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• Brincadeiras no contexto urbano: um estudo
em dois logradouros de Salvador (BA)

Play in urban context: a study at two public parks of Salvador (BA)
Ilka Dias Bichara1, Carla Silva Fiaes, Reginalice Marques,

Taciana Brito2 e Angélica Amanda Campos Seixas3

Universidade Federal da Bahia

Resumo: As brincadeiras infantis estão diretamente relacionadas à quantidade e qualidade
dos espaços destinados a elas, o que se constitui em um problema em cidades grandes
onde os lugares tradicionais de brincadeira, as ruas, se tornaram potencialmente lugares
de risco. Os parques infantis, planejados como espaços para crianças, carecem de maior
investigação sobre o como as crianças os utilizam. O presente trabalho investiga, através
de observação direta de comportamento, dois parques infantis situados em dois logradouros
centrais na cidade de Salvador (Ba). Para tal utiliza-se de registros cursivos de eventos
das brincadeiras e varredura a intervalos de cinco minutos. Os resultados demonstram
que as dimensões do parque e a quantidade e qualidade de equipamentos presentes
influenciam a forma e conteúdo das brincadeiras, sendo mais freqüentes aquelas
classificadas como de exercício físico.

Palavras-chaves: brincadeiras infantis, contexto urbano, parques infantis.

Abstract: Children plays are directly linked to the number and quality of places assigned
for that purpose, which constitutes a problem in large cities where places usually dedicated
for playing, the streets, have become potentially risky. The playgrounds, planned as spaces
for children, need more research about how they are actually being used by their intended
users. In this research, using direct observation of behavior, two playgrounds located in
two central public parks of Salvador (BA) were investigated. Cursive registers of playing
events and a scan made every five minutes were used as data collection methods. Results
show that park size, number and quality of equipments influence in the way and content of
children’s entertainment; according to this, the most frequent event found was the kind of
playing classified as physical exercise.

Keywords: children plays, urban context, playgrounds.

1. Introdução

De uma forma geral, nos estudos sobre brincadeiras, os lugares, ou
espaços, onde elas acontecem são vistos como situação, ou seja, uma área
geográfica ou um cenário onde um ato se desenvolve. Com a emergência da
discussão sobre contextos de desenvolvimento (Lordelo, 2002), onde a
investigação do ambiente, compreendido não apenas como espaço físico, mas
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como espaço de interações em que fatores sociais, cultura, características do
sujeito etc. passam a ter relevância, a visão sobre a interação pessoa-ambiente
alterou-se consideravelmente. A constatação de que contextos diferentes podem
implicar em desenvolvimentos diferentes, mudou o ângulo das observações e o
espaço passou de pano de fundo a objeto de investigação.

No caso dos estudos sobre brincadeiras essa mudança de enfoque se
tornou particularmente importante, pois o próprio espaço físico onde as
brincadeiras acontecem tem se revelado como variável significativa na
determinação da forma e conteúdo de brincadeiras. Isto porque, as atividades
lúdicas infantis estão diretamente relacionadas à qualidade dos espaços
destinados a elas. Toda brincadeira implica na delimitação explícita ou implícita
de uma área (Bichara, 2006), além do que, temos presenciado a forma criativa
como crianças adaptam espaços reduzidos como escadas, calçadas etc. Porém,
poucos estudos têm sido realizados investigando como as crianças lidam com
o espaço, principalmente os espaços abertos externos nas grandes cidades.

2. Contribuições bibliográficas

Os estudos sobre a utilização de espaços para brincadeiras,
freqüentemente estão voltados para os arranjos que pais e professores podem
fazer para facilitar que as crianças brinquem, para incentivar alguns tipos de
brincadeiras (Hennger, 1993; Johnson, Christie & Yawkey, 1999), ou para
identificação de preferências associadas à idade e sexo (Archer, 1992).

Em grandes cidades o espaço público é um contexto que não tem sido
considerado como lugar apropriado para crianças, com exceção daqueles que
são planejados para uso exclusivo da infância como parques e praças. Com o
crescimento das cidades e a conseqüente invasão de veículos, transeuntes,
comércio, violência; característicos do desenvolvimento urbano atual, os espaços
públicos passaram a ser considerados perigosos para crianças, levando pais,
educadores e o poder público a se dedicar em delimitar espaços onde as crianças
possam brincar com segurança (Mekideche, 2005; Karsten, 2003).

