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Uma linha solta em uma superfície?

Uma linha nesta página e seus olhos a percorrem. Buscam perseguí-la, compreendê-la, desvendá-la?

Pois assim o fazem as crianças, quando livres e seguras. Buscam brincar. Buscam apenas brincar. 

E, para tal, alguma coisa e nada é suficiente. Basta seu impulso. 
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Um estímulo, por menor que seja, é suficiente para dar início a grandes aventuras, a en-
frentar enormes desafios e a experimentar, de outra forma, o que se apresenta. Sim, à 
criança, tudo é estímulo (BENJAMIN, 1994). Diferentemente do que ocorre com os adultos: 
apenas o colorido, o engraçado, o delicado ou o surpreendente é considerado lúdico. 

À criança, a caixa de papelão é lúdica, estimula-a a enxergar em si um mundo infinito 
de possibilidades. Talvez não seja, portanto, imprescindível pensar em grandes e incríveis 
estruturas para oferecer-lhe experiências lúdicas (LIMA, 1989; PEREZ DE ARCE, 2017), como 
um dos direitos fundamentais a ser assegurado aos infantes. Na realidade brasileira, tal 
feito seria utopia. Desejável, mas impossível. E, por vezes, desnecessária. Considerando-se 
os custos de manutenção (CASAVANT, 2017) e a falta dela como regra no Brasil, devem ser 
apreciadas outras formas de estimular crianças a brincarem plenamente, sem necessitar 
de vultosos recursos materiais (PEREZ DE ARCE, 2017). 

Afinal de contas, uma linha é um mundo de possíveis situações lúdicas a serem construí-
das ou elaboradas de maneira particular por cada criança que a experimentar.



Este estudo de caráter teórico-prático busca analisar algumas considerações sobre o pro-
cesso projetual do design de espaços e instalações designadas ao livre brincar infantil, 
enfocando o posicionamento e atuação das crianças durante a concepção e realização 
de tais projetos, refletindo sobre o possível deslocamento delas de meras usuárias a coau-
toras ou colaboradoras.
O objetivo é delinear premissas e considerações de projeto de espaços designados ao 
livre brincar infantil, atrelando-as a temas relativos ao desenvolvimento pleno das crian-
ças, segundo os campos da psicologia do desenvolvimento e antropologia, com enfoque 
na possibilidade de atuarem como colaboradoras neste processo complexo de criação 
do campo do design. Talvez, de tais esforços, surjam novas formas de respostas projetuais 
para o brincar.
Como recorte desta pesquisa, serão analisadas propostas contemporâneas que se reali-
zam essencialmente por meio uma técnica simples, de baixo custo, de fácil manutenção 
e acessível a todos: a pintura no piso. Juntamente com estes projetos, serão discutidas as 
produções de Mayumi Watanabe de Souza Lima e Elvira de Almeida, cujos parâmetros e 
abordagens concorreram para a elaboração de um panorama em que os deslocamen-
tos do usuário puderam ser evidenciados.
A partir de entrevistas com dois escritórios de arquitetura e design, com uma educadora-
-documentarista e uma psicóloga-ativista, e da análise do brincar, por meio de observa-
ções numa via elevada, oficinas lúdico-participativas e experimentações com crianças 
de uma escola municipal, estabeleceram-se discussões sobre a forma como elas se rela-
cionam com os espaços e seus elementos para subsidiar a elaboração de algumas consi-
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derações relativas ao processo projetual do design, tomando as perspectivas dos usuários, 
suas vozes e seus anseios como elemento estruturador.
Isto sugere que se tornou urgente repensar o processo de projeto, o papel do arquiteto ou 
designer, sua responsabilidade socioambiental e econômica, as relações entre quem pro-
jeta e para quem se projeta e, talvez, incorporar, além de novos métodos projetuais, novas 
formas de interação com os entes envolvidos, tempo e espaço para experimentações. E, 
supostamente, estas estratégias poderão nos levar a outras formas de conceber espaços 
para um brincar pleno e a uma possível reinvenção do design.

Palavras-chave

design; métodos em design; processo de projeto; usuário; antropologia das infâncias 



This theoretical and practical study seeks to analyze some considerations about the de-
sign process of spaces and facilities designated to the free play of children, focusing on 
the children’s positioning and performance during the design and implementation of such 
projects, reflecting on their possible shift from users to co-authors or collaborators.

The objective is to outline design premises and considerations on spaces designated for 
free play of children, associating them to themes related to the full development of chil-
dren, according to the fields of developmental psychology and anthropology, focusing on 
the possibility of acting as collaborators in this complex process of creation of the design 
field.Perhaps from such efforts new forms of design responses to the playing process can 
emerge.

As a research framing, contemporary proposals will be analyzed, which are carried out es-
sentially through a simple, low cost, easy maintenance and accessible to all technique: pa-
vement painting. Together with these projects, the productions of Mayumi Watanabe de 
Souza Lima and Elvira de Almeida will be discussed, whose parameters and approaches 
contributed to the elaboration of an overview in which the user’s shift could be highlighted.

Based on interviews with two architecture and design offices, with an educator-documen-
tarist and a psychologist-activist, and through the analysis of playing resulting from ob-
servations on an elevated street, play-participatory workshops and experimentations with 
children from a municipal school, discussions were held on how they relate to spaces and 
their elements to support the elaboration of some considerations related to the design 
process, considering the users’ perspectives, their voices and their desires as a structuring 
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element.

This suggests that it became urgent to rethink the design process, the role of the architect 
or designer, their socio-environmental and economic responsibility, the relationships bet-
ween who designs and who it is designed for, and perhaps to incorporate, in addition to 
new design methods, new forms of interaction with the involved actors, time and space for 
experimentation. And, presumably, these strategies could lead us to other ways of desig-
ning spaces for full play and a possible reinvention of design.

Keywords

design; methods design; process project; user; childhoods’ anthropology
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FIGURA 1 - Imagem gerada por uma das 
crianças do Glicério durante o experimen-
to inicial (A). Fonte: elaborado pela autora 
(2017) com base na pesquisa.  







INTRODUÇÃO

Diante da evolução e de tudo o que está acontecendo, acreditamos que 
a comunidade de design deveria se posicionar, manifestar-se e agir: profis-
sionais, pesquisadores, teóricos, estudantes, jornalistas, editores e curado-
res – todos aqueles que estão profissionalmente envolvidos em atividades 
relacionadas ao Design. Não temos que compartilhar exatamente o mes-
mo conceito do que é democracia para defendê-la como um valor nevrál-
gico, basta reconhecer a forte convergência entre democracia e design 
em quatro circunstâncias: design da democracia - melhorar os processos 
democráticos e as instituições que estabelecem as bases sobre as quais 
a democracia é construída; design para a democracia - permitindo que 
mais pessoas participem do processo democrático, especialmente por 
meio do uso da tecnologia; design na democracia - constituir acessibilida-
de, amplitude e transparência às instituições, de forma a garantir igualda-
de e justiça; design como democracia - a prática do design participativo 
para que diversos atores possam planejar e propor um presente e um futura 
mais justo e inclusivo em diversos aspectos. 
De tal modo que no atual momento, formas “normais” de projetar não são 
mais suficientes. É essencial que a comunidade de design se posicione for-
temente contra o processo em curso de desmonte da democratização e 
que apoie iniciativas que fortaleçam a democracia e o bem-estar comum. 
oportunidades mais profundas e mais ricas de democracia e bem-estar. 
O desenvolvimento de formas e processos democráticos sempre envolveu 
o design, e deve continuar a fazê-lo. Mas hoje, precisamos ir além do que 
projetar da forma convencional.1 (MARGOLIN; MANZINI, 2017, tradução nos-
sa)

Repensar a forma de projetar, repensar as relações projetista-usuário, refletir sobre méto-
dos, técnicas e tecnologias no campo do design é urgente (MARGOLIN; MANZINI, 2017). 
Buscar por novas formas de inserir as vozes, os olhares, os desejos, as verdades das pessoas 
para quem se propõem espaços e equipamentos é, além de urgente, necessário (HERRIN-

1 “Faced by these developments, we 
believe the design community should take a 
stand, speak out, and act: practitioners, re-
searchers, theorists, students, journalists, pu-
blishers and curators – all who are professio-
nally involved in design-related activities. We 
do not have to share exactly the same idea 
of what democracy is: to defend it as a core 
value, it is enough to recognize the strong 
convergence between democracy and de-
sign in four respects: design of democracy – 
improving democratic processes and the ins-
titutions on which democracy is built; design 
for democracy – enabling more people to 
participate in the democratic process, espe-
cially through the use of technology; design 
in democracy – building access, openness 
and transparency into institutions in ways that 
assure equality and justice; design as demo-
cracy – the practice of participatory design 
so that diverse actors can shape our present 
and future worlds in fair and inclusive ways. 
But now “normal” ways of designing are not 
enough. At this time it is essential that the de-
sign community takes a strong stand against 
the on-going de-democratization process 
and supports deeper and richer opportuni-
ties for democracy and well-being. The deve-
lopment of democratic forms and processes 
has always involved design, and should con-
tinue to do so. But we need to do more, now, 
than designing as normal.”

25



GTON et al., 2007; ELSHATER, 2017). 

Segundo Bonsiepe (2011), design é sempre uma ação política, e resignar-se não é uma 
atitude possível. Cada deliberação projetual pressupõe escolhas, define mercados e com-
portamentos, estabelece restrições ou padrões, apresenta soluções e cria necessidades. 
Buscar formas de tornar o design mais democrático é por que clamam Margolin e Manzini 
em carta aberta à comunidade publicada em 2017.

Este estudo de caráter teórico-prático busca analisar algumas considerações sobre o pro-
cesso projetual do design de espaços e instalações designadas ao livre brincar infantil, re-
fletindo sobre os possíveis deslocamentos das crianças de meras usuárias ou consumidoras 
a sujeitos críticos, atuantes, partícipes ou colaboradores num sistema de criação, delibe-
ração e proposição que considere suas vozes, suas falas, seus conceitos, suas linguagens, 
enfim, suas percepções e perspectivas.

Trata-se, portanto, de uma estrutura que precisa ser integralmente repensada, cujas eta-
pas e processos possam ou devam ser transformados, de uma maneira que ainda está por 
ser elaborada e que, possível ou necessariamente, emergirá desta premência de demo-
cratização.

A partir de entrevistas com dois escritórios de arquitetura e design, com uma educadora 
documentarista e uma psicóloga ativista, e da análise do brincar, por meio de observa-
ções no Minhocão, oficinas lúdico-participativas e experimentações em ambiente não 
controlado com crianças de uma escola municipal, estabeleceram-se discussões sobre a 
forma como elas se relacionam com os espaços e seus elementos para subsidiar a elabo-
ração de algumas considerações relativas ao processo projetual do design de espaços 
e instalações constituídos para o livre brincar, preconizando atenção à perspectiva do 
usuário como elemento estruturador.

OBJETO

O objeto desta pesquisa qualitativa de caráter exploratório é refletir sobre o processo pro- 26



jetual em design e arquitetura para espaços públicos urbanos designados ao livre brincar 
infantil, enfocando o posicionamento e a atuação de usuários – crianças – durante a con-
cepção e realização de tais projetos; refletindo sobre o possível deslocamento delas, tidas 
até então como meras usuárias, a sujeitos2 ativos, coautores ou colaboradores; e investi-
gando fundamentalmente quais escolhas ou definições de espacialidade, materialidade, 
linguagem, textura e cor podem se dar a partir de suas percepções e repertórios, de modo 
que tais decisões não se assentem única e exclusivamente no repertório técnico e estético 
do arquiteto ou designer. 

A ênfase recairá em aspectos que subsidiem a discussão de estratégias colaborativas, 
iniciativas do tipo bottom-up3 e possíveis métodos de escuta e registros de forma que a 
criança e sua perspectiva sejam consideradas no processo projetual, sem menosprezar 
sua capacidade crítica e criativa, “tendo a linguagem e o jogo lúdico como parâmetros 
fundamentais” (JOBIM E SOUZA, 1996, p. 53). 

RECORTE: POR QUE A PINTURA NO PISO?

Supondo a capacidade genuína que as crianças têm de observar o mundo à sua volta 
com olhos mais sensíveis e curiosos do que os adultos e a maneira como reconhecem 
estímulos nos ambientes mais austeros e surpreendentes, aos quais respondem com seu 
“impulso lúdico”(PEREZ DE ARCE, 2017) sem racionalizar ou duvidar, como quando brincam 
no Minhocão – que consiste em uma via elevada de alto tráfego de carros na cidade de 
São Paulo que é aberta, aos finais de semana e feriados, às pessoas –, pode-se supor que 
não seja necessário criar espaços “supostamente apropriados” (BENJAMIN, 1924) para que 
o brincar se desenvolva da mais completa e libertadora forma.

Além da garantia dos direitos fundamentais às crianças, a United Nations Convention on 
the Rights of the Child (UNCRC, 2008) apontou, como uma das dez premissas para tornar as 
cidades mais amigáveis às crianças, ser essencial que elas se sintam seguras e estimuladas 
a explorar livremente a cidade, suas ruas e calçadas, seus frequentadores e suas estrutu-

2 O termo sujeito, segundo Solange 
Jobim e Souza (1996), carrega consigo um 
caráter social, histórico e cultural, e denota 
a capacidade de se colocar, de forma au-
tônoma, como autor de possíveis transforma-
ções culturais.

3 Informações, definições e delibe-
rações que se estabelecem de forma par-
ticipativa, a partir dos atores envolvidos no 
processo, contrariamente ao sistema con-
vencional no qual decisões são tomadas 
e definidas pelos gestores ou responsávels 
(top-down).

4 “Spatial fields of free action.”
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ras físicas e simbólicas, oferecendo-lhes “lugares de livre ação”4 (VOCE, 2017, , tradução 
nossa) para que construam, elas próprias, situações lúdicas para o desenvolvimento do 
brincar.

Portanto, como recorte desta pesquisa, juntamente com as produções de Mayumi Wata-
nabe Souza Lima e Elvira de Almeida, cujos parâmetros e abordagens concorreram para 
a elaboração de um panorama em que os deslocamentos dos usuários puderam ser evi-
denciados, serão analisadas propostas contemporâneas de três escritórios de arquitetura, 
paisagismo e design, que se realizaram essencialmente por meio uma técnica simples, de 
baixo custo, fácil manutenção e acessível a todos: a pintura no piso (BOA MISTURA, 2017). 
São intervenções que figuram como grandes transformações que objetivam melhorar es-
teticamente os espaços, modificando, com isso, as percepções e relações que as pessoas 
possuem com estes lugares. 

Utilizando-se desta estratégia, o Boa Mistura, um grupo espanhol multidisciplinar, credita 
à pintura a capacidade de evocar emoções nas pessoas, tornando-as partícipes do pro-
cesso e coautoras da transformação, transmitindo-lhes a mensagem de que são capazes 
de alterar seu entorno, modificando as relações que possuem com seu lugar e até mesmo 
(re)conectando-as entre si. Realizam estas intervenções potencializando os conceitos de 
comunidade, convivência e colaboração, inspirando as pessoas com palavras positivas, 
grafismos e padrões relativos àquilo que já existe no local, mas que merecem ser expostos 
para que tais valores sejam reafirmados, evitando, portanto, que sejam desvalorizados ou 
esquecidos.

INTENÇÕES E OBJETIVOS

Delinear premissas e considerações de projeto de espaços designados aos brincares in-
fantis, favorecendo a espontaneidade e liberdade nestas ações, atrelando-as a temas 
relativos ao desenvolvimento pleno das crianças, segundo os campos da Psicologia do 
Desenvolvimento e Antropologia, com enfoque na possibilidade de atuarem como co-
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laboradoras neste processo complexo de criação do campo do design. Estabelecendo, 
para tanto, uma ampla discussão que atingirá questões sobre educação, cidadania, ensi-
no da arquitetura e design, processos participativos e democratização. 

Talvez, de tais esforços, surjam novas respostas projetuais para distintos brincares. Segundo 
Herrington (2007), a partir de um elaborado estudo multidisciplinar realizado por cinco anos 
em Vancouver, no Canadá, muitas questões relativas ao projeto para espaços e equipa-
mentos designados ao brincar precisariam ser revisadas e transformadas, estabelecendo 
argumentos para discutir o que se sabe sobre como as crianças querem brincar, a forma 
como o fazem e do que precisam para tal. Entre suas argumentações, ela cita que, nos 
parques observados, os equipamentos – instalações grandes, caras e complexas – ficam, 
em média, 87% do tempo vazios5 e, nos momentos em que estão sendo utilizados, as crian-
ças dividem-se entre ficar embaixo deles ou utilizá-los para observar o espaço e o entorno. 
Apenas 3% do tempo total, elas o utilizam segundo foi proposto pelos profissionais que o 
conceberam. “De fato, as crianças parecem preferir brincar na rua quando esta opção 
lhes é oferecida.”6  (SCARLETT et al., 2004, tradução nossa).

 Possivelmente, a racionalização da infância (JOBIM E SOUZA, 1996) ao pressupor parâ-
metros relativos ao desenvolvimento psicossocial, cognitivo e motor e estabelecer guideli-
nes7 universais ou padrões antropométricos e ergonômicos, tenha ocultado questões mais 
complexas e não mensuráveis, negligenciando aspectos que não podem ser analisados 
como problemas de projeto ou questões a serem enfrentadas consultando manuais. Pos-
sivelmente, dar às crianças voz e oportunidade de participar e colaborar na proposição 
de espaços e equipamentos destinados ao livre brincar seja uma quebra de paradigma 
necessária para que se avance no campo do design.

[Sobre o propósito de expandir o conhecimento sobre os segredos 
da infância e desvendá-los-los] é aumentar a consciência dos adul-
tos no que se refere à compreensão mais profunda e sensível sobre a 
conexão e ligação de afeto que as crianças estabelecem com luga-
res construídos por elas próprias, para defender o respeito por estes 
lugares importantes para elas.8 (MOORE, 2015, p. 28, tradução nossa)

5 W. George Scarlett et al. (2004) tam-
bém apontam, em seu livro Children’s Play, 
que os equipamentos dos playgrounds tra-
dicionais na Inglaterra também ficam vazios 
durante 88% do tempo em que estão em con-
dições de uso pelas crianças, considerando 
o horário de funcionamento dos parques e 
circunstâncias climáticas apropriadas.

6 “In fact, given a choice, children 
seem to prefer playing in the street”

7 Regras, manuais, conjunto de parâ-
metros a serem seguidos.

8 “[About the purpose of expanding 
knowledge and exploiting childhood secrets] 
is to raise adult awareness towards a deeper 
understanding of children’s attachment and 
connection to their “own constructed places, 
to advocate respect for [...] these important 
places to children.” 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS E RELEVÂNCIA SOCIAL

O brincar é fundamental para o desenvolvimento das habilidades físicas, 
sociais, mentais, emocionais e criativas de todas as crianças de tal modo 
que a sociedade deve buscar todas as oportunidades para apoiá-lo, além 
de criar um ambiente que o estimule. A tomada de decisões em todos os 
níveis de governo deveria considerar o impacto de cada deliberação nas 
oportunidades para o brincar infantil.9  (WELSH GOVERNMENT, 2002, tradu-
ção nossa)

No Brasil e em inúmeros outros países, discute-se a produção de espaços destinados ao 
brincar, bem como o estabelecimento de políticas públicas para tornar as cidades amigá-
veis à presença infantil (Child Friendly Cities). A partir de um breve histórico –  tendo o mo-
vimento moderno como paradigma, pois foi a época em que os aparatos destinados ao 
brincar foram fortemente explorados (PEREZ DE ARCE, 2017) e a crítica aos funcionalistas 
elaboradas pelos situacionistas (ANDRADE, 2003) –, foi possível estabelecer uma discussão 
que colabore com a forma de pensar e propor espaços para as crianças brincarem livre-
mente, questionando o fenômeno atual de institucionalização da infância ou de condicio-
namento do brincar pela cultura econômica e social (BENJAMIN, 1994, p. 252). 

Pesquisas indicam que o livre brincar, além de bem-estar físico e estímulos ao desenvol-
vimento motor, proporciona “bem-estar atual e futuro das crianças”10 (NICHOLSON et al., 
2014, p. 137, tradução nossa). Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde de 
uma criança não se estabelece somente do ponto de vista físico e conclama pela  insti-
tuição de uma abordagem holística segundo a qual  “saúde é um estado de bem-estar 
social e mental, além de físico”11 (NICHOLSON et al., 2014, tradução nossa). 

Porém, muitos estudos recentes, de distintos campos do conhecimento, tais como Psicolo-
gia, Saúde e Educação, apontam que as oportunidades para as crianças “brincarem da 
forma como desejarem verdadeiramente”12 (NICHOLSON, 2014, p. 136, tradução nossa) 
têm diminuído consideravelmente. Estes estudos associam à redução do livre brincar a 
perda da imaginação e da criatividade e, sobretudo a capacidade de brincar de faz 

9 “Play is so critically important to all 
children in the development of their physical, 
social, mental, emotional and creative skills 
that society should seek every opportunity 
to support it and create an environment that 
fosters it. Decision-making at all levels of go-
vernment should include a consideration of 
the impact of those decisions on children’s 
opportunities to play.”

10 “The current and future well-being of 
children.”

11 “Health is as state of complete social 
and mental as well as physical well-being.”

12 “Child-inititated free play ou unstruc-
tured play.”
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de conta (NICHOLSON, 2014, p. 139). É o que se denomina institucionalização da infância 
(JOBIM E SOUZA, 1996; SILVA, 2016), ou seja, as crianças permanecem gradativamente 
mais tempo em escolas e espaços educacionais, sob a tutela, vigilância e monitoramento 
permanentes de cuidadores – profissionais ou não –, locais onde as atividades são direcio-
nadas ou estruturadas, nos quais o tempo é controlado e as dinâmicas têm objetivos cla-
ros, com início e fim determinados. Atribuem-se a este fenômeno prejuízos extremos ou o 
cerceamento da liberdade e autonomia com que as crianças percebem e se apropriam 
dos espaços, porque são regidas constantemente pelos adultos. 

Afinal, o livre brincar é compreendido como uma forma de se relacionar com o mundo 
externo, apropriar-se dele, manipulá-lo de acordo com experiências e vivências anterio-
res (WINNICOTT, 2005; PEREZ DE ARCE, 2017). Apesar disso, relata-se existir uma lacuna na 
literatura em relação àquilo que as crianças entendem por brincar. Elas possuem uma 
definição bastante diversa sobre o tema em comparação aos adultos – pais, educadores, 
cuidadores e teóricos (GLENN et al., 2013, p. 2). Há uma tendência em trazer valor pro-
dutivo à atividade do brincar, segundo uma perspectiva neoliberal dos adultos (JOBIM E 
SOUZA, 1996), ou como ferramenta de aprendizado, segundo os educadores, sem que se 
dê o devido valor àquilo que as crianças denominam brincar, como fim em si. 

CONCEITOS E TERMOS BÁSICOS

Apresentam-se, a seguir, alguns conceitos para que o estudo possa ser melhor apreendido 
e interpretado. Algumas definições são muito importantes porque denunciam recortes e 
embasamentos teóricos para tornar pesquisável o tema e, possível o aprofundamento em 
questões relevantes.

SITUAÇÕES LÚDICAS

A Situacionista Internacional, um grupo de artistas, pensadores e ativistas da década de 
1950 contrários ao movimento moderno, clamava, assim como este estudo, pelo “exercí-
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cio de novos modos de fruição dos espaços urbanos” (JACQUES, 2003, p. 11) e por novos 
meios de se apropriar da cidade, “conformando o território através da participação ativa 
de seus habitantes” (Ibid.). 

As crianças, ao responderem aos estímulos do espaço - que inexistem aos olhos dos adultos, 
segundo Benjamin (1994) - fazem-no espontaneamente, de forma inata, com movimentos, 
gestos, criações, sonhos, símbolos, estórias fantásticas e aventuras inéditas. Agindo dessa 
forma, portanto, fazem como os chamados situacionistas. Elas genuinamente “derivam”, 
“dissolvem as fronteiras” do espaço, a qualquer momento e à sua maneira. Elas poderiam, 
portanto, ser consideradas situacionistas à medida em que exercitam o que o movimento 
pressupunha, conforme Paola Berenstein Jacques (2003): psicogeografia por meio de deri-
vas – investigações relativas à experiência do tecido urbano – como forma de construção 
de situações, da cidade e de si próprio. O aspecto lúdico do espaço urbano, percebido 
ou experimentado, tal como a deriva13 reconhece, é apontado pelos situacionistas como 
uma forma de se apropriar da cidade, subvertendo-a14. Desse modo, o público tem seu 
papel transformado de ente passivo ou figurante ao de atores sociais ou “vivenciadores”15.

Outro aspecto relevante que potencializa o uso do termo “situação” a partir deste mo-
vimento é que, tal como seus idealizadores – ativistas ou praticantes –, pressupõe-se um 
posicionamento contrário ao “monopólio urbano dos urbanistas e planejadores em geral, 
e a favor de uma construção realmente coletiva das cidades” (JACQUES, 2003, p. 19). 
Além disso, esta dissertação ainda acrescenta que tal fenômeno possa ou deva se dar 
com a participação de crianças, ou a partir delas, num processo democrático ainda a 
ser elaborado pelos profissionais que pensam e propõem intervenções urbanas. Sob este 
aspecto, a iniciativa do Unicef que estabelece diretrizes e oferece métodos e ferramentas 
para tornar as cidades amigáveis às crianças (Child Friendly Cities Initiative) conclama que 
elas sejam ouvidas, integradas à comunidade por meio de processos participativos e tidas 
como sujeitos capazes de transformar sua realidade.

O termo “situação” é pertinente porque traz consigo, além do movimento ao qual nomeia, 

13 Entendido como movimento “não 
regulável, não mensurável nem objetivável” 
por Jobim e Souza (1996), a fim de elucidar 
o conceito de lúdico como linguagem da 
criança a partir de Perroti (1986). A autora 
denuncia que, desta forma, a criança trans-
gride e dissolve barreiras e objetividades do 
mundo real, subjetivando-o.

14 Segundo Soraia Chung Saura (2013), 
o brincar espontâneo carrega de forma ine-
rente o conceito de subversão, ação que o 
corpo experimenta livre e intuitivamente. 

15 Termo descrito no Relatório sobre a 
construção de situações publicado em ju-
nho de 1958, na Internacional Situacionista 
(IS) n. 1. 
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a partir da conotação física, uma visão mais rica do todo e de tudo o que o compõe, pois 
se trata do “arranjo das diversas partes de um corpo em relação umas com as outras” 
(SITUAÇÃO, 2015). Também é utilizado em relação à “disposição ou localização de um 
corpo no espaço em relação a um ou vários pontos de referência fora dele” (Ibid.) ou re-
fere-se à condição de tempo uma vez que pode ser compreendida como “combinação 
ou concorrência de acontecimentos ou circunstâncias em dado momento” (Ibid.). Neste 
sentido, também pode se referir às “circunstâncias oportunas para a realização de algo”, 
como “condição, ensejo ou oportunidade” (Ibid.), ou ainda como um recorte do tempo 
ou um momento da vida construído de forma concreta ou não, coletivamente, de uma 
ambiência e de um jogo de acontecimentos, conforme definição elaborada e publicada 
em junho de 1958 pelos situacionistas na Internacional Situacionista (IS) n. 1.

Todos estes possíveis empregos do termo confirmam a viabilidade de considerá-lo ade-
quado e coerente com o brincar que se constrói pelas crianças, a partir de seus gestos, físi-
ca ou simbolicamente, temporária ou precariamente sob a perspectiva dos adultos, e que 
se realizam independentemente da oferta de brinquedos, equipamentos e instalações. 

BRINCARES

A partir dos pressupostos de que a criança é autônoma, criativa, sujeito social e cultural 
(SAURA, 2013) – sem a pretensão de investigá-los ou comprová-los nesta pesquisa –, discu-
te-se o brincar libertador, uma espécie de brincar “menos aparatoso e mais simples”(SIL-
VA, 2016), unstructured play ou child-led play, ou ainda, segundo Rodrigo Perez de Arce 
Antoncic (2016), como uma atividade sem intuito de produzir algo nem gerar resultados 
(CAILLOIS, 1986) e que se realiza no domínio da imaginação, “longe do utilitarismo” (KLISYS, 
2010), que “não pretende coisa alguma” (Ibid.). Segundo Roger Caillois em Los Juegos y los 
hombres (1986), o brincar que se realiza como um impulso primitivo, inato e desenfreado, 
definido como “brincar espontâneo” por PEREZ DE ARCE, (2017, tradução nossa) ou que 
pode ser percebido como um movimento que requer sensibilidade, intuição e emoção, 
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que se coloca ao dissabor da transgressão, da liberdade, com seriedade e entrega, e de 
certa forma, num sentido oposto à racionalidade restritiva (SAURA, 2013) representada 
pelo termo grego Paidia16. 

É primordial, portanto, desconsiderar que exista um único brincar livre e uma criança uni-
versal, conforme os pressupostos do início do século XX, em que foram oferecidos equipa-
mentos racionalmente elaborados, considerando que todas as crianças buscam as mes-
mas coisas, e interessam-se pelas mesmas cores ou formas da mesma maneira. Brincar 
também é uma construção cultural, é uma linguagem, e mais, é uma linguagem genuína, 
construída de dentro para fora, que faz transparecer quem é e o que busca aquela crian-
ça (FRIEDMANN, 2011). Como tal, precisa ser compreendida a fundo, com respeito, cuida-
do e responsabilidade às suas particularidades, perspectivas e idiossincrasias. E, portanto, 
quando possível e pertinente, a referência ao termo se dará no plural: brincares.

BRINCARES NO ESPAÇO URBANO

Considerando a importância da presença infantil no meio urbano, é importante discutir 
que a cidade, segundo Silva (2016), apesar de amplamente controlada e fragmentada, 
ainda oferece muitas alternativas para a prática do brincar autônomo (SAURA, 2013), além 
dos espaços e instalações propostos especificamente para tal fim.

Abeer Elshater (2017), pesquisadora do Departamento de Planejamento e Design Urbano 
na Ain Shams University do Cairo, no Egito, defende a ideia de que todo espaço público 
deveria ser pensado, planejado ou concebido considerando as crianças durante o pro-
cesso projetual. Ela aponta a responsabilidade dos designers em proporcionar condições 
favoráveis para que as crianças se apropriem do espaço urbano por meio de suas esco-
lhas e definições, tornando-o amigável às suas ações.

Por fim, tornar as cidades disponíveis para o brincar pode figurar como elemento cata-
lisador no meio urbano para aproximar pessoas, aumentar a percepção de segurança, 

16 Em oposição ao termo romano Lu-
dus, relativo ao jogar, brincar com regras, se-
gundo alguma regulação, análoga ao pro-
cesso civilizatório e domesticador, segundo 
Roger Caillois. Em inglês, esta mesma polari-
dade poderia ser descrita com play e game. 
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suscitar sentimento de pertencimento, identidade e cidadania. Apesar disso, cidades que 
preconizam a presença de crianças nas ruas, historicamente foram e ainda são exceções, 
apesar de agências mundiais, como Unicef e Habitat Agenda, da Convenção sobre os 
Direitos da Criança e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elencarem princípios 
para intervenções urbanas, tais como: proteção das crianças, atendimento às suas neces-
sidades básicas envolvendo o espaço físico e o meio em que vivem e como elas podem 
ser atuantes em relação às medidas que afetam suas vidas por meio da instauração de 
processos participativos. 

As crianças deveriam poder brincar livremente em seus bairros e ruas. Elas  
têm o mesmo direito de usar e aproveitar o espaço público que os demais 
cidadãos. Ruas, áreas verdes, parques e centros urbanos deveriam ser ade-
quados e seguros a crianças e jovens, além de oferecer-lhes lugares onde 
possam brincar livremente, explorar a natureza e seus espaços e relacionar-
-se com seus amigos.17 (PLAY ENGLAND, 2007, tradução nossa) 

Também será discutida a relevância social que tal fenômeno compreende, no que tange 
questões relativas a identidade e pertencimento a partir das possibilidades de apropria-
ção do espaço urbano por meio dos brincares e todas as relações que se estabelecem, 
portanto, com o meio físico, social e cultural, como uma forma de eliminação de barreiras 
e construção física e simbólica de uma cidade mais humana (VAN EYCK apud AHMED, 
2013).

PROCESSO DE PROJETO

A partir de um breve histórico sobre o ato projetual enfocando o posicionamento e a pers-
pectiva do usuário no processo de tomada de decisões e soluções, busca-se refletir sobre 
possíveis deslocamentos ou variados graus de participação, colaboração ou coautoria. 
Tal panorama inicia-se nos anos 1950, como um processo lógico, sistemático e racional, 
fortemente influenciado pelo positivismo (ROWE, 1987) com a proposição de modelos seg-
mentados em etapas claras e bem definidas para a solução de problemas em que o 

17 “Children should be able to play 
freely in their local areas. Children have 
the same right to use and enjoy public 
space as others. Local streets, estates, 
green spaces, parks and town centres 
should be accessible for children and 
young people to move around in safety 
and offer places where they can play 
freely, experience nature, explore their 
environment and be with their friends.” 
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usuário ou consumidor era tido como um ente universal, a quem se destinava uma solução 
pragmática, senão estritamente funcional. Na década de 1970, com a crescente com-
plexidade da sociedade, tais métodos, lineares e reducionistas, não davam mais conta 
de responder aos problemas que emergiam e o usuário ganhou destaque no processo 
projetual – Design Centrado no Usuário –, mas ainda subjugado a este, e frequentemente 
incorporado apenas “nas pontas” do sistema. Frequentemente, os usuários surgiam nas 
etapas de pesquisa ou ideação e de experimentação (se houvesse), e depois da entrega 
ou finalização. 

Atualmente, são discutidas inúmeras formas de trazer o usuário como colaborador, coau-
tor – um sujeito ativo – ao cerne do processo, diluindo e pulverizando sua atuação ou 
concentrando-a em algumas etapas, transformando e alterando a estrutura de desen-
volvimento de projeto, incorporando novas estratégias, diferentes estágios de ideação e 
investigação. Será, sob esta perspectiva – a da criança – que a atual pesquisa se estabe-
lecerá. 

EXPERIMENTAÇÕES

As experimentações desta pesquisa foram concebidas como um diálogo a ser estabele-
cido entre o pesquisador e as crianças, a fim de ouvir suas inúmeras vozes que se revelam, 
sobretudo, a partir de suas falas, mas também se materializam por meio de gestos, expres-
sões faciais, movimentos e ações, apoiando-se fundamentalmente na Antropologia das 
Infâncias (FRIEDMANN, 2011). Segundo Jane Jacobs, figurarão como ocasiões para ob-
servar “mais de perto, com o mínimo de expectativa possível” (JACOBS, 2011) e perceber 
seus repertórios formais e visuais, suas vivências e suas experiências relacionadas à cidade 
e ao espaço público. A partir disso, busca-se fomentar oportunidades de aprendizado so-
bre o que almejam, como elas exploram espaços e deles se apropriam (ALMEIDA, 1997). 

Considerando que o usuário tem o poder de transformar seu entorno, que o espaço ad-
quire, a partir dele, um caráter singular, transitório e mutante (ALMEIDA, 1997) e que as 36



crianças buscam, de forma inata, relacionar-se com seu meio por intermédio do brincar 
(WINNICOTT, 2005), torna-se essencial criar oportunidades para explorar tais situações lúdi-
cas e obter dados relevantes para o estudo em desenvolvimento.

Essas interações também são convenientes para trazer luz à divergência entre o que se en-
tende por brincar entre crianças e entre seus pais ou responsáveis (ELSHATER, 2017), dessa 
forma se opondo à postura adultocêntrica (SAURA, 2013) e priorizando um entendimento 
mais sensível, subjetivado, do mundo autônomo e autorregulado de “autoria das crian-
ças” (SAURA, 2013; KLISYS, 2010) e que, em parte, foge às prescrições e determinações do 
mundo adulto (RASMUSSEN, 2004). 

QUESTÃO CENTRAL

Que considerações ou premissas projetuais relativos ao processo de criação de espaços 
destinados ao livre brincar infantil em áreas públicas, considerando sua importância para 
o desenvolvimento psicossocial, físico, cognitivo e motor de crianças, sua relevância social 
e a fundamental oportunidade de apropriação urbana que o fenômeno compreende, 
podem ser reveladas por meio de um estudo qualitativo de caráter exploratório, enfo-
cando o papel de usuários-crianças transformados em colaboradores ou estruturadores 
durante as escolhas e deliberações concernentes à atividade prática do design a partir 
de observação não participante, oficinas lúdico-criativas e experimentações com alunos 
de uma escola municipal da cidade de São Paulo e análise de intervenções urbanas que 
se constroem essencialmente por meio da pintura no piso?

INDAGAÇÕES EXPLORATÓRIAS

Como incorporar ao processo de projeto estratégias de escuta de crianças, de modo que 
suas falas, seus gestos e movimentos genuínos possam se transformar em dados relevantes 
para a proposta?

Como projetar para os brincares, no sentido amplo da palavra, considerando subjetiva e 37



sensivelmente as perspectivas das crianças, sem apoiar-se estritamente no repertório for-
mal e visual do arquiteto ou designer que o concebe?

Que aspectos podem ser considerados no ato projetual como tentativa de responder mais 
adequadamente e com maior liberdade às suas vontades, desejos, necessidades, buscas 
e potencialidades?

Que possibilidades se apresentam aos projetos designados ao livre brincar desenvolvidos a 
partir das crianças, com sua colaboração ou coautoria?

MÉTODOS

Para esta modalidade de teoria fundamentada em dados, com o objetivo de que pos-
síveis padrões emerjam e contribuam para a elaboração de considerações acerca da 
prática do design, o método fenomenológico para a coleta de dados foi realizado ex-
plorando distintas técnicas articuladas, tais como observações não participantes, oficinas 
lúdico-participativas, brincadeiras, dinâmicas e experimentos com crianças. Tais dados 
visam mostrar, sem pretensão determinista ou de causalidade, como é importante e enri-
quecedor abrir-se para o campo prático, para o fenômeno in loco, aliando o que se regis-
tra empiricamente à teoria fundamentada em ampla e profunda bibliografia e referencial 
teórico dos campos do Design, da Antropologia e Psicologia. Também foram exploradas 
entrevistas com dois escritórios de design e arquitetura e uma educadora documentarista. 

O ESTUDO 

O trabalho de natureza prática-projetual-experimental é resultado da junção de análises 
em campo e do arcabouço teórico construído a partir de autores de distintas áreas do 
conhecimento por onde o estudo fluiu e nos quais se apoiou conceitualmente:

1. os brincares a partir de Huizinga, Caillois e Winnicott, o desenvolvimento infantil, se-
gundo Piaget e Jobim e Souza, métodos sensíveis de escuta advindos da Antropo-
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logia, conforme Friedmann e Nayanna Bretas, técnicas de registro por Renata Mei-
relles, sensibilidade e capacidade criativa de crianças segundo Walter Benjamin; 

2. os brincares na cidade como forma de apropriação e construção de identidade 
segundo Aldo van Eyck e Jane Jacobs e a presença infantil no meio urbano em 
distintos países e momentos da história a partir da década de 1950;

3. o design para os brincares na cidade e as possíveis formas de trazer a perspecti-
va da criança ao desenvolvimento de projetos com os processos participativos de 
Mayumi Souza Lima, Elvira de Almeida e o parque experimental em Londres de Lynn 
Kinnear; a urgência de se repensar a forma como se projeta, democratizando-a 
com as transformações pelas quais passam os métodos de projeto em design a 
partir de Margolin e Manzini.

A dissertação foi tripartida e estruturada segundo os temas relativos ao brincar, desenvol-
vidos e esgotados um a um em sua respectiva seção. Inicia-se, no segundo capítulo, com 
o fenômeno do brincar e sua importância para o desenvolvimento das crianças para, 
no capítulo seguinte, prosseguir no sentido de contextualizá-lo espacialmente, situando-o 
no espaço público urbano, avaliando-o como ação e possibilidade de apropriação. No 
quarto capítulo, o fenômeno volta a ser discutido, porém, sob a perspectiva do design 
e com enfoque no processo projetual. Ao fim, e de forma ampla, é possível estabelecer 
análises mais complexas e robustas a partir desta trajetória conceitual, construída ao longo 
de três capítulos.

Inicia-se cada seção relativa a um dos temas com um referencial teórico que permite 
aportar a discussão e instituir as bases para a definição dos métodos adequados de coleta 
de dados, sistematização de seus resultados e análise aprofundada do que emergiu. 

No capítulo dois, referente aos brincares, são apresentados e desenvolvidos os principais 
conceitos relativos ao fenômeno e algumas considerações sobre as formas como as crian-
ças, cultural e socialmente afetadas, interferem no meio, e como este interfere nas suas 
relações com o mundo. Uma entrevista e observações no parque da escola municipal 39



reforçam alguns conceitos teóricos dos brincares como expressão, linguagem e cultura. 

A partir disso, diminuindo o zoom, alarga-se o olhar para estes brincares situados no meio 
urbano como forma de apropriação, de construção da sociabilidade e da identidade e, 
por consequência, da cidadania, buscando traçar um breve histórico a partir do movi-
mento modernista, com Aldo van Eyck e Jane Jacobs. Uma entrevista e as observações 
numa via elevada de alto tráfego da cidade de São Paulo engrossam a discussão acerca 
da presença infantil nas cidades.

Afastando-se ainda mais, abarca-se aquele que projeta, propõe e desenha a cidade, 
seus espaços e as relações e vidas que se estabelecerão nela. Contemplando exempla-
res da arquitetura contemporânea cujas obras tenham se realizado fundamentalmente 
por meio de pintura no piso e com uma discussão embasada nas produções de Mayumi 
Watanabe Souza Lima e Elvira de Almeida, tornou-se possível apreciar processos projetuais 
enfocando as interações entre quem projeta e para quem se projeta (designer-usuário). 
Oficinas lúdico-participativas e experimentações com crianças de uma escola municipal 
permitiram a reflexão sobre possibilidades dessa integração, com métodos ou técnicas 
para a inclusão das perspectivas das crianças no complexo sistema de criação e decisão 
concernentes à prática em design.

Esta estratégia tornou-se fundamental visto que cada nível do mesmo tema – os brincares, 
os brincares na cidade e o design para os brincares na cidade – exigiu um método ou um 
conjunto deles para que se obtivessem os dados pertinentes à elaboração da discussão 
no quinto capítulo, de forma transversal e conceitualmente instrumentalizada.

Ao fim, na seção relativa às considerações finais, foi possível estabelecer correlações en-
tre o estudo e o campo e entre o mundo da pesquisa e o ensino em design e arquitetura, 
despertando questões que extrapolam o objeto pesquisado e indicam a necessidade de 
criação de novos caminhos. Porém, tais considerações também fizeram emergir lacunas 
que não foram preenchidas nesta longa e sensível jornada ao mundo infante.
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LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES 

Trata-se de um estudo relativo à criança, seu desenvolvimento e capacidade perceptiva, 
desenvolvido no campo do Design, sem o aprofundamento teórico pertinente às áreas da 
Psicologia e Psiquiatria, Sociologia e Antropologia.

A partir destas premissas, há o profundo interesse em desvendar, se possível, alguns aspec-
tos a serem considerados no ato projetual em relação ao estímulo de atividades de coo-
peração e interação, autonomia e criatividade das crianças. A pesquisa figura como uma 
tentativa de responder mais adequadamente e com maior liberdade às suas vontades, 
desejos, necessidades e potencialidades. 

