é denominado Cine Itapuã. Ressalta-se que o Parque

Infantil Leste é o primeiro parque da cidade do Gama. Foi construído na década de 1960, se

tornando um dos principais espaços de lazer, tanto para adultos como para as crianças da

cidade (GDF, 2015).

O Parque Infantil Leste é um dos poucos Parques Infantis da cidade do Gama, além

dele, também tem o Parque Infantil do Setor Oeste, conhecido como “Castelinho”. Dentre os

dois, a motivação da escolha pelo Parque Infantil Leste foi porque é um Parque importante

para a autora, onde passou parte de sua infância indo brincar com sua mãe e irmãos, também

pela quantidade grande de seus familiares e amigos, que assim como a autora, brincaram neste

Parque em suas infâncias e ainda o frequentam hoje como adultos. Considerando que o

Parque é bem antigo, é um lugar de muitas histórias e memórias, que faz parte da cultura da

cidade.

Imagem 3: Entrada do Parque Infantil Leste do Gama

Fonte: Agência Brasília, 2021
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Como se pode ver na imagem anterior, o Parque Infantil Leste conta com muitas

árvores e espaço verde, proporcionando o contato com a natureza que, de acordo com

Machado, Schubert, Alburquerque e Kuhnen (2016, p. 655), “traz benefícios cognitivos,

sociais, físicos e psicológicos para as crianças, influenciando seu desenvolvimento. Nos

ambientes naturais, as crianças realizam diversos tipos de brincadeiras e desenvolvem a

capacidade de imaginação” e “favorecem o aumento tanto do conhecimento sobre a ecologia

dos lugares como da afetividade em relação a natureza”. (Idem, p. 658).

De acordo com a Novacap (2021) , o Parque Infantil Leste é o maior espaço público11

ao ar livre destinado às crianças da região administrativa do Gama, DF. Na matéria do site, a

administradora do Gama, na época, Joseane Feitosa, afirma que os moradores mais velhos da

cidade com certeza já brincaram no Parque pois, segundo ela, o Parque Infantil Leste tem um

significado especial para os moradores da região. Exemplo disso é Cirene Silveira, de 58

anos, que mora próximo ao Parque e já brincou muito no local quando criança, e hoje

acompanha os netos na hora da diversão. Outro exemplo é Tomas Neto, de 35 anos, que

mesmo morando longe do Parque, leva os filhos para brincar no espaço com frequência, por

considerar que o lugar é ideal para brincadeiras ao ar livre, principalmente na época de

pandemia de COVID-19 que estamos vivendo. (NOVACAP, 2021).

Imagem 4, 5, 6 e 7: Brinquedos do Parque Infantil Leste do Gama

11 Companhia Urbanizadora da Nova Capital é uma empresa estatal brasileira do Distrito Federal, fundada em 19
de setembro de 1956.
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa, 2021-2022

Nas imagens 4, 5, 6 e 7, é possível visualizar que o Parque Infantil Leste dispõe de

diversos brinquedos, entre eles: balanços, caixas de areia, escorregadores de concreto,

gangorras, cavalinhos, casinhas com escadas, caminhões de concreto e trepa-trepas. Também

existem bancos espalhados por todo o Parque, além de dois banheiros, bebedouros

(desativados por conta da pandemia de COVID-19) e mesas com bancos debaixo de árvores.
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Em 2015 o Parque passou por reformas para melhorias da pintura e manutenção dos

equipamentos e brinquedos quebrados, com a doação dos materiais por empresários e

comunidade da cidade, tendo o apoio da administração regional do Gama (GAMA

CIDADÃO, 2015). Além disso, no começo da pandemia de Coronavírus, o parquinho foi

fechado e demorou a ser reaberto porque precisava de melhorias. Em fevereiro de 2021, o

parque passou por uma nova reforma, desta vez com apoio do GDF Presente, da

administração regional da cidade e da Novacap, DF. Foram 45 dias de obras de reforma no

parquinho, onde houve pintura, manutenção dos brinquedos, troca de areia e capinou-se a

grama. (AGÊNCIA BRASÍLIA, 2021).

De acordo com as observações obtidas através das visitas ao Parque Infantil Leste, foi

possível perceber que algumas crianças vêm a pé, acompanhadas de seus pais ou

responsáveis, provavelmente por morarem perto. Mas também há aquelas que vêm de carro,

também provavelmente por morarem longe.