Estes espaços públicos formalizados para a brincadeira infantil também
procuram compensar a dificuldade que as crianças urbanas têm para encontrar
companheiros para brincar, já que a convivência com pares é uma parte essencial
no processo de desenvolvimento (Ellis, 2004; Karsten, 2003). Neste sentido,
Mekideche (2004) fala sobre um novo modo da sociedade pensar a relação da
criança com o espaço público: a abertura e a integração sucedem, assim, a
exclusão e a reclusão (p. 148). Com isto, esta autora, se refere a uma série de
novas práticas urbanas que visam a “abertura” da rua às crianças especialmente
em paises europeus.

Há poucas décadas atrás, considerava-se que os parques, praças,
playgrounds e ambientes onde as crianças pudessem brincar livremente fossem
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menos importantes que os ambientes internos estruturados (Hennger, 1993),
porque estes eram vistos apenas como oportunizadores para o desenvolvimento
físico, envolvendo exercícios vigorosos e brincadeiras com muita movimentação
(Frost & Worthan in Hennger, 1993). Posteriormente se considerou que também
os ambientes externos, principalmente parques infantis (playgrounds), se
convenientemente organizados e equipados, poderiam estimular uma variedade
de tipos de brincadeiras incluindo as fantasiosas. A partir dessa constatação,
muitos estudiosos passaram a discutir o que seria um ambiente externo
“apropriado”, que características deveria ter, equipamentos etc., como podemos
encontrar em Hennger (1993) e Johnson, Crhistie & Yawkey (1999).

Nessa discussão é importante registrar que em países como o Brasil,
tradicionalmente, a rua foi um espaço privilegiado para brincadeiras perdendo
essa função devido aos perigos citados anteriormente.  Mas, ainda hoje, em
cidades pequenas e em áreas periféricas e de baixa renda das grandes cidades,
pode-se encontrar grupos de crianças de idades variadas brincando pelas ruas
(Carvalho & Pontes, 2003; Silva, Pontes, Magalhães, Silva & Bichara, 2006).
Diferentemente dos ambientes internos limitados e também das praças e parques
estruturados das grandes cidades, na rua a criança se organiza para brincar
sem a supervisão de adultos e sem as limitações impostas pelas regras vigentes
em ambientes internos por elas freqüentados como escolas, creches, a própria
casa etc. Na rua elas se organizam para brincar de acordo com outras variáveis
como, por exemplo, quantidade e habilidade das crianças presentes, gênero,
espaço e objetos disponíveis e vão escolher aquelas brincadeiras que estão em
voga naquele momento: gude, queimado, pipas, elástico etc., ou alguma outra
da preferência dos brincantes (Pontes e Magalhães, 2003).

Esta parece não ser uma realidade exclusiva do Brasil. Oke, Khattar, Pant
& Saraswathi (1999) estudando brincadeiras em áreas urbanas da Índia ficaram
impressionados com a habilidade das crianças para criarem seus próprios
espaços de brincadeira, principalmente entre as crianças pobres, moradoras de
bairros periféricos que não dispunham nem de espaços planejados, nem de
equipamentos públicos e objetos para brincar. Também Mekideche (2005) relata
que a partir de estudo realizado em Argel, a importância do brincar na rua em
paises e cidades magrebianas onde as “Zanka” (espaços públicos apropriados
para as crianças), diferentemente dos países ocidentais, são respeitados e
sustentados pela sociedade.

A despeito de vários autores já terem se referido à importância desses
espaços lúdicos e mesmo de considerar as brincadeiras de rua como um
fenômeno paradigmático para o estudo da organização social de crianças e
comportamentos relacionados com a transmissão da cultura (Opie & Opie, 1976),
são poucos os estudos que se dedicam a esta investigação. Constatamos que
com o impedimento, cada vez maior, das crianças terem acesso às ruas das
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grandes metrópoles, não se tem investigado também a utilização de outros
espaços urbanos como praças, parques, terrenos baldios, praias etc.