Em certa medida, busca-se, dentro da atividade prática do Design, o possível desloca-
mento das crianças do papel de meras usuárias ou consumidoras para que sejam reco-
nhecidas como atores sociais, produtoras de cultura, definidoras e participativas.

O desenvolvimento da pesquisa, um estudo qualitativo de modalidade fenomenológica, 
deu-se por meio de avanços e retrocessos, com a incorporação de novos fundamentos 
teóricos e achados que emergiram em campo. Devido ao seu caráter experimental, mé-
todos e estratégias foram sendo desenvolvidos de acordo com o incremento do arcabou-
ço teórico e o processo exploratório foi, portanto, transformando-se a partir das conexões 
que se estabeleciam entre o campo da Antropologia, do Design e do Urbanismo. 

Estar aberto àquilo que emergia transformou e enriqueceu o processo, porém, criou lacu-
nas e outras possibilidades de articulação e interpretação dos dados coletados que pode-
riam ter sido melhor sistematizados. Tais ruídos podem se transformar em futuros desdobra-
mentos desta ou de outras pesquisas. Ao final, inúmeras possibilidades de desenvolvimento 
deste trabalho se apresentam por meio do aprofundamento do referencial teórico, por 
meio da aplicação de outros métodos de coleta de dados, da utilização de novos expe-
rimentos, da exploração de oportunidades de cocriação em design envolvendo crianças 
ou de estudos de caso mais aprofundados.
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FIGURA 2 - Imagem gerada por uma das 
crianças do Glicério durante o segundo ex-
perimento (B). Fonte: elaborado pela autora 
(2017) com base na pesquisa.  







OS BRINCARES

1 SOBRE OS BRINCARES

Uma das práticas mais familiares de nossa vida moderna é a maneira como 
enchemos nossos filhos com brinquedos. Uma casa moderna, onde há vá-
rias crianças, é um perfeito caos de brinquedos, desde livros ilustrados de 
todos os assuntos até bonecas de diferentes formas e tamanhos em todos 
os estágios de decomposição, e todos os tipos de brinquedos mecânicos. 
E ainda assim eles vêm, novas e engenhosas artimanhas para chamar a 
atenção de quatro filhos exauridos, e fazê-los esquecer por um momento, 
o tédio da vida. É o crime da nossa época; é um pecado contra nossas 
crianças; isto corrompe sua simplicidade; estimula sua destrutividade; isto 
sacia e cega sua curiosidade, além de apressar o tempo de seu descon-
tentamento geral com a vida. Tentamos, desde o início, destruir seu interes-
se pelas coisas simples e saudáveis da vida em razão da quantidade de 
artefatos estranhos e imbecis que despejamos sobre elas. Gostaríamos que 
elas acreditassem que o mundo fosse uma grande loja de brinquedos feita 
simplesmente para sua diversão. Criamos um falso sabor, uma ânsia de in-
cessante novidade, tudo novo a cada dia, a cada hora. A última surpresa 
apenas aguça o apetite por algo maior e melhor, e lá se vão bonecas loi-
ras, morenas, japonesas ou negras, levando as crianças ao com cansaço 
[...] e à inquietação. É como alimentar uma criança com apenas temperos 
e doces. O interesse pelo simples é aniquilado. Nós lhes damos leite para 
beber e pão para comer. Por que não oferecer poucas e simples coisas 
para que se divirtam? Por que esta sofisticação? Por que promover um de-
sejo por novidades e variedade que a vida não poderá satisfazer? Mais e 
mais eles chorarão pela lua ou pelas estrelas. O que vamos fazer então?
[...] uma pena que todo o exército de inventores e fabricantes de brinque-
dos não possam ser banidos da terra.
Sortuda é a criança que tem apenas alguns brinquedos, e aqueles feitos 
em casa. Vamos ter coisas que ajudem a educar seus sentidos e prepará-
-las para a vida. Deixe o menino ter seus blocos e sua bola e seu carrinho, 

18 “One of the most familiar practices of 
our modern life is the way we load our children 
up with toys. A modern house where there 
are several children is a perfect chaos of toys, 
from picture-books of every description to all 
types and sizes of dolls in all stages of decom-
position, and all manner of mechanical devi-
ces. And still they come, new and ingenious 
contrivances to catch and hold the jaded 
attention of four offspring, and make them 
forget for a moment the tedium of life. It is the 
crime of the age; it is a sin against our chil-
dren; it corrupts their simplicity; it stimulates 
their destructiveness; it sates and blunts their 
curiosity, and hastens the time of their gene-
ral discontent with life. We try at the outset to 
destroy their interest in the plain and whole-
some things of life by the multitude of strange 
and startling devices we shower upon them. 
We would have them believe that the world is 
one great toyshop made simply for their amu-
sement. We create a false taste, a craving for 
ceaseless novelty, everything new every day, 
every hour. The last surprise only sharpens 
their appetite for a greater, till they go from 
blond dolls to brunette dolls, or to Japanese 
or negro dolls, and from jumping-jack to jum-
ping-jack, with [...] weariness and disquiet. It is 
like feeding a child with only con
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e deixe a garota ter sua boneca de pano feita em casa.
Acredito que eu não tenha comprado nenhum brinquedo quando crian-
ça. Eu tive uma bola quando eu tive idade suficiente para ir para à escola, 
mas eu mesmo a fiz sozinho. Fiz muitas bolas com as meias velhas e as cobri 
com couro. Eu tinha papagaios, mas eu mesmo os fiz. Um menino aprende 
muitas coisas fazendo uma pipa. Eu tinha trenós, carroças, pernas de pau, 
cordas, dardos, blocos, quebra-cabeças etc., mas eu mesmo fiz todos eles. 
Eu fiz a maioria dos meus gizes de lousa, cortando pedaços de gesso-os 
que usamos para ficar a uma distância de uma milha e meia da escola. 
Eu ganhei meus brinquedos, e eles nunca me agradaram. Cada um deles 
significou alguma coisa.
Nada é tão salutar para as crianças quanto mantê-las vivendo com pou-
co e perto de coisas simples. Deixe-os encontrar alegria e entretenimento, 
como certamente o farão se você lhes der uma chance, no simples e no 
disponível. Não procure excitá-las e intoxicá-las com o estranho, o bizarro, 
o extraordinário. Deixe-as em paz. Se o anseio por novidades é estimulado, 
há o perigo de que elas achem a vida chata e banal, e desvalorizem-
-na. Vamos parar de corromper nossas crianças inocentes.”18 (BURROUGHS, 
1908, tradução nossa)

A partir do texto “Corrupting the Innocents”, escrito em 1908 por John Burroughs e publi-
cado num jornal adventista inglês intitulado The Present Truth, depreende-se que àquela 
época já se sabia que oferecer às crianças muitos brinquedos poderia ser muito prejudicial 
ao seu desenvolvimento e que o brincar poderia ocorrer de forma mais simples e autôno-
ma, sem a necessidade de tantos estímulos externos com brinquedos e instalações lúdicas. 
Pelo contrário, segundo o autor, tais artefatos poderiam, além de “intoxicar” as crianças, 
restringir sua atividade imaginativa e criativa, além de desestimular descobertas. Embora 
passados mais de cem anos da publicação deste texto, tal discussão ainda reverbera nos 
dias atuais, nos mais distintos campos do conhecimento, como Pedagogia e Educação, 
Design e Arquitetura, Psicologia e Psiquiatria, Sociologia e Antropologia, entre outros. Neste 
estudo, uma pesquisa qualitativa em Design - campo que se desenvolve no encontro, nas 
bordas e nas interrelações de distintos saberes, segundo BONSIEPE (2012) -, será abordada 
tal questão, sob a ótica de quem propõe espaços designados ao livre brincar infantil e a 
forma como podem ser concebidos.

diments and sweetmeats. A sane and joyous 
interest in simple things is killed. We give them 
milk to drink and bread to eat. Why not pro-
vide as few and as common things for their 
amusement? Why sophisticate them? Why 
foster a craving for novelty and variety that 
life cannot satisfy? By and by they will cry for 
the moon or the stars. What are we going to 
do then? [...] a pity the whole army of toy in-
ventors and toy makers cannot be banished 
from the land. Lucky is the child that has but 
few toys, and those home-made. Let us have 
such things as will help to educate its senses 
and prepare it for life. Let the boy have his 
blocks and his ball and his cart, and let the 
girl have her home-made rag doll. I doubt if 
I had one bought toy when a child. I had a 
ball when I got old enough to go to school, 
but I made it myself. I made many balls out of 
the yarn of old stockings, and covered them 
with leather. I had kites, but I made them my-
self. A boy learns many things making a kite. I 
had sleds, carts, stilts, strings, pin-boxes, dar-
ts, cross-bows, tops, puzzle-blocks, etc., but 
I made them all myself. I made most of my 
own slate-pencils by cutting them out of soft 
pieces of slate that we used to get one and a 
half miles from school. I earned my playthin-
gs, and they never surfeited me. They each 
meant something. Nothing is so salutary with 
children as to keep them living on a low key 
and close to common things. Let them find 
joy and entertainment, as they surely will if 
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1. 1 LIVRE BRINCAR: CONCEITOS E DEFINIÇÕES SEGUNDO A LITERATURA 

Para que tal discussão se estabeleça, é necessário, primordialmente, compreender o que 
se define por livre brincar e qual recorte será estabelecido para permitir o devido aprofun-
damento que o rigor acadêmico pressupõe. 

A partir dos pressupostos de que a criança é autônoma, criativa, sujeito social e cultural 
(SAURA, 2013) – sem a pretensão de investigá-los ou comprová-los nesta pesquisa –, dis-
cute-se o brincar libertador, espontâneo, “menos aparatoso e mais simples” (SILVA, 2016). 
Ou ainda o brincar, segundo Rodrigo Perez de Arce Antoncic (2017), como uma atividade 
sem intuito de produzir algo nem gerar resultados e que se realiza no domínio da imagina-
ção (HUIZINGA, 2014, KLISYS, 2010).

A brincadeira está longe do utilitarismo, não pretende coisa alguma. Dá 
cambalhotas para a realidade, desconcerta a seriedade e acorda para 
os sonhos e desenhos d’alma. É ingrediente primordial da criação, da arte 
e da ciência, justamente porque é espaço de incerteza, mãe das possibili-
dades. (KLISYS, 2010, p. 165)

Segundo Huizinga (2014), alguns parâmetros devem ser observados para que possa se 
definir como brincar algum movimento, interação ou ação como uma atividade que se 
desenvolve sem fim claro e definido, por livre e espontânea vontade, com a preocupação 
primeira de obter prazer, com absoluta seriedade e comprometimento, mas com a clara 
percepção de que se estabelece em outro campo material ou imaginário, deliberada e 
espontaneamente delimitado, num domínio específico, próprio, construído pelas crianças 
e pelo qual elas transitam habilmente.

Não se desenvolve [o brincar] com um objetivo, um propósito estabelecido. 
Não tem a ver com adicionar coisas ao mundo. Serve para nos transpor 
para um mundo diferente durante um determinado período de tempo em 
que nos comportamos, pensamos e fazemos coisas distintas daquelas que 
desempenhamos normalmente.19 (PEREZ DE ARCE, 2017, tradução nossa)

Segundo Roger Caillois em Os Jogos e os Homem (1986), o brincar como um impulso pri-

you give them a chance, in the simple and 
near at hand. Do not seek to excite and into-
xicate them with the strange, the bizarre, the 
extraordinary. Let them alone. If their craving 
for novelty is stimulated, there is danger that 
they will find life flat, stale, and unprofitable. 
Let us stop this wicked corrupting of the inno-
cents.

19 “It is not to do [to play] with func-
tional purpose. It is not to do with adding 
things onto world. It is to transport our-
selves into a different world of a certain 
period of time where we behave, we 
think and we do things that we otherwise 
wouldn’t do.” 
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mitivo, inato e desenfreado, definido como “spontaneous play” (PEREZ DE ARCE, 2017), 
possivelmente percebido como um movimento que requer sensibilidade, intuição e emo-
ção, uma ação que se coloca ao dissabor da transgressão e da liberdade, porém com 
seriedade e entrega. Dentre as inúmeras formas do brincar, serão discutidas aquelas que 
se aproximam do conceito estabelecido por Caillois como Paidia, no sentido contrário ao 
de Ludus, em que regras e objetivos estejam mais rigidamente estabelecidos20.

O brincar tratado neste estudo é aquele situado, graficamente, no extremo oposto21 à 
racionalização e objetividade, é o brincar não dirigido nem regulado, sem tempo contro-
lado, nem vigilância severa ou monitoramento rígido de adultos. Uma atividade que se 
desenvolve em outra instância, de dentro para fora (FRIEDMANN, 2011; MEIRELLES, 2017), 
no encontro da criança com o mundo, sem esmorecer às regras que se impõem no âm-
bito do real.

O brincar é um complexo fenômeno que se estabelece como uma respos-
ta às necessidades de cada indivíduo. Alguns teóricos defendem a neces-
sidade do brincar por se tratar de um comportamento de livre escolha e 
motivação intrínseca pessoal.22 (HUGHES, 1984) 

Além disso, serão observadas e analisadas aquelas mais fortemente atreladas aos elemen-
tos do espaço, ações que se estabelecem de alguma forma, a partir do espaço e seus 
objetos, artefatos, animais, plantas ou pessoas. Um brincar como forma de se expressar, de 
interagir com o mundo, de observá-lo e transformá-lo. Atividade que se realiza sem um fim 
específico, predeterminado e que se abre às experimentações, experiências, experiências 
e vivências. 

Neste sentido, será enfocado o brincar como uma ação que permite, à criança, desen-
volver-se de forma plena, estimulando-a à interação, cooperação, empatia, autonomia, 

FIGURA 1 - Gráfico elaborado pelo autor, a 
partir de Perez de Arce (2017).
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20 No que se refere ao brincar, é neces-
sário evidenciar que as regras são fielmente 
obedecidas formal ou informalmente até 
que as crianças decidam quebrá-las, rejei-
tá-las ou simplesmente modificá-las. No en-
tanto, a seriedade com que se fazem estas 
transições no brincar infantil exige que sejam 
apontadas desta forma.

21 Evidentemente não é possível esta-
belecer uma relação de oposição objetivo-
-subjetivo ou racional-intuitivo porque não 
se trata de um sistema binário de valores. Há 
muitas camadas e nuances a serem avalia-
das em relação aos brincares. Mas, desta 
forma, é possível posicionar razoavelmente, 
dentro do gráfico elaborado a partir de Pe-
rez de Arce (2017), o enfoque utilizado para 
que o estudo seja viabilizado.

22 “Play is a complex phenomenon that 
is responsive to each individual’s needs. Some 
theorists have the need of play as behaviour 
that is freely chosen, personally directed and 
intrinsically motivated.”
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sensibilidade, criatividade e experimentação, como um ato de expansão do mundo ra-
cionalizado e objetivado dos adultos (JOBIM E SOUZA, 2004). A partir de Walter Benjamin, 
Jobim e Souza, estabelece:

[...] a necessidade que a criança tem de brincar com a realidade e cons-
truir um universo particular, dando outra significação ao cotidiano, incor-
porando às suas vivências uma mística que enfatiza sua sensibilidade pelo 
mundo material. (JOBIM E SOUZA, 1996, p. 49)

Segundo Solange Jobim e Souza (1996), o brincar, entre tantas outras facetas, pode apre-
sentar-se como uma experiência estética, de criação de possibilidades desejáveis ou, 
como a própria autora denomina, utópicas e que podem ser exploradas como forma de 
questionar o mundo real e transformá-lo ou como proposta de construção de uma reali-
dade própria. 

Com isso, as crianças formam para si seu mundo de coisas, um pequeno no 
grande, elas mesmas. Seria preciso ter em mira as normas desse pequeno 
mundo de coisas, se se quer criar deliberadamente para as crianças e não 
se prefere deixar a atividade própria, com tudo aquilo que é nela requisito 
e instrumento, encontrar por si só o caminho que conduz a elas.  (BENJA-
MIN, 1995, p. 19)

Talvez, sejam, desta forma, criados os espaços das crianças23, física ou simbolicamente, 
como situações, temporárias ou não, precárias ou não sob a perspectiva dos adultos. Pois, 
sob a perspectiva das crianças, e somente delas, a cidade lhes oferece inúmeras situa-
ções lúdicas e estímulos. 

Historicamente, os adultos assumem muitas vezes o papel de informantes 
das crianças acreditando que as crianças são muito novas, que não pos-
suem capacidade cognitiva ou que não consigam relatar eventos, relacio-
namentos e experiências cotidianas que constituem suas vidas de forma 
confiável [...] Com a ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos, a criança, desde o dia de seu nascimento, deve ter garantido 
o direito de participar da vida social e cultural de sua comunidade,  ex-
pressar suas opiniões e ter seus pontos de vista respeitados, ouvidos e acio-

23 Segundo Kim Rasmussen (2004), exis-
tem, entre tantas outras possibilidades, es-
sencialmente os espaços das crianças (chil-
dren’s places), criados por elas próprias ou 
reconhecidos e legitimados por elas como 
lugares onde brincam e com o qual se iden-
tificam de alguma forma, e os espaços para 
crianças (places for children). Estes são cons-
truções dos adultos – profissionais ou não 
– designadas para as crianças brincarem, 
segundo o olhar racionalizado, instituciona-
lizado (mais sensível ou mais pragmático) de 
quem as observa e pressupõe o que devem 
querer fazer ou a forma como devem querer 
brincar. 
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nados sempre que possível, assegurando por meio de políticas públicas e 
legislação fortalecer sua voz e sua capacidade de tomada de decisão. 
No entanto, ironicamente, a UNCRC foi construída sem o envolvimento ati-
vo de crianças e não oferece nenhuma garantia para a participação de 
crianças em seus processos decisórios. Assim, embora os direitos participa-
tivos da UNCRC reflitam uma mudança paradigmática significativa neste 
sentido, as crianças continuam como “objetos passivos dos adultos” em vez 
de sujeitos sociais competentes, capazes e ativos que deveriam ser trata-
das de forma equitativa em relação aos adultos.24 (NICHOLSON et al., 2014, 
p. 137, tradução nossa)

À esta definição do brincar, deve se sobrepor, sem excluir as questões biológicas inerentes 
e “ultrapassar o dualismo natureza-cultura” (FRIEDMAN, 2011), a camada da cultura, que 
se impõe de alguma forma à sua ação, transformando-a e contaminando-a em algum 
grau ou sentido. Tal pressuposto permite, portanto, tratar o brincar também como uma for-
ma de linguagem, que o pesquisador, segundo Fridemann (2011), deve buscar apreender 
e sentir, “lendo e tentando compreender seu vocabulário, sua gramática e seus significa-
dos”.  

O processo de construir, criar este jogo de construção constitui um mo-
vimento externo que reflete movimentos internos que envolvem a imagi-
nação, a fantasia, conceitos, compreensão e interpretação emocional de 
cenas da vida; incorporam-se conceitos matemáticos, mimetismos, perso-
nagens reais ou imaginários. Os cenários são construídos para reproduzir, 
assimilar ou compreender situações do cotidiano. A construção destes ce-
nários envolve uma riqueza de mensagens que revelam narrativas não ver-
bais extremamente complexas. (FRIEDMANN, 2011, p. 47)

Neste cenário, “os objetos, na visão infantil, são tesouros de possibilidades, brinquedos em 
potencial” (KLISYS, 2010) e carregam em si, aos olhos da criança, conteúdos de acordo 
com o repertório, a cultura e o ambiente em que ela está inserida:

[...] o brinquedo é como uma ‘mídia’ carregada de conteúdos simbólicos, 
representações e valores culturais produzidos pela humanidade… a brin-
cadeira, ao contrário do que pode parecer, não é espontânea, ela é sem-
pre referendada pela cultura. Ainda que tenha elementos naturais, sempre 
resulta de uma construção social. (KLISYS, 2010, p. 46)

FIGURAS 3 e 4 - Imagens retratadas pelo Terri-
tório do Brincar revelam um brincar caracte-
rístico da Comunidade de Abadia, no Vale 
do Jequitinhonha, em Minas Gerais. São bo-
neca confeccionadas pelas próprias crian-
ças a partir de um capim típico da região: 
sua produção se inicia pelo cabelo e corpo 
e depois são amarrados retalhos de tecido 
e pedaços de fita. Depois de prontas, as bo-
necas são batizadas, com a encenação dos 
rituais característicos de tal celebração reli-
giosa. Disponíveis em: <http://territoriodobrin-
car.com.br/brincadeiras/batizado-de-bone-
cas-de-capim/>. Acesso em: 12 fev, 2018.

24 Historically, adults have often assu-
med the role of informants on children’s lives 
believing that children were too young, la-
cked cognitive capacity, or were unreliable 
authors and documentarians of the even-
ts, relationships, and daily experiences that 
constitute their lives [...] With the ratification of 
the United Nations Convention on the Rights 
from birth including their right to participate 
in the social and cultural life of their commu-
nities, to express their opinions and to have 
their viewpoints respected, heard, and acted 
upon whenever possible, leading to an inter-
national expansion of policies and legislation 
seeking to strengthen children’s voice and 
agency in decision-making contexts. Yet, iro-
nically, the UNCRC was constructed without 
the active involvement of children and does-
not offer any guarantees of children’s deci
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Pesquisas indicam que o livre brincar proporciona “o atual e o futuro bem-estar infantil” 
(NICHOLSON et al., 2014, p. 137, tradução nossa), além do “desenvolvimento físico e motor, 
[...] psicológico, intelectual e social” (SAURA, 2013). Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (WHO, s/d, tradução nossa), a saúde da criança deve ser total: “saúde como um 
estado de completo bem-estar social, mental e físico”. Piechotka (2010) aponta o brincar 
como fator relevante para que o desenvolvimento infantil seja pleno: “por meio do brincar, 
elas [crianças] melhoram suas habilidades sociais, fazem amigos, aprendem regras de jo-
gos em equipes e desenvolvem suas habilidades físicas” (PAVLIKOWSKA-PIECHOTKA, 2010, 
tradução nossa). 

Tais definições, elaboradas e analisadas por estudiosos, fundamentam-se em literatura es-
pecializada e rigorosa, construída por anos, e são apoiadas em diversos campos do co-
nhecimento, mas têm seu valor majorado frente àquilo que a própria criança, “como pro-
dutora de sua cultura e sujeito de seu brincar” (SAURA, 2013) entende por brincar, quando 
questionada sobre isso. Em estudo elaborado por Nicholson et al., na Califórnia, em 2014, 
com 98 crianças e adolescentes entre três e dezessete anos, sob a forma de entrevistas 
semiestruturadas sobre o que entendem por brincar, dEntre as inúmeras respostas que sur-
giram, observou-se que muitas delas, em seus relatos, davam extrema importância às pes-
soas com as quais brincavam (amigos, parentes, cuidadores) e as respostas relacionadas 
a brinquedos eletrônicos (celulares, computadores e videogames) foram surpreendente-
mente baixas.  Frequentemente, elas somam à acepção do brincar emoções e ações 
relativas ao prazer e à oportunidade desejável de convivência, comunicação e interação 
social, atribuindo-lhe caráter coletivo (NICHOLSON et al., 2014).

Porém, dados recentes apontam que, nas duas últimas décadas, as oportunidades para 
que os brincares infantis ocorram livremente da forma como as crianças desejam verda-
deiramente (child-initiated free play ou unstructured play) em casa, na escola ou na rua 
têm declinado fortemente (NICHOLSON et al., 2014, p. 136). Tais pesquisas associam à re-
dução do livre brincar a perda da imaginação25 e criatividade, bem como a diminuição 
da capacidade de brincar de faz de conta (NICHOLSON et al., 2014, p. 139). É o que se 

25 Friedmann (2011) define, a partir de 
Durand (1960), imaginação como a capaci-
dade de perceber a cultura e a natureza, in-
teragindo com elas de modo a suplementar 
o real, ampliá-lo ou revelar algo incompreen-
dido até então.
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denomina institucionalização da infância (JOBIM E SOUZA, 1996; SILVA, 2016), processo 
por meio do qual as crianças permanecem em escolas e espaços educacionais, sob vi-
gilância e monitoramento permanentes e tutela de profissionais, onde as atividades são 
direcionadas ou estruturadas, o tempo é controlado e as dinâmicas têm objetivos claros, 
início e fim determinados. Neste ínterim, autonomia, liberdade de percepção e apropria-
ção espontânea do espaço e o que o constitui ficam extremamente prejudicadas, além 
de desmedidamente regidas pelos adultos. 

Ainda segundo Nicholson et al. (2014), creditam-se à diminuição do livre brincar em crian-
ças dos Estados Unidos26 – onde a pesquisa foi elaborada – os seguintes fatores: estilo de 
vida urbano apressado; preocupação em proporcionar experiências de aprendizagem às 
crianças às custas de oferecer-lhes tempo livre para brincar; maior tempo de exposição 
das crianças à televisão e internet; pai(s) e/ou mãe(s) que trabalham fora de casa e as 
deixam em escolas ou instituições, onde são supervisionadas o tempo todo e, por fim, o 
aumento da violência ou da percepção de violência nas ruas que diminuiu substancial-
mente as oportunidades de brincar ao ar livre (NICHOLSON et al., 2014, p. 137). Os autores 
elencam, como consequências principais de tais fatos, o aumento da taxa de crianças 
com comportamento agressivo, distraibilidade e hiperatividade, a perda da criatividade e 
menos avanços na escola fundamental, e chegam a indicar, inclusive, um incremento do 
número de expulsões de crianças da pré-escola em detrimento do comportamento dito 
inadequado.

Alguns aspectos socioeconômicos e comportamentais trazem à tona a importância do 
brincar autônomo na cidade, como oportunidade de convívio social, pois, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), está se formando uma geração de 
unigênitos, os chamados filhos únicos. A taxa de fecundidade feminina27 tem caído consi-
deravelmente e chegou, na média nacional, a 1,6 por mulher. Se forem consideradas as 
taxas de mulheres em grandes centros urbanos, este índice se reduz ainda mais. Este dado 
oculta uma série de questões recorrentes, mas não exclusivas, neste arranjo familiar, que é 
a dificuldade, por parte destas crianças, em conviver intensa e diariamente com seus pa-

sion-making. Thus, although the participa-
tory rights authored within the UNCRC reflect 
a significant paradigmatic shift in concep-
tualizations of children, children continue to 
be positioned as “passive objects of adults” 
agency instead of competent, capable, and 
active social stakeholders who are treated 
equitably with adults.

26 A pesquisa foi desenvolvida no Esta-
dos Unidos e, ainda que se julgue o brincar 
uma forma de cultura e, portanto, relativo 
ao meio onde se desenvolve, é possível de-
preender, resguardadas as especificidades 
locais, inúmeras questões pelas quais o brin-
car espontâneo tenha sido reduzido também 
no Brasil e em outros distintos países.

27 Dados do Sistema IBGE de Recupe-
ração Automática (SIDRA), que estabele-
ce gráficos comparativos a partir de dados 
atualizados. Na década de 1960, a média 
nacional era de aproximadamente 6,3 filhos 
por mulher ao fim de seu ciclo fértil e tem 
decrescido exponencialmente, chegando a 
menos de dois filhos em 2016.  Disponível em: 
<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3727#resul-
tado>. Acesso em: 22 fev. 2018.

28 Escolas em que se valoriza o conhe-
cimento convergente, segundo o educador 
Charles Watson em entrevista à revista Ernes-
to. Disponível em: <https://ernesto.exposure.
co/nunca-foi-tao-urgente-agir-criativamen-
te>. Acesso em: 22 fev. 2018.
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res (irmãos) e, portanto, em compartilhar, conceder, aguardar (a sua vez), ter autonomia 
etc. 

Outro elemento considerável é que cidades grandes e capitais, como São Paulo, em que 
um terço da população reside em condomínios (ESTADO DE S. PAULO, 2014), sofrem uma 
transformação física através da proliferação destes conglomerados, cercados e murados, 
vigiados e monitorados, nos quais se organizam famílias e pessoas de igual poder aquisitivo 
ou condições socioeconômicas semelhantes.

A este fenômeno, acrescentamos a divisão das cidades em verdadeiros “enclaves”, con-
forme Caldeira (2000) – com circuitos invisíveis aos olhos, repletos de restrições e regras, 
fechados àquilo que é público – frequentados por pessoas de renda financeira semelhan-
te e, em alguns casos, até fisicamente parecidas e que fazem uso dos mesmos utensílios, 
vestuários, gadgets e grifes, tais como restaurantes, escolas, shopping centers, clubes, aca-
demias de ginástica etc.

Também podem ser citados aqueles considerados privilegiados economicamente, que 
frequentam boas e renomadas escolas, e recebem, via de regra, uma educação total-
mente direcionada à memorização das disciplinas, às respostas certas e prontas28, aos mé-
todos educacionais tradicionais e generalizantes, à clássica subdivisão do conhecimento 
etc. Escolas cujo sucesso é avaliado pelo resultado em provas como o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Nestas instituições de ensino, o brincar é tido 
como perda de tempo, sem outra função que não seja a distração e/ou o gasto de ener-
gia.

A pressão para enfatizar o conhecimento sistematizado e a necessidade de construir ha-
bilidades e competências nos filhos por parte dos pais, que precisam trabalhar têm levado 
à institucionalização crescente da educação e, por consequência, do brincar. Como de-
corrência, privam-nas do tempo livre – o tempo “à toa” – para suas explorações genuínas.

Quantas descobertas não advêm do estado à toa, de quem está com a 
alma aberta vagueando para novos encontros? A disposição de estar à 

FIGURA 5 - Imagem de alimentos industrializa-
dos comumente consumidos por crianças e 
adolescentes em grandes centros urbanos.

FIGURA 6 - Bebê explorando um tablet.
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toa, ao sabor da desocupação de tarefas ou obrigações, vivendo plena-
mente o processo, é tão vital à nossa constituição humana como nossas 
ocupações. Uma alimenta a outra. (KLISYS, 2010, p. 164)

E, por fim, no interior das casas, há a proliferação de brinquedos eletrônicos e solitários – la-
zer baseado em automatismos, segundo Elvira de Almeida (1997) –, em que, a cada toque 
ou ação, há uma resposta pré-programada sob a forma de luz, cor, música ou movimento. 
São objetos que não estimulam comunicação e interação nas crianças (SOSA, 2016), e 
não “alimentando os estímulos associativos da imaginação e das experiências sensoriais 
[...] levam a uma redução do potencial criativo” (ALMEIDA, 1997, p. 50). 

Também deve ser mencionado o constante aumento do tempo que passam crianças e 
adolescentes entre quatro e dezessete anos em frente à televisão: em 2014 no Brasil, o 
índice chegou a uma média diária nacional de 5h35min (CRIANÇA E CONSUMO, 2015). 
Esta exposição exacerbada vem sendo analisada profundamente e alguns estudos têm 
relacionado a este comportamento, entre outros possíveis danos, alterações estruturais no 
desenvolvimento cerebral e importantes perdas relacionadas à capacidade cognitiva e 
de linguagem das crianças (YAPP, 2014).

O uso da internet, celulares, tablets e videogames, apesar de estimular inúmeras habili-
dades nas crianças, também diminui sua disposição para brincar livre e ativamente, tor-
nando-as menos ativas e mais vulneráveis à obesidade, mais suscetíveis aos riscos de ex-
posição a conteúdos impróprios e ao consumismo exacerbado, em relação às crianças 
que os utilizam esporadicamente e por intervalos de tempo reduzidos, segundo o Centro 
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CERTIC, 2013) 
sob os auspícios da Unesco. 

O International Children’s Accelerometry Database (ICAD), criado e gerido com a cola-
boração do Medical Research Center (MRC) Epidemiology Unit, University of Cambridge 
School of Clinical Medicine e da Escola Norueguesa de Ciências do Esporte – um consórcio 
com vinte parceiros que estabelece parâmetros e fundamentos a partir da comparação 
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da atividade física e índices de saúde de 37 mil crianças e adolescentes entre três e de-
zoito anos com a contribuição de alguns países da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil 
e da Austrália, por meio de métodos objetivos – busca compreender de forma holística, 
por meio da sistematização e padronização de dados obtidos com a utilização de equi-
pamentos e gadgets como o acelerômetro, as  possíveis razões pelas quais o fenômeno 
ocorre a fim de identificá-las e implementar políticas e ações de melhoria mais assertivas 
e eficientes e, consequentemente, diminuir os números alarmantes de crianças obesas e 
com distúrbios psicológicos decorrentes da falta de atividade física e de brincar ao ar livre. 

Segundo Cortinez-O’Ryan et al. (2017), as crianças com idade entre três e dezoito anos 
não realizam a quantidade diária de atividade física com intensidade moderada reco-
mendada. Em seu país, Chile, os dados revelam que apenas 9% dos meninos e somente 2% 
das meninas exercitam-se adequadamente todos os dias. Apontam que 41% dos adoles-
centes entre catorze e quinze anos de baixa renda são classificados como indivíduos com 
sobrepeso ou obesidade. Entre os adolescentes de alta renda, nesta mesma faixa etária, a 
incidência é um pouco menor, pois este grupo representa 27%. Trata-se, portanto, de mais 
uma faceta da desigualdade social na falta de estrutura adequada à prática de exercí-
cios e do livre brincar, e na diferença entre escolas públicas, que destinam menos de duas 
horas semanais à educação física, e as instituições de ensino particulares, que oferecem 
três ou mais horas. Não somente no Chile, mas em toda a América Latina, ainda segundo 
Cortinez-O’Ryan et al., o cenário é preocupante, afinal entre 20% e 25% das crianças e 
adolescentes nesta faixa etária estão com sobrepeso ou obesidade.

Além da questão relativa à saúde física, a ONU estabeleceu o brincar como um direito 
fundamental a ser assegurado às crianças: 

[Sobre o brincar] Suas características, tais como aventura, liberdade, pra-
zer, criatividade e risco são essenciais para a aprendizagem e crescimentos 
saudáveis, assim como para o desenvolvimento físico, social, emocional e 
cognitivo, [...] o brincar é uma atividade cujos benefícios que vão muito 
além do aumento da atividade física.29  (CORTINEZ-O’RYAN et al., 2017, p. 2, 
tradução nossa)

29 “[about playing] Its characteristics 
such as adventure, freedom, pleasure, creati-
vity, and risk, are essential for healthy learning 
and growth, as well as necessary for physical 
social, emotional, and cognitive develop-
ment, [...] play is an activity with benefits whi-
ch include, but are not limited to, an increase 
in physical activity.” 
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1. 2  TIPOS DO BRINCAR

Considerando “que as crianças, por meio do brincar, parecem responder ao ambiente, 
ao espaço”30 (HOLME; MASSIE, 1970, tradução nossa), e a partir de Bob Hughes – autor de 
A Playworker’s Taxonomy of Play Types (2006), livro no qual 107 tipos do brincar foram cate-
gorizados e catalogados –, selecionaram-se algumas modalidades considerando a lógica 
que estabelecem com o espaço e seus elementos físicos, os quais podem estimular, dire-
cionar, potencializar ou até mesmo restringir ou impedir que a ação lúdica se desenvolva 
livre e plenamente. 

[sobre o comportamento das crianças enquanto brincam livremente] es-
tão atentas a estímulos visuais, táteis, sonoros, olfativos. Isso é próprio da 
criança. [...] Mas a criança, além disso tudo, sonha, cria mundos fantásti-
cos, inventa ações e estórias a partir dos desafios primeiros. (ELVIRA, 1985, 
p. 41)

No resumo do próprio autor, e em suas inúmeras publicações, este número muito grande 
foi reduzido a 25 tipos principais. A partir da exclusão daquelas variantes do brincar que 
não se desenvolvem a partir da exploração de elementos do espaço ou de qualquer es-
trutura que o componha, foram estabelecidas e sistematizadas sete distintas espécies, as 
quais se organizam a partir de dois espectros binários fundamentais: Paidia e Ludus (CAIL-
LOIS, 1986; WILLET, 2015; PEREZ DE ARCE, 2017)e Imaginação e Técnica (HUGHES, 1984). 
São elas: 1) Jogos, dinâmicas e brincadeiras com regras e objetivos claros; 2) Estabilidade, 
desafio e aperfeiçoamento das habilidades; 3) Movimentos padronizados; 4) Outros movi-
mentos; 5) Locomoção e fruição do espaço; 6) Manipulação e exploração dos elementos 
do espaço; 7) Fantasia, imaginação e faz de conta. 

1. 2. 1. JOGOS, DINÂMICAS E BRINCADEIRAS COM REGRAS E OBJETIVOS DEFINIDOS

Tradicionais ou inventadas, estas dinâmicas possuem regras e objetivos que podem ser fi-

30 “That children in their play appear to 
respond to the environment.” 
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xados inicialmente ou não e podem ser rígidos ou inventados de acordo com o transcorrer 
da brincadeira. Tais definições podem ainda ser implícitas ou explícitas, segundo Bichara 
(2015), que apresenta, a partir de Cicourcel, que tais regras são “advindas da percepção 
que o indivíduo tem do meio”.

As regras, segundo esta autora, “impostas pelo próprio grupo ou partilhadas por consenso” 
podem ser seguidas à risca ou quebradas em comum acordo, ou mesmo sem a existência 
de um combinado entre os brincantes, com possíveis consequências e diferentes valores 
atribuídos a distintos resultados (WILLET, 2015). Mas é evidente a tentativa de regular de 
alguma forma a dinâmica, estabelecendo alguns parâmetros, limites e proibições. Geral-
mente, desenvolvem-se em grupo.

Muito frequentemente, limites espaciais são determinados, implícita ou explicitamente (BI-
CHARA, 2015), e as crianças os respeitam. Portanto, é possível perceber a influência que os 
espaços e seus elementos exercem em algumas dinâmicas, permitindo que aconteçam, 
estimulando que sejam reformuladas e inovadas, ou mesmo impedindo que aconteçam.

1. 2. 2 ESTABILIDADE, DESAFIO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES

Nesta espécie de brincar, pode ser citada qualquer atividade na qual a criança precise 
de força, agilidade, velocidade ou equilíbrio para manter-se estável, como subir e descer 
rampas ou escadas. Com estas ações, as crianças buscam limites, procuram compreen-
der suas habilidades e encontram, no mundo construído, possibilidades de testá-las e apri-
morá-las. É uma forma de reconhecer e dominar o espaço, expandindo-se e tornando-se 
elemento dele. “O brincar é também deflagrador de desafios corporais, situações de en-
frentamento, de exercícios de agressividade e potência” (SAURA, 2013, p. 10). 

Frequentemente, veem-se crianças que, ao subirem em elementos como degraus, mure-
tas e calçadas, e manterem-se em pé, abrem os braços, elevam o queixo num movimento 
de expansão, recorrente nos vitoriosos em busca da glória. É uma forma de reconhecimen-
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to do espaço, como se elas fossem capazes de dominá-lo ou de tornarem-se parte dele.

A escada de casa passa a ser brinquedo e presente lembrança inesquecí-
vel de minhas brincadeiras de subir e descer escadas, do gosto particular 
em pisar os degraus avançando em altura, do medo inicial de realizar o 
caminho de volta, descendo de bunda, e depois a conquista de fazer o 
caminho em ambos os sentidos, comemorando o pioneirismo! Conquista-
do o essencial, partir para a próxima aventura: subir e descer correndo ou 
pular degraus. (KLISYS, 2010, p. 167)

É uma ação progressiva, que se estabelece gradualmente com maiores e mais complexos 
desafios à criança, que se coloca disponível para arriscar e explorá-los. Neste processo, “a 
criança se encanta com suas próprias habilidades recém-conquistadas e as exibe para os 
outros e, antes de tudo, para si mesma” (KLISYS, 2010, p. 84):

Pular elástico, corda, empinar pipa, brincar de bambolê e de palmas en-
volve habilidades e destrezas conquistadas durante essas ações plenas de 
vigor que fazem aflorar sensações, percepção, expressão corporal. Elas 
vivificam o campo das interações e da disponibilidade para agir. (KLISYS, 
2010, p. 84)

No que concerne ao espaço, postes e pilastras, árvores e pedras grandes, muros e mure-
tas, grades e alambrados, rampas e ondulações no terreno, diferentes revestimentos e cal-
çamentos, degraus e desníveis, marcações e riscas no piso – todos estes elementos funcio-
nam como um convite, um estímulo irresistível ao qual as crianças respondem ativamente.

Há que se considerar que as crianças possuem, além das questões culturais (JOBIM E SOU-
ZA, 2004; FRIEDMANN, 2011; SAURA, 2015) e ambientais, especificidades e idiossincrasias 
relativas à faixa etária, além de habilidades pessoais distintas. Piaget (2015) sistematizou 
movimentos, habilidades e outros indicadores referentes à cada idade a fim de catego-
rizá-las e facilitar o entendimento das possíveis respostas para cada uma delas, mas não 
podem ser encarados como absolutas ou universais.

FIGURA 7 - Gráfico desenvolvido para siste-
matização dos tipos do brincar elencados 
para o desenvolvimento do estudo. Fonte: 
elaborado pela autora (2017) com base na 
pesquisa.  
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1. 2. 3 MOVIMENTOS PADRONIZADOS 

Pular, sentar, agachar, engatinhar, arrastar, alcançar, bater, chutar, rolar, virar cambalho-
ta e estrela, descer, subir são ações que se desenvolvem independentemente do contexto 
de uma brincadeira específica. São atividades que se estabelecem por si próprias, pelo 
prazer de realizá-las individualmente ou em grupo. Comumente, iniciam-se isoladamente 
ou com poucas crianças e acabam contagiando o restante do grupo, parcial ou integral-
mente. 

Elementos espaciais podem oferecer recursos e oportunidades para que estes movimen-
tos se desenvolvam e evoluam para outras atividades e dinâmicas, considerando espaço 
livre suficiente, revestimentos de pisos adequados31 (como os fabricados em materiais ma-
cios especiais para a redução de impactos por dissipação da energia cinética durante a 
queda de uma criança, diminuindo os riscos de lesões mais graves) ou antiderrapantes, 
naturais ou artificiais, coloridos ou desenhados e com algum desnível ou ondulação, ao 
abrigo da insolação direta ou com possibilidade de sombra e boa ventilação. 

1. 2. 4 OUTROS MOVIMENTOS

Movimentar-se entre uma brincadeira e outra ou para alcançar algum elemento do es-
paço e buscar um novo interesse são transições entre as dinâmicas identificadas com os 
outros tipos específicos do brincar. Dançar foi estabelecido como outro movimento que se 
encaixa nesta categoria, porque não se realiza a partir ou por meio de algum elemento do 
ambiente, mas desenvolve-se a partir de estímulos sonoros e que podem evoluir indepen-
dentemente da estrutura física que se apresenta. Nada impede, porém que, dançando, a 
criança interaja de outra forma com o ambiente e seus elementos.

31 Alguns revestimentos, regulados pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), são considerados apropriados no 
entorno de equipamentos ou estruturas altas 
ou mesmo sob instalações comuns como ba-
lanços e ganngorras. O intuito é amenizar os 
riscos de lesões e fraturas mais graves. 
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1. 2. 5 LOCOMOÇÃO E FRUIÇÃO DO ESPAÇO 

Dentre as formas do brincar, esta é a mais evidente, rápida e visível resposta das crianças 
ao “impulso lúdico” (PEREZ DE ARCE, 2017). Elas o iniciam individualmente, de modo geral, 
mas outras crianças muito rapidamente acoplam-se aos movimentos e passam a se deslo-
car em grupos, de forma ordenada. Também são atividades em que as regras podem ou 
não existir, e podem ser criadas durante a evolução. No geral, são movimentos intuitivos, 
experimentais, com velocidades e trajetórias irregulares, pois as crianças estão abertas 
àquilo que o espaço e seus elementos lhes oferecerem. 