O que também se pode observar é que os pais e responsáveis têm preferência por levar

as crianças ao Parque nos finais de semana, principalmente nos dias de domingo. Durante os

dias da semana o Parque quase não tem crianças brincando, no domingo é o dia em que se

recebe mais visitas. Mesmo assim, as crianças não são fixas e, na maioria das vezes,

encontram certa dificuldade de ter contato com crianças diferentes, com exceção das crianças

que são irmãs, primas, vizinhas, etc.

As crianças maiores se comunicam mais e sempre são acompanhadas de outras

crianças também maiores nas brincadeiras, enquanto as menores são acompanhadas de seus

pais ou responsáveis, que interferem em suas brincadeiras, indicando o que devem ou não

fazerem, de que modo devem brincar e etc. Exemplo disso foi uma situação observada, em

que duas crianças (nomes fictícios: Breno e Davi, diário de bordo de 12/12/2021) estavam

brincando, pelo que pôde ser percebido eram irmãos, onde se desentenderam acerca de um

brinquedo de caminhão. O mais novo não queria emprestar o caminhão para o mais velho

brincar, o pai das crianças interviu tirando o caminhão da mão do mais novo e dando para o

mais velho “resolvendo” o problema. Nessa situação, fica claro o que Sager e Sperb (1998)

falam sobre o brincar e os brinquedos nos conflitos entre as crianças, onde os brinquedos

influenciam decisivamente na maneira em que as crianças brincam e interagem entre si. De

acordo com os autores, "as crianças tendem a conflitar mais e a se engajar em atividades

paralelas, quando a quantidade de brinquedos é menor" (SAGER, SPERB, 1998, p. 3).
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Compreender toda essa situação descrita e a dinâmica dos conflitos que ocorrem entre as

crianças se torna fundamental nas observações acerca das interações infantis, e a intervenção

do adulto nesse caso impede que as crianças, que são consideradas sujeitos ativos e

autônomos, exerçam tomadas de decisões e resoluções de conflitos nas brincadeiras.

Quanto aos bebês , eles brincam mais só com a areia e não constroem castelos,12

brincam quase sempre de maneira mediada pelos adultos, pois como precisam de mais

atenção e cuidados, eles estão sempre às observando. Essa atenção possui dois lados: às vezes

acaba proporcionando uma interação melhor e às vezes também prejudica as interações entre

as crianças, porque sempre estão falando o que devem ou não fazer. Portanto, é pertinente que

os adultos de referência saibam que, apesar de não saber falar, a criança pequena “toma

decisões, escolhe o que quer fazer, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer e mostra,

em seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz de compreender o mundo”

(KISHIMOTO, 2010, p. 1), desse modo, conseguem travar interações sociais por meio de

contato visual e gestual.

Outro ponto que também foi observado é que as crianças, em sua grande maioria,

brincam com brinquedos estereotipados, como, por exemplo, bonecas para as meninas e

carrinhos para os meninos, desse modo, "o gênero das crianças e o contexto no qual brincam

têm grande importância na maneira como elas interagem e entram em conflito" (SAGER,

SPERB, 1998, p. 13). As crianças também reproduzem papéis sociais, mas diferentemente dos

brinquedos estereotipados, elas redefinem os estereótipos e se tornam o que quiserem, como,

por exemplo, as meninas podem ser pais, e os meninos podem ser mães, o que depende da

imaginação. Nesse sentido, o aspecto de gênero permite que “a criança faça experiências

sobre como diferentes tipos de pessoas da sociedade agem e se relacionam entre si”

(CORSARO, 2009, p. 34). Além disso, através das brincadeiras de dramatização de papéis, as

crianças elaboram e enriquecem continuamente os modelos adultos para atender a seus

próprios interesses, criando, recriando e compartilhando o poder que os adultos têm sobre elas

(CORSARO, 2009).

A maioria das crianças, sejam menores ou maiores, preferem brincar nas caixas de

areia, mesmo que tenham naquele momento outros tantos brinquedos à disposição,

possivelmente porque se trata de um elemento que não está presente em seu dia a dia, e

também por terem acesso a ele nas idas aos parques. Brincar com a areia contribui para o

12 Aqui compreendidas as crianças de até 18 meses. (BRASIL, 2017).
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desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais e também para a valorização da

natureza. As brincadeiras com areia proporcionam momentos de faz-de-conta que podem ser

utilizados com outros elementos da natureza, o que proporciona interações sociais

(MACHADO, SCHUBERT, ALBUQUERQUE, KUHNEN, 2016). Assim, “os parques

ganham importância ao proporcionar a interação da criança com a natureza” (MACHADO,

SCHUBERT, ALBUQUERQUE, KUHNEN, 2016, p. 658).