Rasmussen (2003) chamou de lugares para crianças (places for children)
os espaços planejados pelos adultos para as crianças e de lugar da criança
(children´s places) (p. 155) os espaços dos quais elas se apropriam, atribuindo
seus próprios significados. Em suas investigações, este autor recolheu muitos
exemplos de lugares da criança indicando o quanto as crianças precisam de
espaços diferentes daqueles estruturados pelos adultos para elas. Ainda assim,
algumas vezes estes lugares podem coincidir com os locais formais, planejados
que podem ser apropriados e ganhar significados diferentes, tornando-se, ao
mesmo tempo lugar para criança e lugar da criança.

Com isso, afloram questionamentos sobre o como as crianças se
apropriam e ressignificam espaços públicos diferentes e se essa apropriação
os transforma em semelhantes às ruas de antigamente. Ou seja, os usos que
as crianças fazem hoje dos espaços públicos podem ser comparados aos usos
que faziam das ruas no passado? Que brincadeiras ocorrem nesses espaços,
como são formados os grupos de brinquedos, como se dá o uso de brinquedos
e equipamentos? São questões que devem ser investigadas na busca de uma
melhor compreensão sobre a infância nas grandes cidades.

A partir dessas questões nos preocupamos em investigar espaços urbanos
diversos onde se encontram crianças brincando, independente de serem, ou
não, considerados como ambientes adequados e/ou planejados para elas:
parques, praças, ruas, praias etc.

3. Objetivos

O objetivo deste trabalho (parte de uma pesquisa maior sobre contextos
urbanos de brincadeiras) é descrever as brincadeiras, as delimitações de áreas
para brincar, uso de equipamentos, composição dos grupos, preferências por
espaços relacionadas ao gênero e outras particularidades em dois parques
infantis (playgrounds) situados em dois logradouros centrais, bastante
freqüentados por pessoas de idades e extratos sociais variados, na cidade de
Salvador (BA): a praça Dois de Julho (conhecida como Campo Grande) e o
Dique do Tororó.

4. Método

Participantes: crianças de ambos os sexos que estivessem brincando nas áreas
de investigação sem a interferência de adultos. O número não pôde ser
contabilizado com exatidão em virtude da fluência variada de crianças nos dois
locais.
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Contextos:
1. O parquinho (Playground 8) do Parque Dique do Tororó é diferenciado

do resto do parque por ter seu piso recoberto por areia. Mede aproximadamente
40 metros quadrados, onde estão colocados, lado a lado, três módulos de
equipamentos infantis. Ele fica a beira da lagoa sendo protegido por um guarda-
corpo. Do outro lado, fica a calçada, onde passam muitas pessoas caminhando
ou praticando cooper. Seus equipamentos possuem estruturas de plástico e
metal, com escorregadores, escadas, mastro e peças móveis; eles possuem
características diferentes e parecem obedecer a uma certa ordem de
complexidade e variedade de recursos. Chamamos de ap1 o maior e com mais
recursos, de ap2, o intermediário e de ap3, o menor e mais simples.

2. O parquinho do Campo Grande possui o chão recoberto por grama
sintética e é delimitado por bancos de madeira e áreas ajardinadas. Seus
equipamentos são: seis em formato de bichos (um rinoceronte, um elefante,
uma aranha, uma girafa, um cavalo e um jacaré), dois módulos de equipamentos
multifuncionais (um equipamento central e uma casinha) e duas barras, todos
confeccionados em madeira e metal. Há ainda, ao lado dos equipamentos, um
rinque cimentado para prática de skate, patinação etc.

Procedimentos: Para a coleta de dados utilizou-se observação direta do
comportamento em ambiente natural através de duas técnicas complementares:
registro cursivo dos eventos de brincadeiras e varredura (scan), conforme descrito
em Altman (1974). Este procedimento consiste na marcação, a cada intervalo
de 5 minutos, da localização das crianças em uma folha com a reprodução da
configuração do espaço observado. O registro cursivo dos eventos de brincadeira
foi realizado em períodos de cinco minutos e o scan entre uma observação e
outra, ou seja, a cada 5 minutos; e para maior fidedignidade optou-se pela
realização do registro por dois observadores.

Assim, foram realizadas 25 sessões de observação no Dique e 22 no
Campo Grande – com aproximadamente uma hora cada. Os dados provenientes
do scan proporcionaram o delineamento da distribuição das crianças no espaço
dos parques e através dos registros cursivos foi possível contabilizar os eventos
de brincadeiras e suas características. Estes dados foram dispostos em
planilhas, onde foram cruzados, considerando-se variáveis como gênero, local
de ocorrência do evento e as categorias de brincadeiras.