Adulto foge da chuva, criança corre para a chuva. O mesmo acontece 
diante da uma poça d’água: adulto desvia, criança acerta na mira. Pular 
em poças, espalhando água para tudo quanto é lado, é brincadeira à 
toa, pura sensação de ter os pés molhados, água deslocada e tiro certeiro. 
Para que serve? Para celebrar nada, ué! (KLISYS, 2010, p. 171)

Movimentos elípticos acontecem com mais frequência, segundo o arquiteto japonês Ta-
kaharu Tezuka (2014), cujas soluções projetuais e definições formais para edificações de-
signadas às crianças foram adotadas a partir da sua observação sensível e o que o autor 
denomina de “design centrado na criança”32 (Tradução nossa). Ele cita a forma oval da 
escola infantil Fuji Kindergarten localizada em Tóquio, como ideal para que as crianças 
corram sem parar, como gostam de fazer normalmente. Com este projeto, venceu inúme-
ros prêmios, entre eles o Moriyama  Royal Architectural Institute of Canada International 
2017, que premia projetos “considerados capazes de modificar o contexto social e refletir 
as convicções do Instituto Moriyama de que a boa arquitetura transforma a sociedade 
por meio da promoção de justiça social e valores humanos de respeito e inclusão.”33 (STE-
VENS, 2017, tradução nossa). 

No que tange à questão espacial, este tipo de brincar pode ser lido como uma forma 
de fruir o ambiente, senti-lo, percebê-lo, buscar compreender seu corpo no espaço, ocu-
pando-o e, de alguma forma, apropriando-se dele. Além de oferecer espaço amplo, dar 

32 “Kid-centered design thinking.”

33 “That is judged to be transformative 
within its societal context and reflects Mo-
riyama’s conviction that great architecture 
transforms society by promoting social justice 
and humanistic values of respect and inclusi-
veness.” 
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tempo e liberdade de movimento às crianças é essencial. 

1. 2. 6 MANIPULAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ESPAÇO

São ações que se realizam a partir da manipulação e exploração dos elementos do espa-
ço, sejam eles vivos ou não. Atividades como buscar folhas, flores, pequenos insetos  
são facilmente observáveis em espaços onde há vegetação. Porém, água, areia e pedra 
também constituem ricas possibilidades de manuseio: cavar, molhar, transportar, amon-
toar, deslocar, empilhar, moldar, agregar e distribuir são práticas muito recorrentes e que 
podem se desenvolver de variadas formas.

Figuram, a rigor, como atos relativos à investigação do espaço e o que o constitui, mos-
trando às crianças que elas são capazes de interferir e agir no mundo físico, modifican-
do-o. Exercitam nelas um olhar sensível, aberto, explorador e curioso, ou simplesmente 
mantêm vivo seu olhar de cientista, de reconhecimento, experimentações e descobertas 
do mundo que se apresenta a elas.

1. 2. 7 FANTASIA, IMAGINAÇÃO E FAZ DE CONTA

Estes brincares, relativos aos jogos simbólicos, fantasias e imaginação estabelecem-se, de-
vido à potência criativa inata da criança, a partir de qualquer estímulo, objeto ou artefato 
disponível. Esta postura genuinamente livre e curiosa típica da criança, impulsiona-a brin-
car a partir de qualquer elemento do espaço, de si própria ou outrem, de itens deslocados 
de seu contexto ou que seriam descartados, como tecidos, caixas de papelão ou engra-
dados de garrafas, pedaços de equipamentos, sucatas eletrônicas etc. Por meio destes 
artefatos34, um mundo de oportunidades se apresenta às crianças, afastando-as do figu-
rativismo e permitindo-lhes exercitar sua imaginação para criar brincadeiras, apropriar-se 
de símbolos, transformando sucatas e gravetos em monstros, carros, castelos, escudos etc. 

FIGURAS 8, 9 e 10 - Planta e fotos da escola in-
fantil japonesa ilustram a liberdade de movi-
mento oferecida às crianças. Disponível em: 
< www.tezuka-arch.com/english/>. Acesso 
em: 18 dez. 2017.

34 Loose parts theory, discutida inicial-
mente por Nicholson na década de 1970, 
pressupõe que objetos descontextualizados, 
em partes ou mesmo sucatas, funcionam 
como gatilhos para a criatividade das crian-
ças, que são forçadas a buscar símbolos, 
inventar formas de usá-los e elaborar 
associações para criar suas brincadeiras 
por meio de recomposições, agrupamentos 
e deslocamentos. É uma alternativa que se 
coloca perante a figurativização extrema do 
que é disponibilizado às crianças.

62



Conforme Walter Benjamin aponta:

Elas se sentem atraídas irresistivelmente pelos detritos, onde quer que eles 
surjam – na construção de casas, na jardinagem, na carpintaria, na con-
fecção de roupas. Nesses detritos, elas reconhecem o rosto que o mundo 
das coisas assume para elas, e só para elas. (BENJAMIN, 1994, p. 237)

Podem ocorrer individual ou coletivamente e se iniciam, geralmente, com frases do tipo: 
“E se...?”, “Faz de conta que...”, “E se fingirmos que...?”, “Isto é um...”. Tais expressões indi-
cam claramente que as crianças são capazes de enxergar outras possibilidades além da 
lógica racional e objetiva dos adultos, rompendo-a e conseguindo reconhecer símbolos 
e representações, recriando-os ou reconstruindo-os.  Elas podem brincar de ser algo ou 
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alguém, podem brincar de montar o cenário deste ser que imaginam, construindo a situa-
ção lúdica ou mesmo o espaço da brincadeira. Segundo a psicóloga, escritora, educa-
dora e brincante Adriana Klisys (2010), elas podem ser os personagens em si, colocando-se 
em determinado papel, interagindo diretamente com objetos e brinquedos ou mesmo 
outras crianças. Mas podem, também optar por, manipular bonecos ou objetos como os 
personagens de suas estórias, atribuindo-lhes papéis.

É, inclusive, muito comum que distintas brincadeiras fantasiosas aconteçam a partir de 
um mesmo elemento, dada a capacidade inventiva das crianças em criar inúmeras pos-
sibilidades, enxergando em um elemento ora um submarino, ora um caminhão e, pouco 
tempo depois, transformando-o num cavalo ou prédio. 

O rico nessas brincadeiras é observar o improviso e a criação das crian-
ças. É possível enrolar um pano e fazer de conta que é um bebê, ou mes-
mo transformar um estojo de canetinhas numa família inteira de bonecas. 
(KLISYS, 2010, p. 58)

É esta capacidade criativa, percepção livre e aberta das crianças perante o mundo e os 
artefatos que não podemos subjugar. Pelo contrário, deve ser explorada e considerada 
no desenvolvimento projetual de espaços destinados ao brincar infantil. “Brincar – por que 
não dizer? – é uma forma mais bela de ver o mundo!” (KLISYS, 2010, p. 175).

1. 3 BRINCAR, SEGUNDO A PERSPECTIVA DA CRIANÇA

O brincar é compreendido como forma de se relacionar com o mundo externo, apropriar-
-se dele, manipulá-lo de acordo com suas percepções, explorando-o e transformando-o 
(WINNICOTT, 2005; PEREZ DE ARCE, 2017). Relata-se, apesar disso, existir uma lacuna entre 
o que a literatura pressupõe que seja o fenômeno e a forma como as crianças o definem.  
Segundo Glenn et al. (2013, tradução nossa), “brincar é uma construção criada pelos adul-
tos para dar sentido àquilo que as crianças fazem com seu tempo”. Há uma tendência 
em trazer valor produtivo à atividade do brincar, segundo uma perspectiva neoliberal dos 

35 “Play is an adult construction crea-
ted to make sense out of what children do 
with their time.”
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adultos (JOBIM E SOUZA, 1996; SAURA, 2013; QUEIROZ, 2015), ou como ferramenta de de-
senvolvimento e aprendizado, segundo os educadores (SAURA, 2013), sem que se dê o 
devido valor àquilo que as crianças denominam brincar, como uma “ação com fim em si” 
(SAURA, 2013), sem outra finalidade específica ou utilidade declarada.

No estudo realizado por Nicole Marie Glenn et al. na Califórnia, a autora destaca as distor-
ções de perspectivas no que se refere ao brincar e como isto ainda é construído a partir do 
mundo adulto, apontando a necessidade de melhor “compreensão de como as crianças 
definem o brincar”36 (GLENN et al., 2013, p. 2, tradução nossa). E, diferentemente do que a 
literatura pressupõe, deverá ser atribuída a devida relevância à  “atividade ou comporta-
mento definido pelas próprias crianças como brincar”37 (Ibid., p. 4, tradução nossa).

Elshater (2017), em sua pesquisa realizada no Cairo, no Egito, durante os doze meses de 
2015 com 150 crianças entre dez e dezessete anos, demonstrou haver uma grande diferen-
ça na percepção entre crianças e adultos –  pais, responsáveis e educadores – em rela-
ção àquilo que se denomina brincar e como e onde gostam de fazê-lo. Em sua pesquisa, 
mostrou que muito pouco se sabe sobre o universo infantil, indicando a importância de 
se estudar mais a fundo este tema. Segundo a autora, quando foI perguntado às crian-
ças sobre o que era mais importante para brincar em relação ao lugar onde moravam, 
o item mais relevante para 27% dos entrevistados foi o fato de haver outras crianças da 
mesma faixa etária. Tal dado é considerado, por elas, mais importante do que quaisquer 
parâmetros físicos do bairro. Em segundo lugar, para 17% dos entrevistados, a presença de 
um quintal apareceu como elemento importante e fortemente atrelado ao brincar. Esta 
pesquisa colabora para evidenciar a importância das relações sociais para aquilo que as 
crianças denominam por brincar.

É, portanto, essencial dar um passo atrás e considerar o que a brincar sig-
nifica para as crianças. Essa compreensão pode contribuir para pesquisas 
atuais e futuras relacionadas ao brincar, colaborando para garantir que 
políticas desenvolvidas a partir de tais estudos atendam às necessidades 
das crianças. Como tal, o objetivo desta investigação foi examinar os sig-
nificados do brincar entre as crianças.38 (GLENN et al., 2013, p. 7, tradução 

36 “Understanding children’s views of 
play.”

37 “Activity or behavior engaged in chil-
dren and defined by children as play.”

38 “It is therefore essential to step back 
and consider what play means to children. 
This understanding may add context to cur-
rent and future play-related research, helping 
to ensure that policies developed from such 
research are fulfilling children’s needs. As 
such, the purpose of this study was to exami-
ne meanings of play among children.”
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nossa).

1. 4 OS BRINCARES QUE AS CRIANÇAS BUSCAM

As crianças, estes seres em constante criação e transformação, merecem de nós o não 
pronto, o não estruturado, para poderem se sentir respeitadas como produtoras de conhe-
cimento, de cultura, de imagens e poesia. Oferecer sempre o já imaginado, o fechado 
para novas possibilidades e sem espaço para a criação, é deixar claro que não acredi-
tamos no seu potencial criador e, portanto, que estão longe de conseguirem criar algo 
interessante. Quando possibilitadas de reunir materiais com características flexíveis e mu-
táveis, as crianças revelam gestos e formas de uma estrutura imaginária que dá base para 
o mais humano de si. Mostram seus saberes e necessidades genuínas através da conversa 
com esses materiais que lhes permitem estar no protagonismo da ação. Uma valorização 
estruturante que lhes abre o canal do ousado, do imprevisto e da experimentação, funda-
mentais no processo de potencializar-se. (MEIRELLES, 200939, apud SAURA, 2013)

Devido a essas divergências e perspectivas distintas em relação àquilo que se intitula brin-
car, com toda a complexidade que o fenômeno abarca, com a sensibilidade e intuitivida-
de que compreende – quando desenvolvido de forma plena, livre e genuína – e o que se 
produz neste sentido no campo do design e da arquitetura é fundamental. Como o fizera 
Elvira de Almeida em seu livro Arte Lúdica, em que classificou os brinquedos contemporâ-
neos40 como “estruturas estereotipadas, de formas rígidas e cartesianas” (ALMEIDA,1985, 
1997), os quais sugerem interação repetitiva, passiva, sem inventividade e de uso solitário 
e estudou novas instalações para as crianças brincarem. Ela relata ter percebido que, 
nas inúmeras observações realizadas em parques de classe média-alta da cidade de São 
Paulo, estes brinquedos não incitavam a reelaboração das situações de uso pelas crian-
ças, privando-as de autonomia depois de tê-las condicionado ao repertório que lhes foi 
ofertado. 

39 Registro realizado pela autora duran-
te a palestra de Renata Meirelles no seminá-
rio “Brincar: práticas diferenciadas no espa-
ço escolar”, realizado pelo SESC Ipiranga em 
17 nov. 2009.

40 Os brinquedos que Elvira de Almeida 
criticou veemente são as gangorras, trepa-
-trepas, balanços e escorregadores. Eles fo-
ram criados no início do século XX e ampla-
mente disseminados no período posterior à 
Segunda Guerra Mundial.
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O homem liberado, criança, se movimenta, dança, vivencia sensações e 
mitos. Brinca, convive, contracena com seus companheiros na praça que 
é parque e teatro. Conversa com figuras fantásticas [...] que emergem da 
memória. (ALMEIDA, 1997)

Ainda hoje, aproximadamente vinte anos depois de suas pesquisas, encontramos brin-
quedos bastante semelhantes àqueles descritos por Elvira de Almeida, com atividades e 
movimentos pré-definidos e que não promovem interação entre as crianças. A diferença 
reside, essencialmente, no material: antes produzidos em metal e madeira, hoje são, em 
sua maioria, fabricados com plástico e seus derivados. Alguns exemplares atuais, produzi-
dos em larga escala e que figuram como única opção em clubes, escolas, restaurantes, 
buffets infantis, parques, condomínios residenciais, no entanto, aproximam-se, funcional e 
esteticamente, dos brinquedos para cricetos, conhecidos como hamsters, e outros peque-
nos roedores. 

Também podem ser apontadas as Academias da Primeira Idade (APIs) instaladas em inú-
meras praças e parques do país, que são uma forma declarada e institucionalizada de 
controlar os movimentos das crianças, silenciando-as e domesticando seus impulsos criati-
vos (QUEIROZ, 2015), obrigando-as a elaborar gestos repetitivos, mecânicos e, desta forma, 
reduzindo o brincar a mera atividade física, restrita ao corpo. 

Segundo Mazzilli (2003), a crítica aos playgrounds consiste essencialmente em dois aspec-
tos fundamentais: além dos equipamentos não serem articulados com o espaço físico e 
seu entorno segundo uma proposta temática que os organize, os objetivos de tais espaços 
deveriam ser mais amplos e complexos do que simplesmente a atividade destinada ao 
desenvolvimento físico e motor infantil. 

E, repetindo um processo bastante comum em projetos destinados às crianças, em que 
são criados equipamentos e artefatos iguais àqueles propostos para adultos mas em es-
cala reduzida de forma que sejam ergonômicos aos corpos infantis, recorre-se a uma das 
estratégias mais exploradas e igualmente equivocadas quando se pretende designar algo 

67



para uso infantil: a miniaturização. Isso pode ser notado em dois equipamentos disponíveis 
para a venda no site de um dos fabricantes habilitados no Brasil a produzir e implantá-los 
em praças e parques.

Também é comum que as crianças sejam reguladas em relação ao tempo, desconside-
rando-se que elas precisam tê-lo suficientemente para usar, refazer, repetir, reviver, reela-
borar. As repetições  (PIAGET, 2015) são parte de seu aprendizado e percepção do mun-
do. E quando estão abertas, e somente nestas condições, colocam-se ao dissabor do que 
se apresenta a elas.

Quantas descobertas não advêm do estado à toa, de quem está com a 
alma aberta vagueando para novos encontros? A disposição de estar à 
toa, ao sabor da desocupação de tarefas ou obrigações, vivendo plena-
mente o processo, é tão vital à nossa constituição humana como nossas 
ocupações. Uma alimenta a outra. (KLISYS, 2010, p. 164)

Rasmussen (2012) aponta que as crianças criam seus próprios espaços física ou simbolica-
mente (children’s places) e que reconhecem alguns como sendo “seus lugares”41, atribuin-
do-lhes significado por meio de suas ações e brincadeiras. Deborah Moore (2012, tradu-
ção nossa) indica a força de espaços que só existem durante o brincar porque “algumas 
crianças sugeriram que ‘somente crianças podem fazer lugares secretos’ e que os adultos 
não são capazes de fazê-los em nome das crianças“42, espaços que elas próprias inven-
tam e que não necessariamente se constroem fisicamente, mas que podem se realizar no 
plano imaginário ou simbólico (MOORE, 2012). 

Lugares secretos são parte do ambiente físico que não podem ser facilmen-
te controlados ou monitorados pela equipe e são muito importantes para 
as brincadeiras das crianças, tanto em ambientes internos quanto externos. 
Lugares secretos são conhecidos como áreas pequenas e escondidas que 
conferem um valor especial aos parques infantis. Pode-se dizer que lugares 
secretos, na opinião das crianças, não existem na realidade para adultos 
pois somente elas os conhecem.43 (MOORE, 2012, p. 23, tradução nossa)

Talvez seja por isso que lugares pensados, desenhados e designados por adultos para 

41 Os lugares delas a que o texto se re-
fere são aqueles que não se realizam exclu-
sivamente no âmbito físico. São lugares que 
elas constroem, simbólica ou materialmente, 
e nos quais se reconhecem, aproximando-se 
do conceito já discutido neste estudo: situa-
ções lúdicas. O termo situação, emprestado 
do movimento Internacional Situacionista, 
também traz à discussão a possível ideia de 
temporalidade, de construções provisórias, 
não perenes, que só existem enquanto al-
guém as vivencia e que se realizam no estofo 
do sensível, do intuitivo e da experimenta-
ção.

42 “Some children suggested that ‘only 
children can make secret places’ and that 
adults are not capable of doing so on chil-
dren’s behalf.”

43 “Secret places are a part of the phy-
sical environment that could not easily be 
visually controlled or approached by the 
staff and represent an important quality for 
children’s play, both indoors and out. Secret 
places are well known as small, hidden areas 
that add a particular value to children’s play-
grounds. One may say that secret places, in 
the children’s opinion, do not really exist for 
the staff because these hidden areas are 
only known to themselves.” 
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crianças brincarem não necessariamente são reconhecidos ou legitimados por elas. Possi-
velmente, elas o utilizam, mas de forma institucionalizada, com seus movimentos e atitudes 
regidas ou regradas por adultos. Estes espaços, ditos secretos por elas, figuram, segundo 
Moore (2012, tradução nossa), como uma forma de subversão das regras e da vigilância 
às quais são submetidas grande parte do tempo, ou podem consistir em lugares “que per-
mitam isolar-se para compreender o mundo, atribuir-lhe significados”44. Trata-se de uma 
forma de criar espaços além do mundo adulto, “ criar seus próprios lugares, com os quais 
se identificam”45 (MOORE, 2012, tradução nossa).FIGURAS 11, 12 e 13 - Imagens de brinque-

dos componíveis comprados em forma de 
kit para pequenos roedores. Disponíveis em:  
<http://www.amazon.co.uk/Superpet-Puzzle-
-Playground>. Acesso em : 10 abr. 2014. Foto 
de hamster descendo no escorregador de 
brinquedo. Disponível em: <http://terriblycu-
te.com/hamster-slide/>. Acesso em: 10 abr. 
2014.

FIGURAS 14, 15 e 16 - Fotos de brinquedos de 
plástico de fabricantes nacionais e interna-
cionais para montagem de playgrouns. Dis-
poníveis em: <http://www.bestplay.com.br/
ecommerce_site/index>. Acesso em: 10 abr. 
2014.

44 “To provide time alone to make mea-
nings of their world.”

45 “Create their own meaningful pla-
ces.”
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Eventualmente, coincidem os espaços para crianças com os espaços das crianças. No en-
tanto, a autora aponta existir uma enorme lacuna em relação àquilo que adultos e crian-
ças percebem como espaços que estimulam o livre brincar. Assim como esclarece De-
borah Moore (2012, tradução nossa), há “[...] um claro desencontro entre as preferências 
de uso dos espaços pelas crianças e os objetivos pedagógicos estabelecidos por adultos 
em relação à forma como eles organizam e propõem os espaços externos para as crian-
ças”. Talvez seja esta disparidade um dos motivos que levam as crianças a buscarem seus 

FIGURAS 17 e 18 -  Imagens extraídas do site 
do fabricante com o produto intitulado esqui 
nas versões adulta e infantil em que é possível 
perceber que são iguais e que o exemplar 
destinado às crianças possui as dimensões 
adaptadas aos seus corpos. Há explicações 
sobre as habilidades a serem desenvolvidas 
com forte apelo às questões relativas ao cor-
po físico e à coordenação motora. Disponí-
vel em: http://www.zioberbrasil.com.br/kits.
php?id=2. Acesso em: Janeiro 5, 2018.
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próprios espaços, evitando ambientes muito determinados para brincar (MOORE, 2012) e, 
portanto, seja necessário e urgente estabelecer uma discussão sobre a valorização das 
“vozes das crianças e empoderamento delas” (MOORE, 2012). Ou ainda que possam sub-
verter espaços e seus elementos, apropriando-se efetivamente deles.

A exploração da realidade é uma condição permanente na infância. Me-
ninas e meninos exploram o espaço construindo continuamente lugares 

FIGURAS 19 e 20 - Imagens extraídas do site 
do fabricante com o produto intitulado si-
mulador de caminhada nas versões adulta 
e infantil em que é possível perceber que 
são iguais e que apenas possui as dimensões 
adaptadas aos corpos das crianças. Há expli-
cações sobre as habilidades a serem desen-
volvidas com forte apelo às questões relati-
vas ao corpo físico e à coordenação motora. 
Disponível em: http://www.zioberbrasil.com.
br/kits.php?id=2. Acesso em: Janeiro 5, 2018.
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(imaginários e reais) dentro do lugar onde estão. Alguns poucos elementos 
e objetos são suficientes para que construam situações e paisagens dife-
rentes: fontes de luz artificial, projetores, projetores suspensos, se deixados à 
disposição são capazes de construir virtualmente espaços. O ambiente de-
signado aos infantes deve levar em conta os desejos e habilidades dessas 
crianças na construção de lugares, oferecendo elementos e ferramentas 
para satisfazê-las e fazê-las crescer.46 (DOMUS ACADEMY RESEARCH CEN-
TER, 1998, p. 18, tradução nossa).

Outro aspecto a ser discutido refere-se à oferta de desafio à criança, o que tem gerado 
inúmeros questionamentos e vem sendo enfrentada por inúmeros governos sob a forma 
de elaboração de cadernos normativos com prescrições de alturas, inclinações, mate-
riais, determinações etc. Alguns órgãos relativos à infância, no entanto, têm criticado tais 
resoluções apresentando dados que relacionam acidentes gravíssimos com crianças que 
frequentam parques considerados seguros. É necessário que se compreenda a necessida-
de humana inata de se desenvolver e superar desafios e que impedir as crianças que o 
façam pode ser, a médio e longo prazo, imensamente prejudicial à sua capacidade física, 
cognitiva e emocional. 

Conforme Moore (2012), assim como o próprio conceito de brincar, o entendimento e a 
percepção do que é seguro é muito diferente entre crianças e adultos.  Segundo Herrin-
gton et al. (2007), a avaliação do tipo de desafio que o espaço oferece à criança e a 
percepção do que ela precisa para superá-lo é uma complexa abordagem que articula 
os aspectos físico e cognitivo, porque “sem correr riscos, as crianças não conseguirão des-
cobrir seu potencial. Instalações e equipamentos devem desafiá-las a correr riscos sem 
que sejam perigosos”47(HERRINGTON et al., 2007). 

Risco, segundo Herrington et al. (2007), é aquilo que se percebe como tal porque são 
dadas, ao usuário, as informações necessárias para que seja possível avaliar que há algo 
que lhe oferece um desafio e que, perante o qual deve colocar-se de forma cuidadosa 
agindo com cautela e sendo, portanto, capaz de calcular se é capaz de enfrentá-lo ou 
se deve recuar em determinado ponto a partir de sua habilidade. Há inúmeras formas de 

46 “L’esplorazione della realtà è una 
condizione permanente nell’infanzia. Le 
bambine e i bambini abitano lo spazio cos-
truendo continuamente luoghi (immaginari 
e reali) all’interno del luogo dove si trovano. 
Bastano alcuni elementi e oggetti per mon-
tare situazioni e paesaggi diversi: sorgenti di 
luce artificiale, proiettori, lavagne luminose, 
se lasciati a disposizione, sono abili costrut-
tori di spazi virtuali. L’ambiente che si rivolge 
all’infanzia deve tenere conto di questi de-
sideri e competenze dei bambini nella cos-
truzione dei luoghi, offrendo elementi e stru-
menti per soddisfarli e fali crescere.”

47 “Without taking risks, children can-
not learn to their full potential. Settings must 
challenge them to take risks without being 
hazardous.”
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FIGURA 21 - Gráfico ilustra a relação 
observável criança-artefato e demonstra a 
importância do tempo no desdobramento 
para a construção de novas situações 
lúdicas a partir do rompimento dos limites 
do uso recorrente.  Fonte: elaborado pela 
autora (2017) partir das observações e de 
Klisys (2010).
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oferecer, com segurança, riscos que possam ser avaliados pelas crianças e que as ajudem 
a entender como o seu corpo pode funcionar e quais são suas habilidades motoras. 

Por outro lado, segundo a autora, o equipamento perigoso é aquele que não oferece às 
crianças informações claras e diretas sobre os cuidados que devem ser tomados enquan-
to o exploram, sem notar que há alguma área ou ponto que deva receber mais cuidado 
ou atenção. Tal percepção alteraria a postura corporal da criança, deixando-a alerta, de 
modo que a protegeria de quedas ou lesões mais graves.

As crianças usam os espaços e equipamentos das mais variadas formas, inclusive algumas 
impensadas pelos designers. Deve-se pensar em explorar e maximizar o potencial de qual-
quer elemento ou instalação para que as crianças testem seus possíveis usos e os limites de 
suas habilidades. É necessário que os desafios sejam graduais e envolvam vários níveis de 
dificuldade para cada atividade, permitindo que cada criança atinja seu melhor desem-
penho de acordo com suas habilidades e desenvolvimento físico e motor (HERRINGTON et 
al., 2007). Os estudos mostram que elementos muito simples de alturas diferentes ou ram-
pas e planos inclinados são capazes de potencializar o desafio, assim como túneis para 
engatinhar ou andar por cima.

1. 2 OS BRINCARES E OS POSSÍVEIS MÉTODOS

Mas, para uma compreensão mais profunda da sacralidade da infância, 
sobretudo daquela(s) criança(s) com quem estamos em contato, é preciso 
poder OLHAR para elas. E este olhar não tem como fundamento somente 
uma teoria vinda de fora, mas a coragem de acreditar nas nossas próprias 
percepções, intuições, sentimentos, sinais e imagens. A fonte mais segura 
é a observação que cada um faz da(s) criança(s) com quem convive, da 
sua gestualidade, dos seus movimentos, do seu jeito de relacionar-se com 
os outros, com ela mesma, com os objetos, com o mundo; a observação 
é a tentativa de compreensão das imagens e simbolismo que aparecem 
nos seus processos e nas suas produções, sobretudo as não verbais. 
(FRIEDMANN, 2014, p. 12)
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Uma entrevista semiestruturada foi elaborada para aprimorar a obtenção de dados relati-
vos ao brincar em pesquisas envolvendo crianças com a educadora e documentarista Re-
nata Meirelles, que desenvolve, desde a década de 1990, trabalhos muito sensíveis e ricos 
em detalhes que contribuem para o conhecimento e difusão do simbolismo, repertório e 
valores das crianças de todas as regiões brasileiras. Seu trabalho se destaca pela naturali-
dade e espontaneidade com que são registradas as crianças enquanto se manifestam de 
forma genuína por meio do brincar. 

Antes que se iniciassem as dinâmicas e os experimentos, a partir de Meirelles, foi necessário 
criar um vínculo com as crianças para evitar que buscassem dar respostas esperadas pela 
pesquisadora. Deve-se levar em conta que as crianças moram próximo à escola, num bair-
ro muito degradado – Glicério – na zona central da cidade de São Paulo, onde há grande 
concentração de cortiços. Muitas das crianças possivelmente residem em condições pre-
cárias e convivem com toda forma de violência. 

Pela carência de atenção e afeto, percebida pelos gestos e olhares das crianças, é pos-
sível considerar que suas falas iniciais estivessem afeitas à vontade de agradar a figura 
do pesquisador, procurando formas de chamar sua atenção positivamente e agradá-lo, 
o que certamente modificaria relevantemente os dados obtidos. Portanto, tornou-se es-
sencial a construção de um vínculo do pesquisador com as crianças, segundo Renata 
Meireles (2017), que propõe “uma convivência necessária para que a naturalidade esta-
belecesse a possibilidade de que os movimentos, expressões e dinâmicas acontecessem 
de dentro para fora”.

Ainda segundo Meirelles (2017), somente “quando elas param de querer agradar, deixam 
à mostra o que realmente são, o que verdadeiramente buscam e o que as interessa genui-
namente”, o que é tão caro à pesquisa. Além disso, as crianças não podem ser dirigidas, 
caso contrário, os dados não revelariam os fenômenos de forma fidedigna. Segundo Mei-
relles, “não é possível determinar o que será feito”: “Elas guiam”, afirma categoricamente 
a autora. 
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Além de observá-las brincando e experimentando o espaço livremente, a convivência 
considerada possível, já que não seria viável estar todos os dias com elas na escola, fo-
ram cinco encontros sem frequência predeterminada de uma a duas horas, intercalados 
com oficinas lúdico-participativas, para que minha presença não fosse tão fortemente 
percebida a ponto de que suas falas ou ações pudessem ser direcionadas, modificadas 
ou controladas em razão disso. Nessas ocasiões, as crianças foram observadas brincando 
livremente no parque da escola48. 

Em relação à obtenção dos dados em campo, foi utilizado o System for Observing Play 
and Leisure Activity in Youth (SOPLAY), um método utilizado para sistematizar os dados 
referentes à ocupação do espaço pelas crianças por meio de registros realizados com 
determinado intervalo de tempo fixado que funcionam como uma foto do local. Trata-se 
de uma estratégia para transformar informações visuais relativas ao uso do espaço em 
dados tabuláveis, criada pelo Dr. Thomas Mckenzie, a qual inúmeros testes apontaram ser 
confiável e com percentual de confiabilidade razoável. 

Por meio deste método, a cada vinte minutos, eram registradas quantas crianças, inde-
pendentemente do gênero e idade, estavam em cada um dos seis setores do parque. 
São os setores do parque: miniquadra, parque de areia49, casinha de madeira, castelo50, 
lousa, espaço livre e amarelinha (pintada no piso). Não há equipamentos de plástico, mas 
também não há árvores, plantas ou terra para as crianças manipularem; o local é todo de 
concreto, revestido parcialmente de placas de Etileno Acetato de Vinila (EVA) e a quadra 
recoberta de grama artificial. 

Também foram registrados todos os brincares observados e os dias em que ocorreram, 
além de agrupados de acordo com os critérios estabelecidos para esta pesquisa segun-
do a taxonomia de Bob Hugues (2006) e categorizados em sete grandes grupos.  Pode-se 
discutir sobre a possibilidade de objetivar, de tal modo, dados tão complexos e evidenciar 
que as muitas camadas e nuances possíveis para avaliá-los foram subjugadas para conse-
guir esquadrinhar com clareza como os dados foram tratados e sistematizados. 

48 Quando as condições climáticas 
eram favoráveis elas usavam o parque ao ar 
livre, mas quando chovia, elas ficavam num 
pátio interno, na brinquedoteca. 

49 No parque de areia há inúmeros 
equipamentos de madeira bruta, em forma 
de toras: duas plataformas com rampas-es-
corregadores e escadas que geram espaço 
inferior muito explorado pelas crianças, duas 
gangorras, um equipamento grande com 
ponte, cabana, escada de corda e escorre-
gador. 

50 O termo empregado no texto foi o 
nome atribuído pelas próprias crianças ao 
equipamento composto por: um escorrega-
dor, uma escada, dois balanços convencio-
nais, dois balanços de pneus, um balanço 
múltiplo, duas argolas, uma barra e a casi-
nha na área superior com espaço para ob-
servar o pátio e o espaço externo à escola 
(rua, calçada, casas, árvores, praça, carros, 
pessoas etc.). É possível, mas pouco frequen-
te, que aproximadamente quinze crianças o 
utilizem concomitantemente.
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1. 3 PERSPECTIVAS SOBRE OS BRINCARES

1. 3. 1 POSTURA SENSÍVEL ÀS CRIANÇAS E SEUS BRINCARES A PARTIR DE RENATA MEI-
RELLES

Renata Meirelles é educadora e documentarista, idealizadora do programa Território do 
Brincar, um trabalho de escutas sensíveis, sutis e espontâneas e troca de saberes que bus-
ca compreender, registrar e difundir manifestações genuínas da cultura infantil. Percorren-
do o Brasil desde a década de 1990, revelou os brincares, por meio dos olhos das crianças, 
de comunidades rurais, indígenas, quilombolas, de grandes cidade, do sertão e litoral. 
Cada oportunidade de troca com as crianças, por meio de falas, gestos e expressões, foi 
registrada com muita delicadeza e cuidado. Estes materiais já se transformaram em alguns 
filmes e documentários, livros e séries infantis para TV, além de outros inúmeros projetos re-
levantes para o campo. 

Ela foi entrevistada, por meio de teleconferência, para o aprimoramento da obtenção 
de dados genuínos com naturalidade e espontaneidade sobre o brincar em pesquisas 
envolvendo crianças. Quando questionada sobre os procedimentos para o registro es-
pontâneo do brincar, Renata Meirelles cita que, para alcançar o espontâneo, aquilo que 
emerge genuinamente de dentro para fora, é necessário que se estabeleça, num primeiro 
momento, uma relação, que se crie um vínculo com as crianças. E que, para tanto, é es-
sencial ter disponibilidade de tempo. 

Nos documentários, muitas das crianças que foram registradas brincando frequentavam 
sua casa, possuíam com ela e a equipe uma convivência, necessária para que a naturali-
dade estabelecesse a possibilidade de que os movimentos, expressões e dinâmicas acon-
tecessem de dentro para fora.

Num momento posterior, a presença do pesquisador precisa ser concreta, ele deve estar 
verdadeiramente disponível e aberto. Além dos objetivos da pesquisa, precisa ser huma-77



no, sensível àquilo que presencia, ao momento e energia que compartilham. Para buscar 
naturalidade, não deve pensar na postura, nas condições ou naquilo que aparece. Meirel-
les sugere que a abordagem deva acontecer como um convite e não como uma pergun-
ta, um questionamento: “Vamos brincar juntos?”. Ela afirma que temos o objetivo evidente 
de registro, pois as crianças percebem os equipamentos e as câmeras, e são capazes de 
captar a energia daquilo que se pretende. Por isso, tudo precisa ser esclarecido às crian-
ças para que possam se posicionar a respeito, aceitando ou não tal situação.

Por esta razão – a necessidade de convivência com as crianças defendida por Renata –, 
os experimentos com as crianças da escola do Glicério foram pausados e uma nova eta-
pa foi acrescida ao processo, de modo que a figura do pesquisador não fosse mais tão 
marcante no cotidiano das crianças, que se estabelecesse um vínculo com elas e que as 
ações do pesquisador pudessem ocorrer mais livremente. Definiu-se, junto à escola, um 
cronograma para a realização de observações não participativas das crianças, no horário 
em que utilizavam o parque para brincar, e oficinas lúdico-participativas para desenvolvi-
mento de diversas atividades.

Às perguntas que elaboramos, enquanto pesquisadores, Renata declara que as crianças 
dão respostas diferentes do que realmente fazem, da maneira como agem e percebem o 
mundo, pois buscam agradar aos adultos. Somente consegue-se captar o que acontece 
de dentro para fora quando elas param de querer agradar e deixam à mostra o que real-
mente são, o que verdadeiramente buscam e o que as interessa genuinamente.

Em relação à expectativa de quem realiza pesquisa com crianças, ela afirma que não é 
possível planejar tudo, pois as crianças fazem o que querem quando são dadas as condi-
ções ideais. Sob estas condições, elas guiam e, portanto, não é possível determinar o que 
será feito, de modo que o pesquisador precisa ter, segundo ela, uma escuta sensível, atuar 
de maneira sutil e perceber o corpo, deixando-as expressarem-se livremente: de forma 
oral, gestual, pelos movimentos do corpo, pelo olhar.

As interações com as crianças, portanto, foram desenhadas de acordo com os dados 
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desejados pelo pesquisador. Porém, conforme aponta Meirelles, esses encontros estabe-
leceram-se de forma muito aberta para permitir que elas guiassem o processo, trazendo 
elementos que fugiriam às expectativas do estudo em desenvolvimento, tornando-o mais 
suscetível a explorações. De acordo com o que acontecia em uma interação, e a partir 
do que as crianças expressavam, a seguinte era repensada e reelaborada. 

Em campo, vivencia-se um turbilhão de informações e situações, de forma que não é pos-
sível digerir tudo o que está acontecendo. Meirelles sugere que, neste momento, deve-se 
buscar sentir, além de olhar. E, após a captura das imagens e vídeos, procurar relatar as 
situações vivenciadas e descrever as sensações, emoções, percepções. 

O olhar mais aprofundado vem depois do estudo e análise das imagens e vídeos, pois não 
se trata de uma avaliação imagética. É uma busca, aponta Meirelles, por tentar com-
preender o que significa cada gesto, cada objeto, cada ritual, e isso exige tempo, sensibili-
dade e um olhar apurado, destituído de julgamentos ou conceitos preestabelecidos. Num 
momento posterior, há a tentativa de localizar semelhanças, diferenças, singularidades, 
pluralidades etc. Para tanto, é fundamental olhar o todo, juntando informações, pulsares, 
o que se sentiu no momento.

Algumas das questões identificadas em campo eram melhor apreendidas com uma análi-
se mais cuidadosa dos registros realizados. Conforme a educadora declara, as interações 
com as crianças se articulam no campo da troca, da vivência, e, portanto, enquanto são 
observadas, elas observam, sentem o que se passa e buscam interagir. Às suas solicitações 
e olhares, o pesquisador esteve presente e respondeu com a emoção do momento com-
partilhado.

Convidada a sugerir algo em relação a possíveis diretrizes ou considerações projetuais aos 
profissionais que pensam e concebem espaços para o brincar infantil, a partir de sua am-
pla experiência, ela indicou ser essencial o ato de olhar para fora, para a rua, e observar 
como as crianças se relacionam com a natureza crua e sem equipamentos para brincar. 
Tentar sentir e compreender como elas lidam com o mundo à sua volta, quais são suas 
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buscas e como elas se relacionam com o espaço e seus elementos.

Meirelles aponta que a natureza é o verdadeiro hábitat da criança e que sua relação com 
as árvores, buracos, terra, areia, plantas e pedras é essencial ao seu desenvolvimento. Afir-
ma que é disso que elas precisam e que não se trata de artificializar a natureza.

Considerando crianças que vivem em cidades, sugere um vínculo mais próximo à pai-
sagem natural e que lhes sejam oferecidas mais oportunidades de contato com a terra, 
as árvores e vastidão espacial. Preconiza o desemparedamento das crianças, um termo 
em evidência e bastante importante, segundo a educadora. Ao mesmo tempo, há que 
se refletir também sobre o pouco tempo livre das crianças. Ela acredita que seja este um 
caminho possível: olhar para a natureza.

A partir de sua sugestão, o pesquisador também se abre, busca olhar, sentir, e emocionar-
-se com as crianças, experimentar um pouco de sua percepção de mundo para aprender 
um pouco com elas. 

1. 3. 2 OBSERVAÇÕES NO PARQUE DA ESCOLA

1. 3. 2. 1. NA BRINQUEDOTECA

No primeiro dia de observação das crianças da EMEI Alberto de Oliveira, 26 de outubro de 
2017, chovia muito e, portanto, as crianças tiveram sua “hora do parque”51 no pátio inter-
no, local denominado pelos alunos e funcionários como brinquedoteca52. Neste espaço 
há, além de brinquedos comprados, muitos artefatos produzidos pelas próprias crianças 
com caixas de papelão e sucata, um cabide com fantasias, duas grandes bolas do tipo 
“pula-pula”, uma piscina de bolinhas, uma cama elástica, um banco onde se acomodam 
as professoras e uma caixa de papelão transformada em castelo.

Durante a observação neste local, havia doze crianças brincando de forma bastante re-

51 Termo atribuído pelas crianças, pro-
fessores e funcionários ao intervalo de tempo 
para brincarem livremente no pátio exter-
no da escola, onde fica o parque de areia, 
a quadra, a lousa e a casinha, entre outros 
equipamentos. 

52 Quando as condições climáticas 
eram favoráveis elas usavam o parque ao ar 
livre, mas quando chovia, elas ficavam num 
pátio interno, na brinquedoteca. 
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grada (possivelmente as professoras são muito cobradas em relação à segurança das 
crianças e definem, portanto, de que forma que elas devem explorar os espaços e os 
equipamentos, a fim de preservar a integridade física dos alunos):

a) cama elástica: apenas três crianças podiam usar concomitantemente a cama elásti-
ca para pular em pé com gestos e movimentos aparentemente controlados e bastante 

FIGURAS 22 e 23 - Croquis ilustram as crianças 
pulando na cama elástica e brincando sob a 
estrutura. Abaixo, a representação das crian-
ças brincando de “pega-pega tubarão” na 
piscina de bolinhas de plástico. Fonte: ela-
borados pela autora  partir das observações 
(2017).
FIGURA 24 - Croqui esquemático da brinque-
doteca da escola. Fonte: elaborado pela au-
tora (2017).
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cuidado para evitar que se machucassem. Este equipamento ficou em uso todo o tempo, 
enquanto três ou quatro crianças aguardavam em fila e aproveitavam para conversar, 
contar estórias e, algumas vezes, os meninos alternavam entre brincar de luta e correrem 
“escondidos” para debaixo da cama elástica, até o momento em que a professora cha-
mava a atenção e eles voltavam a se comportar e aguardar sua vez na fila;

b) piscina de bolinhas: duas a quatro crianças brincaram neste equipamento durante toda 
a observação, variando as brincadeiras entre pular e correr, brincar de pega-pega da for-
ma convencional ou transformando o pegador em tubarão. Quando a imaginação era 
explorada nesta dinâmica, elas gritavam de medo com euforia e empolgação. Possivel-
mente o nome e as cores do brinquedo levavam-nas a pensar em água e, por conseguin-
te, em tubarões. Também ocorreu de jogarem as bolinhas uns nos outros e as atirarem para 
fora do equipamento, mirando-as nos rasgos ou aberturas existentes na tela de proteção;

c) castelo de caixa de papelão: foi utilizado por três crianças enquanto brincavam. A me-
nina, que ficou quase o tempo todo dentro do castelo, era quem definia se alguém podia 
ou não entrar, ditando as regras da dinâmica. Quando estava sozinha, ora se recolhia, 
ora observava escondida os outros; quando os amigos estavam juntos, ou observavam os 
demais ou conversavam aparentemente trocando segredos entre si, como se confabulas-
sem com algo em comum.

d) duas bolas do tipo “pula-pula”: foram bastante exploradas pelas crianças, que se reve-
zavam para usá-las para pular livremente pelo espaço, sem estabelecer alguma situação 
lúdica a partir dele.