O contato com a natureza proporciona às crianças momentos de interações infantis e

de compreensão do uso e valorização dos parques infantis, e por isso, existe a importância de

preservar os elementos naturais que estão dispostos nesses espaços, como areia, água, pedra,

árvores etc. Quando estes estão acessíveis para as crianças, elas os incorporam em suas

brincadeiras de faz-de-conta. (MACHADO, SCHUBERT, ALBUQUERQUE, KUHNEN,

2016).

Imagem 8: Crianças brincando na caixa de areia

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa, 2022

Na imagem 8, percebe-se que as crianças brincam na caixa de areia com o auxílio de

brinquedos que levam de casa, principalmente brinquedos de praia como baldinhos, moldes e
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pás (nomes fictícios: Cecília e Marina, diário de bordo de 30/01/2022). A maioria das crianças

levam esses mesmos brinquedos para brincarem nas caixas de areia, compartilhando entre si e

os utilizando quase sempre para construírem castelos. Algumas crianças também buscam pelo

parque outros elementos da natureza para brincarem na areia, como galhos que reproduzem o

movimento social da escrita. Vale ressaltar que se sabe que as crianças utilizam os baldinhos

de areia para construírem castelos porque elas falam, se organizam e decidem como será

construído o castelo. A maioria das crianças constroem castelos e isso traz uma problemática

para a pesquisa, porque provavelmente elas só veem castelos em livros, desenhos e filmes

infantis, desse modo, utilizam dessas referências visuais para, a partir delas, criarem suas

próprias representações, utilizando da imaginação.

Imagem 9: Criança enchendo garrafas pet com água

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa, 2022

Algumas crianças utilizam a torneira de água para encher garrafas pets para molhar e

brincar com a areia, como se pode observar na figura 9 (nome fictício: Angela, diário de

bordo: 26/12/2021). Em um desses momentos observados, uma criança de aproximadamente

7 anos, saiu da caixa de areia e foi à torneira com uma garrafa pet, a encheu e quando foi
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fechar a torneira não conseguiu. A torneira jorrou água para todos os lados, ele olhou para a

pesquisadora e gritou “Tia, socorre!”. Rapidamente, todas as crianças que aguardavam a

garrafa com água foram ajudá-lo a resolver o problema enquanto a pesquisadora caminhava

para chegar até ele (nome fictício: Junior, diário de bordo de 02/01/2022). A situação

vivenciada demonstra que as crianças partem em auxílio daquele que solicita ajuda e que

aquele que estava em um momento de tensão/problema lança mão da figura do adulto mais

próxima, no caso a pesquisadora, usando da palavra “tia”, ainda que essa pessoa não tivesse

parentesco com ela e nem fosse sua conhecida. Talvez esse “tia” venha de um hábito escolar

quando assim o chama a professora, seja da primeira ou da segunda etapa. Se assim o for, esse

“tia” carrega para a criança a representação de um adulto que está por perto e que se pode

lançar mão quando precisa, uma vez que é uma pessoa com disposição e responsabilidade

para tanto, no caso de ligação com o papel da professora, além, é claro, da questão afetuosa

que pode ali estar envolvida.13

Imagem 10: Crianças brincando no escorregador de concreto

13 Todavia, com essa ligação possível do “tia” com a pessoa de uma “professora”, não esqueçamos do que Freire
(2021, p. 48) demarca: “Professora, porém, é professora. Tia é tia. É possível ser tia sem amar os sobrinhos, mas
não é possível ser professora sem amar os alunos, mesmo que amar, só, não baste – e sem gostar do que se faz. É
mais fácil, porém, sendo professora, dizer que não gosta de ensinar, do que, sendo tia, dizer que não gosta de ser
tia. Reduzir a professora a tia joga um pouco com esse amor embutido – o de tia recusar de ser tia. Não é
possível ser professora sem lutar por seus direitos para que seus deveres possam ser melhor cumpridos. Mas
você que está me lendo agora tem todo o direito de, sendo ou pretendendo ser professora, querer ser chamada de
tia ou continuar a ser. Não pode, porém, é desconhecer as implicações escondidas na manha ideológica que
envolve a redução da condição de professora à de tia”.
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa, 2022