5. Resultados e Discussão

Embora a brincadeira apresente um conceito complexo e sua definição
seja considerada vaga e, até mesmo, pessoal (Johnson, Christie & Yawkey,

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 2/06: 39-52



44

1999), existem formas úteis no reconhecimento do comportamento de brincar.
Expressões faciais e corporais próprias dos brincantes e verbalizações aliadas
ao olhar do pesquisador podem, conforme Yamamoto & Carvalho (2002), ajudar
a distinguir a brincadeira de outras atividades.

Neste estudo esta tarefa parece facilitada por ser ele realizado num
ambiente formal de brincadeira, ainda assim, alguns episódios tiveram que ser
desconsiderados por não haver concordância entre os observadores, se o mesmo
se tratava ou não de uma brincadeira.

A primeira constatação foi a de que as crianças, ao brincar, não saiam dos
limites estabelecidos para os dois parques. Todas as brincadeiras e demais
atividades realizadas durante os períodos de observação ocorreram dentro dos
limites estabelecidos. A presença de adultos, associada à faixa etária da maioria
das crianças presentes, pode explicar esse fenômeno. Sutton-Smith (in Larsom
& Verma, 1999) sugere, que no ocidente a domesticação das brincadeiras tem
sido uma tendência histórica. Cada vez mais os adultos controlam e
supervisionam as crianças justificando tal atitude como para protegê-las de
perigos físicos e emocionais. Esta sugestão também nos remete a um paradoxo
constatado por Beach (2003) quando investigando brincadeiras em ambiente
natural, em área rural dos Estados Unidos: ao tempo em que os adultos cada
vez mais restringem as brincadeiras das crianças, relembram com nostalgia de
suas infâncias irrestritas.

No caso dos ambientes investigados a restrição dos pais era esperada,
pois se trata de locais que apresentam todas as características comuns aos
espaços públicos em grandes metrópoles: ladeados por avenidas com muitos
veículos e presença numerosa de transeuntes.

Em um ano de observações foram descritos 910 episódios de brincadeiras
desenvolvidas por aproximadamente 419 crianças1. Destes, 326 ocorreram no
Dique do Tororó e 584 no Campo Grande.

Para compreender melhor como as crianças brincam nesses espaços,
iniciamos nossa investigação sobre quais brincadeiras foram brincadas, suas
características, uso de equipamentos, etc. Foram encontrados 32 tipos diferentes
de brincadeiras que foram organizadas a partir da classificação proposta por
Moraes & Otta (2003) que adaptaram e ampliaram as categorias contidas em
Piaget (1971) e Parker (1984) e que assim podem ser descritas:

• Brincadeiras de Exercício Físico: são as brincadeiras nas quais as
crianças exercitam um número variado de comportamentos “com vigor físico”,
como  subir e descer dos equipamentos, pular, girar, roda-estrela, plantar
bananeira, cambalhota e bicicleta/velotrol;

• Brincadeiras de Contingência Social: põe em ação o esquema de
revezamento social como, por exemplo, Carregar no colo, Cantar/Dançar e
Beliscar;
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• Brincadeiras de Construção: como o próprio nome já diz, são brincadeiras
nas quais os materiais disponíveis são combinados para a criação de um outro,
como por exemplo, as brincadeiras utilizando areia;

• Brincadeiras Turbulentas: deste tipo foram registradas brincadeiras de
equilibrar-se/usar partes instáveis dos equipamentos, pular, pendurar-se e puxar/
empurrar/segurar o outro. Nestas brincadeiras as crianças enfrentam algum
“perigo” ou testam seus limites;

• Brincadeiras de Faz-de-Conta: são as brincadeiras simbólicas,
imaginativas, nas quais as crianças atribuem aos objetos, a si e aos outros,
papéis diferentes dos habituais, por exemplo, casinha, cavalo etc.

• Brincadeiras com regras: envolvem “ritualizações de papéis e a
representação de cenas previsíveis e pré-determinadas” como pega-pega, bola,
jogo da velha e esconde-esconde.