Foram aplicados no gráfico todos os tipos de brincar explorados pelas crianças durante 
suas ações na brinquedoteca, sem considerar o tempo ou quantas crianças estavam en-
volvidas. É possível afirmar que, por se tratar de um espaço confinado, elas não se sentiram 
estimuladas a correr e fruir o espaço, e também não manipularam muitos elementos, a 
não ser as bolinhas de plástico da piscina, com as quais brincaram de atirar para fora do 
equipamento. Os brincares mais frequentes são aqueles relativos aos movimentos padroni-
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FIGURAS 25 e 26 - Croquis do castelo de caixa 
de papelão, explorado por uma menina e 
seus amigos na brinquedoteca da escola. 
Fonte: elaborado pela autora (2017) a partir 
de observação.

FIGURA 27 - Diagrama em que foram 
aplicados os tipos do brincar observados e, 
de acordo com frequência de registros para 
cada um, a fim de identificar quais situações 
lúdicas são mais recorrentes.
Fonte: elaborado pela autora (2017).
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zados e ao aperfeiçoamento de algumas habilidades específicas como pular.

Analisando também as formas como as crianças se relacionaram com os brinquedos e 
equipamentos do espaço, podem ser apontadas algumas considerações que alterariam 
eventualmente a forma como profissionais pensam estes suportes designados ao brincar 
infantil, tais como:

a) dimensionamento dos espaços e instalações: o castelo de caixa de papelão, um volu-
me com aproximadamente 45 cm de largura, 50 cm de profundidade e 80 cm de altura, 
com uma portinha e uma janela, aberto na face superior, foi confortavelmente utilizado 
por crianças, dilacerando os princípios de ergonomia e dimensões espaciais aos quais os 
arquitetos e designer recorrem frequentemente. Sob a perspectiva da criança, este exí-
guo espaço comporta seus brincares e lhes permite isolar-se dos demais, recolher-se dos 
olhares dos outros e ainda observar o mundo à sua volta protegidas pois estão escondidas. 

b) cantos e espaços sob os equipamentos: a vontade de estar sob a cama elástica revela 
um desejo frequentemente observado e citado por Klisys53 (2010): as crianças gostam de 
se abrigar embaixo de algo. Esta informação poderia transformar a maneira como mui-
tos equipamentos e instalações lúdicas são concebidos, pois permitiriam outras formas de 
apropriação pelas crianças. E estes espaços, considerados residuais pelos designers, po-
deriam ser mais explorados.

c) elementos manipuláveis: ao vê-las se divertindo e criando situações lúdicas a partir das 
esferas de plástico da piscina de bolinhas, independentemente da estrutura, pode-se 
apontar possíveis caminhos relativos ao projeto de instalações que ofereçam, parcial ou 
integralmente, peças desacopladas ou desaglutinadas para que outras situações lúdicas 
sejam construídas ou consideradas pelas crianças.

1. 3. 2. 1 NO PARQUE

Foram cinco dias em que as observações aconteceram de modo sistematizado, conside-
rando vinte minutos entre uma “medição” e outra. No primeiro contato, realizado no dia 

53 Em seu livro, a autora relata situações 
em que as crianças buscam abrigar-se sob 
cadeiras, mesas, cobertores e toalhas, citan-
do aspectos antropológicos de tais compor-
tamentos.
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1º de novembro de 2017, as crianças já estavam terminando sua “hora do parque” e, por-
tanto, foi possível observá-las somente por vinte minutos, intervalo de tempo possível para 
apenas um registro SOPLAY e a contemplação de algumas poucas situações lúdicas. Nas 
demais oportunidades, foram realizados cinco registros e muitos brincares foram verifica-
dos. O primeiro dia de observação não consta nas tabelas porque foi realizado no pátio 
interno da escola, onde as características espaciais são diversas e, portanto, os estímulos 
foram outros e as situações lúdicas ocorridas, muito distintas. 

FIGURA 29 - Planta esquemática do parque 
da EMEI Alberto de Oliveira. Fonte: elaborado 
pela autora (2017).

FIGURA 28 - Casinha de madeira. Fonte: 
elaborado pela autora (2017).
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Dentre as brincadeiras observadas, aquelas que se desenvolveram todos os dias foram: 
jogar futebol (tipo 1); escalar e subir nos brinquedos (tipo 2); balançar e escorregar no 
“castelo” (tipo 3); correr ou andar, fruindo e ocupando o espaço (tipo 5); manipular areia 
e buscar por pequenos insetos (tipo 6); brincadeiras simbólicas relativas a polícia e bandi-
do e “pegar e morrer” (tipo 7). Isto não significa, porém, que tenham sido as ações mais 
realizadas em relação ao tempo ou quantidade de crianças envolvidas.

Este aspecto confirma que atividade física vigorosa ainda é visivelmente mais praticada 
pelos meninos (CORTINEZ-O’RYAN et al., 2016), porque, na miniquadra – que possui traves 
de gol e cestas de basquete – eles eram maioria ou unânimes. Eventualmente, uma, duas 
ou três meninas participavam das brincadeiras54, mas tal situação durava poucos minutos. 
Durante muito pouco tempo a quadra ficou vazia. Seus elementos físicos, como traves, 
alambrados e muretinhas, também atraíam a curiosidade das crianças que costumavam 
escalá-los, pendurar-se com as pernas para o alto no gol, equilibrar-se na muretinha, entre 
outros. 

A lousa e a amarelinha pintada no piso foram os elementos menos utilizados pelas crian-
ças, seguidos da casinha, utilizada esporadicamente.

Em seguida, o grande equipamento popularmente conhecido como “brinquedão” e de-
nominado pelas crianças de “castelo”, que possui escada, escorregador, balanços con-
vencionais e de pneus, usados individual ou coletivamente, argolas e barras, além do piso 
superior com cobertura. Em boa parte das medições, foi subutilizado pelas crianças quan-
do comparado com os demais setores do parque e quando são observados suas dimen-
sões e o investimento necessário para adquiri-lo. Além disso, essas estruturas enormes dimi-
nuem a área livre. Um estudo canadense apontou que durante 87% do tempo em que há 
crianças no parque analisado, eles ficam vazios e que, em apenas 3% do tempo, são utili-
zados da forma como foram pensados e projetados (HERRINGTON et al., 2007). O restante 
do tempo é dividido entre as crianças que gostam de ficar embaixo, que sobem nele para 
apreciar a vista, observar o parque ou o utilizam de uma forma não prevista (HERRINGTON 

54 O termo foi empregado desta for-
ma porque as crianças referem-se ao ato de 
jogar futebol ou basquete como brincar de 
futebol ou basquete ou brincar de jogar fute-
bol ou basquete. 
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et al., 2007). Em várias ocasiões, o “castelo” foi usado para outro fim quando uma ou mais 
crianças subiam nele para, a uma altura média de 1,80 m, observar os amigos lá embaixo, 
com os quais trocavam, eventualmente, algumas palavras. Também o exploravam para 
conseguir ver do alto, o que havia além dos muros da escola. Esta discussão reforça o que 
Perez de Arce (2017) defende: as crianças precisam de menos estruturas e menos apara-
tos para desenvolver de forma plena o brincar. 

Este dado pode ser visualizado no parque da escola em relação ao “castelo” e à casinha, 
que são possivelmente os equipamentos mais caros e que, conforme Herrington apresenta 

FIGURAS 33, 34 e 35 - Croquis das crianças 
brincando na miniquadra, na lousa e registro 
da amarelinha pintada no piso. Fonte: elab-
orados pela autora (2017).

FIGURA 32 - Croqui do “castelo” com as 
crianças na parte superior observando o 
parque . Fonte: elaborado pela autora (2017).

FIGURAS 30 e 31 - Croquis de algumas brin-
cadeiras realizados a partir de observação 
do “castelo” no escorregador e na balança. 
Fonte: elaborados pela autora (2017).
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em sua pesquisa, permaneceram subutilizados a maior parte do tempo. Durante as medi-
ções, pouquíssimas crianças o utilizaram: 15% daquelas presentes no parque, em média, 
brincavam no “castelo” e apenas 5% usavam a casinha.

A partir de Herrington et al. (2007) e o guia elaborado após cinco anos de pesquisa mul-
tidisciplinar desenvolvido em Vancouver, no Canadá, pode-se apontar que muito pouco 
se sabe sobre a forma como as crianças querem brincar. Neste documento, vários dados 
reunidos foram elaborados a partir da observação das crianças em doze lugares desti-
nados ao brincar. Os pesquisadores observaram que as reformas no país, realizadas nos 

FIGURAS 36 e 37 - Croquis de algumas brin-
cadeiras realizados a partir de observação 
do “castelo”. Fonte: elaborados pela autora 
(2017).

FIGURAS 38 e 39 - Croquis de algumas 
brincadeiras observadas no parque de areia. 
Fonte: elaborados pela autora (2017).
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seis anos que antecederam o estudo, não ampliaram a metragem dos parques55 e que, 
devido à obrigatoriedade de aumentar a área de segurança em torno dos grandes equi-
pamentos, diminuíram em cerca de 35% a metragem quadrada dos espaços livres para as 
crianças. Segundo os autores, em locais onde a média de crianças por espaço era supe-
rior à indicada, os episódios de agressão eram mais recorrentes. Estes índices, no entanto, 
não puderam ser medidos com os métodos utilizados, mas considerando a observação 
da brinquedoteca, onde os meninos brincavam muito de lutar e as atividades de fruição 
e exploração dos espaços por meio do correr inexistiram, podem apontar uma correlação 

55 A média de sete metros quadra-
dos (7m2) por criança, sugerido pelo British 
Columbia na década de 1980 ainda é ad-
otada pelos parques norte-americanos e 
canadenses.

FIGURAS 40 e 41 - Croquis de algumas 
brincadeiras observadas no parque de areia. 
Fonte: elaborados pela autora (2017).
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FIGURAS 42, 43 e 44 - Croquis de crianças 
olhando o bichinho e desenhando com 
giz no chão. Fonte: elaborados pela autora 
(2017).

entre os fenômenos e configurar um dado relevante para estudos futuros. 

Por outro lado, o parque de areia e seus equipamentos de toras de madeira bruta e ou-
tros materiais naturais foram os elementos mais explorados do parque. Nas observações, é 
evidente a busca das crianças por este tipo de situação: brincar na areia, buscar insetos 
e coletar flores e folhas. Dentre as poucas ações que repetiram todos os dias durante a 
coleta de dados, essas foram possivelmente as mais exploradas em relação ao tempo e à 
quantidade de crianças envolvidas. Herrington et al. (2007) observaram que atos agressi-
vos entre os brincantes ocorrem mais frequentemente quando eles não possuem elemen-
tos que possam manipular, tais como areia, água, pedrinhas e pequenos insetos.
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FIGURAS 45, 46 e 47 - Croquis de algumas 
brincadeiras observadas no parque de areia. 
Fonte: elaborado pela autora (2017).

FIGURAS 48 a 59 - Croquis de inúmeras 
situações lúdicas construídas pelas 
crianças explorando pneus (loose parts 
theory) observadas em dias distintos. Fonte: 
elaborados pela autora (2017).

PROXIMA PÁGINA
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Há que se destacar que, além dos espaços e seus elementos, alguns poucos objetos foram 
disponibilizados eventualmente para as crianças, como pneus e bambolês.

Tais artefatos, simples como os bambolês ou os pneus, ofertados esporadicamente às crian-
ças, foram muito explorados pelas crianças de diversas maneiras. A partir de Nicholson e 
sua Theory of Loose Parts, “as crianças deveriam ter oportunidade de brincar com mate-
riais versáteis e que compõem os espaços de modo que elas mesmas possam inventá-los, 
construí-los, desenvolvê-los e modificá-los” (NICHOLSON, 2014, p. 31, tradução nossa). Em 
seu estudo, ela sugere que sejam oferecidos às crianças oportunidades para cavar, ma-
nipular água e areia, assim como artefatos como sucatas ou resíduos que possam figurar 
como ferramentas para a imaginação das crianças e sua habilidade crescente de inven-
tar, transformar, articular, molhar. E, com isto, sejam chamadas a construir o seu brincar, 
transformar o espaço apropriando-se verdadeiramente dele (NICHOLSON, 2014, p. 32).

Esses elementos deslocados e simplórios – os resíduos aos quais Benjamim se refere em seus 
textos sobre a infância – suscitam nas crianças,  muitas possibilidades como os pneus foram 
utilizados pelos alunos do Glicério de distintas formas, dentre as quais podem ser citadas 
algumas situações observadas: elas se sentaram nos pneus utilizando-os como mobiliário 
enquanto brincavam de escolinha; rodaram-nos enquanto se deslocavam pelo espaço 
tranquilamente ou apostando corrida; transformaram-nos em base de equilíbrio individual 
ou coletivo; usaram-nos como suportes para pular de um ao outro, e deles para o piso; ten-
taram levá-los até o escorregador para descerem rolando, mas não conseguiram erguê-
-los. Com os bambolês, algo semelhante aconteceu: usaram-nos da forma convencional, 
mas também para pular corda, para acertá-los no amigo e prendê-lo, rolando-os no piso, 
ou ainda segurando-os junto ao corpo enquanto corriam individual ou coletivamente.

1. 3. 2. 1. 1 LINGUAGENS DO BRINCAR

Durante as observações, foi possível constatar que o brincar desenvolveu-se, efetivamen-
te, como um espelho, a partir de gestos e rituais que emergem da cultura onde floresce-

FIGURAS 60 e 61 - Croquis de algumas brinca-
deiras relacionadas à violência (matar, mor-
rer, algemar, revistar).Fonte: elaborados pela 
autora (2017).
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ram, e possivelmente seja esta uma das razões pelas quais as crianças, com frequência, 
brincassem de matar e morrer, atirar, algemar, revistar, apesar do ambiente acolhedor 
que a escola e seus funcionários lhes propiciam. Os movimentos são assustadoramente se-
melhantes à empunhadura da arma por um profissional habituado a manipulá-la, à forma 
como um policial conduz um detento algemado e ao posicionamento de homens volta-
dos para o muro enquanto seus corpos são revistados. 

Em relação à casinha, reforçando o pressuposto de que é uma manifestação cultural, pro-
duto de uma sociedade patriarcal e que se estabelece mais fortemente nas classes menos 
favorecidas, percebeu-se que tem distintos usos em relação ao gênero das crianças, pois 
as meninas a utilizavam essencialmente para brincar de casinha, para conversar e contar 
segredos e até mesmo para limpá-la realmente. Por outro lado, os meninos utilizavam-na 
para traçar planos e se esconder estrategicamente durante algumas brincadeiras, como 

FIGURAS 62, 63 e 64 - Croquis de algumas brin-
cadeiras relacionadas à violência (matar, 
morrer, algemar, revistar). Fonte: elaborados 
pela autora (2017).
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a de “pegar e matar”. 

1. 3. 2. 1. 2 OS BRINCARES COMO FIM EM SI

Nos momentos em que foram observadas brincando no parque da escola, sem a interfe-
rência constante do pesquisador, as crianças movimentavam-se livremente, da maneira 
como estavam habituadas a fazê-lo e talvez da forma como aprenderam a fazê-lo. Os 
cuidados necessários e carinhosos da equipe da escola, em razão da responsabilidade 
legal sobre as crianças e sua integridade física, obrigavam-nos a interferir e cerceá-las em 
alguns momentos. 

Em uma ocasião especial, evidenciou-se o direcionamento dos adultos em relação às di-
nâmicas das crianças no que se refere à necessidade de criar regras, impor sua aplicação, 
o desenrolar da brincadeira com as punições para quem perde e de que forma alguém 
ganharia. Um dia, durante o momento do parque das crianças, uma pesquisadora em 
estágio na escola brincou com elas. Era evidente a vontade de entretê-las e se divertir 
com elas, mas às custas de aplicação de regras, de forma imparcial, com castigos para 
quem não as seguisse. Nesta ocasião, as crianças teimavam em realizar as brincadeiras 

FIGURAS 64 e 65 - Croquis de algumas brin-
cadeiras observadas. Fonte: elaborados pela 
autora (2017).

96



quebrando regras a todo o momento, em dinâmicas que não evoluíam, mas se repetiam, 
sem a necessidade de encaminhar-se para um fim, para a revelação de um vencedor. 
Houve um embate entre as crianças e a pesquisadora da área de Pedagogia e evidente 
distinção em relação ao valor do brincar e por que as crianças o fazem, sob uma ótica 
distinta da elaborada pelos adultos (SAURA, 2018), num claro exemplo de que estes bus-
cam racionalizar o processo, estabelecendo metas, objetivos, regras e consequências, e 
de que as crianças enxergam o brincar de forma mais livre, solta, pelo prazer de se realizar.

Alguns tipos do brincar foram sistematizados apenas no fim das observações, pois foi um 
processo de descoberta das dinâmicas, entendimento de seus nomes, objetivos (quando 
havia) e propostas. Somente no fim, quando já havia uma certa intimidade entre as crian-
ças e a figura do pesquisador, elas passaram a solicitar-lhe que as desenhasse em alguma 
situação específica e, para tal, dirigiam-se eufóricas para o balanço ou para a casinha 
onde “posavam para a foto” e retornavam correndo, curiosas, para ver como tinham sido 
representadas no papel.

FIGURA 66 - Croqui de algumas brincadeiras 
observadas. Fonte: elaborado pela autora 
(2017).
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FIGURA 67 - Imagem gerada por uma das 
crianças do Glicério durante o segundo ex-
perimento (B). Fonte: elaborado pela autora 
(2017) com base na pesquisa.  
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2 SOBRE OS BRINCARES NO ESPAÇO URBANO

As crianças não serão mais dependentes dos parquinhos, sempre iguais, 
horizontais, fechados por grades e cancelas, com seus brinquedos fastidio-
sos, iguais em qualquer parte do mundo. As crianças poderão escolher os 
locais adequados para suas brincadeiras, tendo em vista suas ambições, 
sua faixa etária. Começarão pelas escadas e pátios domésticos, para em 
seguida ocupar as calçadas, as praças e os jardins, os terrenos baldios e as 
margens dos rios. O local de divertimento das crianças será a cidade e, sua 
garantia, a própria cidade. (TONUCCI, 2017)

2. 1 O BRINCAR NA CIDADE COMO FORMA DE APROPRIAÇÃO

Rodrigo Perez de Arce Antoncic inicia sua conferência na Architectural Association School 
of Architecture em Londres, em 2017, com a imagem do quadro pintado por Pieter Brueghel 
em 1560, no qual são retratadas inúmeras situações distintas de crianças e adultos brin-
cando na cidade renascentista que, apesar de possuir praça e jardim, não tem espaços 
demarcados ou diferenciados, nem apresenta estrutura ou aparato específico para o 
brincar. As pessoas utilizam, em algumas poucas dinâmicas, elementos que elas próprias 
trouxeram para criar suas brincadeiras evidenciando a apropriação urbana.

A presença infantil no meio urbano ganhou destaque e relevância crescentes a partir do 
período após a Segunda Guerra Mundial. Segundo Perez de Arce (2017), no século XX, em 
especial com a Arquitetura Moderna56, espaços, aparatos e equipamentos específicos 
para o brincar foram amplamente propostos e construídos, seguindo a lógica funciona-

Figura 68 - Quadro ilustra mais de duzen-
tas crianças e pessoas em oitenta distintas 
situações lúdicas. Disponível em: <http://
healthy.uwaterloo.ca/museum/VirtualExhib-
its/Brueghel/aboutpaint.html>. Acesso em: 20 
fev. 2018.

OS BRINCARES NA CIDADE

56 Segundo a Carta de Atenas, redigi-
da durante o IV Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna em 1933, sob a coor-
denação de Le Corbusier, o lazer ou recrear, 
juntamente com o morar, trabalhar e circu-
lar, passou a ser uma das funções às quais a 
arquitetura e o urbanismo deviam atender 
com soluções racionais e universalizantes. 
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lista, pragmática e universal, num crescente processo de institucionalização do brincar 
(RASMUSSEN, 2004; QUEIROZ, 2015; SILVA, 2016), em que tal ação passa a ser tratada de 
forma muito reducionista, rebaixando-a a uma atividade física para aprimoramento das 
habilidades físicas e motoras das crianças.

Este modelo urbanístico, amplamente controlado e fragmentado (SILVA, 2016), cujos pa-
radigmas ainda vigoram na maioria das cidades contemporâneas, propôs espaços espe-
cificamente para o lazer de crianças, porém, concebidos sob um forte viés funcionalista 
às custas de oferecer-lhes oportunidades para um brincar livre e autônomo (SAURA, 2013). 

No entanto, mesmo considerando as restrições que lhes foram impostas, as crianças con-
seguem transgredir essas regras e brincar espontaneamente porque, segundo SAURA 
(2013), esta ação genuína ocorre sem espaço predefinido, nem tempo predeterminado. 
Em sua palestra, Perez de Arce (2017) prossegue defendendo a ideia de que as crianças, 
por isso, não precisam de espaços concebidos única e exclusivamente para este fim e 
que a cidade, assim como no quadro de Brueghel, seria o melhor lugar para viver sua 
infância plenamente, exatamente como pressupunha Jacobs em seu livro escrito em 1961, 
Morte e vida das grandes cidades, no qual defende a presença das crianças nas calça-
das e vias públicas.

Ao extrapolar os limites dos espaços que lhes são concedidos, brincando 
com os equipamentos urbanos através da ludicidade, as crianças fazem 
da cidade o seu próprio brinquedo, revelando que não é preciso que haja 
parques e áreas de lazer programados para divertir as crianças, as ruas 
podem servir perfeitamente para este fim. (NASCIMENTO, 2009)

Num sentido oposto ao que pressupunha o funcionalismo modernista, e apoiado na Psico-
logia e Antropologia das Infâncias, acredita-se que, brincando, elas interfiram e ajam no 
mundo real, nos espaços e nos objetos e, por meio desta ação, o recriem e o reinventem, 
atribuindo-lhe valor próprio, subjetivo. Pressupõe-se que permitir à criança que o faça, 
que construa o seu mundo, é permitir que “construa” a si mesma (NASCIMENTO, 2009), 
que se reconheça, e que, a partir disso, seja livre, espontânea, autônoma e criativa. Re- 102



Figura 69 - Foto revela como crianças se apro-
priam de caçamba de caminhão para im-
provisar um balanço. Nova Deli, Índia, 2013. 
Disponível em: <www.darkroom.baltimore-
sun.com>. Acesso em: 7 abr. 2015. 

Figura 70 -  Crianças brincando no trilho de 
trem em favela de Calcutá, na Índia, por 
onde passa um comboio a cada vinte mi-
nutos. Disponível em: www.dailymail.co.uk/
news/article-3097192/The-filthy-dangerou-
s- l ife- India-s-poorest-slum-children-play-
-train-tracks-parents-cook-bamboo-shelter-
s-just-feet-away-onrushing-carriages.html>. 
Acesso em: 07 abr. 2015.

conhece-se, afinal, “brincar como uma necessidade social” (HOLME; MASSIE, 1970, p. 80, 
tradução nossa).

[sobre o brincar] é busca pela conquista de autonomia, no sentido da for-
mação de um jeito próprio de perceber o mundo, interpretá-lo, apropriar-
-se dele e agir, produzindo outros mundos possíveis e resistindo a meios de-
terminantes e pouco criativos de viver. (NASCIMENTO, 2009)

A importância do espaço físico57, do ambiente, da paisagem para influenciar positiva-
mente a atividade física entre as crianças e o tempo que se passa ao ar livre vivenciando 
a cidade estão diretamente relacionados à capacidade da criança de brincar de forma 
livre58(CORTINEZ-O’RYAN, 2017). 

As crianças devem brincar livremente nas suas regiões se quiserem. As 
crianças têm o mesmo direito de usar e aproveitar o espaço público dos 
que os adultos. Ruas, jardins, áreas verdes, parques e centros urbanos de-
vem ser acessíveis às crianças e jovens para que possam brincar livremente, 
ter contato com a natureza, explorar os espaços e conviver com os amigos 
em segurança.59 (PLAY ENGLAND, 2007, tradução nossa) 

A relevância social que tal fenômeno compreende, no que tange questões relativas à 
identidade e ao pertencimento a partir da possibilidade de apropriação do espaço urba-
no por meio do brincar e todas as relações que se estabelecem com o meio físico, social 
e cultural, é uma forma de eliminação de barreiras e construção física e simbólica de 
uma cidade mais humana (VAN EYCK apud AHMED, 2013). Torná-la, portanto, amigável 
às crianças e disponível para o brincar, conforme pressupunha Aldo van Eyck na década 
de 1950, pode figurar como elemento catalisador para aproximar pessoas, aumentar a 
percepção de segurança e despertar sentimento de coletividade e cidadania. 

Apesar disso, cidades que preconizam a presença de crianças nas ruas, historicamente 
foram e ainda são exceções, apesar do que recomendam agências mundiais, como o 
Unicef e Habitat Agenda, e documentos como a Convenção dos Direitos da Criança e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estes órgãos atuam fortemente neste sentido 

57  O espaço físico agrega, segundo 
Holmie e Massie (1970), elementos culturais, 
físicos e sociais, intrinsecamente ligados.  

58 Em inglês, é comum encontrar os 
termos unstrutured play, open-ended play, 
child-led play para designar o brincar autô-
nomo das crianças. 

59 “Children should be able to play 
freely in their local areas. Children have the 
same right to use and enjoy public space as 
others. Local streets, estates, green spaces, 
parks and town centres should be accessible 
for children and young people to move arou-
nd in safety and offer places where they can 
play freely, experience nature, explore their 
environment and be with their friends.”
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com inúmeras ações que abrangem a proteção das crianças e seus direitos universais 
e o atendimento às suas necessidades básicas, as quais envolvem questões relativas ao 
meio em que vivem, considerando aspectos físicos, sociais, culturais e econômicos. Estas 
políticas também visam ao estabelecimento e à implantação de processos participativos 
para que “as crianças tornem-se agentes ativos: suas vozes e opiniões sejam levadas em 
consideração e elas influenciem os processos de tomada de decisões”60 (ELSHATER, 2017, 
tradução nossa). Talvez esta questão se torne ainda mais preponderante quando se tem 
em mente que crianças urbanas entre zero e catorze anos representam, em média, 26% 
da população mundial (ELSHATER, 2017). 

E como envolver as próprias crianças, aproveitando o pensamento arroja-
do e a energia criativa dos jovens urbanos? Onde seus governos, escolas e 
pais fracassaram, geralmente as crianças inovam surpreendentemente e 
apresentam respostas eficazes e poderosas.61 (CARY, 2014, tradução nossa)

Com este panorama sociocultural e econômico, gerar espaços, produtos, soluções e al-
ternativas para o brincar de crianças de todas as classes sociais e culturais e de todas 
as regiões e, nelas, “incentivar atividades espontâneas”(BARDI, 1994), potencializando 
“aquilo que a criança intenta” (SAURA, 2013, p. 1), sem restringi-las, coibi-las ou cerceá-las 
é possibilidade e responsabilidade do design e da arquitetura, segundo Abeer Elshater 
(2015). E é fundamental para o resgate da cidade como palco de troca, de confronto, de 
intercâmbio, para a preservação da identidade e construção da coletividade e cidada-
nia, para o uso do espaço público como ferramenta de transformação da cidade e seus 
cidadãos, 

Pensar a cidade como espaço que acolhe esta construção é fundamental 
na vida e movimento das crianças, não apenas para a garantia do seu 
futuro, mas principalmente para a vida no seu presente, para que cada 
menina ou menino tenha a possibilidade de entender o mundo como ele 
realmente se apresenta. Um mundo real, não adocicado, infante. (QUEI-
ROZ, 2015, p. 13)

FIGURAS 71 e 72 - Fotos de crianças brincando 
nas ruas de Copenhagen entre 1930 e 1940. 
Disponíveis em: <http://veja.abril.com.br/
blog/sobre-imagens/fi les/2013/10/haywood-
-magee-15.jpg>. Acesso em: 7 mar. 2015.

60  “Children are active agents: their 
voices and opinions are taken into conside-
ration and they infl uence decision-making 
processes.”

61 “And how to involve children them-
selves, tapping the fresh thinking and crea-
tive energy of urban youth? Where their go-
vernments, schools and parents fail them, 
children themselves often innovate surprisin-
gly effective and powerful responses.”

62 ANDRADE, Mario. Carta a Paulo 
Duarte, São Paulo, 1937. In: DUARTE, Paulo. 
Mario de Andrade por ele mesmo. 2  ed. São 
Paulo, Hucitec/Prefeitura de São Paulo, 1985, 
p. 150-151.
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2. 1. 1 A HERANÇA DO MOVIMENTO MODERNO: PRAGMATISMO E FUNCIONALIDADE 

Se [as cidades] não forem pensadas para as crianças, elas não serão pen-
sadas para nenhum outro cidadão. Se elas não forem planejadas para os 
cidadãos – nós mesmos – elas não serão cidades. (EYCK, 1962 apud AH-
MED, 2015, tradução nossa)

Considerando a importância da presença infantil no meio urbano e, consequentemen-
te, o brincar como elementos essenciais à vida urbana, dentre propostas urbanísticas 
de grande escala com intervenções de profunda transformação de viés universalizante, 
pragmático e abstracionista frequentes no Movimento Moderno, apenas uma pequena 
parte delas, consideradas exceções, preconizavam tal aspecto como elemento catalisa-
dor para aproximar pessoas, aumentar a percepção de segurança e suscitar sentimento 
de pertencimento, identida de e cidadania. São iniciativas ocorridas em distintas partes 
do mundo, como Inglaterra, Holanda e Brasil, que observavam o homem de maneira lo-
cal com suas idiossincrasias.

Num país como o nosso, em que a cultura infelizmente ainda não é uma 
necessidade quotidiana de ser, está se aguçando com violência dolorosa 
o contraste entre uma pequena elite que realmente se cultiva e um povo 
abichornado em seu rude corpo. Há que forçar um maior entendimento 
mútuo, um maior nivelamento geral de cultura que, sem destruir a elite, a 
torne mais acessível a todos, e em consequência, lhe dê uma validade ver-
dadeiramente funcional. Está claro, pois, que o nivelamento não poderá 
consistir em cortar o tope ensolarado das elites, mas em provocar com ati-
vidade o erguimento das partes que estão na sombra, pondo-as em condi-
ção de receber mais luz. Tarefa que cabe aos governos.62 (ANDRADE, 1937 
apud ABDANUR, 1994, p. 264)

No Brasil, arquitetura e urbanismo, como ferramentas de transformação social e mecanis-
mos de rotinização da cultura, foram muito bem explorados no projeto desenvolvido por 
Mário de Andrade, executado apenas parcialmente, quando ele esteve na direção do 
Departamento de Cultura da prefeitura do município de São Paulo entre os anos de 1935 105



e 1938.  Constitui-se, no todo, como uma política pública de assistência social inovado-
ra, inclusive do ponto de vista pedagógico pelo reconhecimento da educação informal 
como fonte de cultura e conhecimento.

Previa-se, às crianças entre três e doze anos, o direito à infância, a serviços médicos, ao la-
zer e à prática esportiva, à cultura, à arte e ao folclore brasileiros, por meio da criação de 
inúmeros parques infantis (educação não-formal) bem distribuídos na malha urbana, e, 
dessa forma, acessíveis aos filhos de imigrantes recém-chegados ao país. Além de preco-
nizar às crianças “o direito a brincar, a não trabalhar, a expressarem-se das mais variadas 
formas e intensidades, promovendo o exercício de todas as dimensões humanas (lúdica, 
artística, do imaginário etc.) e possibilitando a construção do conhecimento espontâneo, 
do imprevisto, da cultura infantil e seu intercâmbio com os adultos e suas culturas” (FARIA, 
1999), também objetivava reconhecer os novos cidadãos e as transformações pelas quais 
passava a população brasileira.

Anos mais tarde, no Congresso de Arquitetura Moderna (CIAM) de 1953 em Aix-en-Pro-
vence, na França, um painel de debates intitulado “Urban Re-Identification”, apresenta-
do pelo casal Robert e Alison Smithson, foi usado para levantar questões importantes ao 
homem, afirmando que, contrariamente ao que preconizava o Movimento Moderno por 
meio da Carta de Atenas redigida por Le Corbusier, na qual foram elencadas as quatro 
funções a serem consideradas por arquitetos e urbanistas – habitação, trabalho, recrea-
ção e circulação –, pertencer é, também, uma necessidade humana. E, para compreen-
der tal fenômeno, eles observaram como as crianças se apropriavam e se reconheciam 
no espaço público. E que este, por sua vez, deveria ser uma extensão da moradia.

Outra iniciativa com o intuito de fazer com que as crianças se reconhecessem como ci-
dadãs, além de trazer vida a uma cidade devastada pela Segunda Guerra Mundial e au-
mentar o acesso das crianças às áreas de lazer, até então restrito aos poucos e elitizados 
clubes existentes, pode ser apontada na Holanda, entre os anos de 1953 e 1978, em que 
Aldo Van Eyck projetou mais de setecentos parques infantis de pequena escala pulveriza-
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FIGURAS 73, 74 e 75 - Fotos de crianças se 
exercitando, recebendo assistência médica 
e encenando rituais indígenas em parques 
infantis criados por Mário de Andrade na ci-
dade de São Paulo. Fonte: catálogo da ex-
posição Ocupação Mario de Andrade: Mario 
de Andrade e os parques infantis. São Paulo, 
Itaú Cultural 2013. Disponíveis em: <https://
issuu.com/itaucultural/docs/mariodeandra-
de_miolo_fi nal>. Acesso em: 29 ago. 2015.

FIGURA 76 - Fotos registradas pelo amigo do 
casal, Nigel Henderson, em Chisenhale Road, 
mostram as ruas como extensão da casa, 
na década de 1950. Disponível em: <http://
architecture-plus.blogspot.com/2010/10/pra-
vo-na-grad-ove-2.html#!/2010/10/pravo-na-
-grad-ove-2.html>. Acesso em: 7 out. 2015.

FIGURA 77 - Painel elaborado pelo Casal 
Smithson para o CIAM 9 de 1953, em Aix-
-en-Provence, que evidencia a importância 
das crianças para suscitar sentimento de 
identidade e pertencimento. Disponível em: 
<https://dipfi fth.fi les.wordpress.com/2012/11/
the-smithsons-urban-re-identification.jpg>. 
Acesso em: 7 out. 2015.
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dos na malha urbana, como parte do programa iniciado por Jakoba Mulder, diretora do 
departamento de planejamento urbano de Amsterdã.

Esses playgrounds formavam uma rede contínua de lugares que injetavam 
vida nova no tecido urbano da cidade pós-guerra e lugares onde as crian-
ças se reconheciam como habitantes da cidade.63 (AHMED, 2013, tradução 
nossa)

Na maioria dos parques, pode-se perceber que pequenos lotes urbanos residuais, pe-
quenas sobras, terrenos com edificações destruídas pela Segunda Guerra Mundial, foram 
transformados por meio de projetos específicos próprios de cada lugar, com a implanção 
de elementos padronizados, privilegiando uma proposta estética geometrizada e não 
figurativa, em que o ambiente passa a ser o elemento mais importante (ROSA, 2011), e 
se estimula, portanto, a imaginação e criatividade. Também se propõe com isso que os 
equipamentos não sejam os protagonistas das situações lúdicas, mas sim a convivência, o 
encontro das pessoas, as relações entre vizinhos.

Os playgrounds não eram apenas objetos a serem escalados, mas um lugar 
de encontros, para perceber o próprio cotidiano de forma nova, repropor 
a relação com a vizinhança, a partir de uma natureza intersticial comum. 
Seus espaços foram criados pela circunstância, apropriação e utilização 
temporárias, por instantes e situações [...] (ROSA, 2011, p. 11)

É possível observar em seus projetos que há poucos equipamentos e bastante lugar dis-
ponível para a livre ocupação das crianças. Há parques em que foram instalados apenas 
três equipamentos, como no primeiro projeto implantado em Bertelmanplein, em 1947 
(ROSA, 2011), de aproximadamente 25x35 m. Nele, há apenas uma grande caixa retan-
gular de areia contornada por uma mureta de concreto de 30 cm de largura e 30 cm de 
altura e cantos arredondados – além de dois rebaixos para facilitar o acesso das crianças 
menores –, que “forma um pequeno mundo dentro do enorme mundo da vizinhança — 
um lugar interno onde a criança se sente em casa”64 (MCCARTER, 2015). Este elemento 
pode ser usado pelas crianças e adultos como assento e para brincar como apoio, mesa, 

FIGURA 78 - Painel “Identidade Perdida” 
elaborado por Aldo Van Eyck para o CIAM 10 
de 1956, em Dubrovnik sobre a importância 
das crianças na cidade. Fonte: PEDRET, Annie. 
CIAM and the emergence of team 10 thinking: 
1945-1959. Tese (Doutorado). Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, 2010. 
Acesso em: 7 out. 2015.

FIGURA 79 - Mapa da região de Amsterdã 
com as áreas demarcadas relativas aos mais 
de setecentos parques projetados por Aldo 
van Eyck. Disponível em: <www.visual-art-
research.com/wp-content/uploads/2010/04/
map-amsterdam-playgrounds-kl-300x289.
jpg>. Acesso em 19 fev. 2017.

63  “These playgrounds formed a con-
tinuous network of places that injected new 
life into the post-war urban fabric of the city, 
and places where the children found due re-
cognition as inhabitants of the city.”

64 “Forms a smaller world within the lar-
ger world of the neighborhood — an interior 
place where a child feels at homes.”
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barra de equilíbrio etc. Tal equipamento fica um pouco deslocado do centro da praça, 
em um local mais tranquilo e silencioso para os pequenos. Internamente, há quatro bases 
cilíndricas com 65 cm de diâmetro – também executadas em concreto – que ficam um 
pouco expostas em relação à areia e podem ser usadas como ilhas, pedras para saltar, 
mesas para brincar e inúmeras outras finalidades, assim como as muretas. Em um dos can-
tos do espaço público, há três barras metálicas em forma de ‘U’ que oferecem às crianças 
a oportunidade de se pendurar, ficar de cabeça para baixo, passar por baixo, correr em 
volta etc. E, por fim, foram instalados na área periférica cinco bancos de madeira.

Apesar de serem os mesmos elementos utilizados repetidamente, a partir de uma disposi-
ção sem hierarquia, fortemente articulada com o espaço e o entorno, os parques criados 
possuíam identidade com o lugar, não eram monótonos, e permitiam uma implantação 
rápida, o que era vantajoso considerando que se tratava de uma medida emergencial 
de reconstrução da cidade (ROSA, 2011).  Ainda segundo o autor, esta recombinação 
que se fazia de acordo com o entorno, ou a partir dele, funcionava “como um suporte à 
espera de um uso, uma intenção – play” (ROSA, 2011). Estes poucos elementos, explorados 
à exaustão para que se realizassem aproximadamente setecentos parques, possuem uma 
linguagem simples não figurativa para que cada criança estabeleça a sua leitura a partir 
de seu repertório ou experiência. 

As instalações também contavam com projetos específicos de paginação de piso e com 
grafismos, elaborados por Joost van Rooijen nas empenas das edificações adjuntas, bas-
tante sofisticados e afeitos à linguagem modernista.

Vale ressaltar que alguns dos parques criadas por Eyck no período pós-guerra ainda per-
manecem da mesma forma quando foram inaugurados ou com alguns incrementos, 
como neste exemplo. A relevância da permanência e uso destes playgrounds é tamanha 
que eventos e exposições se organizam neles a partir de relatos, registros e instalações de 
artistas e pesquisadores nos dias atuais, mesmo seis décadas depois. 

No entanto, à época havia críticas severas ao brincar que era oferecido às crianças no 
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espaço urbano, como apontaram Holme e Massie, em estudo patrocinado pelo Council 
for Children’s Welfare da Inglaterra: “É triste afirmar que, a partir das evidências de nosso 
estudo, a maioria das instalações lúdicas neste país são monótonas, uniformes, sem ima-
ginação e que não estimulam o brincar”65 (HOLME; MASSIE, 1970, p. 66, tradução nossa).

2. 1. 2 A CONTRIBUIÇÃO CRÍTICA DE JANE JACOBS: ANTROPOLOGIA DE UMA CRÍTICA 
DO URBANISMO MODERNISTA

Atuando contemporaneamente e com a mesma sensibilidade, Jane Jacobs cita em seu 
livro Vida e morte das grandes cidades – redigido em 1961 e considerado marco da crí-
tica arquitetônica e que ela própria define como um “ataque aos fundamentos do pla-
nejamento urbano e da reurbanização ora vigentes” –, a importância de se observar a 
realidade, os atos concretos, os gestos e as pessoas. Considerava que, mesmo parecendo 
despretensiosos ou aleatórios, os contatos nas ruas eram fundamentais para potencializar 
a vida no espaço público. Acreditava que, para tanto, qualquer ação urbana não deve-
ria apoiar-se exclusivamente em concepções utópicas, reguladoras e moralistas, senão 
ortodoxas, como ela definia o urbanismo modernista.

As cidades são lugares absolutamente concretos. Ao tentar entender seu 
desempenho, as boas informações vêm da observação do que ocorre no 
plano palpável e concreto, e não no plano metafísico. (JACOBS, 2011, p. 
104)

A autora critica o planejamento urbano que se constituiu dessa forma e aponta o que foi 
construído segundo suas premissas:

[...] conjuntos habitacionais de baixa renda que se tornaram núcleos de 
delinquência, vandalismo e desesperança social generalizada, piores do 
que os cortiços que pretendiam substituir; conjuntos habitacionais de renda 
média que são verdadeiros monumentos à monotonia e à padronização, 
fechados a qualquer tipo de exuberância ou vivacidade da vida urba-
na; conjuntos habitacionais de luxo que atenuam sua vacuidade, ou ten-

65  “It can be said, from the evidence of 
our study, that the majority of play facilities in 
this country are dull, uniform, unimaginative 
and lacking in stimuli for play.”
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FIGURA 81 - Grafismo modernista aplicado nas 
empenas cegas dos edifícios vizinhos ao par-
que localizado à Zeedijk Street, em Amsterdã, 
em 1955. Disponível em: <http://designinthe-
moodforlife.tumblr.com/post/94455439986/
aldo-van-eycks-playground-in-zeedijk-stree-
t-in?utm_campaign=SharedPost&utm_me-
dium=Email&utm_source=TumblriOS>. Aces-
so em: 19 fev. 2017.

FIGURAS 82, 83 e 84 - Fotografias do primei-
ro  parque de Aldo van Eyck. Disponível em: 
< https://issuu.com/marcoslrosa/docs/revis-
ta_marcelina_artistaarquieta>. Acesso em: 
20 nov. 2017.