No escorregador de concreto, na imagem 10, as crianças fazem uso de caixas de

papelão para escorregarem (nomes fictícios: Bernardo, Marcos e Maria, diário de bordo de

16/01/2022). Quando chegam próximo ao escorregador, as crianças já encontram as caixas de

papelão em volta do escorregador, e logo escolhem as que querem utilizar para brincarem. Em

uma situação presenciada, a mãe de uma das crianças já vem acompanhada de uma caixa de

papelão e diz que a criança deveria escorregar em cima para não se machucar. Isto permite

aqui aventar que o ato de todas as crianças pegarem uma caixa de papelão para escorregarem

é fruto de uma cultura da cidade e dos frequentadores do parque, que a utilizam para que não

se arranhem ou machuquem pelo atrito da pele com o concreto áspero. Dessa forma, as

crianças absorvem e aprendem determinadas atitudes de uma certa cultura através da

convivência com outras crianças e com os adultos.

Portanto, Meloni e Marin (2015) consideram que as vivências das crianças através das

brincadeiras constituem processos de interações entre o espaço vivido e as ações

desenvolvidas. Os espaços de brincar se tornam apropriados pelas crianças pela leitura que as

mesmas fazem dele, pela singularidade em que as infâncias se apresentam em diferentes

espaços. Nesta perspectiva, os espaços de brincar (como o Parque Infantil do Gama)

tornam-se espaços importantes para as crianças, para desenvolverem suas ações e praticarem

suas territorialidades. As crianças usam dos objetos que estão dispostos nos espaços de

brincar conforme suas necessidades, podendo atribuir uma função diferente da que o adulto

criou, isso é construção de territorialidade infantil. As formas como as crianças se organizam

nos espaços de brincar permite refletir sobre as infâncias e sobre a criança como protagonista

de suas territorialidades infantis, como indivíduo ativo que desenvolve ações no espaço

segundo suas expectativas e necessidades e que transforma o lugar. Por consequência, as

crianças transformam o uso das formas espaciais por meio de apropriações que adquire no

decorrer das brincadeiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É pertinente aqui relembrar que o objetivo deste trabalho era identificar as

apropriações e interações das crianças no Parque Infantil Leste do Gama, analisando as

brincadeiras e materiais utilizados pelas crianças durante as interações travadas, por meio das

noções de criança, infância, cultura de pares, culturas infantis na relação com a observação

realizada.

A partir da observação empreendida e o confronto com estudos científicos, é possível

reforçar que as brincadeiras nas praças e parques públicos, as interações entre bebês, entre os

pequenos e os maiores um pouco, oportunizam às crianças momentos de brincadeiras livres,

onde elas, quase que em todos os momentos, protagonizam suas ações cotidianas, exploram

suas vivências e se apropriam e reinterpretam o mundo em que vivem. A criança, como um

sujeito ativo, histórico e de direitos, ressignifica o espaço onde vive e produz culturas infantis,

cultura lúdica e cultura de pares, constituindo novas formas de estar no mundo e de se

relacionarem umas com as outras e com os adultos.

Afora ser um direito da criança, o brincar é essencial para a vida, e é nesse sentido que

podemos pensar a relação do brincar com as praças e parques públicos, apesar de muitos

desses espaços não terem surgido com essa finalidade. Além das brincadeiras livres ditas

anteriormente, as crianças têm a oportunidade de tomar decisões e de participar de interações

sociais. No espaço do parque a criança se sente criativa e livre, exercendo sua autonomia e

desenvolvendo habilidades e relações sociais.

As culturas da infância, que são socialmente construídas, levam em conta as histórias

das crianças e de onde estão inseridas, e também de suas relações sociais com outras crianças

e com os diversos membros da sociedade. Nas observações de como as crianças se apropriam

do Parque Infantil Leste do Gama, foi permitido observar as vivências das crianças

dialogando com estudos pautados na Geografia da Infância, para poder compreender como as

crianças são inseridas nas dimensões das sociedades. Ao brincar nos parques, as crianças

exercem o seu direito à cidade, onde protagonizam diferentes maneiras de apropriação do

lugar, utilizando sua territorialidade infantil.