Apesar da amplitude dessa classificação, algumas brincadeiras não se
encaixaram em nenhuma das categorias anteriores ou por serem brincadeiras
inventadas pelos brincantes, ou por conter elementos de mais de uma categoria
sem que nenhum deles fosse predominante. Estas brincadeiras estão contidas
na categoria chamada de Outras. A tabela 1 mostra a distribuição dos eventos
registrados em cada local para cada categoria e também organizadas de acordo
com a composição do grupo de brinquedo (masculinos = presença exclusiva de
meninos; femininos = presença exclusiva de meninas; mistos = presença de
meninos e meninas).

Tabela 1: Ocorrências de cada tipo de brincadeira conforme o gênero dos
integrantes do grupo de brinquedo, por parque.

% Dique % Campo Grande
Categorias meninos meninas mixto meninos meninas mixto

fr. % fr. % fr. % fr. % fr. % fr. %
Faz-de-conta 0 0 05 04 05 04 23 09 19 08 03 03
Jogo de regra 11 15 13 11 22 16 15 06 10 04 20 24
Construção 03 04 15 13 03 02 0 0 0 0 0 0
Turbulenta 05 07 09 08 08 06 08 03 05 02 0 0
Contingência social 03 04 06 05 02 01 0 0 0 0 05 06
Exercício físico 50 68 63 55 97 71 205 81 208 85 54 64
Outras 01 02 05 04 0 0 03 01 03 01 03 03

N = 73 100 116 100 137 100 254 100 245 100 85 100
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Como pode ser visto, o tipo de brincadeira mais freqüente, independente
da composição do grupo de brincantes, foi aquele classificado como de exercício
físico, que em sua maioria constituiu em subir e descer dos equipamentos, sendo
essas atividades muito parecidas nos dois parques. Essa constatação corrobora,
a primeira vista, a visão predominante de que esse tipo de espaço estimula
apenas a realização de brincadeiras que propiciem o desenvolvimento de
habilidades físicas conforme encontrado em Hennger (1993) e Johnson, Christie
& Yawkey (1999). Porém um olhar mais atento mostra que pode ser simplista
essa constatação e que outros ângulos devem ser investigados.

De início observa-se grande exploração dos equipamentos derivando em
usos diversos para cada um deles, demonstrando que o simples ato de subir e
descer de escadas, mastros, plataformas e escorregadores pode envolver
criatividade e certo grau de fantasia, como, por exemplo, no evento descrito a
seguir:

No Dique, (...) um menino (aproximadamente seis anos) desce
escorregando sentado na escada do ap3 / uma menina (aproximadamente três
anos) sobe novamente esta escada e escorrega; outra menina
(aproximadamente cinco anos) senta-se atrás dela e também desce a escada
sentada como num escorregador (...).

Esta foi uma forma inesperada (subir e descer usando uma escada do
ap3 para escorregar) de usar um dos equipamentos do parque; vale registrar
que essa escada do ap3 é de material plástico e com os degraus arredondados
nas bordas o que permite o uso como escorregador, sem causar danos físicos
às crianças.

No geral esse tipo de atividade era desenvolvida nos aparelhos ou no seu
entorno, demonstrando a atratividade que esse tipo de equipamento exerce sobre
as crianças. Neste sentido, os brinquedos (equipamentos) encontrados nos
parques pesquisados apresentam características materiais que possibilitam
amplamente as atividades físicas. Eles são formados, principalmente, por
escadas, escorregadores, mastros e plataformas que sugerem os
comportamentos de subir e descer destes brinquedos.

Entretanto, como apresentado por Brougère (1995), o que caracteriza a
brincadeira é que ela pode deslocar os objetos que cercam a criança do seu uso
habitual. Neste desvio de significado (ou ressignificação) encontram-se as
diversas maneiras encontradas de subir e descer dos equipamentos, explicitadas
pelas formas inusitadas dessa atividade, como o já citado uso da escada como
um escorregador e nas brincadeiras de faz-de-conta.
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Entre as brincadeiras de exercício físico encontramos também o correr de
um lado ao outro. Essa brincadeira só foi encontrada no Campo Grande e
possibilitada pelo fato de haver bastante espaço para tal prática nesse local.

Também podemos observar na tabela 1 que, apesar da predominância
das brincadeiras classificadas como de exercício físico, outras ocorreram como,
por exemplo, os jogos com regras e as brincadeiras de faz-de-conta.