FIGURA 80 - Ilustrações dos componentes 
explorados por Aldo van Eyck. Disponível 
em: <https://thinkingthecity.com/2016/04/03/
al i sonpeter- smithson-y- a ldo -van- eyck-
construccion-y-lugar/>. Acesso em 19 fev. 
2018.
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tam atenuá-la, com uma vulgaridade insípida; centros culturais incapazes 
de comportar uma boa livraria; centros cívicos evitados por todos, exceto 
desocupados, que têm menos opções de lazer do que as outros pessoas; 
centros comerciais que são fracas imitações das lojas de rede suburbanas 
padronizadas; passeios públicos que vão do nada a lugar nenhum e nos 
quais não há gente passeando; vias expressas que evisceram as grandes 
cidades. Isso não é reurbanizar as cidades, é saqueá-las. (JACOBS, 2011, p. 
2)

Também denuncia que é impossível, por parte do profissional que o concebe, prever tudo. 
Argumenta que a intervenção em escala urbana deveria ser vislumbrada de modo a per-
mitir alterações e adequações. E defende que não há forma de institucionalizar a convi-
vência, o sentimento de vizinhança e pertencimento, ou seja, a identidade.

Grande parte desses contatos é absolutamente trivial, mas a soma de tudo 
não é nem um pouco trivial. A soma desses contatos públicos casuais no 
âmbito local – a maioria dos quais é fortuita, a maioria dos quais diz respei-
to a solicitações, a totalidade dos quais é dosada pela pessoa envolvida e 
não imposta a ela por ninguém – resulta na compreensão da identidade 
pública das pessoas, uma rede de respeito e confiança mútuos e um apoio 
eventual na dificuldade pessoal ou da vizinhança. A inexistência dessa 
confiança é um desastre para a rua. Seu cultivo não pode ser instituciona-
lizado. (JACOBS, 2011, p. 60)

Ainda se amparando na autora, argumenta-se que é válido o esforço para não estruturar 
um projeto, sejam quais forem suas especificidades ou restrições, única e exclusivamente 
baseado em conhecimento explícito, declarado, em premissas e preceitos teórico-con-
ceituais. Sugere-se que a cidade e seus espaços devam ser pensados e propostos após 
profunda observação do meio urbano e “a partir de quem a pratica cotidianamente” 
(JACOBS, 2011). Jacobs preconiza observar “mais de perto, com o mínimo de expectativa 
possível, as cenas e acontecimentos mais comuns, tentar entender o que significam e ver 
se surgem explicações entre eles” (Ibid, p. 13). 

Jacobs é contrária à estratificação da cidade pelos usos, pelos aspectos financeiros e 
até mesmo pelas classes sociais66. Aponta que isto dota a cidade do que ela chama de a 

FIGURA 85 - Ilustração relativa a Jane Jacobs, 
suas posições políticas e culturais. Disponível 
em: < http://www.ciudadesaescalahumana.
org/2016/05/jane-jacobs-y-la-tentacion-de.
html>. Acesso em: 20 ago. 2017.

66  Jacobs ironicamente denominava 
classes sociais distintas como “populações 
com etiquetas de preços diferentes”.
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“Grande Praga da Monotonia” (Ibid.), a qual, segundo a autora, é responsável, juntamen-
te com a falta de iluminação adequada e o zoneamento monofuncional, pela prolifera-
ção de espaços perigosos e ermos. Defende a complexidade do uso das calçadas e da 
aparente desordem da cidade tradicional. “Aparentemente despretensiosos, desproposi-
tados e aleatórios, os contatos nas ruas constituem a pequena mudança a partir da qual 
pode florescer a vida pública exuberante da cidade” (Ibid., p. 78).

Ela cita esta complexidade da cidade que se constitui pelos movimentos e interações dos 
moradores, como um “complexo balé” (Ibid, p. 52) que se realiza pelo desejo de cada um 
que o compõe, diferente a cada dia, repleto de novidades e improvisos, “sob a aparente 
desordem da cidade tradicional” que esconde uma ordem presente e eficiente cuja “es-
sência é a complexidade do uso das calçadas, que traz consigo uma sucessão perma-
nente de olhos” (Ibid, p. 52).

Ao contrário do que pressupões Eyck, Jacobs afirma que se trata de uma “fantasia que 
os playgrounds e os parques sejam locais naturalmente bons para as crianças e as ruas 
sejam locais naturalmente maus para elas” (Ibid, p. 88) A autora defende a necessidade 
de parques como espaços para a prática esportiva e o aprimoramento das habilidades 
físicas e motoras das crianças, no entanto, elas também precisam de “oportunidades mais 
acessíveis” (Ibid, p. 89), como as calçadas, “perto de casa, ao ar livre, sem um fim especí-
fico, onde possam brincar, movimentar-se e adquirir noções do mundo.” (Ibid, p. 89).

Jacobs trata ainda dos custos elevadíssimos (sociais e econômicos) de manutenção e 
funcionários para que os parques e playgrounds funcionem bem e aponta que tais recur-
sos poderiam ser melhor empenhados se aplicados na educação pública, em museus e 
bibliotecas, sob a forma de projetos integrados para o desenvolvimento integral de crian-
ças. E continua sua crítica, discorrendo sobre a oportunidade desperdiçada de fazê-las 
usar as calçadas, repletas de vida e pessoas, para este tipo de “recreação informal” (Ibid, 
p. 88).

Os urbanistas parecem não perceber quão grande é a quantidade de 113



adultos necessária para cuidar de crianças brincando. Parecem também 
não entender que espaço e equipamentos não cuidam de crianças. Estes 
podem ser complementos úteis, mas só pessoas cuidam de crianças e as 
incorporam à sociedade civilizada. (Ibid, p. 89)

Além de manifestar-se contrariamente à proposição de parques e à remodelação urba-
na seguindo os moldes urbanistas, fortalecidos no pós-guerra, Jacobs discorre sobre tais 
equipamentos urbanos estarem “sempre desertos, em comparação com as ruas tradicio-
nais da vizinhança, cheias de coisas interessantes, diversidade e elementos tanto para a 
máquina fotográfica quanto para a imaginação” (Ibid., p. 82). O que, segundo a autora, 
demonstra que tais espaços, além de desinteressantes e monótonos às crianças67, eram 
locais onde a quantidade de adultos que podiam vigiá-las era muito inferior se compara-
do às ruas da vizinhança, ou mesmo inexistente, de modo que se sentiam inseguras. Vários 
fatos de violência sofridos por crianças nestes locais foram documentados nas décadas 
de 1950 e 1960 no The New York Times, como brigas de gangues e assassinatos. 

Jacobs ainda diz que, para uma “vida urbana próspera [...] as pessoas devem assumir um 
pouquinho de responsabilidade pública pela outras, mesmo que não tenham relações 
com elas [...] pessoas sem laço de parentesco ou de amizade íntima ou responsabilidade 
formal para com você” (Ibid, p. 90). Tais atitudes são assimiladas pelas crianças, que pas-
sam a se comportar do mesmo modo, ajudando as pessoas, advertindo sobre um local 
proibido para se estacionar, dando indicações de lugares a alguém que esteja perdido. 
É como uma “lição de urbanidade” (Ibid, p. 91), que não se ensina, mas se exerce, prati-
ca-se cotidianamente enquanto as crianças brincam livremente nas calçadas. Nascerá e 
se fortalecerá, desta forma, o sentimento de pertencimento e identidade delas com seu 
lugar, enraizando-as à sua comunidade e oferecendo-lhes diariamente bons exemplos 
de convívio e colaboração.

Mulher, ativista política, escritora e jornalista autodidata, Jacobs também questionou os 
modelos urbanísticos como planos arraigados a um sistema patriarcal, com “donas de 
casa ociosas e criancinhas em idade pré-escolar” (Ibid.) e homens que apareciam oca-

67  A autora traz em seu livro um relato 
da Associação de Planejamento Regional de 
Nova Iorque, já em 1928, sobre a necessidade 
de que os playgrounds sejam muito bem ad-
ministrados e atraentes para que consigam 
vencer a concorrência com as ruas, citadas 
como locais repletos de vida e aventura. 
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sional e eventualmente nos parquinhos onde seus filhos brincavam. Ela coloca que a di-
versão nas calçadas não se estabelece pelas regras ou vigília do matriarcado e, por-
tanto, adquire relevância para a construção de um mundo mais democrático, no qual 
não sejam enfatizadas ou determinadas distinções entre homens e mulheres em razão do 
gênero. 

Além disso, diverge também nas questões relativas à supremacia do automóvel em detri-
mento da ocupação das cidades pelas pessoas e discorre sobre as qualidades espaciais 
e  propõe a construção de calçadas com nove ou dez metros, nas quais seria possível 
brincar de qualquer coisa, onde haveria equipamentos urbanos, vegetação e mobiliário 
adequados.

Esta desconstrução que o pós-moderno nos trouxe, a fim de expurgar o projeto de do-
minação e de controle absoluto e regulador que o Modernismo pressupunha, intersec-
cionou a arquitetura e a filosofia, aproximando-a da experiência e de inúmeros pontos 
de vista possíveis, dentre eles, a perspectiva sensível e crítica de uma mulher como Jane 
Jacobs, a partir da qual muitas críticas estão sendo construídas.

A idéia de se livrar das ruas, desde que isso seja possível, e depreciar e 
menosprezar sua função social e econômica na vida urbana é uma das 
mais nocivas e destrutivas do planejamento urbano ortodoxo. É o máximo 
da ironia que ela seja posta em prática com tanta freqüência em nome de 
fantasias nebulosas sobre a criação de crianças nas cidades” (Ibid., p. 96)

2. 2 PERSPECTIVAS SOBRE OS BRINCARES NA CIDADE

2. 2. 1 OS BRINCARES NA CIDADE E OS POSSÍVEIS MÉTODOS

Nayana Brettas, por meio de um sincero e sensível depoimento, foi extremamente impor-
tante para o desenvolvimento desta pesquisa no que tange às interações com as crian-
ças. Com inúmeras experiências relativas à escuta das crianças e possíveis processos co-
laborativos para a construção coletiva de uma cidade aberta ao brincar, discorreu sobre 115



o que se pode aprender com os infantes na elaboração do livro recém-lançado Cidade 
que brinca (2017), cuja distribuição gratuita foi financiada por órgãos e instituições impor-
tantes como a Fundação Bernard van Leer.

Seu objetivo é buscar uma compreensão mais sensível sobre a forma como as crianças 
brincam e se relacionam e interagem de forma lúdica com os espaços, mesmo aqueles 
considerados menos amigáveis aos seus gestos e sorrisos, transgredindo e criando novas 
formas de ocupar a cidade. Um método que se fundamenta em “observar mais de perto, 
com o mínimo de expectativa possível, as cenas e os acontecimentos mais comuns, tentar 
entender o que significam e ver se surgem explicações entre eles” (JACOBS, 2001, p. 12).

Dessa maneira, os pesquisadores recomendam investigar a difícil questão 
de como projetar boas e sensíveis soluções para as crianças. A resposta 
poderia ser descobrir como elas brincam, como querem brincar e quais 
são suas necessidades.68(ELSHAATER, 2016, p. 6)

O usuário tem o poder de transformar seu entorno, e o espaço adquire, a partir dele, um 
caráter singular, transitório e mutante (ALMEIDA, 1997) – considerando que se trata de 
crianças e estas buscam ansiosamente relacionar-se com seu entorno, tornou-se essencial 
considerar esta questão no desenvolvimento das dinâmicas propostas, bem como estar 
atento às observações não participantes realizadas por semanas no parque da escola, 
onde se deram os outros  experimentos. 

Os dados, portanto, referentes à apropriação pelas crianças de um espaço em que o uso 
lúdico não fora contemplado quando da sua concepção, e que, por isso, não possui equi-
pamentos de lazer, nem é suficientemente seguro para tal utilização – o Elevado Presiden-
te João Goulart, antigo Elevado Costa e Silva, no centro da cidade de São Paulo – foram 
obtidos por meio de observação não participante “in loco”. Também foram avaliados os 
seus elementos físicos por meio de croquis, registrados os brinquedos e outros objetos tra-
zidos e utilizados pelas crianças, suas faixas etárias, se estavam sozinhas ou em grupos e 
participação dos adultos nas brincadeiras e as dinâmicas recorrentes.

68  “In this manner researchers recom-
mend answering the difficult question of how 
to make a good, responsive design for chil-
dren. The answer could be by discovering 
how they play, how they want to play, and 
what their needs are.” 

116



O local escolhido é uma cicatriz urbana, um icônico viaduto cercado por polêmica, inau-
gurado em pleno regime militar em 1971, exemplo do planejamento urbano que prioriza 
automóveis em detrimento do espaço público de seus cidadãos. O Elevado Presidente 
João Goulart localiza-se em Santa Cecília, um bairro da região central da cidade de São 
Paulo, e possui aproximadamente 2.730 metros, largura média de vinte metros, altura de 
5,50 metros e, em alguns pontos, distancia-se apenas cinco metros de alguns edifícios 
existentes. 

Urbano, cinza, seco, árido, ensolarado, rude, congestionado, residual, o viaduto mais  em-
blemático da cidade transforma-se radicalmente quando se fecha para o trânsito, aos 
sábados, domingos, feriados e durante as noites e madrugadas (diariamente entre 21h30 
e 6h00 o tráfego também é interrompido), momentos que passa a ser utilizado como área 
de lazer ao ar livre, como um local para o esporte, um palco para eventos artísticos, gas-
tronômicos e de moda. Torna-se plural, universal, diverso, espaço das pessoas e das crian-
ças. 

O método adotado para a coleta de dados foi a observação não participante. O proto-
colo adotado, fundamentado em dados visuais, de cunho exploratório e não confirmató-
rio consistiu na observação focal de uma criança ou do grupo que a continha, escolhido 
de forma aleatória, por um intervalo de tempo predeterminado de quinze minutos no 
espaço público selecionado, o qual não fora destinado para o brincar infantil e que se 
mostra pouco amigável ao uso para tanto. 

Foram observadas dezesseis crianças em dez situações distintas nos dias 2 de novembro, 
um domingo, e 20 de novembro, uma sexta-feira, feriado municipal da Consciência Ne-
gra na cidade de São Paulo, no ano de 2015, no período da manhã, por aproximadamen-
te duas horas. Foram excluídas do estudo as crianças que utilizavam o local apenas para 
andar de bicicleta, skate, patins e outros itens semelhantes porque acreditou-se que não 
proporcionariam ou suscitariam, devido à velocidade e dinâmica de uso, o convívio, a 
interação, ou mesmo novas possibilidades de utilização e apropriação do espaço público 
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para brincar livremente. 

Para enriquecer a observação não participante, foram analisados os grupos que conti-
nham crianças, a idade delas, a dinâmica estabelecida, a participação ou não dos adul-
tos nessa dinâmica, se foi feito o uso de algum elemento do espaço urbano em questão e 
se ocorreu a utilização de algum objeto ou brinquedo.

Em relação à faixa etária, foram divididas em dois grupos: crianças com idade entre um e 
cinco anos e crianças entre seis e catorze anos. O primeiro deles é composto por crianças 
pré-escolares, por serem aquelas cuja aprendizagem dá-se, essencialmente, pela educa-
ção não formal, ou seja, por meio de experiências, vivências e do brincar. São aquelas 
que, além de explorarem o espaço de maneira própria, estão passando por acentuado 
desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e linguístico. No segundo grupo, conheci-
do pela idade escolar, o conhecimento é adquirido, fundamentalmente, pela educação 
formal das escolas. Estas crianças estão sendo ou já foram alfabetizadas e a ênfase, em 
relação ao seu desenvolvimento, é dada à linguagem.

2. 2. 2 BRINCARES NO MINHOCÃO

Nas dez situações observadas, apreenderam-se, essencialmente, dinâmicas de interação 
ou apropriação lúdica do espaço urbano relacionadas a quatro aspectos físicos do espa-
ço: mureta central; muretas laterais; pintura no piso e amplidão espacial. Tais ações foram 
registradas uma a uma, brevemente descritas e sistematizadas de acordo com os sete 
brincares elencados neste estudo.

2. 2. 2. 1 AS SITUAÇÕES LÚDICAS CONSTRUÍDAS PELAS CRIANÇAS

A) SITUAÇÃO LÚDICA 1

Uma criança com idade em torno de quatro anos, caminhando com seu pai na via eleva-

FIGURA 86  - Foto tirada sob a estrutura do 
Minhocão onde há moradores de rua. É 
possível observar os móveis que compõem 
a moradia improvisada. Fonte: <//www1.
folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1896062-
morador-de-rua-levado-a-emprego-por-
dor ia-volta-a-fazer-casa-sob-minhocao.
shtml>. 
FIGURA 87 - O teatro de janela Esparrama 
e as pessoas assistinado ao espetáculo. 
Fonte: <blogpiloti.wordpress.com/2014/03/09/
teatro-e-minhocao/>. 
FIGURA 88 - Foto em que é possível apreender 
a distância entre o elevado e os prédios. 
Fonte: <www.obaoba.com.br/sao-paulo/
var iedades/evento/aniversar io -de-sao-
paulo-no-minhocao-minhocao-elevado-
costa-e-silva-25-01-2015>.

FIGURAS 89 e 90 - Fotos do Minhocão com e 
sem carros. Fonte: <//infograficos.estadao.
co m . b r/c i d a d e s/p a ra - o n d e -va i - s a o -
paulo/capitulo-4.php>. Fonte: http://www.
escoladacidade.org/gasp/minhocao/. 
FIGURA 91 - Pessoas brincando no elevado. 
Fonte: </movimentoconviva.com.br/parque-
minhocao-proximo-da-realidade/>. 
FIGURA 92 - Piscina instalada no elevado 
pela artista Luana Geiger, durante a 10.ª 
Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 
2014. Fonte: <//sao-paulo.estadao.com.br/
noticias/geral,piscina-e-montada-em-cima-
do-minhocao,1144198>.
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Elevado Presidente 
João Goulart - Antigo 
Elevado Costa e Silva 

MINHOCÃO 

FIGURAS 93 e 94: mapas e diagramas do elevado e entorno. 
Fonte: mapas e diagramas elaborados pela autora (2017).
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da, transitava em cima da mureta central e, quando esta se encerrava, a criança descia 
e subia na próxima segundo uma trajetória elíptica, num percurso mais longo com curvas 
e para escalá-la transversalmente, criando um ritual que era repetido a cada nova inter-
rupção do canteiro central. Além dos desafios de subir, descer, equilibrar-se e caminhar, 
é importante ressaltar que, quando estava em cima de tal elemento, a criança ficava na 
altura do pai ou adulto responsável e isto gerava nela, uma satisfação visível em seu rosto. 

Tipos do brincar: desafio e aperfeiçoamento das habilidades (2) e locomoção e fruição 
do espaço (5).

B) SITUAÇÃO LÚDICA 2

Compartilhada por duas meninas com idade aproximada de oito anos, uma corda de 
pular foi utilizada de duas formas distintas. Na primeira dinâmica, elas apostavam corrida, 
contornando a mureta central – que é interrompida a cada quinze metros. Elas alterna-
vam o uso da corda e repetiram a brincadeira inúmeras vezes. A outra situação ocorrida 
foi a tentativa de, com a ajuda de uma mulher adulta que as acompanhava, sentada no 
canteiro central, prender a corda no poste de iluminação da via elevada, para que pu-
dessem pular corda juntas, da forma convencional: uma pessoa pula corda enquanto as 
outras duas pessoas a articulam e giram. A proposta que tentaram realizar é que uma das 
pessoas necessárias fosse substituída pelo poste. Elas não conseguiram fazer tal ideia fun-
cionar razoavelmente e desistiram logo, retornando à brincadeira anterior. Talvez ganchos 
pudessem ajudar com esta e outras possíveis dinâmicas de crianças em espaços públicos, 
de modo que também permitissem a instalação de redes de deitar. 

Tipos do brincar: brincadeira com regras e objetivos declarados (1), desafio e aperfeiçoa-
mento das habilidades (2), movimentos padronizados repetidos (3) e locomoção e fruição 
do espaço (5).

FIGURA 95 - Croqui de uma criança de apro-
ximadamente quatro anos subindo no can-
teiro central do elevado. Fonte: elaborado 
pela autora (2017). 

FIGURAS 96 e 97 - Croquis ilustram uma meni-
na e sua amiga disputando uma corrida ao 
mesmo tempo em que pula corda ao redor 
do canteiro central e abaixo, crianças pulam 
e escala esta estrutura, enquanto seus pais 
ou cuidadores conversam sentados. Fonte: 
elaborados pela autora (2017).
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C) SITUAÇÃO LÚDICA 3

Uma menina de aproximadamente três anos, entre adultos (presume-se, seus familiares), 
brinca sozinha explorando a via elevada de formas diferentes. Em alguns momentos, ela 
escala a mureta central, caminha e corre sobre ela equilibrando-se e  eventualmente in-
teragiu com uma mulher – possivelmente sua mãe –, abraçando-a pelas, brincando com 
seus cabelos, apoiando sua cabeça sobre a dela, numa situação inusitada em que ela 
está acima do adulto. Visivelmente, ela se divertia com esta inversão de posição, rindo e 
explorando as possibilidades de estar acima dos outros. Nas ocasiões em que a menina 
descia para o nível do asfalto, caminhava e equilibrava-se sobre a risca pintada no piso 
para demarcação e orientação do trânsito.

Tipos do brincar: desafio e aperfeiçoamento das habilidades (2) e locomoção e fruição 
do espaço (5).

D) SITUAÇÃO LÚDICA 4

Durante o intervalo de tempo em que foram observados, dois meninos de aproximada-
mente nove e onze anos, juntos com um adulto, percorreram o Minhocão aparentemente 
para se deslocar e não com fins de lazer. Observou-se isto porque andavam relativamente 
rápido, não usavam roupas confortáveis e levavam algumas sacolas. No entanto, os me-
ninos aproveitaram para interagir com o elevado e iam, enquanto caminhavam em “fila 
indiana”, brincando com a pintura no piso, abrindo os braços, buscando o equilíbrio. Estes 
movimentos cessavam um pouco e eram retomados mais à frente.  

Tipos do brincar: desafio e aperfeiçoamento das habilidades (2) e locomoção e fruição 
do espaço (5).

E) SITUAÇÃO LÚDICA 5

Enquanto o adulto responsável usa o celular, sentado à mureta central, a criança de apro-
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ximadamente três anos explora-a com o uso de uma bola: sobe com ela e a deixa rolar, 
desce pulando e, correndo, a captura para reiniciar a dinâmica, repetida muitas vezes. A 
surpresa ocorre pela direção tomada pela bola, pela forma como a joga, e nos momen-
tos em que atinge alguém que passa e a devolve, interagindo com a pessoa. 

Tipos do brincar: desafio e aperfeiçoamento das habilidades (2) e outros movimentos rela-
tivos à experimentação de como a bola se comportava no espaço, repetindo tais ações 
inúmeras vezes (4).

F) SITUAÇÃO LÚDICA 6

Uma menina, em torno de sete anos de idade, caminhava com sua mãe e um cachor-
rinho de estimação na coleira. Ela andava sobre a risca no piso, bem próxima à mureta 
central, e o cãozinho sobre esta. Inúmeras vezes ele quis descer deste elemento urbano, 
mas a criança o impediu, chegando a suspendê-lo no ar, pela coleira. Em alguns momen-
tos, o animalzinho parecia gostar de percorrer a mureta e os dois corriam juntos: ela no 
asfalto e ele no alto. Durante toda a observação, caminharam lado a lado por aproxima-
damente duzentos metros e assim prosseguiram. 

Tipos do brincar: outros movimentos relativos à interação com o animalzinho de estima-
ção (4) e locomoção e fruição do espaço (5).

G) SITUAÇÃO LÚDICA 7

Uma família, aparentemente pai, mãe e filho, caminhavam pela via elevada chutando 
uma bola uns para os outros. Aparentemente sem regras, a brincadeira se estabelecia 
por alguns minutos, até a criança correr e subir na mureta e percorrê-la por alguns metros. 
Depois, ela retornava e a dinâmica era retomada. Repetiram este processo três vezes en-
quanto foram observados e assim seguiram fazendo.

Tipos do brincar: brincadeira com regras variáveis (1), desafio e aperfeiçoamento de ha-

FIGURAS 98 e 99 - Croquis ilustram situações 
lúdicas observadas no Elevado. Fonte: elabo-
rados pela autora (2017).
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bilidades (2) e locomoção e fruição do espaço (5).

H) SITUAÇÃO LÚDICA 8

Dois meninos, com a participação eventual dos dois adultos que os acompanhavam, 
seguiram caminhando no Minhocão enquanto atiravam um avião de papel ao ar. Assim 
que ele era alçado ao voo, um deles corria para apanhá-lo e continuar a dinâmica. O 
menino menor percebeu que o avião poderia ir mais longe se o arremessasse de cima da 
mureta central e, portanto, as crianças começaram a fazê-lo: pegavam rapidamente o 
aviãozinho e subiam correndo neste elemento urbano para lançá-lo. A brincadeira per-
sistiu, mesmo depois de encerrada a observação.

Tipos do brincar: brincadeira com metas e objetivos claros (1), desafio e aperfeiçoamento 
de habilidades (2) e locomoção e fruição do espaço (5).

I) SITUAÇÃO LÚDICA 9

Enquanto os adultos que a acompanhavam estavam sentados, uma criança com apro-
ximadamente quatro anos intercalava entre subir e se manter em pé buscando manter o 
equilíbrio na mureta lateral e caminhar sobre a risca no piso. Em relação à pintura no piso, 
ora seguia em linha reta, acompanhando-a, ora fazia um ziguezague entre as marcações 
centrais que são tracejadas. Após alguns minutos de observação, juntou-se aos seus pais 
para descansar. Vale apontar que ela tinha deixado a bicicleta de lado para experimen-
tar o espaço e brincar nele.

Tipos do brincar: brincadeira com metas e objetivos claros (1), desafio e aperfeiçoamento 
de habilidades (2) e locomoção e fruição do espaço (5).

J) SITUAÇÃO LÚDICA 10

A última situação observada mostrou duas crianças com cinco ou seis anos, aproxima-

FIGURAS 100 e 101 - Croquis ilustram situações 
lúdicas observadas no Elevado. Fonte: elabo-
rados pela autora (2017).
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damente, que se afastavam da mureta central e aguardavam a passagem de ciclistas 
e patinadores. Quando estes estavam prestes a passar por elas, as crianças corriam e 
atravessavam na sua frente, desafiando-os. Em alguns momentos, eram repreendidas pe-
los adultos que as acompanhavam, mas elas persistiram com a brincadeira, calculando 
os riscos à sua maneira. Não bastava apenas correr perigosamente, ainda terminavam o 
feito pulando com muita força em cima da mureta central, como se atingissem, então, o 
pico de uma montanha, apresentando expressões de extrema satisfação.  

Neste caso, o uso da técnico do stakeholder mapping contribuiu para a visualização 
abrangente que focou as crianças mas não deixou de atingir as pessoas e os elementos 
do cenário. Isso reforçou-se nessa situação lúdica, visto que a dinâmica se estabeleceu 
com a participação ativa, ainda que involuntária, dos ciclistas. Este diagrama também 
teria sido bastante útil em inúmeras outras situações observadas frequentemente no es-
paço com artistas de rua, como o teatro de janela e eventos de moda e gastronomia 
realizados no local. Porém, nos dias em que as observações foram realizadas, não havia 
nenhuma destas interferências. Este diagrama consiste, sem grandes pormenores, em um 
mapeamento e localização de todos os agentes e pessoas envolvidas no processo, direta 
ou indiretamente, e, em que escala eles podem influenciar o usuário central: as crianças. 
Esta ferramenta, oriunda do Campo da Administração, permitiu que se tivesse uma visão 
mais abrangente das relações entre todos os agentes. O círculo menor, denominado de 
escola, interno à criança, representa o imaginário e repertório cultural que faz parte do 
cotidiano e universo infantil individualmente e, por isso, foi considerado relevante para o 
fenômeno a ser observado.

Tipos do brincar: brincadeira com objetivos claros (1), desafio e aperfeiçoamento de habi-
lidades (2), movimentos padronizados (3) e locomoção e fruição do espaço (5).

Pelo gráfico, depreende-se que os brincares mais experimentados pelas crianças foram 
aqueles relativos ao desafio e aprimoramento das habilidades de equilíbrio e escalada, 
além das ações que objetivavam, essencialmente, locomover-se no espaço, fruindo, ex-

FIGURA 102 - Stakeholder mapping. Fonte: 
elaborado pela autora (2015), com base na 
pesquisa realizada.
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FIGURAS 103, 104, 105 e 106 - Croquis represen-
tam a brincadeira da família que, enquanto 
caminha no elevado, joga a bola entre si. 
Durante estas ações, o menino intercala seus 
interesses entre fruir o espaço e explorá-lo e 
interagir com seus pais. No esquema, apre-
senta-se como eles se movimentam enquan-
to passam pelo espaço. Fonte: elaborados 
pela autora (2015), com base na pesquisa 
realizada.
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perimentando-o. É possível afirmar também que, a partir de sua análise, os brincares rela-
tivos à manipulação e exploração dos elementos do espaço não ocorreram e talvez isto 
se deva ao fato de que a via elevada, onde a coleta de dados se deu, não ofereça muitas 
oportunidades neste sentido. Possivelmente, pequenas pedrinhas que se soltam do asfal-
to e um inseto poderiam ser encontrados no local, mas a amplidão espacial, importante 
base para quase todas as situações lúdicas contempladas, pareceu ser mais estimulante 
às crianças, que se entregaram ao impulso de fruir ansiosamente o lugar. 

Em relação às atividades que se desenvolvem a partir da fantasia ou no âmbito da imagi-
nação e faz de conta, não foi exequível coletar dados referentes porque havia uma gran-
de distância entre o pesquisador e as crianças observadas, impedindo que se ouvisse 
com clareza o diálogo entre elas e seus pares ou parentes e cuidadores. 

2. 2. 2. 2 ASPECTOS FÍSICOS DO MEIO EXPLORADOS PELAS CRIANÇAS PARA SUAS 
CONSTRUÇÕES LÚDICAS 

A análise dos dados também pode ser feita a partir de quais situações lúdicas foram esti-
muladas por um mesmo elemento urbano, por exemplo: a mureta central foi usada como 
mobiliário para descanso, desafio para escaladas, corridas e caminhadas com equilíbrio, 
como um elemento para gerar novos e distintos percursos fruindo o espaço de maneiras 
distintas. Os elementos mais explorados por elas foram: as muretas central e laterais, a pin-
tura no piso e a amplidão do espaço.

Pensar, do ponto de vista de quem projeta, que um artefato ou determinada condição 
física ou espacial pode despontar como um estímulo às ações das crianças, que respon-
dem ativa e avidamente com seus corpos, sua curiosidade e sua busca permanente por 
explorar, e tentar compreender como os elementos da via elevada onde as observações 
ocorreram, ainda que não tenham sido pensados para fins lúdicos, suscitaram os brinca-
res, pode trazer contribuições e despertar, no olhar do designer, algumas possíveis consi-
derações sobre desenvolvimento de projeto. 
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FIGURA 107 - Diagrama representa proporcio-
nalmente os tipos do brincar mais esplorados 
pelas crianças durante as observações. Fon-
te: elaborado pela autora (2017).
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A) MURETA CENTRAL

Há uma mureta central em concreto, separando as duas vias de sentidos opostos, com 
aproximadamente 45 cm de altura e 60 cm de largura, com um corte curvilíneo nas duas 
faces e superfície superior lisa. Comum em todo a via elevada, não é contínua pois, a 
cada trinta metros, em média, ela é interrompida. 

Apesar de parecer aos olhos dos adultos apenas um local para se sentar, foi o elemento 
urbano mais explorado, e de distintas formas, pelas crianças, que viram nele muitas possi-
bilidades de apropriação. Entre elas, as mais comuns visualizadas foram subir, descer, pu-
lar, escalar, “crescer” e “olhar do alto”. Em alguns casos, pareciam reconhecer o espaço, 
do qual faziam parte naquele instante, dominando-o e apropriando-se dele. Em inúmeras 
situações, foi possível perceber que também alteravam a forma como interagiam com os 
adultos, com as outras crianças e como observavam, sob este ponto de vista mais alto, o 
próprio espaço onde estavam brincando.

A escalada, na maioria dos casos contemplados, foi realizada pelas crianças menores 
de cinco anos na mureta central. Elas também experimentavam, quando caminhavam 
sobre este elemento, o desafio do equilíbrio, momentos em que abriam os braços dando 
a impressão de que tinham plena consciência do seu corpo em relação ao espaço.

B) MURETAS LATERAIS

Além da mureta central, descrita previamente, há duas muretas laterais, com a mesma 
configuração e forma, mas um pouco mais estreitas e que foram utilizadas pelas crianças 
para desafios relativos ao equilíbrio e ao aprimoramento da habilidade de manter-se es-
tável, apesar da superfície inclinada e curva.

C) PINTURA NO PISO 

Aproveitando-se de marcas pintadas no asfalto para direcionamento e organização do 

FIGURA 108 - Croqui de uma criança de 
aproximadamente três anos tentando esca-
lar para subir no canteiro central do elevado. 
Fonte: elaborado pela autora (2017). 
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FIGURA 109 - Diagrama dos aspectos fi sicos 
do Elevado que mais infl uenciaram as ações 
lúdicas das crianças. Fonte: elaborado pela 
autora (2017).
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trânsito, algumas crianças divertiram-se caminhando sobre elas, evitando-as ou movi-
mentando-se em ziguezague. Não foi percebida a utilização destas riscas para demarcar 
campos e criar jogos ou outras dinâmicas semelhantes. Alguns adultos também interagi-
ram, de alguma forma e por algum tempo, com a pintura no piso.

A forma mais comum foi o caminhar sobre a risca, abrindo os braços individualmente ou 
em grupo, quando formava-se uma fila – uma série de pessoas alinhadas em que cada 
uma está imediatamente atrás da outra – de crianças, momentos nos quais pareciam 
também desafiar a si próprias a se manter estáveis, em equilíbrio.

D) AMPLIDÃO ESPACIAL

Inventando formas de se deslocar no espaço, foi comum observar as crianças contornan-
do os canteiros centrais, utilizando a pintura no piso, circundando postes de iluminação 
ou interagindo com pessoas que frequentam o local. Elas criavam percursos inusitados e 
costumavam repetir suas sequências e aplicá-las novamente com certa liberdade, que-
brando eventualmente os padrões criados.

Contornar o canteiro central e subir nele pela lateral, percorrê-lo integralmente e descer 
novamente pelo outro lado foi uma das formas observadas com certa frequência. Outra 
forma de fazê-lo, em grupo, envolvia a rapidez e a habilidade para apostar corrida da 
forma convencional ou, como se observou em uma das situações, uma criança pulava 
corda enquanto a outra corria para saber quem contornaria antes o canteiro onde a mãe 
ou responsável de uma delas estava acomodada.

A partir deste diagrama, em que foram aplicados os dados relativos aos atributos físicos 
do espaço nas dez situações lúdicas observadas, depreende-se que a maior parte das 
atividades foram realizadas em razão do espaço amplo, onde as crianças puderam cor-
rer e frui-lo livremente, e em torno da mureta central que, além de ser fundamental para 
a organização do trânsito de automóveis, pareceu ser essencial para os brincares infantis. 
Possivelmente a restrição espacial comum aos apartamentos residenciais da região cen- 130



tral da cidade de São Paulo tenha influenciado a busca ansiosa das crianças por experi-
mentar o espaço, correndo avidamente por ele.

2. 2. 2. 3 AS CRIANÇAS, SEUS BRINCARES E A CIDADE

Concluiu-se que, em todas as crianças observadas, o desejo de interagir com o espaço 
(HOLME; MASSIE, 1970), por mais restritivo ou austero que fosse, demonstrou-se extrema-
mente forte. Evidenciou-se que elas têm capacidade e sensibilidade de perceber o mun-
do de uma forma particular, enxergando possibilidades que os adultos não vislumbram 
(BENJAMIN, 1994), mesmo em situação tão adversa, como a apresentada no local de 
estudo onde foram coletadas informações a respeito das crianças e seus brincares. 

Jacobs, quando questiona se valeria a “pena tentar compreender algo tão ruim?” (Ja-
cobs, 2001, p. 21) em relação ao que preconizavam os descentralizadores69, aponta que 
esta postura mais aberta e sensível ao fenômeno possivelmente impediria que o designer 
ou arquiteto definisse, segundo suas convicções e percepções frequentemente embasa-
das em conhecimento teórico estabelecido, o que a criança deve fazer, de que modo 
deve se manifestar, criando metas e desafios segundo seus pressupostos e desconsideran-
do a perspectiva infantil e, em alguns casos, estabelecendo até mesmo a sequência com 
a qual ela deverá desenvolver determinada atividade.

Sobre o método utilizado, além da observação não participante, poderiam ter sido apli-
cadas “unobtrusive measures observations” (GRAY, 2004, p. 263), por meio da avaliação 
das crianças que levaram bicicletas, skates, patins e afins e que, em razão do estímulo 
para explorar o espaço, abandonaram estes equipamentos e buscaram brincar com o 
que o local lhes ofereceria. Na verdade, analisar se isso ocorreu e a forma como se deu 
o evento poderia trazer novas e surpreendentes informações. A hipótese de que somente 
crianças que não possuem estes objetos brincariam livremente na via elevada poderia ser 
repensada e revista.

FIGURAS 110 e 111 - Croquis de uma família 
sentada no canteiro lateral conversando e 
observando uma criança brincar com a bola 
e, abaixo, um menino que brinca de se equili-
brar enquanto caminha sob uma risca pinta-
da no chão para sinalizar o tráfego de carros. 
Fonte: elaborados pela autora (2017). 

69 Jacobs refere-se aos descentraliza-
dores como os urbanistas que defendiam 
a instauração de uma nova ordem urbana 
autossuficiente apoiada na setorização da 
cidade de acordo com as funções e no isola-
mento e privacidade das residências, como 
num subúrbio. Previam um planejamento in-
tegral, pragmático, controlador. Defendiam 
a morte e o desaparecimento das cidades 
estabelecidas, como a área central de Nova 
Iorque, considerada um “caos petrificado” 
segundo Mumford. Tais estudos e análises in-
fluenciaram legislações municipais e as esco-
las de arquitetura e urbanismo, culminando 
no modernismo, cujo maior expoente é Le 
Corbusier e seu projeto de cidade imaginária 
concebido nos anos 1920: Ville Radieuse.  
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Ademais, identificou-se a necessidade de, por meio de outro método de coleta de da-
dos não visuais, obter expressões próprias dos usuários – verbais ou não – para apreender 
aspectos que não são percebidos ou caracterizados por meio do uso do espaço ou da 
maneira como as crianças se comportam nele. Dessa forma, seria possível saber o que 
sentem e percebem, suas motivações e expectativas em relação ao uso do Elevado Pre-
sidente João Goulart para o brincar infantil. Esta consideração é extremamente relevante 
para obter informações referentes ao imaginário da criança, se ela enxerga, por exemplo, 
na mureta central uma grande ponte e no asfalto, um rio. Como dito anteriormente, po-
deriam ser explorados dados relativos ao tipo do brincar que se desenvolve no campo da 
fantasia, da imaginação e do faz de conta.  Segundo Flick (2009, p. 32), esta articulação 
de diversos métodos qualitativos suprimiria as limitações de um método único, combinan-
do-os e amenizando ou eliminando falhas e lacunas que um deles eventualmente viria a 
apresentar.

FIGURA 112 - Imagem gerada por uma das 
crianças do Glicério com a câmera instala-
da em sua cabeça durante o terceiro expe-
rimento (C), apresentando-nos sua perspecti-
va. Fonte: elaborado pela autora (2017) com 
base na pesquisa.  
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3 SOBRE O DESIGN PARA OS BRINCARES NO ESPAÇO URBANO

Dentre as propostas deste estudo, busca-se apontar a falta de coerência dominante em 
relação aos espaços propostos ao brincar infantil.  Por exemplo, um playground de plás-
tico na praia que queima a pele das crianças ou de metal em áreas muito frias que re-
pele o toque e a manipulação ou a linguagem universal amplamente explorada com as 
mesmas formas, cores e soluções em todas as regiões do Brasil como se todas as crianças 
fossem iguais e buscassem as mesmas coisas. Será que as crianças indígenas são iguais 
às crianças que vivem no campo? Será que as crianças ribeirinhas são as mesmas das 
grandes cidades? 

Com que crianças estamos nos relacionando? Não são apenas usuárias, não escolhem o 
serviço ou produto a ser utilizado. Elas recebem, verdadeiramente, o que lhes é entregue 
e, ainda que não o usem da maneira como foi concebido – o que acontece com bas-
tante frequência –, elas não têm, ainda, voz para escolher, construir ou colaborar. Nossa 
sociedade não permite que isto aconteça. Esta dissertação busca trazer um pouco de luz 
a este tema. Um trabalho audacioso, mas muito valoroso e que não se encerra aqui, mas 
que intenta indicar numerosos caminhos possíveis e trazer novos elementos a serem inves-
tigados em relação ao processo projetual no campo do design. 

Como objetivo específico, esta pesquisa pretende refletir sobre o projeto de espaços des-
tinados ao livre brincar infantil em áreas públicas considerando sua importância para o 
desenvolvimento psicossocial, físico e motor das crianças, sua relevância social e a funda-

DESIGN PARA OS BRINCARES NA CIDADE
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mental oportunidade de apropriação urbana que o fenômeno compreende, enfocando 
a concepção criativa e propositiva e as possíveis relações que se estabelecem entre o 
designer e o usuário, preconizando atenção à sua perspectiva como elemento estrutura-
dor de todo o processo. 

Neste sentido, como se projetaria para o brincar considerando a percepção das crianças 
e não se apoiando estritamente no repertório formal e visual do arquiteto ou designer? A 
filósofa e doutora em Antropologia do Imaginário Soraia Chung Saura aponta um possí-
vel caminho: “partindo da premissa de abandonar uma eventual postura adultocêntrica 
para então admitir como princípio de relevância as lógicas de entender, criar e recriar o 
mundo que as crianças nos colocam cotidianamente.” (SAURA, 2013).

Jon Back, em sua tese de doutorado, busca compreender como o design poderia in-
fluenciar a forma como as pessoas brincam, como elas percebem o fenômeno, quais 
ferramentas poderiam ser exploradas a fim de direcionar experiências e sensações e 
como encorajá-las considerando o lúdico como função significante, atividade voluntária 
e espontânea que não prescinde de elementos que a permitam acontecer de maneira 
integral (HUIZINGA, 2014,  p. 8-11), sem cerceá-las. O autor realizou diversos experimentos 
fundamentados em design de jogos e interatividade, mas enfocou o fenômeno em espa-
ços públicos e nas experiências que podem ser provocadas nas pessoas.

A investigação desta tese é: podemos, em espaços públicos, identificar e  
formular uma maneira de construir o brincar e criar uma experiência dese-
jável, por meio da exploração do lúdico. O objetivo é fornecer conceitos 
e ferramentas que contribuam para estabelecer as bases para o design e 
para a análise de projetos existentes. 70 (BACK, 2016, p. 17, tradução nossa)

70 “The research question for this the-
sis is: Can we, in public settings, identify and 
model a way to construct a player activity to 
create a desired player experience, through 
harnessing playful engagement. The goal is 
to provide concepts and tools that function 
to scaffold both the design process and the 
analysis of existing design.”