Os resultados obtidos através das observações realizadas no Parque Infantil Leste do

Gama nos mostram que as crianças se apropriam do lugar e interagem de maneiras muito

59



particulares, por meio do brincar nos brinquedos disponíveis no espaço, como gangorras,

balanços, escorregadores, casinhas, caixas de areia, etc. A preferência da maioria das crianças

é pelas caixas de areia, e quase todas elas levam para o parque brinquedos como baldinhos de

areia e pá, o que remete a ideia de estar em uma praia (que é onde vemos as crianças

brincando com os mesmos objetos). Além disso, as crianças procuram pelo parque e utilizam

elementos da natureza para complementar a brincadeira, como, por exemplo, galhos para

desenharem na areia e garrafas pets para encherem e poderem moldar a areia da maneira que

preferirem.

Além das caixas de areia, a outra opção mais utilizada pelas crianças é o escorregador

de concreto, em que já existe a cultura de usarem papelões para escorregarem e não se

machucarem pelo fato do escorregador poder arranhar ou machucar a pele. Os papelões já

ficam dispostos em baixo do escorregador, o que prova que é fruto da cultura da cidade e do

parque, uma cultura muito individual, mas que as crianças já se apropriaram.

Em alguns momentos, os adultos interferem nas brincadeiras, dizendo o que as

crianças podem ou não fazer. Essas intervenções foram percebidas principalmente com as

crianças pequenas e bebês. Também existiam momentos em que os adultos brincavam e

participavam das brincadeiras junto com as crianças, em especial aqueles que eram pais ou

responsáveis.

Uma outra observação muito importante no estudo de campo mostra que a maioria das

crianças não frequentam o Parque durante a semana, isto provavelmente porque em dias de

semana estão nas instituições de Educação Infantil e seus pais trabalhando. Desse modo, a

institucionalização da infância e também a dinâmica dos compromissos de seus pais e

responsáveis, acabam por retirar das crianças o direito de brincar nos Parques Infantis em

espaços urbanos livres durante a semana, se restringindo aos finais de semana, especialmente

aos domingos.

As crianças também utilizam da imaginação para poder ser o que quiserem, como

mãe, professora, pai, engenheiro, etc. Percebe-se que as crianças não reproduzem estereótipos

nas brincadeiras de faz de conta, onde meninas podem ser meninos, meninos podem ser

meninas, etc. O único conflito ocorrido no parque foi por um pequeno brinquedo, onde uma

criança menor não queria dividir com um colega. Mas, de modo geral, as crianças se

comunicam e sabem resolver seus conflitos de maneira rápida e respeitosa.
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Desse modo, pode-se concluir que os espaços urbanos ao ar livre, principalmente os

parques e praças públicos, tem se mostrado importantes para as crianças porque oportunizam

brincadeiras semelhantes às que vivenciam em outros espaços, como nos parques das

instituições de Educação Infantil (como na caixa de areia, no escorregador, nos balanços,

etc.), mas com a possibilidade de alternância das crianças que interagem (uma vez que nem

sempre são as mesmas, ao contrário do que aconteceria em uma sala de referência na primeira

etapa). Essa alternância na convivência com outros sujeitos é crucial para a constituição das

culturas infantis e essas, como demarca Sarmento (2013, p. 41), “são profundamente

interativas: estar com os outros, partilhar experiências e saberes, comunicar para além de tudo

o que separa, é uma condição central de afirmação das crianças como sujeitos”.

Além disso, os momentos do brincar no Parque Infantil Leste do Gama oferecem

contato com a natureza e áreas verdes, além de ser lugar propício para liberdade de expressão

e autonomia. Ao encontro do que pondera Sarmento (2013, p. 41), “a construção dos mundos

de vida das crianças, a possibilidade de sua objetivação e autonomia é fortemente dependente

da possibilidade de o processo socializador ocorrer fora da orientação para o individualismo”;

todavia, como complementa o autor, “ocorre num quadro societal em que este é hegemônico”.

É possível aqui apontar que os parques públicos, como o Parque Infantil Leste do Gama, são

territórios resultantes de apropriações e dominações sociais em que as crianças se identificam

e podem usufruir e praticar suas espacialidades infantis.

É importante ressaltar que a pesquisa não se esgota aqui, percebe-se algumas

possibilidades para pesquisas futuras, como observar as crianças que frequentam o Parque

Infantil Leste do Gama nas instituições de Educação Infantil em que estão matriculadas,

investigar melhor as culturas infantis com termos de consentimento assinados pelas famílias,

o que permitiria que as crianças interagissem com a pesquisadora, entre outras possibilidades

e que se mostram como perspectivas futuras para novos projetos na Pós-Graduação.
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