 No Campo Grande, os jogos de regra (basicamente pega-pega e bola) só
foram praticados por grupos mistos, eles caracterizaram-se pela ocupação de
grandes áreas (todo o parque ou no rinque). No Dique, pela ausência de espaços
amplos, estas brincadeiras podiam tanto envolver todo o espaço do parque,
incluindo os equipamentos, como nas brincadeiras de Pega-pega e Esconde-
esconde, como permanecer limitadas a um local, como por exemplo, ao ap1
onde ficam dispostas peças para o Jogo da velha.

Também se presenciou brincadeiras de faz-de-conta (Campo Grande 7%,
Dique 3%), o que é bastante interessante devido ao desconhecimento entre as
crianças, comuns em ambientes públicos onde existe uma alta rotatividade dos
freqüentadores. Nelas alguns temas foram recorrentes: casinha (três eventos)
e barco (dois eventos) no Dique; animais (26 eventos) e luta (quatro eventos) no
Campo Grande. Estes temas podem ser ilustrados com os seguintes exemplos:

a. (...) a menina A chama as outras para o ap3; a menina B diz que cada
aparelho é uma casa e mostra – ap1 é da menina de A, ap2 da menina C e ap3
é da menina de B; a menina  A diz: “cada uma na sua casa”; sobem cada uma
em um aparelho...;

b. (...) um menino sobe no cavalo / passa um barbante no pescoço do
bicho e faz som de estalo com a boca – como se estivesse galopando (...)

Nestes eventos, nos dois parques, as crianças “transformaram” os
equipamentos conforme sua própria imaginação, fazendo-os servir como casa,
navio ou instrumento musical. No entanto, no Campo Grande, os equipamentos
em formato de animais (rinoceronte, elefante, aranha, girafa, cavalo e jacaré)
inspiraram um certo número de faz-de-conta envolvendo este tema. A presença
destes brinquedos no Campo Grande, talvez seja responsável pela maior
ocorrência de faz-de-conta neste local em comparação com o Dique. Isto pode
sugerir que os equipamentos em formato de animais encontrados no parque
direcionam as brincadeiras em torno deles.

Brougère (1995) aponta o aspecto material do brinquedo como antecedente
à sua própria significação, às suas possibilidades e, ainda, como seu suporte
essencial. Ou seja, se um brinquedo tem um determinado significado é, na
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verdade, porque ele já é dotado de uma determinada forma física. Assim, as
possibilidades oferecidas pelo brinquedo estão vinculadas às suas
características. No caso dos animais do Campo Grande, esse formato explícito
parece ser tão direcionador de temas de brincadeira quanto o são as miniaturas
industrializadas, a exemplo de bonecas, carrinhos etc.

Por outro lado, a constatação de usos diferenciados, em brincadeiras de
faz-de-conta, nos remete ao conceito de “pivô” assumido por Vygotsky (1984).
Quando as crianças se referem a um dos equipamentos usando a palavra barco,
por exemplo, elas estão fazendo com que um objeto (barco) influencie
semanticamente um outro objeto (o equipamento).  Por outro lado, Vygotsky
também chama à atenção para a forma dos objetos que influenciam nos
significados atribuídos, assim uma vara pode se tornar um cavalo, mas
dificilmente uma panela.

Ampliando essa investigação, verificou-se se havia ou não preferências
por áreas e/ou equipamentos e se esses poderiam estar associados ao gênero
dos brincantes. A Figura 1 mostra a presença de meninos e meninas por áreas
e equipamentos no Dique do Tororó, enquanto a Figura 2 mostra essa presença
no Campo Grande.

Figura 1: Percentual da presença de meninos e meninas por local no Dique.
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Figura 2: Percentual da presença de meninos e meninas por local no Campo
Grande

Como pode ser visto, há uma clara preferência das crianças pelos
equipamentos: ap1, ap2 e ap3, no Dique e, equipamento central e casinha, no
Campo Grande.

No Dique, a distribuição das crianças no espaço não apresenta diferenças
marcantes quanto ao gênero. Neste parque, o ap1 exerce maior atração nas
crianças que o utilizam com freqüência superior aos outros equipamentos. Esta
preferência pode ser devido às características do ap1 que é maior e possui
brinquedos mais diversos. Karsten (2003), observou esta relação entre a
qualidade do espaço e a freqüência de crianças. Esta autora verificou que
playgrounds com maior qualidade, ou seja, com áreas e equipamentos
diversificados, são mais visitados pelas crianças, em comparação àqueles de
condições mais pobres.