71 Buscavam, sobretudo, instaurar uma 
nova forma de pensar os espaços, tratando 
cor e forma como uma entidade única, apro-
ximando-se da relação que se encontra na 
pintura, mas posicionando-a em outro cam-
po, entre as artes plásticas e a arquitetura, e 
de alguma maneira buscando transpô-la à 
espacialidade, sugerindo que o arquiteto e o 
artista trabalhassem em conjunto.

72 “Spatiaal-colorisme is geen theorie 
maar een praktijk.” 
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3. 1 O DESIGN COMO POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO: UM BREVE HISTÓRICO 
COM ENFOQUE NO USUÁRIO

Só gradualmente o seu sentido exterior [das crianças] vai se definindo, e 
apenas na medida em que os dotarmos de uma interioridade adequada. 
A interioridade dessa visão está na cor, e nela transcorre a vida sonhadora 
que as coisas vivem no espírito das crianças. Elas aprendem com a cor. 
Pois é essencialmente na cor que a contemplação sensível, desprovida de 
qualquer nostalgia, está em seu elemento. (BENJAMIN, 1994, p. 240)

A pintura no piso é, em essência, a transformação do espaço por meio do uso da cor. 
Nesse sentido, é possível citar novamente a Internacional Situacionista e dois de seus prin-
cipais representantes: Constant e Aldo van Eyck. Juntos, em 1952, organizaram uma ex-
posição no Stedelijk Museum de Amsterdã, intitulada Spatiaal Colorisme Exhibit, em que 
clamavam, por meio do manifesto “Voor een Spatiaal Colorisme” endereçado aos profis-
sionais que, até então, subestimaram este aspecto do espaço, para que se atribuísse à cor 
a preponderância que ela possui e que se revelasse o seu poder de modificar as relações 
sensíveis que se estabelecem entre o ser humano e o espaço.

Criticavam severamente o movimento moderno, pelo funcionalismo exacerbado e pela 
maneira como a cor foi subestimada e subjugada em relação às questões formais. Cons-
tant e Eyck defendiam que forma e cor deviam ser concebidas juntas71, pela importân-
cia equivalente na construção da espacialidade, apontando que a cor foi tratada pelos 
modernistas superficial e aleatoriamente. E avançaram, sugerindo o trabalho conjunto 
de arquitetos e artistas, apoiando-se na fenomenologia para demonstrar que o espaço, 
suas formas e cores são experienciadas pelas pessoas subjetivamente, e que tal conceito 
exigiria, portanto, mais do que teorias pragmáticas e restritivas. Assim, finalizam o texto 
afirmando: “O colorismo espacial não é uma teoria, mas uma prática”72 (NIEUWENHUYS; 
EYCK, 1952, tradução nossa). 

FIGURAS 113 e 114 - Imagens da exposição 
organizada na ocasião do manifesto. Dispo-
nível em: < http://stichtingconstant.nl/docu-
mentation?search=&year=&type=98>. Aces-
so em 20 dez. 2017.
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Partindo deste pressuposto, o artista plástico Maider López, que realizou inúmeras inter-
venções espaciais provocativas, demonstrou no trabalho intitulado Football Field, realiza-
do em 2007 na cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que é possível transformar 
a maneira como as pessoas se relacionam com o espaço urbano por meio da pintura do 
piso. Nesta instalação, o autor pintou as riscas comuns ao campo de futebol e instalou 
duas traves de gol. Fora isso, não realizou qualquer outra interferência no espaço. Os ele-
mentos urbanos existentes, como luminárias, bancos e bases de concreto, foram mantidos 
e incorporados à quadra. Assim que o trabalho se realizou, as crianças passaram a usá-lo 
como usariam qualquer outra quadra, adaptando-se com muita naturalidade às interfe-
rências que restaram e desenvolvendo suas brincadeiras e jogos.

Estabelecido como recorte deste estudo, a fim de viabilizá-lo e aprofundá-lo, como a 
criação e proposição estética, material, formal ou funcional podem ser elaboradas se 
não a partir do repertório construído pela formação, pelas vivências e experiências do 
arquiteto ou designer? Talvez sejam construídas, necessariamente, a partir da figura, pela 
sua mente e por suas mãos, mas possam ser incrementadas ou apoiadas naquilo que a 
criança puder oferecer ou colaborar. E refletir sobre estas possibilidades pode romper al-
guns paradigmas sobre os quais a atuação do profissional do Design tenha se estruturado.

Por um lado, verifica-se que nada é mais próprio da criança que combinar 
imparcialmente em suas construções as substâncias mais heterogêneas – 
pedras, plastilina, madeira, papel. Por outro lado, ninguém é mais sóbrio 
com relação aos materiais do que a criança: um simples fragmento de 
madeira, uma pinha ou uma pedra reúnem na solidez e na simplicidade de 
sua matéria toda uma plenitude das figuras mais diversas. E, ao imaginar 
para crianças bonecas de bétula ou de palha, berços de vidro, navios de 
zinco, os adultos estão interpretando à sua moda, a sensibilidade infantil. 
(BENJAMIN, 1994, p. 246)

Comumente, os espaços e artefatos designados às crianças exploram em demasia o figu-
rativismo e a imitação em suas soluções formais (LIMA, 1989). Possivelmente isto acontece 
devido à visão adultocêntrica e objetificada (SAURA, 2013) que se tem da infância, ou à 
falta de conhecimento em relação à forma como as crianças apreendem e percebem 138



FIGURAS 115, 116, 117 e 118 - Fotos da inter-
venção realizada por Maider López em que 
é possível observar as crianças jogando bola 
e brincando, adultos circulando, assistindo 
ou até mesmo descansando no banco que 
fica no meio da quadra pintada pelo artista. 
Inúmeras atividades e atores sociais se orga-
nizam no espaço transformado pela pintura 
no piso. Disponível em: <www.maiderlopez.
com/portfolio/campo-football-bienal-de-
-sarjah-2007-emiratos-%C3%A1rabes/>. Aces-
so em: 23 fev. 2018.
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o mundo à sua volta. E talvez, em decorrência disso, no campo do design, subestime-se 
tanto e tão frequentemente sua capacidade criativa. 

Pois quanto mais atraentes são os brinquedos, no sentido usual, mais se 
afastam dos instrumentos de brincar; quanto mais eles imitam, mais longe 
estão da brincadeira viva. [...] a imitação está em seu elemento na brinca-
deira, e não no brinquedo. (BENJAMIN, 1994, p. 247) 

Refletir sobre o processo projetual, considerando o olhar e a voz da criança por meio de 
sua manifestação genuína, o brincar, e enfocando o posicionamento do usuário no pro-
cesso de tomada de decisões e soluções, busca-se, a partir de um breve histórico sobre 

FIGURA 119 - Ilustração do livro infantil Young 
Frank Architect, de Frank Viva, em que o 
Young Frank explora tudo o que tem à mão, 
até mesmo o cachorro Eddie, como as 
crianças, para suas criações. E, igualmente 
como as crianças, o jovem é repreendido. 
Este olhar sensível, que enxerga no mundo 
construído, nas mais simples coisas, infinitas 
possibilidades, é o que se vê nas crianças e 
o que lhes é tolhido. Disponível em: <www.
moma.org/explore/inside_out/2013/08/14/
introducing-young-frank-architect/>. Acesso 
em: 10 dez. 2017.
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o ato projetual, refletir sobre possibilidades de estabelecer deslocamentos ou variados 
graus de participação, colaboração ou coautoria das crianças neste contexto de con-
cepção de ideias e solução de problemas.

A partir da atividade primeira que se estabelece como design, denominada “craft”, em 
que apenas uma pessoa, individualmente, pensava, projetava e executava, controlando 
integralmente o processo como um todo, o número e o tipo de pessoas envolvidas das 
mais distintas formas nesta estrutura aumentaram exponencialmente (JONES, 2015; VAN 
PATTER; PASTORE, 2016). 

A partir dos anos 1950, quando se estabeleceu a separação entre a fase de concepção 

FIGURA 120 - Ilustração do livro infantil Young 
Frank Architect, de Frank Viva, em que Old 
Frank, um arquiteto cético, tradicionalista 
e racionalista, e seu neto, Young Frank, 
discutem sobre a criação arquitetônica. A 
obra apresenta um forte embate entre as 
posturas distintas dos dois personagens e 
pode-se observar claramente a indução 
ou imposição daquilo que é considerado 
correto, segundo o repertório do adulto, 
determinando ao jovem um padrão ou o 
alinhamento a premissas estabelecidas. 
Disponível em: <https://kidulukids.files.
wordpress.com/2013/10/screen-shot-2013-08-
20-at-6-22-24-pm.png?w=720>. Acesso em: 
10 dez. 2017.
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e desenvolvimento (ideia) daquela relativa à construção do objeto, edificação ou artefa-
to em si (execução) entre pessoas diferentes, com habilidades e competências distintas, 
o designer passa a atuar como projetista e é fortemente influenciado pelas ciências e 
cibernética. Buscou-se tratar o ato de projetar, entre as décadas de 1960 e 1970, de ma-
neira lógica, sistemática, racional e sequencial, com a proposição de modelos projetuais 
segmentados em etapas claras e bem definidas para a solução de problemas, como 
uma receita que serviria de base para uma infinidade de situações de projeto. Estas abor-
dagens metodológicas são denominadas de “design methods movement” (CROSS, 2001). 
Segundo Munari (1998), o processo projetual se estabeleceria como uma receita, obede-
cendo a uma “série de operações necessárias, dispostas por ordem lógica, ditada pela 
experiência” (MUNARI, 1998, p. 20), com o objetivo de “atingir o melhor resultado com o 
menor esforço” (ibid., p. 20). Trata-se de uma visão profundamente aliada aos métodos 
científicos contemporâneos funcionalistas e positivistas e que influenciaram o design e a 
arquitetura (ROWE, 1987). Segundo Van Patter (2016), é o primeiro método de projeto siste-
matizado em design que a literatura reconhece e que se dedica, fundamentalmente, à 
resolução de problemas.

Defini-lo desta forma não significa eliminar o aspecto criativo do processo projetual, que 
requer, conforme Munari, método, objetividade, sem espaço para a intuição73. Igualmen-
te, não significa fechar-se para as experimentações com materiais, técnicas e instrumen-
tos, explorando novas possibilidades.

Archer e Munari, pensadores contemporâneos sobre processo de projeto, separaram-no 
em três grandes fases: análise, criação e execução. Para Munari, estas três divisões conti-
nham etapas como: problema, definição do problema e subproblemas e coleta de da-
dos na primeira fase; análise dos dados, criatividade, materiais e tecnologias, experimen-
tações e modelos na segunda; e verificação e desenho de construção na terceira (VAN 
PATTER; PASTORE, 2016).

Esta influência perdeu sua força por volta do final dos anos 1970, quando houve uma crise 

73 Modo de proceder atribuído ao de-
signer “artístico-romântico”, que considera 
os processos propostos por Munari, imposi-
ções e limitações à sua atividade criativa. 
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nestes caminhos racionais e sequenciais, pois não pareciam ser mais suficientemente efi-
cazes, já que os problemas da sociedade se tornavam cada vez mais complexos e hetero-
gêneos, não podendo ser solucionados de maneira singular, sistemática e geral. Bazjanac 
apresenta a crítica de que “[...] design não é um processo estritamente sequencial, e os 
problemas de design são ‘traiçoeiros’ e a aplicação de procedimento linear passo-a-pas-
so não é capaz de produzir, por si só, quaisquer soluções”74 (BAZJANAC, 1974). O usuário ou 
consumidor era tido, sobretudo, como um ente universal e generalizante, de forma prag-
mática, com vistas à funcionalidade.

Encarar os problemas projetuais sob o viés positivista seria uma forma reducionista de so-
lucioná-los, estando muitas vezes baseado em uma relação unilateral voltada aos gostos 
e desejos do projetista. A partir da década de 1980, uma fase em que a atenção estava 
quase exclusivamente direcionada ao problema e a questões técnicas, desviou-se gra-
dativamente o olhar para os usuários e stakeholders, que foram incorporados ao processo 
– design centrado no usuário ou design centrado no humano – dando-lhes voz e traçando 
estratégias para obter dados qualitativos com uma abordagem fenomenológica culmi-
nando em processos participativos em que podiam influenciar decisões e propor soluções 
pois esses indivíduos passam a ser considerados “experts em suas experiências” (VAN PAT-
TER; PASTORE, 2016). O usuário ganhou destaque no processo projetual, mas ainda sub-
jugado, e frequentemente incorporado apenas nas pontas, nas etapas de pesquisa ou 
ideação, eventualmente nas de prototipagem e testes e na de entrega. 

Culminou no que se determina Participatory Design (PD), que envolve, além do usuário 
diretamente afetado, todos os stakeholders. Segundo Peter Jones (2015), para que se de-
senvolva a contento, é necessário que as pessoas abracem seus objetivos e princípios, 
que haja um processo adequado que dê conta de todas as informações, percepções e 
dados que emergem, por meio da utilização de ferramentas e métodos apropriados.

A seguir, particularmente desde os anos 2000, iniciou-se um movimento de inserção de 
questões subjetivas dos próprios usuários nos processos de projeto, motivo pelo qual a 

74 “Design is not a strictly sequential 
process, and design problems are ‘wicked’ 
and a linear step-by-step procedure applied 
to them cannot by itself yield any solutions.” 
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Fenomenologia e a Etnografia começaram a ser estudadas para que aspectos relativos 
à natureza humana pudessem ser incorporados à atividade projetual. Fortemente apoia-
do em empatia e transdisciplinaridade, esse movimento incorporou, além dos usuários e 
stakeholders, a comunidade, órgãos públicos e instituições privadas, relacionando seus 
olhares, percepções e perspectivas neste complexo sistema, no qual o designer atua, 
inclusive desenhando estratégias para articular tudo isso. Muito frequentemente, emer-
gem de “bottom-up initiatives” (ERHLOFF; MARSHALL, 2008), e se estabelecem localmente 
como “resposta às necessidades expressas por grupos de cidadãos que tentam resolver 
problemas específicos”75 (ERHLOFF; MARSHALL, 2008, tradução nossa) sob a forma de Col-
laborative Design (CD).

Estas aberturas à subjetividade e interação com o usuário culminaram em deslocamentos 
que foram amplamente discutidos por Tschumi (2010) em relação à questão do corpo 
(usuário) na arquitetura, que existe como uma complexa interação que rompe as noções 
lineares de tempo e se apoia em símbolos e culturas, tratando os espaços a partir de três 
esferas: mentais quando concebidos, físicos quando percebidos e sociais quando viven-
ciados. Amplia-se, portanto, o conceito de que espaço é mais do que uma projeção tridi-
mensional e que o usuário o constrói por meio das interações e relações que estabelece 
com ele, ou por meio dele. É neste sentido, ainda segundo o autor, que obras concebidas 
sob este raciocínio colaboram para a transformação da forma de se projetar em arqui-
tetura e design. São proposições exploratórias, que se estabelecem nos limites e inter-re-
lações – sem pretender defini-las – e que contribuem para preencher algumas lacunas. E 
que, assim como este estudo, permitem a discussão do deslocamento do usuário dentro 
deste complexo processo.  

Entender arquitetura e design, conforme argumenta Tschumi (2010), como um campo in-
terdisciplinar, que se estabelece na “relação entre os pares pensamento-espaço e teóri-
co-prático”, que explora e “reúne os opostos concepção e experiência, material e ima-
terial”, amplia e torna complexa a atividade de proposição do lugar para o brincar na 
cidade, mas tal enfrentamento se faz necessário.

75 “Response to needs expressed by 
groups of citizens who try to solve specific 
problems.” 

FIGURA 121 - Diagrama sobre processos de 
projetos mais comuns a partir de 1950. Fonte: 
desenvolvido pela autora (2018), com base 
na pesquisa.
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3. 1. 1 NOVAS PROPOSTAS PARA ESPAÇOS DESTINADOS AO BRINCAR: NIPPAYSAGE 

Quatro arquitetos formados na Universidade de Montreal criaram em 2001 o premiado es-
critório de paisagismo NIPPaysage, cujo nome derivou, sob a forma de acrônimo de Per-
sonal Identification Number (PIN), do sistema de identificação nacional do Canadá – em 
que cada habitante tem seu código individual – para evidenciar que cada projeto busca 
revelar, com potência conceitual como base e, ao mesmo tempo, muita sensibilidade, as 
características de cada lugar.

O processo projetual, segundo seus criadores, apoia-se em uma abordagem coletiva va-
lidada pelos distintos pontos de vista de toda a equipe, que atribui a esta postura a capa-
cidade de inovar a cada proposta. Também tem seu trabalho reconhecido pelo rigor no 
detalhamento e nas soluções construtivas.

Além da participação frequente em concursos de paisagismo e urbanismo, o escritório 
atende a diversos tipos de clientes, em distintas escalas de atuação, tais como: planeja-
mento urbano, paisagismo, infraestrutura urbana, playgrounds, parques e jardins. 

Entre inúmeros e importantes trabalhos, há exemplares em áreas privadas, pertencentes a 
escolas canadenses, cujo propósito é torná-las mais atrativas à prática esportiva, fomen-
tar o uso lúdico e até mesmo o didático. Portanto, foi solicitada, por e-mail, uma breve 
entrevista para tentar compreender melhor o processo de criação do escritório.

Mathieu Casavant, arquiteto associado, em resposta às questões que lhes foram enviadas, 
aponta que formas e cores são parte de um conceito fortemente arraigado ao local, de 
acordo com o que se percebe no espaço e segundo sua identidade. Segundo ele, o es-
critório busca ser autêntico a cada proposta e explorar propostas distintas em relação ao 
uso das cores e das linguagens.  Mas afirma que os melhores projetos, segundo seu ponto 
de vista, são aqueles que se relacionam de forma mais harmônica com o espaço e com 
seus usuários.

Porém, como arquitetos e designers, buscam provocar reações e evitar que as pessoas 

FIGURA 122 - Crianças brincando em espa-
ço aberto pertencente a escola canadense. 
Disponível em: <www.landezine.com/index.
php/2011/02/playgrounds-and-schoolyards-
-by-nippaysage/>. Acesso em: 10 jul. 2015. 
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FIGURAS 123, 124, 125, 126 e 127 - Fotos de in-
tervenções em escolas canadenses com pin-
turas bastante elaboradas e cores vibrantes 
Disponíveis em: <www.landezine.com/index.
php/2011/02/playgrounds-and-schoolyards-
-by-nippaysage/>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

147



(crianças e adultos) passem pelos espaços concebidos sem explorá-los, sem serem esti-
mulados por eles e suas composições. Considera tais espaços, portanto, lúdicos.

Quando questionado se as crianças, quando exploram os espaços pensados por eles, 
surpreendem-nos, Mathieu Casavant afirma que sim, que elas sempre o fazem. Também 
aponta que, às vezes, elas possuem alguma dificuldade em experimentar o espaço de 
forma inovadora. E conclui afirmando que a melhor maneira de tentar compreendê-las é 
observá-las usando o espaço e a forma como se relacionam entre si e com os ambientes 
com os quais interagem. 

Desta forma, considera que as crianças são capazes de explorar e criar espaços e que 
“isto é parte do plano” (CASAVANT, 2017, tradução nossa). Porém, os designers não pres-
crevem formas específicas de utilizá-los, pelo contrário, buscam criar situações favoráveis 
para que os usuários inventem suas próprias formas de explorar e experienciar os espaços.

Por fim, quando questionados sobre o que deve ser considerando num projeto, ele indicou 
o cuidado em não estabelecer regras ou programas rígidos. Sugeriu que se proponham 
grandes e livres espaços para as crianças e que o orçamento de manutenção do projeto 
seja considerado na sua concepção. 

A partir da entrevista concedida pelo escritório canadense, pode-se perceber que seus 
designers realizam uma busca por riqueza gráfica, autenticidade e inovação, e vinculam 
suas soluções ao lugar, num movimento de valorização extrema da identidade.

3. 1. 2 CONHECER AS CRIANÇAS, SUA REALIDADE E PERMITIR QUE SE APROPRIEM DOS 
ESPAÇOS: MAYUMI WATANABE DE SOUZA LIMA

Arquiteta formada na FAU, japonesa naturalizada brasileira, Mayumi Watanabe Souza 
Lima (1934-1994) dedicou-se à docência, à pesquisa e ao projeto de espaços para a edu-
cação de crianças e jovens, enfocando o usuário por meio de experiências de colabo-
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ração e participação no processo de projeto e execução. É notável em sua produção 
como a teoria e a prática funcionaram intrinsecamente. 

Sua atuação profissional possui um sentido amplo de formação, em todos 
os níveis. Mayumi trabalhava o aspecto global da formação como ferra-
menta de transformação para a emancipação de todos os envolvidos – 
estudantes de arquitetura, técnicos a serviço do Estado, operários da cons-
trução, professores, crianças... (BUITONI,2009, p.14)

Talvez tenha sido pela atuação em distintos níveis do campo, portanto, que Mayumi tenha 
pensado a atuação do arquiteto de forma muito crítica e sempre questionado o sistema 
capitalista76 fundamentado em dominação e opressão. Dessa forma, regularmente bus-
cou oportunidades de participação popular em processos decisórios, seja no trabalho 
como Superintendente de Planejamento na Companhia de Construções Escolares do Es-
tado de São Paulo (Conesp), seja nas pesquisas ou nos experimentos com crianças. 

Mayumi defendia que a concepção do espaço pode ser usada como instrumento de 
dominação e regulação, discutindo “a forma como [o espaço] é organizado, distribuído 
e direcionado pelos que detêm o poder e como esse espaço é apropriado ou não por 
aqueles a quem se destinaria” (LIMA, 1989, p. 9).  Segundo ela, espaços destinados às 
crianças são capazes de restringir e determinar o brincar e, portanto, o processo de pro-
jeto precisaria se modificar e incorporar a participação e/ou coautoria das crianças (as 
usuárias). Ela apontava, para tanto, ser fundamental compreender suas linguagens, seus 
universos culturais, suas formas de expressão e, especialmente, sua apropriação e percep-
ção do espaço (RASMUSSEN, 2004), libertando-as, estimulando-as, abrindo os espaços à 
sua ação. 

A sugestão é muito simples: com relação a espaços o que importa é criar 
elementos que possam ser recriados – pela imaginação – ou construídos 
realmente pelas crianças; com relação a objetos, com maior razão, justi-
fica-se o cuidado de oferecer-lhes material e elementos que permitam a 
experiência positiva da destruição/construção, da negação do óbvio e 
proposta do inesperado. 

FIGURAS 128 e 129 - Ilustram os grafismos ex-
plorados pelo escritório canadense. Disponí-
veis em: <www.nippaysage.ca/en/projets-o-
verview.html>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

76  Sua posição política também pode 
ser compreendida pela trajetória de sua fa-
mília, quando ainda residiam em Tóquio, 
onde Mayumi nasceu. Seus pais eram afeitos 
aos movimentos esquerdistas e, temendo as 
crescentes perseguições políticas aos inte-
lectuais marxistas, resolveram migrar para o 
Brasil em 1938. 
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Serão educativos na medida em que possibilitarão o contato, a percepção 
do material, do tempo e estimular a relação da criança com o mundo. O 
projeto do espaço educativo para criança é, portanto, um projeto neces-
sariamente inacabado – intencionalmente incompleto – isto é, o projeto se 
completa somente com e pela ação da criança; isto não significa falta de 
projeto ou de proposta do educador ou do arquiteto, mas uma intenção 
claramente contida no projeto de fazer da criança o elemento ativo de 
construção do espaço. Esta criança, porém, não será de novo a abstração 
padronizada, criança na cabeça de quem projeta ou educa, mas cada 
criança real que pertence a um determinado grupo social, mora em de-
terminado local e condição. O espaço deverá permitir, portanto, a inter-
pretação variada que cada criança dará. (LIMA, 1989, apud BUITONI, p. 58)

Para que se compreenda a proposta de Mayumi, é necessário que se estabeleça a dis-
tinção que ela estabelece entre espaço e ambiente: o ambiente se constitui a partir da 
integração ao espaço e suas características físicas, a ação e interação das pessoas, com 
suas memórias, sensações, experiências e vivências. Emerge no espaço, na vida e subje-
tividade. O ambiente lúdico, assim, se estabelece por meio da ação das crianças, numa 
evidente aproximação ao que se designa Situação77.  

Esta diferença [entre o adulto e a criança] faz com que, desde a primeira 
infância, a criança vá sendo subjugada por diferentes formas de autorida-
de que a impede, principalmente na fase escolar, de manifestar-se livre-
mente ou de conceber outros padrões que não sejam aqueles adotados 
pelos adultos. Mas se esta situação ocorre, as experiências sugerem, tam-
bém, que as crianças mostram uma capacidade maior para responder 
positivamente aos estímulos novos, transformando os espaços através de 
um uso que lhes é próprio, desde que se assegurem condições para a sua 
participação. (LIMA, 1979, p. 80)

Mayumi procurou transpor os conceitos da pedagogia instaurada por Paulo Freire aos 
espaços físicos (BUITONI, 2009). Buscou elaborar, na construção e no processo projetual, 
reflexos de uma educação que contraria a opressão, fincada em construção coletiva, 
colaborativa, realizada por todos – que possuem, dentro do processo, a mesma importân-
cia – e que, ao mesmo tempo, considera e respeita cada um individualmente sob uma 

77  Conforme pressupunha o movimen-
to Internacional Situacionista. 
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perspectiva sensível, humana. Ao mesmo tempo, acreditava que o desenvolvimento das 
crianças deveria extrapolar os muros das escolas:

Espaços para a educação são as cidades, as praças, as ruas como hoje 
elas existem; são as construções que nos cercam; são os bairros periféricos 
que crescem em torno das grandes cidades; são os volumes e as cores, os 
materiais naturais e produzidos [...]; são, enfim, cheios e vazios dentro dos 
quais as nossas experiências se processam. São educativos, na medida em 
que refletem e representam a realidade brasileira, com sua cultura, seu ní-
vel tecnológico, suas condições de clima, a estrutura sócio-econômica de 
sociedade; são educativos, porque através deles pode-se descobrir, com 
os participantes, como e porque são e como são. E, são educativos, se atra-
vés das ações sobre esses espaços, os participantes puderem apropriar-se 
dos mesmos, criando-lhes novas formas de uso, encontrando novas formas 
de relacionamento entre eles. (LIMA, 197778, apud BUITONI, 2009, p. 44)

Durante a reforma da EEPG João Kopke, Mayumi pode experimentar estratégias de par-
ticipação das crianças no processo deliberativo durante o desenvolvimento projetual, es-
tabelecendo dinâmicas e atividades lúdicas com as crianças envolvidas a fim de ouvi-las 
e compreender como percebem os espaços. Com uma equipe multidisciplinar, buscou 
interagir com as crianças, conhecer suas estórias, suas casas e suas condições de vida por 
meio de estratégias de coleta de dados produzidos pelas próprias crianças ao oferecer-
-lhes máquinas fotográficas. Elas registraram o caminho de casa até a escola, permitindo 
que a pesquisadora conhecesse um pouco melhor o repertório e as vivências de cada 
uma. 

Este intenso contato levou a alterações no programa, incluindo um grêmio que poderia 
ser utilizado pelas crianças após o período de aula como resposta à falta de espaço para 
brincarem, visto que muitas moravam em situação de cortiço. Independentemente de os 
resultados não terem sido alcançados de modo integral e os espaços terem seus usos des-
virtuados, o caráter exploratório do processo de trabalho imposto por Mayumi foi muito 
importante em relação ao enfoque no usuário, de forma consistente, estruturada e aberta 
às suas vozes e perspectivas. 

78  Texto “Espaços educativos” apre-
sentado por Mayumi Souza Lima no I Semi-
nário de Educação pela Arte, Rio de Janeiro, 
1977. Fonte: Acervo Mayumi Watanabe Souza 
Lima. 
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[...] encontrar nas novas condições urbanas aqueles espaços permeáveis 
onde seja possível o jogo e a brincadeira que envolva os companheiros da 
mesma idade e observar o mundo dos adultos. (LIMA, 1989, p. 92)

Entre tantos trabalhos importantes junto à prefeitura e à comunidade, concernente à cons-
trução de edifícios educacionais, houve casos como as escolas do Bairro da Varginha e 
Jardim Fortaleza que, além da participação nas decisões, a comunidade  constituiu uma 
sociedade – a Sociedade Amigos do Bairro (SAB) – e, desta forma, responsabilizou-se “pela 
seleção dos trabalhadores, divulgação do processo para a comunidade e administração 
da obra” (BUITONI, 2009). Não bastasse instrumentalizar a comunidade para produzir as 
mudanças de que necessitavam, Mayumi estabeleceu inúmeras dinâmicas com as crian-
ças, com desenhos, atividades lúdicas e passeios pelo entorno a fim de conhecê-las e 
estimulá-las no sentido de perceberem quem são e quais as possibilidades de atuação no 
meio onde estão inseridas, num amplo processo de democratização da cidade.

Permeando tudo isto estava a tentativa de colocá-las como sujeitos de sua 
realidade, capazes de transformá-la a partir do seu entendimento, através 
de sua ação e na direção da satisfação de suas necessidades. Para isto, 
utilizávamos atividades de desenho, pintura e colagem, onde as crianças 
reproduziam a sua casa, o bairro, o surgimento da nova escola, etc., onde 
foi possível perceber a falta de liberdade de criação em que vivem. (LIMA, 
198479, apud BUITONI, 2009, p. 55)

3.  1. 3 MÉTODOS DE ESCUTA E OUTRAS INTERAÇÕES PARA CRIAR ESPAÇOS E EQUIPA-
MENTOS LÚDICOS: ELVIRA DE ALMEIDA

Procuro criar o espaço lúdico como uma criança para outras crianças...
(ALMEIDA, 1985)

Elvira de Almeida, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

79  CONESP. EEPG Bairro da Varginha 
– Relatório de avaliação sobre a sua execu-
ção, 1984. p.18-19. Fonte: Acervo Mayumi W. 
Souza Lima, caixa 33. 

152



de São Paulo (FAU-USP) até 1993, valorizou durante sua trajetória profissional como desig-
ner, escultora e pesquisadora, o processo produtivo e criativo, abrindo-se às experimenta-
ções, “através de uma lógica sensível” (ALMEIDA, 1997). Também atribui certa liberdade 
ao modus operandi por meio do qual atua frequentemente como bricoleur80, projetando 
com uma postura aberta e que, segundo ela, é um construir com o que se tem à disposi-
ção – “de pedaços de outras ‘vidas’, outros usos, recrio novas realidades” (Ibid., p. 34) –, e 
tal prática lhe “[...] possibilita a construção de outros ‘mundos’ com restos, vestígios, lem-
branças, operando sempre com qualidades de ocasião, conveniência ou possibilidades 
mais ou menos aleatórias” (Ibid., p. 34).

Algumas de suas criações, segundo a autora, advêm de desenhos infantis misturados aos 
seus croquis iniciais, como a escultura “Gabi” (1975). Ela indica que explorou este proces-
so projetual aberto para desenvolvimento  do mobiliário pré-fabricado popular81 de um 
conjunto habitacional INOCOOP-SP entre 1970 e 1974, cujas soluções adotadas surgiram 
da apropriação de técnicas, habilidades e processos espontâneos dos próprios operários 
referentes à construção de artefatos em madeiras no canteiro de obras – esquadrias, for-
mas etc. – onde seriam suas moradias e para as quais os móveis foram projetados (Ibid.).  
Eles figuram, além de usuários, como elementos estruturantes da atividade projetual e da 
deliberação de soluções construtivas, técnicas, materiais e visuais.

Discutir tais questões é relevante para a pesquisa porque acrescenta ao arcabouço teóri-
co o olhar sensível de uma artista que considerava o processo como forma de interação 
entre criadores, trabalhadores e usuários, durante a criação, execução e uso (Ibid., p. 13). 
Em relação especificamente às crianças, além do cuidado com a antropometria e a faixa 
etária que busca privilegiar em cada situação, Elvira de Almeida debruçava-se sobre os 
desenhos infantis, por meio dos quais buscou aprofundar-se no imaginário das crianças e 
analisava como os brincantes interagiam com o espaço e seus equipamentos, por meio 
da observação de crianças brincando em parquinhos. Esta postura permitiu repensar sua 
atividade projetual, recompondo-a e alterando-a significativamente a cada oportunida-
de em que as crianças interagiam com os parques propostos por ela.

80  A autora emprega o termo segundo 
Lévi-Strauss (1976) em suas reflexões sobre o 
pensamento selvagem, de caráter mítico e 
poético. 

81 Elvira de Almeida, quando trabalhou 
no Instituto de Orientação às Cooperativas 
Habitacionais de São Paulo (INOCOOP-SP), 
entre 1970 e 1978, desenvolveu um projeto de 
móveis populares, com baixo custo, modula-
do para produção em série, com a utilização 
de técnicas comuns ao canteiro de obras e 
com o uso da serra circular como único ma-
quinário disponível. Foi estabelecido a partir 
de poucos elementos, justapostos por para-
fusos que poderiam compor até 56 modelos 
de móveis e ser produzidos e personalizados 
pelos próprios operários da cooperativa da 
construção civil, para mobiliar suas mora-
dias. Este é mais um exemplar da busca pela 
participação dos usuários no processo proje-
tual concebido pela autora.
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Elvira de Almeida criticava severamente o “desenho rígido dos playgrounds” (Ibid., p. 16), 
devido à sua extrema ortogonalidade, de modo que “pareciam aparelhos de fisioterapia” 
(Ibid., p. 44) pela sua “visualidade pouco estimulante à imaginação” e que tornavam, se-
gundo ela, estes lugares sem identidade própria, “próprios do lazer passivo e consumista” 
(Ibid., p. 50) e que, ao invés de liberar e estimular a ação das crianças e a interação entre 
elas, limitava-as. Portanto, buscou desenvolver “cenários de brincar” (Ibid., p. 19) por meio 
de uma linguagem lúdica, expressa no imaginário adulto e infantil, construída a partir das 
memórias da autora, dos trabalhos de Volpi82, dos temas visuais de festas populares, da 
arte indígena, africana e cabocla, inspirada em temas da natureza e da “própria arte in-
fantil” (ALMEIDA, 1985, p. 32), além de pesquisas em praças e playgrounds e investigações 
bibliográficas (Ibid. p. 25).

Enfim, estabeleceu um processo intuitivo e aberto ao subjetivo e às experimentações e 
interações com os usuários, disposto às percepções, sensações e aos mais variados estí-
mulos – como o lugar, a sucata a ser utilizada como matéria-prima, um desenho infantil. 
Suas propostas eram elaboradas a partir de discussões coletivas83 com a população en-
volvida e não se limitavam apenas a uma personalização, mas consistiam em uma busca 
mais profunda pela identidade da comunidade onde ela interviria. Era um projetar que 
se estabelecia “interagindo com o imaginário infantil, desvendando e concretizando seu 
potencial criativo” (Ibid., p. 155).

Houve uma escola infantil da cidade de São Paulo cujas crianças foram levadas ao par-
quinho do Butantã para brincar e depois desenharam como gostaria que fossem os no-
vos brinquedos da unidade educacional à qual pertenciam. Elvira de Almeida projetou 
redesenhando84 os brinquedos do Butantã a partir do novo repertório adquirido com as 
crianças (Ibid., p. 26). 

No que concerne ao processo de produção, além de buscar sucatas industriais e de auto-
móveis, ela também recorreu ao estudo de construções rurais vernaculares como cercas, 
currais em razão da necessidade de pouco ferramental, da simplicidade da execução e 

82  Especialmente a fase das bandeiro-
las e mastros. 

83  A autora explorava, durante as reu-
niões com as comunidades e as crianças, 
“diálogos audiovisuais”, maquetes e plantas 
para debater as proposições e como forma 
de promover a interação dos repertórios que 
quem projeta e para quem se projeta (desig-
ner-usuário).

84 Verbete amplamente utilizado por El-
vira e que se refere à proposta projetual que 
integra no presente, respeito ao passado, e 
incorpora a memória em seu novo desenho. 
Diferentemente do que ocorre com o restau-
ro, visto como cópia do passado, a história 
congelada, e do que ela compreende por 
renovação, que apaga o repertório construí-
do desrespeitando o tempo passado e pro-
põe novos usos.
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por serem “simplesmente fincadas no terreno” (ALMEIDA, 1985, p. 36), além de “máquinas 
primitivas” (Ibid., p. 36) de construção aparente, geralmente movidas à tração animal ou 
por forças da natureza, como água e vento, e que poderiam ter seus sistemas de funcio-
namento facilmente identificáveis e desvendados pelas crianças.

A busca pela simplicidade também concorria com a preocupação da participação de 
adultos e crianças na construção. Resultaram em esculturas lúdicas85 assimétricas de dis-
tintos usos possíveis, disponíveis à exploração das crianças, com alguns usos pensados e 
propostos pela artista, e outros que ainda seriam criados e incorporados pelas crianças, 
levando-as “a sonhar e inventar estórias” (Ibid., p. 8). Habilmente articulando estas insta-
lações aos espaços (linguagem, materialidade e dimensões), como convite e desafio aos 
brincantes, com as quais se relacionam livremente, interagem e apropriam-se também no 
estofo do imaginário. 

Aprendo com as crianças seu modo de brincar, seu modo de imaginar e 
elas aprendem novas maneiras de brincar a partir dos desafios que propo-
nho em forma de brinquedo. (ALMEIDA, 1985, p. 23)

Alguns brinquedos exigiam colaboração e integração dos movimentos das crianças para 
que pudessem ser usados. Desloca-se, intencionalmente a figura do usuário para uma 
posição mais afastada das pontas de todo o processo, ativando-o e transformando-o 
de certa forma em autor também. Elvira de Almeida (1985) defende que, atuando desta 
maneira, o projeto (como produto do exercício de criação do designer ou arquiteto) pas-
sa a ter a mesma importância que o modo de projetar e que se pensa a forma como se 
realizará. Esclarece, portanto, que o projeto não tem sua fase definitiva ou final, mas que 
se estabelece como referência e indicador de como deve ser executado em campo e 
que, com isto, abre-se para o envolvimento e colaboração dos executores no processo 
decisório. 

A participação dos usuários não se limitava ao processo projetual e ao uso, mas se expan-
dia para a produção também, o que, segundo a autora, era fundamental para suscitar 

85  Termo utilizado pela autora.
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sentimentos de “integração e identificação dos mesmos com esses lugares” (Ibid., p. 24). 
Inclusive, os recursos financeiros para a construção do parquinho do Butantã foram, em 
parte, provenientes de ações e festas organizadas por um grupo de senhoras e a execu-
ção se deu sob a forma de mutirão aos finais de semana com a ajuda das crianças no 
processo de pintura.

3. 1. 4 PROJETANDO COM CRIANÇAS: PARQUE EXPERIMENTAL EM LONDRES DE KINN 
LYNEAR

O projeto da área externa pertencente a Daubeney Primary School em Londres intitulado 
“Experimental Playground”, tomado como referência para os experimentos desta pesqui-
sa, foi desenvolvido pelo escritório Kinnnear Landscape Architecture, no ano 2000. Ele fora 
publicado no site Designing with Children, que reúne projetos cujos processos contam com 
a colaboração e participação ativa de crianças em algumas de suas etapas. São inicia-
tivas nas quais elas atuam no projeto, na execução, na problematização, na definição do 
programa etc. As crianças não são tidas como usuárias, apenas. São projetos concedidos 
a partir de suas ações e propostas.

O projeto da escola possui um vídeo imprescindível porque todo o processo foi documen-
tado. Inicia-se apresentando como as crianças, com idades entre cinco e onze anos, usa-
vam o espaço antes da intervenção e descreve brevemente as atividades e dinâmicas 
mais frequentes. Elas foram ouvidas e seus desejos e vontades, apontados. 

No segundo momento, foram apresentados aos usuários alguns elementos que lhes per-
mitissem intervir no espaço, modificando-o à sua maneira, criando obstáculos, padrões, 
desafios, cabanas, desenhos no piso, plataformas e jogos, além de estimulá-las quanto à 
imaginação, cooperação e colaboração, segundo a arquiteta responsável Lynn Kinnear. 
Nesta etapa, elas foram intensamente observadas em relação aos suportes utilizados, tais 
como: cones de trânsito, pequenas estruturas de madeira semelhantes a paletes para 
transporte de mercadorias e giz para desenhar o piso ou no piso. E, fazendo uso destes, 156



foram avaliadas as seguintes questões: como foram criadas, pelas próprias crianças, brin-
cadeiras; como espaços foram transformados ou mesmo gerados; como ocuparam o 
local; as situações que construíram e os jogos que inventaram.

A partir desta dinâmica, princípios e premissas projetuais foram estabelecidos e, contan-
do com uma verba restrita, foram recriadas, de maneira distinta, várias das possibilidades 
aventadas pelas próprias crianças. Alguns elementos, inspirados naqueles usados durante 

FIGURAS 133, 134 e 135 - As fotos foram extraí-
das do vídeo produzido durante o experimen-
to, no momento em que as crianças brincam 
com os cones de trânsito, gerando percursos 
e desafi os, criando estruturas maiores e, com 
o auxílio de uma lona, até cabanas. Disponí-
vel em: <www.youtube.com/watch?v=g3sw-
GPa5rp0>. Acesso em: 13 out. 2016.

FIGURAS 136, 137 e 138 - As fotos foram extraí-
das do vídeo produzido durante o experimen-
to no momento em que as crianças brincam 
com as estruturas de madeiras semelhantes 
a paletes para transporte de mercadorias. 
Elas criam percursos ricos com o auxílio de 
cones e grandes circuitos lineares para per-
correr, além de pequenas ilhas para brinca-
deiras como desfi les e shows. Disponíveis em: 
<https://vimeo.com/3763319>. Acesso em: 13 
out. 2016.

FIGURAS 130, 131 e 132 - Foto do local antes 
da intervenção e fotos das crianças, durante 
o experimento, desenhando no piso e dese-
nhando o piso, criando padrões, detalhes, 
campos, circuitos, áreas etc. As fotos foram 
extraídas do vídeo produzido pela arquiteta 
responsável pelo projeto, Lynn Kinnear, em 
que ela relata como se deu todo o processo. 
Disponível em: <www.youtube.com/watch?-
v=g3swGPa5rp0>. Acesso em: 13 out. 2016.
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as dinâmicas, foram implantados com sucesso, tais como: 

a) mudança na topografia do local gerando volumes para o desafio de escaladas e 
descidas; 

b) aplicação de superfícies refletoras em uma das laterais do espaço para oferecer 
chances das crianças observarem a si próprias em movimento e articular duas áreas de 
jogos; 

c) pintura no piso, por meio de faixas coloridas e brancas distribuídas com espessu-
ras e espaçamentos variáveis e as grandes faixas de pedestres (“oversized zebras”) para 
demarcação de campos, criação de fluxos de movimentações distintas, possibilidade de 
criação de jogos a serem inventados ou reinventados – como a amarelinha modificada –, 
brincadeiras de gerar circuitos e, até mesmo, a possibilidade de recriar o espaço urbano 
para gerar situações de educação e segurança no trânsito; 

d) instalação de pequenas plataformas rotatórias que podem ser movimentadas pe-
las próprias crianças e que permitem conformar um grande círculo, grandes plataformas 
lineares, ou pequenos agrupamentos que estimulam atividades de equilíbrio e desafio, jo-
gos e circuitos, além de atividades musicais com as pisadas ritmadas, rodas de conversas 
e contação de estórias em grupos de até 25 crianças; 

e) instalação de postes metálicos conformando uma retícula ou grid (“forest of poles”), 
com ganchos para tecidos e lonas, que podem ser instalados, conectados ou retirados 
conforme desejado, e permitem a modificação concreta do espaço, dando autonomia 
às crianças para que os explorem com a criação de cabanas e abrigos, bastante favo-
ráveis às brincadeiras de faz-de-conta, imaginação, leitura de livros, conversas secretas, 
jogos de esconde-esconde e pega-pega, labirinto etc.