Já no Campo Grande observamos algumas diferenças na ocupação do
espaço relacionada ao gênero: meninas se concentraram nos equipamentos,
enquanto os meninos utilizaram em grande proporção à área livre do rinque.
Esta constatação é semelhante à encontrada por Karsten (2003) em playgrouds
de Amsterdam. Essa autora argumenta que algumas vezes as áreas de um
playground podem ser definidas por gênero, onde meninas ocupam áreas
restritas ou alguns brinquedos, enquanto meninos distribuem-se por todo o
espaço.

Essa mesma preferência, de meninas por espaços internos e/ou restritos
e de meninos por áreas externas e amplas também foi constatada em outros
estudos parecendo se constituir numa diferença de estilos associada ao gênero
(Silva et al, 2006; Karsten, 2003; Bichara, 2003; Archer, 1992; Haper & Sanders,
1975; entre outros).
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No Dique, entretanto, esta mesma tendência não pode ser observada,
talvez por ser um parque com área mais restrita, na qual a disposição dos
equipamentos ocupa praticamente todo o espaço, não havendo muitas opções
para escolha.

Assim, parece que a escolha do tipo de brincadeira e a organização do
grupo de brinquedo mantêm uma forte relação de co-dependência com as
características do espaço disponível, indicando que na maioria das vezes esta é
feita de acordo com a configuração dos “lugares para crianças”. Porém a
observação mais acurada evidencia que a criança é um ser ativo e que faz seu
próprio espaço, explorando amplamente o que encontra, se apropriando de
lugares e equipamentos, ressignificando-os e os transformando em “lugares da
criança”.

6. Conclusões

As brincadeiras observadas, bem como a distribuição espacial das crianças
e os locais onde ocorreram os eventos, nos dois parques, apontam para o papel
central exercido pelos equipamentos disponíveis (mesmo para a atribuição de
usos pouco comuns) e em como a conformação física do espaço pode influenciar
o aparecimento de determinados eventos.

A primeira constatação foi que a delimitação desses espaços, mesmo
com demarcações sutis como a presença de um passeio cimentado, bancos
ou área ajardinadas, impedem que as crianças as ultrapassem revelando o
quanto esses espaços já se encontram culturalmente delimitados como ‘espaços
para crianças’ em contraste com os outros dos adultos, dos carros etc.

Em seguida constatamos alta freqüência de brincadeiras classificadas
como de exercício físico, independentemente do local onde ocorriam ou do
gênero das crianças. Isso nos levou a olhar para essas brincadeiras mais
detidamente buscando detalhes que indicassem possíveis variações e
possibilitassem novas interpretações sobre as funções dos parques infantis.
Esse olhar nos levou a perceber que quando as crianças chegam ao parque
desenvolvem o que parece ser uma atividade de exploração dos mesmos através
de grande atividade física, mas que em seguida passam a experimentar novas
possibilidades e a buscar atividades conjuntas com as outras crianças que se
encontram no local.

 Esta questão, em particular, nos despertou o questionamento sobre quanto
tempo as crianças levam explorando o parque (da maneira convencional) até
que elas comecem a desenvolver formas próprias ou inusitadas para usar o
espaço e o quanto a configuração espacial também pode influenciar nas formas
e possibilidades de interação entre as crianças. Essas novas possibilidades
estão sendo investigadas e deverão ser objeto de outro trabalho.
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Independente do grau de criatividade envolvido, os equipamentos
constantes dos parques parecem exercer grande atratividade, concentrando a
maioria dos episódios o que nos levou a reflexão sobre o papel de “pivô” (Vygotsky,
1984) desempenhado pelos mesmos em diferentes tipos de brincadeiras.

 Com isso concluímos que apesar dos limites, os parques infantis
localizados em logradouros públicos de grandes cidades, ainda se constituem
em importantes contextos de brincadeiras e que, mesmo não podendo ser
comparados às ruas em termos de diversidade e quantidade de brincadeiras,
as atividades neles desenvolvidas carecem de maior investigação. Pesquisas
que consigam ir além das aparências sobre as brincadeiras nesses locais podem
servir de base a construção de projetos de urbanização que incluam a criança
de forma mais efetiva no espaço público, independente dos perigos a que está
sujeita em grandes cidades.
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