Em resumo, foram criadas oportunidades distintas para dinâmicas de naturezas diferentes 
como atividades motoras relacionadas à velocidade, desafio, força e equilíbrio, brinca-
deiras de faz de conta e imaginação, jogos em grupos e situações de aprendizagem fora 

158



FIGURAS 143, 144 e 145 - As fotos foram ex-
traídas do vídeo produzido depois de exe-
cutado o projeto em que podem ser vistas 
as crianças explorando o espaço de diver-
sas maneiras, utilizando o volume criado no 
terreno e os desenhos realizados no piso por 
meio de pintura. Disponível em: <https://vi-
meo.com/29772578>. Acesso em: 5 nov. 2016.

FIGURAS 146,147, 148, 149, 150 e 151 - As fotos 
foram extraídas do vídeo produzido depois 
de executado o projeto, nas quais que pode 
ser verifi cada a construção de um novo tipo 
de amarelinha, segundo regras próprias e 
adaptações ao desenho no piso. Disponíveis 
em: <https://vimeo.com/29772578>. Acesso 
em: 5 nov. 2016.

FIGURAS 152, 153, 154, 155 e 156 - As fotos, que 
também foram extraídas do vídeo produzido 
no espaço depois da intervenção, mostram 
as inúmeras maneiras de utilização das pla-
taformas giratórias: rodas, circuitos, jogos, 
dinâmicas, desafi os etc. Disponíveis em: <ht-
tps://vimeo.com/29772578>. Acesso em: 5 
nov. 2016.

FIGURAS 139, 140, 141 e 142 - As fotos, extraí-
das do vídeo produzido depois de executa-
do o projeto, apresentam as crianças entre 
os postes metálicos, modifi cando, com teci-
dos e lonas, os espaços, que são utilizados de 
várias maneiras diferentes. Disponíveis em: 
<https://vimeo.com/29772578>. Acesso em: 5 
nov. 2016.
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86 “[...] it was important to conduct so-
cial experiments in natural, social settings, not 
in the artificial world of controlled laboratory 
environments. Action research is also gestal-
tist in origin, that is, it sees issues as only being 
understood not through the study of a single 
variable, but within a holistic complex social 
system.”

da sala de aula. Ao fim do vídeo, o narrador evidencia que a intervenção foi capaz de 
diminuir substancialmente brincadeiras agressivas que frequentemente terminavam em 
brigas. Atribuem-se às alterações no espaço melhorias no rendimento escolar e na con-
centração dos alunos.

[...] era importante realizar experimentos com pessoas em contextos na-
turais e sociais, não no mundo artificial e controlado dos laboratórios. A 
pesquisa-ação também tem origem gestáltica, isto é, não compreende os 
assuntos por meio da análise de uma única variável, mas trata as questões 
de forma holística inseridas num complexo sistema social.86 (GRAY, 2004, p. 
373-374, tradução nossa)

3. 1. 5 COAUTORIA E COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES URBANAS 
ESTIMULANTES À PRÁTICA DO ESPAÇO PÚBLICO: BOA MISTURA – LA FÁBRICA DE PE-
PINOS

Utilizando-se desta estratégia, o grupo Boa Mistura, uma equipe espanhola multidisciplinar 
com raízes no grafite – constituído em 2001 por um designer gráfico, um arquiteto especiali-
zado em paisagismo, um engenheiro de rodovias, canais e portos, um artista plástico e um 
ilustrador – realiza intervenções urbanas por meio de pintura, seja em fachadas de prédios 
ou vielas de comunidades (favelas), seja em pisos ou muros, com o intuito de melhorar 
esteticamente os espaços e, com isto, modificar a forma como as pessoas os percebem e 
se relacionam com eles. 

O objetivo do grupo, que usa a pintura como estratégia de transformação do espaço, 
consiste fundamentalmente em proporcionar, por meio de seus projetos, experiências pra-
zerosas e desencadear sentimentos positivos nos usuários. Isto é possível, se se considerar, a 
partir de Don Norman (2008), que pessoas estabelecem relações afetivas com os produtos 
e artefatos que as cercam.

Considerando a forma de atuação e as relações que estabelece com os lugares e as pes-
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soas que neles vivem – a rigor, seus usuários –, o grupo foi entrevistado a fim de obter mais 
informações sobre os processos e métodos aplicados para a realização dos projetos.

O grupo de “cinco cabeças, dez mãos e um coração” (BOA MISTURA, 2017) credita à pin-
tura – uma técnica simples, de baixo custo, de fácil manutenção e acessível a todos – a 
capacidade de evocar emoções nas pessoas, torná-las partícipes do processo e coauto-
ras da transformação, transmitindo-lhes a mensagem de que são capazes de mudar seu 
entorno, modificando a relação que possuem com seu lugar e até mesmo conectando-as 
entre si. Realizam-nas potencializando os conceitos de comunidade, convivência e cola-
boração, inspirando-as com palavras positivas, grafismos e padrões relativos àquilo que já 
existe no local, mas que merecem ser expostos para que tais valores sejam reafirmados, 
evitando que sejam desvalorizados ou esquecidos.

É essencial em nosso trabalho que o resultado se identifique de alguma ma-
neira com o lugar e as pessoas que vivem nele, para que possa realmente 
estabelecer uma relação de troca e identidade. Para atingir este objetivo, 
é muito importante que os moradores sintam-se partícipes da tomada de 
decisões e autores da obra.87 (BOA MISTURA, 2017, tradução nossa)

O processo de projeto deste grupo, apesar de não ter um padrão estabelecido, desenvol-
ve-se a partir do momento em que chegam ao local e começam a vivenciá-lo e compar-
tilhá-lo com os seus moradores. A partir desta interação, iniciam a construção de vínculos 
com as pessoas e começam a identificar como elas se relacionam com este lugar, como 
o percebem, quais suas especificidades, suas “manifestações artísticas e culturais mais 
características”(BOA MISTURA, 2017, tradução nossa). Juntamente com as observações 
e percepções dos integrantes da equipe, começa-se a pensar em possibilidades de in-
tervenção no espaço. Apesar de não serem propostas voltadas especificamente para o 
brincar, apresentam estímulos aos quais as crianças, e não somente elas, respondem com 
sua sensibilidade e capacidade lúdica inerente.

Quando questionados sobre o processo de projeto em relação à participação das pes-

87 Es esencial en nuestro trabajo que el 
resultado se identifique de alguna manera 
con el lugar y con la gente que vive en él, 
para que pueda realmente hacer un cam-
bio y relacionarse con ellos. Para lograrlo, es 
muy importante que los habitantes del barrio 
se sientan partícipes de la toma de decisio-
nes para el proyecto y en parte autores de la 
obra.
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soas da comunidade onde será realizada a intervenção, o grupo apontou que chegam 
às comunidades “com a mente aberta e limpa” (BOA MISTURA, 2017, tradução nossa), sem 
a elaboração prévia de desenhos, e que o resultado deve se relacionar fortemente com 
o lugar e as pessoas que nele residem. Para tanto, relatam que é necessário que se criem 
vínculos e “os vínculos são criados pouco a pouco, quando o bairro começa a compreen-
der que não se é um turista nem um político ou mesmo alguém que quer se aproveitar 
deles”88 (BOA MISTURA, 2017, tradução nossa).

Uma estratégia para que isso se realize de forma efetiva, além de os moradores participa-
rem do processo, terem suas percepções consideradas e definirem a melhor proposta a 
ser executada, são chamados para realizar juntamente com o grupo a transformação e 
para que “manchem as mãos conosco”89 (BOA MISTURA, 2017, tradução nossa), de modo 
que “eles se sintem criadores da obra, são capazes de compreendê-la e defendê-la”90  
(BOA MISTURA, 2017, tradução nossa).

Em relação à percepção que os moradores e o Boa Mistura têm do lugar, nem sempre é 
consenso. As perspectivas de quem vem de fora e de quem está inserido, contextualizado 
e enraizado no contexto são diferentes. 

A princípio, as comunidades estão condicionadas por diversos preconcei-
tos. Em muitos casos, estão estigmatizadas e abandonadas. Nós tentamos 
extrair um conceito positivo, algo do qual se sintam orgulhosos e os inspire 
para evoluir e potencializar sua cultura.91 (BOA MISTURA, 2017)

O ponto de partida, segundo a equipe em entrevista concedida à autora da pesquisa por 
e-mail em 2017, é parte – objeto, trama, técnica, material, símbolo ou grafismo – da ma-
nifestação artística ou cultural mais presente ou aquela que se constitui como identidade 
da comunidade. Com este elemento, os meninos do Boa Mistura – e que jocosamente se 
denominam La Fábrica de Pepinos – trabalham, desenham, brincam, transformam e o in-
corporam à sua linguagem. Como pode ser identificado no projeto Dream Hamar, desen-
volvido em 2015 para revitalização de uma praça na cidade de Hamar, na Noruega. Após 

88 “Los vínculos se crean poco a poco, 
cuando el barrio comienza a comprender 
que no eres un turista ni un político o alguien 
que quiere aprovecharse de ellos.”

89  “Manchen las manos con nosotros.”

90 “Ellos se sienten creadores de la 
obra, son capaces de comprenderla y de 
defenderla.”

91 “A menudo, las comunidades están 
condicionadas por diversos prejuicios. En 
muchos casos están estigmatizadas y olvi-
dadas. Nosotros intentamos extraer un con-
cepto positivo, algo de o que se sientan or-
gullosos y les inspire para seguir creciendo y 
potenciar su cultura.”
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FIGURAS 157, 158 e 159 - Crianças brincando 
na rua que sofreu intervenção denominada 
Caminos de Água, realizada na cidade 
rural Somoto, na Nicarágua. A cidade está 
sofrendo com uma seca duradoura e que 
está prejudicando sua principal atividade 
econômica: a agricultura. O trabalho dos 
meninos buscava evidenciar o potencial da 
cidade como foco cultural da região, como 
alternativa de desenvolver a região (parte do 
projeto humanitário Acción Contra El Hambre 
– ACF). Disponível em: <www.boamistura.
com/#/project/caminos-de-agua>. Acesso 
em: 11 nov. 2017.

163



dias de observação das pessoas e seus costumes, os integrantes do Boa Mistura identifica-
ram os padrões e cores utilizados em gorros, blusas e casacos, estudaram-nos, buscaram 
conhecer suas origens e como são criados. A partir disto, o grupo os interpretou e gerou 
uma nova composição geométrica e colorida que foi transposta ao espaço urbano em 
questão, que antigamente era um estacionamento para carros e fora transformado em 
praça, lugar de encontro e de convivência, ou seja, um lugar para pessoas. 

Dessa forma, o grupo defende que somente processos participativos podem envolver as 
pessoas, inspirando-as a transformar suas ruas, seus bairros, suas cidades.

3. 1. 6 OS DESLOCAMENTOS DO USUÁRIO ENTRE A AUTORIA E O PROJETO FINAL: CON-
SIDERAÇÕES E ANÁLISES POSSÍVEIS 

Os projetos descritos e analisados foram inseridos em gráficos para que se compreenda 
como a autoria de projetos de design e arquitetura e o papel do usuário neste processo 
têm se articulado de formas diferentes, em obras realizadas a partir da década de 1970 
com Elvira de Almeida. Eles foram organizados de acordo com a crescente participação 
dos usuários no processo, iniciando com o escritório canadense NIPPaysage e finalizando 
com o grupo Boa Mistura. Além da maior interação do designer com o usuário e integra-
ção de seus repertórios (ALMEIDA, 1985), esta ordenação também se baseou na maior pul-
verização da participação do usuário nas etapas que comumente compõem o processo 
projetual. 

A partir de Kuniko Inui (2017), foi possível a sistematização de dados para apreciá-los em 
relação à postura de desenvolvimento e concepção dos projetos e à questão da autoria. 
Para tanto, o gráfico foi criado estabelecendo-se dois eixos entre uma atuação tradicio-
nal, que compreende o design como solução de problemas, e a inovadora, mais inves-
tigativa e exploratória. No outro eixo, os exemplos discutidos foram situados  em relação 
à assinatura de concepção do projeto, entre a autoria explícita de um autor (individual-
mente ou com sua equipe) e o anonimato, num caminho mais afeito à participação e 164



FIGURAS 160, 161 e 162 - Fotos de intervenções 
urbanas realizadas pelo grupo Boa Mistura 
em Bogotá, na Colômbia, e no Rio de Janei-
ro, no Brasil. As imagens mostram as crianças 
participando da realização da transforma-
ção e pintando o piso do espaço público 
na obra VIDA e as paredes da comunida-
de Brasilândia na obra Luz nas Vielas. Fonte: 
<www.elespectador.com/noticias/elmundo/
boa-mistura-cambiar-ciudad-pintura-articu-
lo-587198>. Acesso em: 23 nov. 2017.
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FIGURA 163 - Foto do local antes da interven-
ção. Espaço público destinado a estaciona-
mento de automóveis. Disponível em: <www.
boamistura.com/#/project/dream-hamar>. 
Acesso em: 6 jul. 2017.

FIGURA 164 - Imagens de referência para o 
desenvolvimento do projeto a partir da iden-
tifi cação destes padrões na cultura norue-
guesa. Disponível em: <www.boamistura.
com/#/project/dream-hamar>. Acesso em: 6 
jul. 2017.

FIGURA 165 - Foto depois da intervenção. Dis-
ponível em: <www.boamistura.com/#/pro-
ject/dream-hamar> . Acesso em: 6 jul. 2017.

FIGURAS 166 e 167 - Imagem do processo de 
estudo, análise e interpretação dos padrões 
considerados parte da identidade cultural e 
visual da Noruega. Na foto à direita, a par-
tir da composição desenhada pelo grupo, 
um dos integrantes transpõe para o espaço 
público o padrão defi nido em projeto. Dispo-
nível em: <www.boamistura.com/#/project/
dream-hamar>. Acesso em: 6 jul. 2017.

FIGURA 168 - Foto tirada pelo grupo em que 
é possível identifi car com clareza a composi-
ção de cores e formas incorporada no espa-
ço, e as relações que são criadas com os ele-
mentos urbanos preexistentes. Fonte: <www.
boamistura.com/#/project/dream-hamar>. 
Acesso em: 6 jul. 2017.
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FIGURA 169 - Diagrama para visu-
alização dos termos recorrentesa 
partir da análise de discurso. Fon-
te: Doughnut chart elaborado 
pela autora (2017) a partir da en-
trevista do grupo Boa Mistura, no 
site canva.com.
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pela autora (2017) Fonte: Dough-
nut chart elaborado a partir da 
entrevista do escritório NIPPay-
sage no site canva.com.
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colaboração dos usuários. 

Claramente, será necessária a reflexão e instauração de um sistema complexo que regule 
minimamente as questões legais relativas aos direitos autorais em processos criativos de-
senvolvidos de modo coletivo. Mas este estudo não abordará tais conteúdos. 

É importante destacar que a participação ou colaboração dos usuários – neste caso, en-
focamos as crianças – pode transformar integralmente o processo projetual. Dentre inú-
meras possibilidades, pode-se destacar que tal questão modificaria, por exemplo, a forma 
como a problematização se realiza, como a linguagem se constrói e, eventualmente, seria 
capaz de diluir ou dissipar a autoria entre seus entes atuantes.

Pelo levantamento dos sete verbetes92 mais comuns encontrados nas respostas ao questio-
nário enviado por e-mail ao NIPPaysage e Boa Mistura, é possível perceber que há distin-
tos enfoques nas questões processuais e práticas no desenvolvimento de projetos. 

O escritório canadense adota métodos mais assertivos, apesar de abrir-se à exploração 
de uma linguagem própria e inovadora, extrapolando funções e atribuindo ao piso novo 
significado. Algumas palavras recorrentes em suas respostas, como olhar, ver e sentir, de-
monstram uma postura mais sensível em relação às crianças e ao lugar de onde extraem 
os conceitos de projeto, contrariamente ao que pressupunha o movimento moderno e à 
objetividade imposta pelo método de solução de problemas. 

Por outro lado, o grupo espanhol tem sua linguagem construída de forma coletiva a partir 
da inspiração das características culturais, essencialmente, do meio, e a racionalização 
durante este processo não se dá de forma exacerbada. Pelas palavras que mais apare-
ceram em seu texto, esta conjuntura se realiza, fundamentalmente, no estofo do sensível 
e das percepções. 

Tais questões podem ser melhor visualizadas por meio do doughnut chart93 criado a partir 
das palavras mais utilizadas durante as entrevistas. Os termos mais explorados pelo NI-
PPaysage foram, em ordem decrescente: design, espaço, usuários, olhar, explorar, uso, 

92 É necessário evidenciar que os ver-
betes mais recorrentes surgiram de termos 
que referenciam as mesmas ideias ou con-
ceitos e foram analisados segundo o contex-
to em que foram localizados. Por exemplo, a 
palavra “pessoas” também foi usada no tex-
to das seguintes maneiras: personas, gentes, 
habitantes e comunidades, e o termo “usuá-
rios” como: users, user groups, kids e people.

93 Gráfico desenvolvido no site canva.
com com a atribuição do texto e as palavras 
mais recorrentes em cada uma das entrevis-
tas concedidas pelos escritórios ao pesqui-
sador. Foi utilizado o método de análise de 
discurso por meio da extração automática 
de termos (Automatic Extraction of Terms) 
realizada no site www.twinword.com.

FIGURA 171 - Diagrama para visual-
ização do posicionamento dos escritóri-
os ou profissionais investigados no que 
se refere à inovação e autoria. Fonte: 
elaborado pela autora (2018).
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inovar. E, aqueles que mais apareceram na escrita do grupo espanhol foram: pessoas, 
lugar, design, mudança, processo, perspectiva, percepção.

Nota-se, portanto, que as práticas diferem em relação à participação do usuário no com-
plexo processo decisório e criativo concernente ao campo do design. Estes deslocamen-
tos alteram a forma de se projetar, e o repertório formal-estético e de soluções não mais 
se estabelece exclusivamente a partir do profissional, mas desestrutura profundamente a 
relação designer-usuário da forma como conhecemos. 

3. 2 PERSPECTIVAS SOBRE O DESIGN PARA OS BRINCARES NA CIDADE

3. 2. 1 REFLEXÕES SOBRE POSSÍVEIS MÉTODOS

[...] momentos em que as crianças eram nossos mestres, verdadeiros guias, 
e a gente assumia o papel de aprendiz, com ouvidos de ver longe e olhos 
de escutar além. (ROMEU, 2016)

A necessidade de aliar referenciais teóricos à simples e sensível observação de crianças 
enquanto brincam na escola ou na rua, a busca por métodos e abordagens da Antropo-
logia e formas de se obter relatos genuínos de crianças segundo uma educadora docu-
mentarista, refletir sobre processos de projeto distintos a partir de um escritório conceitual 
e de outro que se intitula La Fábrica de Pepinos acerca de suas experiências e vivências 
nos locais onde realizam suas intervenções: são estes alguns dos desafios inerentes de um 
estudo que se propõe a discutir um tema sob tantas perspectivas distintas, com métodos 
científicos muito explorados em pesquisas qualitativas, outros mais experimentais e sensí-
veis.

Há a necessidade de harmonizar estas disciplinas. Arquitetos e paisagis-
tas, planejadores e geógrafos, engenheiros e especialistas em trânsito, so-
ciólogos e demógrafos todos falam uma linguagem própria e geralmente 

FIGURA 172 - Diagrama para visualização 
dos deslocamentos dos usuários durante 
o processo projetual dos escritórios ou 
profissionais investigados. Fonte: elab-
orado pela autora (2018).
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NOTAS
[1] A participação durante a execução nas obras da arquiteta não considerou as crianças. Foram mutirões envolvendo adultos.
[2] Nas obras designadas às crianças, há relatos de participação das crianças na pintura final de alguns itens.
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falham seriamente quando tentam se comunicar uns com os outros [...] Se 
mais pesquisas, tanto formais quanto informais, em relação às atitudes e 
coomportamentos fossem realizadas, reações seriam antecipadas e talvez 
desastres poderiam ser evitados.92 (HOLME, MASSIE, 1972, p. 70)

Segundo Sevaldson (2000, 2010), a pesquisa em design, tida como um processo dinâmico 
em que se articulam teoria – construída a partir de vasta e densa revisão bibliográfica 
– e investigações baseadas em atividades práticas – ou “pesquisa que se realiza fazen-
do”93 segundo Sevaldson (2010, tradução nossa), realizadas durante o estudo qualitativo 
de cunho fenomenológico por meio de experimentações – requer certa flexibilidade e 
intuição, sem planejamento integral e suficientemente aberto a explorações. É o que o 
autor (tradução nossa) chama de “investigações abertas”94 ou  “nem-sempre-se-sabe-o-
-que-estamos-fazendo”95. Tal questão torna-se primordial se levado em consideração que 
as pessoas envolvidas são crianças entre três e cinco anos, primordialmente. 

Ele defende que um resultado teórico rico, inovador e abrangente, cujos objetos de aná-
lise sejam complexos, requer a capacidade do pesquisador em aliar referenciais teóricos 
consistentes e o fazer pertinente ao estudo em desenvolvimento. Em parte, o autor aponta 
que uma teoria pode derivar de elementos percebidos e experimentados – denominada 
grounded theory – e, portanto, não deve ser considerada menos importante do que ou-
tras exclusivamente apoiadas em conceitos e referências bibliográficas.

Isso não quer dizer que os Grounded Theorists desenvolvam estudos sem 
nenhum aporte teórico. Eles terão um alto nível de conhecimento sobre a 
área. Mas, [...] os Grounded Researchers não devem estar tão mergulha-
dos na literatura que seus esforços criativos sejam impedidos ou restritos. 
A pesquisa deve começar com um propósito definido, mas também com 
a percepção de que esse propósito pode ser modificado ou até mesmo 
radicalmente alterado durante o processo de pesquisa. Através da aná-
lise de dados, novos posicionamentos teóricos ou entendimentos podem 
emergir.96 (GRAY, 2004, p. 330, tradução nossa)

92 “There is a need to harmonise these 
disciplines. Architects and landscape archi-
tects, planners and geographers, engineers 
and traffic experts, sociologists and demo-
graphers all speak their own language and 
there is often a serious failure to communi-
cate with each other. [...] If more research, 
informal as well as formal, into attitudes and 
behaviour were carried out and reactions 
anticipated perhapsmore disasters could be 
avoided.”

93 “Research by doing.” 

94 “Open-ended investigations.” 

95 “Not-always-knowing-what-we-are-
-doing.”

96 “This is not to say that grounded theo-
rists embark on a study with no theoretical 
position. They will have a competent level 
of knowledge about the area. But, [...], grou-
nded researchers should not be so steeped 
in the literature that their creative efforts be-
come impeded or constrained. The research 
should commence with a defined purpose, 
but also with the realization that this purpose 
may become modified or even radically alte-
red during the research process itself. Throu-
gh data analysis new theoretical positions or 
understandings may emerge.” 
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Porém, Sevaldson declara que uma abordagem sistemática e holística, com o devido 
rigor com que se articulem diferentes métodos e modos de investigações, a fim de gerar 
novo conhecimento conectando a teoria à prática, ainda precisa ser melhor elaborada: 
“Como prática e teoria podem se relacionar uma com a outra? Como prática e teoria 
podem alimentar uma à outra?”97  (SEVALDSON, 2010, p. 21, tradução nossa). Ainda segun-
do o autor, “muitos tipos de investigação podem ser adequados à pesquisa em design 
e portanto inúmeras perspectivas e abordagens, bem como, teorias e métodos podem 
co-existir”98 (Ibid., p. 29, tradução nossa). Apesar da pesquisa em Design estar em constru-
ção, exatamente como ocorre com o campo em que está inserida – o campo do Design 
-, ele considera ser esta a melhor maneira de abordar, com rigor, problemas complexos. 
Esta dificuldade foi enfrentada durante o desenvolvimento do estudo em razão da natu-
reza distinta dos dados coletados, dos diversos campos de conhecimento em que a teoria 
se apoia, dos diferentes métodos aplicados e o que, consequentemente, emergiu.

Isto posto, em relação às atividades desenvolvidas com as crianças, a concepção foi en-
carada como um processo dinâmico de indagações exploratórias em que os experimen-
tos não estavam dados, nem definidos por completo, bem como seu processo projetual. 
Trata-se de uma perspectiva fluida, múltipla e não estática que discute o que poderia ser, 
diferentemente do que é ou está dado, como citado pelo autor: “A perspectiva estática: 
como estamos projetando? A perspectiva dinâmica: como podemos projetar diferente-
mente?”99 (SEVALDSON, 2010, tradução nossa). Foi necessário, para tanto, um exercício de 
investigação e reflexão constantes, incrementadas e alimentadas pelos resultados par-
ciais e dados que emergiam continuamente, conforme Sevaldson:  “estas práticas devem 
ser complementadas com uma dimensão especial de reflexão e teoria para que possa se 
qualificar como uma pesquisa”100 (Ibid., tradução nossa).

Por esta razão, além de entrevistas e observações não participantes em um viaduto e no 
parque de uma escola municipal da cidade de São Paulo, foram desenvolvidos oficinas 
e experimentos como oportunidades de avaliar os repertórios das crianças, como se rela-
cionariam com os espaços e com seus pares, além de buscar compreender de que forma 

97 How can practice and reflection re-
late to one another? How can practice and 
reflection feed into each other?

98 “Many kinds of investigations can be 
adequate within design research and that 
hence several perspectives and approaches 
as well theories and methods might co-exist.”

99 “The stable perspective: how are we 
designing? The dynamic perspective: how 
can we design differently?”

100 “These practices need to be comple-
mented with a special dimension of reflection 
to qualify as a research.”
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os artefatos explorados transformariam seus gestos, interações e comportamentos.

Acredita-se que, dessa forma, possivelmente transformar-se-ia o que era apenas uma re-
solução de problemas em um novo modo de compreender, estudar e analisar proble-
mas complexos, por meio da pesquisa em Design: sistêmica e holística. Conforme o au-
tor, “pesquisadores-designers trabalham de forma consciente, movimentando-se entre a 
ação criativa e reflexão crítica”101  (Ibid., p. 22, tradução nossa). Também vale ressaltar, 
segundo ele, que o pesquisador-designer, quando se coloca na “perspectiva interna, de 
quem está dentro do sistema”102 (SEVALDSON, 2000, tradução nossa), torna-se parte do 
sistema observado e contribui sobremaneira para grandes inovações e geração de co-
nhecimento com suas percepções, experiências, vivências etc. – “no qual aspectos ex-
ploratórios, generativos e inovadores do design são articulados e organizados em uma 
pesquisa sistemática”103 (SEVALDSON, 2010, tradução nossa). 

3. 2. 1. 1 AS INTERAÇÕES COM CRIANÇAS DO GLICÉRIO

Estávamos mais interessados   nos significados atribuídos pelas crianças do 
que em nossos próprios pontos de vista predeterminados. A abordagem 
informal possivelmente também ajudou a reduzir quaisquer receios que as 
crianças tivessem ao serem avaliadas ou ao concluirem uma tarefa esco-
lar.104 (GLENN; KNIGHT; HOLT; SPENCE, 2013, p. 10, tradução nossa)

Depreender questões relativas à interação das crianças com o meio, com as pessoas e 
outros seres vivos significa buscar a melhor fonte de dados para obtê-los, pois é por meio 
do brincar que as crianças desta faixa etária – pré-escolares – melhor se expressam (MEI-
RELLES, 2017; FRIEDMANN, 2014). Isto se deve, em parte, ao fato de sua capacidade de 
expressão verbal e por meio de desenhos ainda estar se desenvolvendo.

Compreendemos o papel social e cultural do brincar, bem como sua im-
portância no desenvolvimento infantil. Mas, como projetar para o brincar 
ainda não foi completamente estudado.105 (BACK, 2016, p. 17, tradução nos-
sa)

101 “Designer-researchers work reflec-
tively, moving between creative action and 
critical reflection.”

102 “Insider perspective.”

103 “Where the explorative, generative 
and innovative aspects of design are enga-
ged and aligned in a systematic research in-
quiry.”

104 “We were interested in the children’s 
meanings rather than our own predetermi-
ned views. The informal approach may also 
have helped to reduce any feelings children 
had on being evaluated or completing a 
schoolwork task.”

105 “We have an understanding of the 
social and cultural role of play, as well as its 
importance in children’s development. But, 
how to design for play has not yet been tho-
roughly studied.”
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Pode-se dizer que, segundo Sevaldson, juntamente com os experimentos, a própria pes-
quisa passou por inúmeras fases de concepção e desenvolvimento, teste e revisão do que 
havia sido proposto previamente – “projetando a pesquisa em design”106 (SEVALDSON, 
2010, p. 10, tradução nossa). O projeto destas interações foram parte fundamental do 
estudo como processo, pois, segundo o autor, “implica que a prática do design tem um 
elemento inerente de investigação, inovação e geração de conhecimento”107 (Ibid, p. 10, 
tradução nossa). Outra forma de denominar a pesquisa, criada por Kurt Lewin em 1946, é 
Action Research (GRAY, 2004), que também compreende a experimentação como ele-
mento essencial, tanto para a geração de conhecimento como no papel de uma possível 
ferramenta de transformação social.

[...] percepção de que a pesquisa prática pode funcionar para melhorar 
o comportamento das pessoas e encorajar mudanças sociais. Mas, esta 
abordagem afeita à transformação, similar ao paradigma científico con-
temporâneo tradicional, na qual se reconhece o valor da experimentação 
e da importância de gerar conhecimento.108 (GRAY, 2004, p. 373-374, tradu-
ção nossa)

Como referência para os experimentos, considerou-se o projeto da área externa perten-
cente à Daubeney Primary School em Londres intitulado “Experimental Playground” e de-
senvolvido por Kinnnear Landscape Architecture no ano 2000. Ele fora publicado no site 
Designing with Children, que reúne projetos cujos processos contam com a colaboração 
e participação ativa de crianças em algumas de suas etapas. São iniciativas nas quais as 
crianças não são tidas como usuárias, apenas, e sim projetos concebidos a partir de suas 
ações e propostas.

[...] criar espaços e promover processos destinados a capacitar e empo-
derar as crianças para expressarem seus pontos de vista, influenciarem 
decisões e serem consultadas sobre elas [...] a capacidade evolutiva da 
criança representa apenas um lado da equação: a outra envolve a ca-
pacidade e disposição dos adultos para ouvir e aprender com seus filhos, 
para entender e considerar suas perspectivas, estarem dispostos a reexami-
nar suas próprias opiniões e atitudes e a vislumbrar soluções que abordem 

106 “Designing design research.”

107 “Implies that the design practices 
by themselves have an inherent element of 
investigation, innovation and knowledge ge-
neration.”

108 “Viewed action research as a way 
of improving social behaviour and encoura-
ging social change. But his approach to such 
change was similar to the contemporary, tra-
ditional, scientific paradigm in that it recog-
nized the value of experimentation and the 
importance of creating knowledge.”
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as opiniões das crianças.109 (UNICEF, 2010, tradução nossa)

Estas vivências com as crianças terão papel semelhante à atuação do designer que, en-
quanto projeta, media a relação entre pessoas, espaços e artefatos, conforme Dubberly 
(2009, tradução nossa): tudo aquilo que é projetado “oferece a possibilidade de intera-
ção, e todo design pode ser visto como design para interação. O mesmo não se aplica 
apenas a objetos, mas espaços, mensagens e sistemas.”110. 

Em relação aos experimentos, o método SOPLAY também foi utilizado, porém, com inter-
valos reduzidos de cinco minutos, a partir do segundo minuto. Isto ocorreu porque, em to-
das as interações, observou-se que as crianças iniciavam correndo e fruindo ansiosamen-
te o espaço em movimentos circulares ou elípticos, levando algum tempo para começar 
a interagir com o espaço de outras maneiras. 

3. 2. 1. 2 Quais dados se pretendem obter? A partir de cima, o que se pretende

O objetivo de tais dinâmicas é ouvir as crianças, perceber alguns sinais referentes aos seus 
repertórios formais e visuais, suas vivências e experiências relacionadas à cidade e ao 
espaço público, sob o viés do brincar. Tais atividades podem ser consideradas oportuni-
dades de aprendizado (ALMEIDA, 1993; LIMA, 1989) que podem revelar, conforme Glenn 
et al. (2013, tradução nossa), que as crianças possuem um conceito muito amplo do que 
é brincar e essas descobertas podem ser úteis para ajudar a garantir que os adultos facili-
tem, em vez de prejudicar, o brincar infantil”111, além de demonstrarem a capacidade que 
possuem de atuarem como bricoleurs (WILLET, 2015).

“O que faz um bom projeto de playground? Esta não é uma resposta simples. É necessá-
rio compreender como as crianças brincam, como elas querem brincar e quais são seus 
desejos”112(PAVLIKOWSKA-PIECHOTKA, 2010, tradução nossa). A partir de Pavlikowska-Pie-
chotka (2010, tradução nossa), é possível depreender que “crianças, diferentemente dos 

109 “[...] create spaces and promote pro-
cesses designed to enable and empower 
children to express views, to be consulted 
and to influence decisions [...] the child’s evol-
ving capacity represents just one side of the 
equation: the other involves adults’ evolving 
capacity and willingness to listen to and learn 
from their children, to understand and consi-
der the child’s point of view, to be willing to 
re-examine their own opinions and attitudes 
and to envisage solutions that address chil-
dren’s views.”

110 “Offer the possibility for interaction, 
and all design activities can be viewed as de-
sign for interaction. The same is true not only 
of objects but also spaces, messages and sys-
tems.”

111 “That children had a relatively unres-
trained view of play and these findings may 
be useful for helping to ensure that adults fa-
cilitate, rather than hinder, children’s play.”

112 “What makes a good playground de-
sign? There is no simple answer. It is necessary 
to understand how children play, how they 
want to play and what their needs are.”
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adultos, podem brincar em qualquer lugar; entretanto, o que realmente estimula seu de-
senvolvimento físico e mental são as áreas verdes”113.

Os situacionistas, a quem o estudo referencia novamente, preconizavam que, a partir da 
observação e experiência da cidade existente, deveria se dar a geração de conhecimen-
to e construção de base teórica, apoiando-se na etimologia da palavra grega theôrien, 
originalmente definida como observar (JACQUES, 2003, p. 20). E que tal pensamento não 
se baseava na elaboração de um modelo genérico e pragmático, mas em uma forma 
diversa de pensar assentada em procedimentos e práticas que consistiram efetivamente 
no uso e apropriação do espaço urbano, segundo Paola Berenstein Jacques (2003). Con-
soante a autora, não era necessário que se construísse fisicamente uma cidade confor-
me os situacionistas propunham, mas que se realizasse uma “forma situacionista de viver, 
ou de experimentar, a cidade” (JACQUES, 2003, p. 20), de modo que a autora clamava 
por habitantes “construtores, transformadores e ‘vivenciadores’ de seus próprios espaços” 
(Ibid., p. 20). 

Neste sentido, pretende-se investigar como crianças vivenciam os espaços, como explo-
ram seus elementos e deles se apropriam (WILLET, 2015), transformando-os e construin-
do-os a partir de sua ação, intentando, desta forma, lançar possíveis bases para refletir 
sobre como poderiam participar de forma efetiva da concepção projetual de espaços 
voltados ao brincar.

[...] as crianças também percebiam e reconhecem questões que desig-
ners e pesquisadores não tinham vislumbrado. Isso sugere que ainda temos 
muito a aprender sobre a forma como crianças pequenas percebem as 
oportunidades de se movimentar nos espaços e experimená-los. Designers 
sábios estarão cientes disso e o considerarão como um elemento excitante, 
se não imprevisível, no processo projetual  de espaços destinados ao brin-
car infantil.114 (MORRISEY; SCOTT; WISHART, 2015, p. 50, tradução nossa)

113 “Children, unlike adults, could play 
anywhere; however, what really enhances 
their physical and mental development are 
open green área.”

114 [...] children also perceived affordan-
ces that designers and researchers had not 
envisaged. This suggests that we still have a 
lot to learn about how young children percei-
ve the opportunities for activity and experien-
ce in their environments. Wise designers will 
be aware of this and regard it as an exciting 
if unpredictable element in the process of de-
signing play spaces for children.”
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3. 2. 1. 3 COMO FORAM CONCEBIDAS AS INTERAÇÕES? DISCORRER SOBRE O PRO-
CESSO DE PROJETO 

Este capítulo reserva um momento importante de reflexão sobre o processo criativo do 
profissional que pensa e propõe espaços de brincar para as crianças. Igualmente rele-
vante, mas sob a forma de metalinguagem, também será discutido e investigado como 
o pesquisador concebeu os experimentos reservando espaço para a autonomia dos par-
ticipantes, mas com certo controle das dinâmicas para que os objetivos fossem atingidos 
em relação à obtenção de dados que contribuiriam para o estudo. Dados conformaram 
um corpo coerente e complexo para a discussão que se pretendia e achados emergiram 
rompendo certos limites e rasgando algumas diretrizes. Foi bastante desafiador pensar di-
nâmicas relativamente flexíveis, que apontassem parâmetros de discussão sobre sua con-
cepção e criação e em relação à natureza dos dados que surgiriam, com o rigor que uma 
pesquisa científica pressupõe.

Considerando as crianças atuantes, participantes e definidoras de seus espaços e dos mo-
dos de se relacionar com a cidade, critérios de participação e colaboração, coautoria e 
engajamento, manipulação e construção do espaço foram investigados.

Em inúmeros casos, após a realização dos experimentos, os dados brutos, coletados e 
tratados, trouxeram à tona elementos e aspectos que concorreram para uma construção 
teórica concreta e real, centrada nos usuários – as crianças – e estruturada a partir deles.

A concepção das atividades com crianças como oportunidades de interação e diálogo 
para compreendê-las mais profundamente foi pensada como um processo dinâmico de 
indagações exploratórias, nas quais os experimentos e o processo projetual não estavam 
fechados, nem definidos por completo, e o pesquisador estava disposto, como a Antropo-
logia das Infâncias pressupõe,  a “repensar as práticas, redesenhar propostas com e a par-
tir das vozes das crianças, seus interesses, necessidades e potenciais” (FRIEDMANN, 2011). 

Trata-se de uma perspectiva fluida, múltipla e não estática que discute o que poderia 180



ser proposto: um processo de projeto harmonizado com as questões contemporâneas da 
complexidade, as quais requerem que seja rico em flexibilidade e intuição, sem planeja-
mento integral e suficientemente aberto a explorações. Para cumprir tais quesitos, por-
tanto, foi necessário um exercício de investigação e reflexão constante, incrementado e 
alimentado pelos resultados parciais e dados que emergiam continuamente, resultando 
num estudo chamado “inductive & iterative theory-driven & theory-driving experimental 
design research practice” por Sevaldson (2010). É um projetar visando ações no mundo 
real, a partir da observação da atividade de interação. 

Trata-se de uma forma de diálogo a ser estabelecido com as crianças, a fim de ouvir suas 
inúmeras vozes que se revelam a partir, sobretudo, de suas falas, mas também se mate-
rializam por meio de gestos, expressões faciais, movimentos, ações etc., apoiando-se fun-
damentalmente na Antropologia das Infâncias (FRIEDMANN, 2011). Propõe-se, portanto, 
considerar em projeto que há, na infância, um mundo autônomo e autorregulado, de 
“autoria das crianças” (KLISYS, 2010) e que, em parte, foge às prescrições e determinações 
do mundo adulto e, consequentemente, do arquiteto e do designer. 

Embora a criança se sobreponha, por exemplo, imitando ou incluindo pon-
tos de vista adultos, no nível do comportamento, valores, símbolos, jogos, 
crenças e tradições orais, tem que haver um dimensão exclusiva para a 
criança. (FRIEDMANN, 2011, p.217)

Em relação às atividades e artefatos utilizados, foram investigadas propostas e linguagens 
que seguem na direção oposta ao figurativismo e “às estruturas estereotipadas, de formas 
rígidas e cartesianas” (ALMEIDA, 1997), que sugerem interação repetitiva, passiva, sem in-
ventividade e de uso solitário.

3. 2. 1. 4 QUEM SÃO AS CRIANÇAS? 

Para esta pesquisa, e para as experimentações com crianças, selecionou-se uma grande 
área aberta pavimentada, pertencente a uma praça cercada ao lado da Escola Muni-181



cipal de Ensino Infantil Alberto de Oliveira, localizada no bairro de Glicério, um bairro da 
zona central do Município de São Paulo, com aproximadamente 37 mil habitantes115, mui-
tos dos quais residem em situação de cortiço. Os alunos desta unidade educacional que 
participaram foram convidados a brincar e refletir sobre o tema por meio de interações 
lúdicas. Estas atividades foram autorizadas pela Diretoria Regional de Ensino da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, pela diretora da escola e pelos pais, com um grupo que variou 
de nove a vinte e um alunos, dependendo do dia. 

O espaço foi considerado adequado para as dinâmicas porque, além de subutilizado e 
mal conservado, compreende, fora duas quadras poliesportivas cimentadas e um parque 
com brinquedos em concreto – os quais não foram utilizados –, uma grande área vazia, 
sem qualificação, sem mobiliário, sem cores e sem estímulos.

Foram convidadas para participar crianças com idade entre quatro e cinco anos, consi-
deradas pré-escolares116, porque aprendem, essencialmente com a educação informal, 
ou seja, por meio de experiências, vivências e percepções. Segundo Winnicott (2005), é 
uma fase em que o ser humano ainda possui genuinamente “um modo de existir em si 
mesmo, relacionar-se com os objetos como a si mesmo e ter um eu para o qual retirar-se, 
para relaxamento”. É importante apontar que, ainda segundo o autor, trata-se de um mo-
mento em que passam por acentuado desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e de 
linguagem. As crianças consideradas escolares são aquelas que estão sendo ou já foram 
alfabetizadas e a ênfase, em relação ao seu desenvolvimento, é dada à linguagem. 

Todas as atividades ocorreram sob a supervisão da professora responsável e coordenado-
ra da escola. A pesquisa foi desenvolvida com ética, de acordo com os preceitos do de-
senvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos. A crianças foram comunicadas 
sobre a pesquisa e seus objetivos e foram convidadas a participar. A cada nova atividade, 
as crianças eram alertadas de que podiam mudar de ideia caso não quisessem mais co-
laborar, sem qualquer dano ou prejuízo para si. 

115 Dado oficial de 2010. Disponível em: 
<www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secreta-
rias/regionais/subprefeituras/dados_demo-
graficos/index.php?p=12758>. Acesso em: 14 
fev. 2018.

116 Caracterização fornecida por Caitlin 
O’Connell e Helen Lawrence no curso intitu-
lado “Early Childhood Education” fornecido 
pelo site Open2Study. Disponível em: <www.
open2study.com/courses/early-childhood-e-
ducation>. Acesso em: 15 jan. 2016.
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FIGURA 173 - Imagens das criançcas do Gli-
cério. Fonte: elaborada pela autora (2017), 
com base na pesquisa realizada. 
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Figura xx - Mapa mundial. 
Fonte: projetado por Layerace 
- Freepik.com.

Figura xx - Mapa do Brasil. 
Fonte: projetado por Layerace 
- Freepik.com.

Figura xx - Mapa do Estado de São Paulo. Fonte: elaborado pelo 
autor a partir http://www.sp-turismo.com/municipios-sp.htm.

Figura xx - Mapa do Município de São Paulo. Fonte: elaborado pelo autor a 
partir http://www.sp-turismo.com/municipios-sp.htm.

Figura xx - Recorte do Município de São Paulo - Zona 
centrral da Cidade com destaque para o bairro do 
Cambuci e onde está localizado o Elevado Costa e Silva. 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do Google Earth Pro.

MINHOCÃO 
(Elevado Presidente João 
Goulart - Antigo Elevado 
Costa e Silva) 

CAMBUCI
(Bairro central)

FIGURA 174 - Localização da escola onde os 
experimentos foram realizados. Fonte: ela-
borados pela autora (2017) com base na 
pesquisa.



Figuras xx  e xx - Mapa ampliado do bairro do Cambuci, onde está localizada 
a escola e imagem aérea da escola e área adjacente onde foram realizados 
os experimentos. Fonte: elaborado pelo autor, a partir do Google Earth Pro.

Figuras xx - Fotos do local. Fonte: elaboradas pelo autor.

FIGURA 175 - Localização na região central da cidade 
de São Paulo e imagens do espaço público adjunto à 
escola onde os experimentos foram realizados. Fonte: 
elaborados pela autora (2017) com base na pesquisa.
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3. 2. 1. 5 REGISTROS  

As oficinas lúdico-participativas tiveram seu áudio gravado e os trabalhos produzidos pelas 
crianças foram fotografados e escaneados. As observações no Minhocão e no parque da 
escola foram registradas por meio de desenhos e os dados sobre a utilização do espaço 
obtidos a partir do método SOPLAY. Em relação às interações e experimentações, além 
do SOPLAY, os registros foram realizados por meio de câmeras fixas, de visão geral, e câ-
mera compacta móvel GoPro com lente grande angular, aplicada a um capacete infantil 
de bicicleta usado por qualquer criança que se dispusesse a fazê-lo – voluntariamente e 
pelo tempo que quisesse –, com o intuito de obter, sob sua perspectiva, a maneira como 
apreende o espaço, como interage com ele, com seus elementos e com as outras crian-
ças. 

Esta possibilidade de filmagem sob vários pontos de vista revelou-se de fundamental im-
portância e bastante enriquecedora, como pode ser visto na conexão dos vídeos gera-
dos, concomitantemente de pontos distintos – pesquisador-observador e criança-usuária. 
A relevância de experimentar, de alguma forma, o olhar da criança pode ser descrita a 
partir de Klisys (2010) durante uma dinâmica vivenciada pela autora em que pais, filhos e 
educadores construíam um foguete a partir de papelão, sucata e restos de materiais. No 
momento de aplicar o papel laminado, em quantidade insuficiente para revesti-lo inte-
gralmente, iniciou-se um embate entre adultos e crianças sobre qual “lado” seria contem-
plado. Os adultos queriam aderi-lo externamente, já as crianças defendiam enfaticamen-
te que deveria ser aplicado dentro do foguete. 

Esta discussão evidencia que o adulto tem a visão de observador, enquanto a criança 
tem o “ponto de vista de quem vai participar da brincadeira e, portanto, vai estar a maior 
parte do tempo dentro da nave” (KLISYS, 2010). Tal situação, ainda segundo a autora, 
“demonstra o quanto têm escapado, ao nosso olhar, as sutilezas da forma como a criança 
concebe seu espaço para o brincar e o quanto temos que aprender a incluir mais o seu 
ponto de vista” (KLISYS, 2010). 186



FIGURA 176 - Imagem da autorização preen-
chida por uma das crianças. Fonte: desen-
volvido pela autora a partir de FRIEDMANN 
(2011), com base na pesquisa.
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3. 2. 2 INTERAÇÕES NO CAMPO DO DESIGN SOB AS PERSPECTIVAS DAS CRIANÇAS 

3. 2. 2. 1 OFICINAS LÚDICO-PARTICIPATIVAS COM AS CRIANÇAS DO GLICÉRIO

As oficinas lúdico-participativas foram elaboradas para obter relatos verbais das crianças 
em relação às suas vivências e percepções a respeito de si próprias, do que entendem por 
brincar, à capacidade de leitura de mapas e representações, como se relacionam com a 
cidade, e como gostariam que ela fosse. Também figuraram como oportunidade para es-
treitamento dos vínculos do pesquisador com as crianças (MEIRELLES, 2017; BRETTAS, 2017). 

Foram realizadas, ao todo, seis oficinas, em distintos dias, em sala de aula ou no pátio ex-
terno, explorando diversos formatos de folhas, como sulfite A4, A3 e papel Kraft em rolo, e 
disponibilizando materiais como massinha, palitos, canudos, canetinhas, giz e lápis de cor. 
Alguns artifícios foram usados para tornar tais experiências mais divertidas, como o jogo da 
memória dos lugares, as argolas para falar e ouvir, um grande mapa da região e fotos dos 
marcos e referências do entorno.

3. 2. 2. 1. 1 OFICINA COMO BRINCAMOS LÁ FORA?

Ocorreu imediatamente após a dinâmica das manchas de cor, realizada no espaço pú-
blico adjunto à escola. Em sala de aula, com cartolinas brancas e as miniaturas de mesmo 
material, mesmas cores e mesmos formatos das grandes manchas de cor utilizadas ante-
riormente, propôs-se um exercício de colagem coletiva em dois grupos de aproximada-
mente seis crianças enquanto discutíamos o espaço vivenciado e o que fizeram no local. 

Foi uma estratégia concebida para obtenção de relatos verbais sobre o que aconteceu, 
sobre como perceberam o espaço, o que chamou sua atenção, além de tentar com-
preender o seu repertório verbal para se expressarem a respeito. Durante a gravação, as 188



FIGURA 177, 178, 179 e 180 - Imagens dos de-
senhos elaborado pelas crianças durante as 
oficinas. Fonte: desenvolvidos pela autora 
(2017), com base na pesquisa.
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crianças falaram muito de um cachorrinho que apareceu para passear com seu dono e 
reclamavam que não havia brinquedos como balanço ou escorregador. Quando eram 
questionadas se havia algo para brincar, percebeu-se que, apesar de realizarem inúmeras 
atividades lúdicas e interagir de formas variadas com as manchas, elas não conseguiam 
percebê-las como um elemento para o brincar. Apenas uma menina citou que brincaram 
no rio, referindo-se ao tecido azul que consistia em uma faixa de aproximadamente nove 
metros de extensão. Além disso, nenhuma delas associou a miniatura ao que viram e ex-
perienciaram lá fora, denotando certa carência das crianças na compreensão da leitura 
de plantas e elementos gráficos de representação espacial. Este aspecto foi percebido 
durante esta e em outras oficinas realizadas com as crianças. 

3. 2. 2. 1. 2 OFICINA QUEM SOU EU? COMO GOSTO DE BRINCAR?

Iniciou-se a dinâmica com uma roda de conversa em que cada criança ganhou uma 
argola. Elas foram convidadas a falar, uma por vez, seu nome e a forma como mais gosta-
vam de brincar. Ao fim do relato, colocavam a argola no braço da pesquisadora, criando 
oportunidade para um contato mais próximo e individual, em meio às dinâmicas sempre 
muito corridas e com grande quantidade de crianças.

Foi interessante observar que a maioria delas referiu-se ao brincar citando brinquedos e 
a marca dos fabricantes, contando ansiosamente que gostariam de ter algum exemplar 
específico: patinete, brincar de casinha com a boneca da marca Barbie, skate, boneca 
que simula se alimentar e fazer xixi marca Baby Alive, carrinhos de ferro com pistas que dão 
looping da marca Hot Wheels. Todos referiram-se a brinquedos, exceto um menino que 
contou brincar de corrida era o que mais gostava de fazer e uma menina, que adorava 
banho, explicando que brinca muito enquanto toma banho. Há uma evidente relação 
entre o brincar e o consumo de brinquedos. 

Posteriormente, as crianças foram convidadas a participar e colaborar com a pesquisa 
sobre o brincar, preenchendo uma autorização colorindo desenhos, desenhando a si pró- 190



FIGURAS 180 e 181 - Desenhos das crianças 
desenvolvidos durante as oficinas lúdico-par-
ticipativas. Fonte: elaborados pela autora 
(2017).
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prias e assinalando os campos, caso concordassem, referentes à permissão de uso de 
dados relativos à sua imagem, suas falas, seus brincares e os registros realizados por elas 
durante as atividades. Esta autorização elaborada para as crianças é diferente do docu-
mento direcionado aos pais ou responsáveis, que a receberam na agenda e devolveram 
assinada, concordando com a participação dos filhos. Este ofício, denominado Termo Li-
vre de Consentimento Esclarecido, possui resumidamente todas as informações relevantes 
ao estudo em desenvolvimento, tais como, seus objetivos e premissas, questões éticas da 
pesquisa envolvendo seres humanos, a instituição onde foi elaborado, a responsabilidade 
de uso destes dados e, por fim, os dados e contato do pesquisador.

Revelou-se essencial que as crianças soubessem do objetivo das dinâmicas, que seus da-
dos seriam utilizados na pesquisa e que podiam escolher participar ou não deste processo. 
Afinal, uma pesquisa que pressupõe que as crianças devam ser encaradas como seres so-
ciais, capazes e ativos e que possam participar de forma mais presente no desenvolvimen-
to de projetos arquitetônicos, de produto ou mesmo urbanos, deveria ser pensada desta 
forma, respeitando-as e convidando-as a colaborar, segundo Friedmann (2011).

As cartas de autorização das crianças trazem muitas possíveis leituras, mas para o estudo 
em desenvolvimento, serão destacadas a contextualização das crianças quando repre-
sentaram a si mesmas num quadro, buscando incorporar-se em algum lugar ou contexto, 
criando piso, céu com nuvens, sol e até mesmo arco-íris. Também foi possível observar que 
algumas inseriram elementos paisagísticos como flores e árvores. Por fim, duas delas dese-
nharam a si mesmas acompanhadas de outras crianças.

É importante apontar que algumas crianças desenharam a si próprias de forma muito dife-
rente do que aparentemente são, como o caso de uma menina negra de cabelos escuros 
que se retratou com longos cabelos amarelos e vestido de princesa nesta e nas demais 
atividades. É possível depreender tal informação pelo traço detalhando o corte da roupa, 
um longo vestido, e o detalhe no busto que ganhou seu nome como “decote princesa”. 
Em relação a este tema – princesas e fadas em um reino encantado a espera de um prín-
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cipe –, que é muito presente no repertório das crianças e, em especial, das meninas, uma 
delas desenhou a si mesma com uma coroa, neste e em todos os outros registros, e no dia 
da foto, realizada duas semanas depois, ela estava com uma tiara que se assemelhava 
muito aos seus registros e é uma representação pequena e delicada, em plástico, de uma 
coroa de princesa com pedrinhas brilhantes. Possivelmente seja esta uma questão mais 
afeita ao campo da Psicologia relativa à autoimagem, percepção de si mesmo e à indús-
tria da moda e da beleza impressa nas bonecas, mas talvez seja este um dos motivos pelos 
quais o equipamento do parque tenha sido nomeado como castelo. 

3. 2. 2. 1. 3 OFICINA COMO GOSTO DE BRINCAR 

Neste dia, as crianças foram convidadas a desenhar como brincam. Enquanto se entreti-
nham com lápis, canetas e giz de cera, conversavam livremente e, destes diálogos entre 
elas,  inúmeras falas relevantes foram registradas, tais como: “Eu quero comprar uma pista 
de Hot Wheels igual à do meu primo”; “Eu tenho uma Barbie”, “Eu vou pedir uma boneca 
Baby Alive”; “Eu gosto de patinete, gosto de brincar de patinete” e “Sabe o que eu gosto 
de brincar? Gosto de patinete, mas eu não tenho e gosto de skate”.

Em relação aos desenhos criados, é possível perceber, assim como o estudo realizado por 
Nicholson et al. (2014), que elas associam fortemente o brincar à interação e convivên-
cia social, pois, em muitos dos desenhos, conforme a tabela abaixo, há outras crianças e 
adultos representados com elas. Porém, diferentemente do que apontou a pesquisa de 
Nicholson et al., muitas representaram seus brinquedos, os quais foram patinete e boneca. 
Nenhuma delas, durante suas falas espontâneas e conversas entre si, relataram brincadei-
ras observadas no pátio da escola, dinâmicas que foram visualizadas diariamente. 

É relevante observar que o espaço onde o brincar se desenvolve é relevante ao ponto de 
ter sido muito bem representado por quase todas as crianças com elementos que o confi-
guram tão claramente, tais como:

a) piso com cores entre o verde e o marrom, representando parques e pistas de pati-193



nete;

b) céu compreendido pelo azul ou elementos que o compõem como nuvens, sol e 
arco-íris;

c) paisagem com flores, árvores, equipamentos de playground e pequenos insetos; 

d) elementos tipicamente urbanos, como carros.

Uma das crianças, de origem oriental e recém-chegada ao Brasil, na sua segunda semana 
de aula, representou apenas flores nesta atividade. Possivelmente, isto tenha ocorrido por-
que ela não ainda não falava o idioma português e, portanto, permanecia o tempo todo 
quieta, sem se comunicar com as outras crianças e funcionários da escola. 

3. 2. 2. 1. 4 OFICINA ONDE EU BRINCO

A partir de um jogo da memória com cartas de diferentes tipos de lugares, as crianças fo-
ram convidadas a buscar os pares. Após descobri-los, deveriam comentar sobre a figura, 
relatando se já haviam brincado em algum lugar parecido, se lhes parecia ser um espaço 
onde pudessem brincar, ou fazer qualquer outro comentário espontâneo. Algumas fotos 
eram provocativas, com a intenção de obter mais informações sobre as percepções das 
crianças em relação às configurações dos espaços e de que forma os julgam aptos ou 
não para o brincar, mas também sobre os suas vivências e locais que frequentam. Havia, 
portanto, as seguintes imagens: um pequeno quintal; sala com sofá e televisão; quarto 
de dimensões reduzidas com armário; cozinha com uma geladeira, pia e fogão; fachada 
de uma casa típica de conjunto habitacional de baixa renda; parque tradicional com 
escorregador, balanços, gangorras e trepa-trepa; floresta com grandes árvores e densa 
vegetação; brinquedoteca com piscina de bolinhas e televisão; buffet infantil comumente 
locado para festas de aniversário com mesas e cadeiras, piscina de bolinhas e “brinque-
dão”; praça típica de cidade do interior com árvores, bancos e um coreto no centro; par-
que gramado com equipamentos da primeira infância; um “lixão” (local de inapropriado 

FIGURAS 182 e 183 - Desenhos das crianças 
desenvolvidos durante as oficinas lúdico-par-
ticipativas. Fonte: elaborados pela autora 
(2017).
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FIGURAS 184, 185 e 186 - Crianças desenvol-
vendo juntas os desenhos. Fonte: elaborados 
pela autora (2017).
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descarte indiscriminado de resíduos); viela não asfaltada com esgoto a céu aberto de 
um cortiço; grande avenida congestionada; Elevado General João Goulart com trânsito 
carregado de veículos; rua e fachada da escola onde estudam as crianças; sala de aula 
de uma escola convencional com carteiras e lousa; pátio de uma escola com cantina, 
bancos e árvores; rua arborizada com a calçada obstruída por entulho; corredor de um 
shopping center com vitrines de lojas e uma quadra poliesportiva.

As falas das crianças foram especialmente analisadas quando o contexto era urbano, 
reforçando a ideia comum de que a cidade é perigosa, que nas calçadas as crianças 
estão suscetíveis a inúmeros riscos. Elas repetiram discursos como: “Calçada não é lugar 
de brincar, é perigoso”; “Minha mãe não deixa brincar na calçada” e “Na rua, o homem 
vem e pega a gente”.

Depois, foram novamente convidadas a fazer um desenho em conjunto, num papel Kraft 
de rolo no pátio externo da escola, sobre como gostariam que fossem os espaços para 
brincarem. Nestes registros, foram marcantes as referências a brinquedos convencionais 
de playgrounds, como balanços e escorregadores, mas surgiram muitos elementos que 
constituem a paisagem, tais como árvores, flores, mobiliário urbano, lagos ou animais. Qua-
se todas as crianças tentaram retratar patinetes, bicicletas ou skates. Entre os desenhos, 
uma menina buscou representar o “castelo”, um equipamento da escola. Outra, com bas-
tante detalhamento, apresentou um parque delimitando áreas e propondo usos distintos. 
Neste desenho, em que seu pai e animalzinho de estimação aparecem, o adulto segura 
um celular. Outro aspecto cultural revelou-se pelo desenho de uma pessoa portando uma 
arma, provavelmente algo que seja parte do repertório de algumas das crianças que, 
diariamente, brincam de “polícia e ladrão”, “pegar e morrer” e “pegar e revistar”, e cujas 
ações figuraram entre as mais frequentes durante as observações no parque da escola. 
Novamente, algumas meninas representaram a si como princesas com longos vestidos e 
cabelos amarelos.

Do ponto de vista formal, todos os registros são muito coloridos e buscam, cada um a 
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seu modo, expressar uma beleza particular, como numa composição de forte preocupa-
ção estética, reforçada pelos gestos das crianças, que experimentavam formas e cores 
enquanto desenhavam, numa postura semelhante à do artista enquanto pinta sua tela. 
Além disso, houve uma clara intenção de construção da paisagem, incorporando os de-
senhos de brinquedos e equipamentos de brincar, elementos vegetais, mobiliário urbano 
e pessoas vivenciando estes lugares.

3. 2. 2. 1. 5 OFICINA COM QUEM EU BRINCO

Para esta oficina, foram disponibilizados palitos de sorvete, canudos plásticos e massinha 
para que elas buscassem representar com quem elas brincam frequentemente. Foi inte-
ressante observar que, mesmo morando em espaços muito restritos (muitas crianças desta 
unidade escolar moram em situação de cortiço), poucas brincam na rua por considerá-la 
muito perigosa e, portanto, muitas passam as tardes em casa brincando com os irmãos – 
e os que não os têm ficam sozinhas ou divertem-se com o animal de estimação. Talvez, 
por esta razão, cachorros e gatos foram recorrentes em suas falas e registros. Modelaram 
amigos, primos, irmãozinhos e bichinhos, como pode ser observado nas imagens. Apenas 
uma delas citou a mãe.

Em outras oficinas, os adultos foram representados em posição passiva, típica de quem 
as observa e cuida para que não se machuquem ou façam algo proibido. Eles não apa-
receram, nos desenhos, em situação de interação e de brincar junto. Umas das crianças 
mostrou o pai ao celular enquanto brincava no parque.

Também foi marcante a busca por representar os espaços, marcando os pisos e delimitan-
do o céu, compondo elementos da paisagem. O carro apareceu em dois dos oito dese-
nhos. Os únicos brinquedos que apareceram foram patinete e patins.

Novamente, muitas meninas representaram a si próprias usando vestidos longos, de estilo 
princesa.

FIGURAS 187 e 188 - Imagens dos objetos cria-
dos pelas crianças durante uma das oficinas, 
em que discutíamos com quem elas brinca-
vam. Fonte: elaboradas pelo autor (2017).
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3. 2. 2. 1. 5 OFICINA COMO EU GOSTARIA QUE A CIDADE FOSSE E COMO EU A 
EXPERIMENTO DIARIAMENTE

Um grande mapa, realizado a partir do Google Earth Pro, contendo a escola e os marcos 
do entorno, foi utilizado para deslocarmos a discussão sobre o brincar para o contexto 
urbano. Muitas crianças tiveram dificuldade em localizar a escola e compreender que se 
tratava de uma representação de um pedaço da cidade onde a EMEI se situa. Com as 
imagens de alguns edifícios locais e da própria unidade, conseguiram apreender que dis-
cutíamos os espaços das ruas e calçadas que eram percorridos diariamente por algumas 
delas a caminho da escola. 

Foi interessante observar, a partir de suas falas, que alguns elementos e edificações so-
mente se tornaram visíveis para elas enquanto observavam as imagens, pois não os perce-
biam enquanto caminhavam por estes lugares, de onde poderiam vê-los realmente. Uma 
das crianças, que reside em um edifício próximo de aproximadamente quinze andares, 
conseguiu identificá-lo e discutir com os seus pares o que existia no entorno e o caminho 
percorrido diariamente.

A partir da análise dos desenhos e das expressões utilizadas pelas crianças, talvez pela 
cidade que experienciam diariamente, não parecem perceber que seja um espaço po-
tencialmente lúdico, onde o brincar deveria se estabelecer amplamente. Os relatos e de-
senhos revelam que somente a existência de equipamentos, playgrounds e quadras, aos 
olhos das crianças, podem tornar o espaço público adequado aos seus brincares. Possi-
velmente, as cidades brasileiras tenham tornado esta percepção um senso comum. As 
pessoas e, consequentemente, as crianças, foram sendo destituídas da capacidade de 
experimentar a cidade como um espaço de convivência, de vivência e lazer. Neste senti-
do, eliminou-se a oportunidade de apropriação. 

FIGURAS 189 e 190 - Imagens denunciam o in-
teresse pela criança do que é possível cons-
truir com tais objetos. Fonte: elaboradas pelo 
autor (2017).
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3. 2. 2. 1. 6 SOBRE AS OFICINAS LÚDICAS – ANÁLISE FINAL

As atividades propostas foram muito alegremente recebidas pelas crianças. A vontade de 
experimentar novas dinâmicas e novos desafios foi visível em seus rostos e olhares curiosos. 
Possivelmente, a vontade do pesquisador em escutá-las, e receber o que quisessem ou 
pudessem oferecer, com a disposição genuína que uma pesquisa envolvendo crianças re-
quer, era percebida por elas. A cada novo material, novas perguntas que se colocavam, 
elas positiva e ansiosamente respondiam com falas, gestos, risadas, desenhos, montagens 
e colagens realizadas com muito carinho.

Observou-se que, quando eram convidadas a falar, estimuladas a verbalizar sobre o brin-
car, apesar da facilidade em estabelecer diálogos, as informações não vinham do fundo, 
daquilo que profundamente sentem, do que lhes é genuíno, verdadeiro. Tais dados fica-
ram registrados sob a forma de desenhos, pinturas, expressões faciais e percepções no 
caderno de campo da pesquisadora. Também, expandiam as atividades para aquilo que 
estivem com desejo de realizar, como por exemplo, na oficina em que utilizaram massinha 
e canudos: a partir de um determinado o momento, os materiais suscitaram o interesse por 
explorá-los e passaram a investigá-los das mais variadas formas sem o intuito de construir 
algo com finalidade preterminada. 

Nos momentos em que eram solicitadas, individualmente, a contar sobre suas produções, 
devagarinho, as expressões verbais eram mais fortes, traziam carga maior de emoção, 
vinham carregadas de desejos e descrições sensíveis.

3. 2. 2. 2 AS EXPERIMENTAÇÕES COM CRIANÇAS DO GLICÉRIO

Aconteceram, no decorrer de catorze meses, cinco experimentos intercalados com as 
observações no parque e as oficinas lúdico-participativas, como forma de estimular as 
crianças na relação que estabelecem com o espaço e observar como se expressam em 
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relação ao que experimentaram. As experimentações foram realizadas segundo uma ló-
gica gradual que se estabeleceu a partir do convite inicial para brincarem no espaço sem 
nenhuma intervenção e evoluiu no sentido de oferecer-lhes materiais ou artefatos para 
explorá-lo e transformá-lo com suas ações e intervenções. 

Iniciou-se, portanto, com uma observação livre, sem nenhum artefato, restringindo os estí-
mulos apenas àqueles que o meio lhes oferecia. Num segundo momento, elas experimen-
taram os objetos concebidos a partir do repertório do pesquisador-designer – manchas dis-
formes de cor aplicadas ao piso – e livremente vivenciaram o mesmo espaço. Na terceira 
oportunidade, foram oferecidas sessenta unidades de um brinquedo de formato circular, 
muitíssimo simples e conhecido por elas – o bambolê – para observar se um artefato pode-
ria ser explorado por elas com outras finalidades e se expandiriam sua utilização para trans-
formar o espaço. Na interação posterior, elas usaram giz de lousa comum para desenhar 
o piso, construindo o espaço conforme imaginavam. E, ao fim, com o uso de elementos 
que pudessem ser afixados ao piso – rolos de fitas durex coloridas –, foram convidadas a 
transformar um espaço da escola, não utilizado para brincar. 

Suas reações corpóreas, seus gestos e movimentos foram observados, mas o enfoque foi 
dado à maneira como eventualmente o transformaram com os artefatos e, consequen-
temente, como se alteraram as interações, se estimularam dinâmicas e se construíram 

situações lúdicas. 

3. 2. 2. 2. 1 EXPERIMENTO A – INICIAL 

Caracterização geral: sem interferência espacial, sem direcionamento ou estímulos, sem 
artefatos, no espaço público adjunto à escola.

Na primeira dinâmica desenvolvida no espaço público, este não sofreu qualquer interven-
ção física. Ocorreu apenas uma breve conversa introdutória durante a qual as crianças 

EXPERIMENTO A (INICIAL)- ATIRANDO PEDRAS
Disponível em: <http://opn.to/a/g8JCo>.Fon-
te: elaborado pela autora (2016).
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foram questionadas sobre o que mais gostavam de fazer. Prontamente, elas responderam, 
em uníssono, que brincar era sua atividade favorita e, em seguida, foram convidadas a 
fazê-la livremente. Durante este e os demais experimentos, as crianças iniciaram a explora-
ção do espaço correndo em círculos e movimentos elípticos individualmente, então foram 
se organizando, sem regras claras e definidas, em grupos com crianças acoplando-se ao 
movimento, sintonizando suas passadas e movimentos aos dos demais. Em alguns momen-
tos, de forma muito irregular, esta fruição do espaço tornava-se um brincar de pegar e 
fugir que, da mesma maneira como iniciou, findou espontaneamente, sem combinados 
entre as crianças. 

Passados dois minutos, após a diminuição da euforia, começaram a experimentar o es-
paço e seus elementos de forma mais lenta, mais atentos àquilo que existia. Passaram a 
conversar mais entre si e discutir formas de brincar no espaço. Inúmeras dinâmicas se de-
senvolveram durante os vinte minutos da atividade, tais como:

A partir dos dados tabulados, além de correr explorando o espaço ou brincando de pe-
ga-pega, é possível afirmar que as situações lúdicas recorrentes se estabeleceram como 
ações relativas à exploração dos elementos do espaço, tais como: escalar as muretas, 
contenções pré-fabricadas de concreto e gradis localizados na periferia do espaço pú-
blico, além de inúmeras ações relativas à coleta de pedras, flores, sementes, gravetos e 
resíduos como bitucas de cigarro, um pedaço de sola de sapato e papéis. Enquanto rea-
lizavam estas atividades, buscavam investigá-lo, reconhecer seus elementos, descobrindo 
seus limites. Neste sentido, expandir sua altura, alcançando a copa das árvores quando 
escalavam as muretas e grades, possivelmente as tenha atraído enormemente porque 
repetiram este movimento inúmeras vezes e por tempos prolongados. 

Sobre a coleta de pequenos itens do espaço, a cada nova descoberta, algumas crianças 
vinham sorridentes mostrá-la à pesquisadora como troféus recém-conquistados. Uma me-
nina passou todo o tempo, com seriedade e olhos atentos ao chão, buscando por peque-
nas pedrinhas, como se fossem tesouros.

EXPERIMENTO A (INICIAL) - ESCALANDO
Disponível em: <http://opn.to/a/nWUIc>.
Fonte: elaborado pela autora.
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FIGURA 191 - Sequência de imagens extraída 
de uma gravação das crianças durante o 
primeio experimento. Fonte: elaborado pelo 
autor.

TABELA 1 - Experimento inicial, sem interven-
ção. Fonte: elaborada pela autora (2017), 
com base na pesquisa.

No que se refere à discussão firmada neste estudo sobre a figurativização excessiva do que 
se oferece às crianças, emergiram inúmeras atividades com as contenções de concreto, 
às quais elas se referiam ora como cavalo, ora como trem, emitindo sons, reproduzindo 
gestuais muito marcantes, apropriando-se verdadeiramente dos elementos do espaço: 
“Meu cavalo vai bater!”, “Olha o trem”, ”Piuiiiiiii”.

Em alguns momentos, voltavam-se para as grades para ver as pessoas circulando na rua 
ou para observar um dono e seu cachorrinho caminhando, com olhares curiosos, como se 
vissem pela primeira vez aquela rua, possivelmente percorrida diariamente por todos eles.

Sobre a ocupação do espaço, a maior parte do tempo permaneceram nas bordas, pró-
ximo aos elementos que mais chamaram sua atenção ou coletando pedras e outros ob-
jetos. O centro ficou boa parte do tempo esvaziado e só era experimentado quando uma 
criança o atravessava correndo. 
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3. 2. 2. 2. 2 EXPERIMENTO B – MANCHAS DE COR

Caracterização geral: com interferência espacial, sem direcionamento ou estímulos, com 
artefatos (manchas de tecido TNT colorido aplicadas ao piso), no espaço público adjunto 
à escola.

No segundo dia, foram utilizados pedaços coloridos de TNT (tecido-não-tecido), recorta-
dos como manchas de cor, aplicados com cola no piso, em formas não geométricas, para 
observar e analisar como as crianças passariam a se relacionar com o espaço e seus novos 
elementos, como se articulariam entre si, e se surgiriam, em algum momento, brincadeiras 
ou jogos a partir deles. Segundo Anne-Marie Morrissey, Caroline Scott e Liewellyn Wishart 
(2015), redesenhar espaços ou aplicar nele novos equipamentos ou objetos, como foi pro-
posto, muda a forma como as crianças se relacionam com ele, acrescentando novos 
usos ou potencializado os existentes, podendo inclusive desestimular algumas dinâmicas 
e mudar a forma como exploram elementos preexistentes, alterando a maneira como se 
deslocam no espaço ou a espontaneidade com que realizam algumas atividades, e tra-
zendo, possivelmente, novos significados ao espaço. 

Também seria verificado se perceberam a possibilidade de modificar o espaço e apropriar-
-se dele, configurando-o de outra forma, arrastando, puxando ou deslocando os tecidos. 
As nove crianças que estavam participando neste dia, no entanto, não tentaram alterar 
a localização das manchas, mas todas transformaram de alguma maneira sua dinâmica 
eufórica de fruição do espaço e suas trajetórias. Foram comuns tais movimentações: con-
tornar as manchas até chegar a outra; correr e pular sobre uma mancha tocando-a com 
as mãos e correr de um lado ao outro dentro da mesma mancha.

A última ação ocorreu somente na peça azul, a maior dentre todas, com nove metros 
de comprimento e aplicada de forma transversal no espaço. Nela, as crianças também 
brincaram de marchar de um lado a outro cantando, as meninas desfilaram e, em grupo, 
sentaram-se juntos e brincaram com as mãos, batendo palmas e cantando. Durante a 

EXPERIMENTO B - PIUII
Disponível em: <http://opn.to/a/d3U5m>.
Fonte: elaborado pela autora.
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EXPERIMENTO B - MANCHAS DE TNT
Disponível em: <http://opn.to/a/H0Sl8
>. Fonte: elaborado pela autora.

FIGURA 192 - Printscreen da tela dos vídeos ge-
rados, durante o segundo dia do experimento, 
pelas câmeras. A imagem à esquerda é a visão 
geral do pesquisador-observador, em que se vê 
a criança com o capacete branco debruçada 
no piso, sobre o tecido vermelho. E a outra câ-
mera, fi xada ao capacete branco cabeça de 
uma das crianças, na imagem à direita, mostra, a 
partir de sua perspectiva, o que ela observa, toca 
e per cebe (mancha de cor vermelha aplicada 
no piso). Fonte: vídeos elaborados por Graziela 
Nivoloni (2016), com base na pesquisa realizada. 
Disponíveis em: <http://prezi.com/ncypp8akge-
za/?utm_campaign=share&utm_medium=co-
py&rc=ex0share>. Acesso em: 22 out. 2016.

FIGURA 193 - Printscreen da tela dos vídeos ge-
rados, durante o segundo dia do experimento, 
pelas câmeras. A imagem à esquerda é a visão 
geral do pesquisador-observador, em que se 
veem as crianças sobre a faixa azul e o menino 
com o capacete branco andando sobre ela. E a 
outra câmera, fi xada a sua cabeça, na imagem 
da direita, mostra, a partir de sua perspectiva, o 
que ele observa e percebe (amigos e mancha 
azul aplicada no piso). Fonte: vídeos elaborados 
por Graziela Nivoloni (2016), com base na pesqui-
sa realizada. Disponíveis em: <http://prezi.com/
ncypp8akgeza/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy&rc=ex0share>. Acesso em: 22 out. 
2016.205



oficina lúdico-participativa, uma das crianças referiu-se a esta mancha como sendo um 
rio onde tinham brincado. 

Os registros foram fundamentais porque evidenciam a diferença de percepção do espa-
ço e das manchas de cor nele aplicadas quando se observam os vídeos e imagens da 
câmera da pesquisadora, com uma visão panorâmica, em relação àqueles gerados pela 
câmera compacta instalada no capacete de uma criança, que registra a perspectiva do 
usuário. A mancha de cor, ao longe, é um pequeno sinal de cor, e quando observada 
pela criança, que a está experimentando, pisando, passando ao lado ou por cima, trans-
forma-se em uma explosão de estímulos visuais. 

Por outro lado, o capacete alterou as relações entre as crianças e, além de estimular um 
impulso inicial de correria comumente acompanhado de gritos: “Eu estou com o capace-
te!”, dava início a uma brincadeira de pegar que variava entre o usuário do capacete ter 
que perseguir os amigos ou os demais terem que capturar quem portava o equipamento. 
Esta interferência foi percebida nas demais dinâmicas e alterou o desenvolvimento de 
algumas situações lúdicas que estavam se estabelecendo ou sendo criadas. Passados 

fugindo ou perseguindo a criança que 
estava com o capacete-câmera
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coletando pedras para atirá-las

escalando o poste

coletando pedras para atirá-las

correndo, fruindo o espaço

brincando e andando com o 
cachorrinho e sua dona

brincando sentado na 
mancha de cor

marchando sobre a mancha 
de cor

correndo entre as manchas e 
pulando sobre elas

explorando a mancha, 
mexando na cola

TABELA 2 - Experimento inicial, sem interven-
ção. Fonte: elaborada pela autora (2017), 
com base na pesquisa.
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alguns minutos e depois de algumas trocas de quem estava usando o capacete, este 
fenômeno passou a ser considerado normal entre as crianças. 

De qualquer forma, pode-se afirmar que as manchas alteraram até mesmo estes movi-
mentos porque as crianças os faziam entre as manchas ou de uma a outra. Também foi 
comum observar crianças que caminhavam até uma das manchas, onde se mantinham 
em pé, eretas, e passavam a observar os demais em suas ações. Em alguns casos senta-
vam-se ou baixavam-se para tocar os tecidos coloridos com as mãos, como se eles as 
estimulassem a experimentá-los de modo tátil. Assim ocorreu quando algumas meninas 
descobriram a cola ainda molhada para fixação dos tecidos no piso, onde passaram a 
esfregar as mãos para, depois de secas, ficar tirando as “casquinhas de cola”, um gesto 
muito comum em crianças.

Ainda que tenham sido oferecidos os estímulos de cor às crianças, elas buscaram inces-
santemente manipular elementos do espaço, como pedras de barro seco da construção 
vizinha que ainda estavam espalhadas no chão, pegando-as e atirando-as longe para 
vê-las se quebrarem com o impacto no chão, até serem reprimidas pelas professoras, 
para impedir que se machucassem. Também foram observadas brincando em torno de 
um poste de iluminação por um curto espaço de tempo. 

3. 2. 2. 2. 3 EXPERIMENTO C - BAMBOLÊS

Este experimento foi pensado a partir de um estudo elaborado por Rebecca Willet, no qual 
ela acompanhou, por algumas semanas, crianças brincando com bambolês no intervalo 
da escola, percebendo a capacidade inventiva das crianças, num processo comparado 
ao de um bricoleur, o qual “envolve selecionar materiais que se adequem àquilo que a 
criança intenta brincar, incluindo aspectos sociais e emocionais desta ação”117 (WILLET, 
2015, p. 33, tradução nossa). Esta atividade, realizada intuitivamente, desenvolve-se por 
meio de “processos complexos que ocorrem durante o brincar enquanto elas improvisam  
com os recursos existentes”118 (Ibid., p. 42, tradução nossa).

117 “Involves deliberate selections of ma-
terials to suit children’s purposes, including so-
cial and emotional aspects of play.”

118 “Complex processes that occur in 
children’s play as they improvise with existing 
resources.”
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O objetivo deste estudo sobre a criação de jogos e brincadeiras por meio de bambolês 
aplicados no piso pelas próprias crianças era verificar sua capacidade de improvisação 
em atuar como bricoleur, como um processo criativo permeado por escolhas e definições 
que contempla a busca por soluções com o objetivo de produzir algo – predeterminado 
ou não, funcional ou não –, seguindo conscientemente ou não intenções genuínas e bus-
cas intuitivas (WILLET, 2015). 

Desta forma, por meio deste artefato – um brinquedo de uso popular, de forma simples e 
custo bastante acessível, o que permitiu que fosse comprado em quantidade suficiente –, 
oferecido às crianças na proporção de quatro bambolês para cada uma, intentou-se ob-
servar se elas seriam capazes de, além de utilizá-los da forma convencional119, conceber 
novas brincadeiras e improvisar com recursos disponíveis.

Depois da euforia inicial – comum às experimentações com as crianças no espaço públi-
co adjunto à escola –, que os contagiava e os impelia a correr freneticamente pelo espa-
ço (num movimento ansioso de fruição, muito comum a crianças entre três e cinco anos, 
que precisam investigar os espaços, percorrendo-os em grande velocidade, desenhando 
elipses com seus corpos nos ambientes), elas se interessaram pelos bambolês e iniciaram 
o uso pegando dois dos sessenta bambolês disponibilizados. Depois de alguns momentos 
usando-os da forma tradicional, quatro meninas chegaram a devolvê-los porque não vi-
ram outras possibilidades de brincar com os objetos e preferiram, portanto, voltar a correr 
e explorar o espaço.

Decorridos aproximadamente nove minutos, uma menina sugeriu em tom empolgado 
a outras quatro crianças: “Vamos fazer um caminho?”. As crianças convidadas para tal 
dinâmica começaram a recolher os bambolês que ainda estavam inutilizados, pois al-
guns haviam sido devolvidos. Desta forma, conseguiram organizá-los como uma grande 
travessia envolvendo aproximadamente trinta bambolês. Assim que a trilha começou a 
ser elaborada, mesmo as crianças que não estavam participando deste processo senti-
ram-se estimuladas a percorrê-la e brincar junto, explorando-a de formas variadas antes 

EXPERIMENTO C - TRILHA DE BAMBOLÊS
Disponível em: <http://opn.to/a/h2FaX>.
Fonte: elaborado pela autora.

119 A forma convencional de uso do 
brinquedo refere-se ao movimento do cor-
po para mantê-lo rodando no ar, sem auxílio 
das mãos, o maior tempo possível, e fi gura no 
manual de instruções fornecido pelo fabri-
cante. Dentre as variações comuns de utiliza-
ção, estão as partes do corpo onde são rota-
cionados: cintura, braços, pescoço e pernas.
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mesmo do seu término, tais como: correndo, pulando e alternando os pés, andando por 
ela e atravessando-a perpendicularmente. Foi comum observar, e facilmente identificá-
vel pela câmera instalada no capacete, que, quando corriam livremente pelo espaço 
e deparavam com um bambolê no piso, mudavam drasticamente sua trajetória para 
conseguir passar por ele, correndo ainda. Isso evidencia que os círculos no piso são um 
estímulo irresistível para as crianças, um convite à fruição.

As crianças120 que se encarregaram por construí-la realizaram evidentemente um comple-
xo exercício de projeto por meio de construção colaborativa, na qual discutiam onde co-
locar os bambolês, aplicando-os de uma forma, mudando sua posição, discutindo ideias, 
criando respostas e buscando soluções. Definiram, além da disposição e localização dos 
bambolês, as cores e a ordem em que deveriam ficar. Além disso, inventaram narrativas a 
fim de responder com tais objetos às suas vontades e desejos: “Vamos fazer um caminho!”, 
“Estamos brincando que estamos perdidos e este é o caminho que volta para casa”. Klisys 
(2011) cita a construção da brincadeira como um fim em si e, portanto, aponta ser comum 
as crianças passarem a maior parte do tempo fazendo elaboradas cabanas, desmontan-
do-as e refazendo-as de várias maneiras, num processo semelhante às experimentações 
projetuais, ou montando uma casa da boneca por completo, e, quando chegaria a hora 
de “iniciar a brincar”, desistindo da brincadeira. São relatos da autora que denotam se 
tratar de aspectos muito negligenciados por quem projeta ou propõe espaços destinados 
ao brincar infantil: a elaboração, a criação, a construção e a realização pelas próprias 
crianças.

Um dos fundamentos da brincadeira é preparar a própria brincadeira. Não 
é à toa que meninas passam horas arrumando o mobiliário de casinha de 
bonecas e meninos, organizando cenários para seus super-heróis contra-
cenarem. O preparo em si já faz parte da brincadeira. (KLYSIS, 2010, p. 104)

O empenho e a colaboração com a qual construíram esta situação lúdica chamaram 
atenção e, em questão de dois minutos, a brincadeira já possuía regras em relação ao iní-

EXPERIMENTO C - BAMBOLÊ AO CEU
Disponível em: < http://opn.to/a/AiDHV >.
Fonte: elaborado pela autora.

120 O número de crianças que se en-
carregou de construir o primeiro caminho 
de bambolês variou entre quatro e nove. A 
quarta e última trilha foi montada por ape-
nas dois meninos.
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FIGURAS 194, 195, 196, 197 e 198 - Imagens ex-
traídas dos videos gravados durante a dinâ-
mica dos bambolês. Fonte: vídeos elabora-
dos por Graziela Nivoloni (2017).
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cio e ao sentido de uso da trilha, como deveria ser trilhada, restrições e impedimentos etc.

Durante os vinte minutos da dinâmica, foram inúmeras as situações construídas pelas crian-
ças considerando a interferência no espaço, em especial no piso, afinal, cada reorgani-
zação dos bambolês sugeria novas explorações e elas montaram quatro composições 
conformando caminhos. Como a quantidade de bambolês era muito grande e eles eram 
manipulados com facilidade, elas foram capazes de construir a brincadeira, desconstrui-
-la e reconstruí-la de outra forma, o que lhes permitiu, portanto, qualificarem efemera-
mente o espaço, do qual apropriaram-se verdadeiramente. Pelas medições, conclui-se 
que, em relação ao tempo e à quantidade de crianças, elas dedicaram-se mais ao ato 
de construir tais caminhos do que a vivenciá-los, num total de sete crianças percorrendo 
as trilhas e nove fazendo-as em dois momentos registrados.

Outra atividade recorrente, relativa ao desafio, força e habilidade, foi jogar o bambolê 
para o céu com força e observá-lo cair e se locomover de maneira inusitada quando 
tocava o piso, ou empurrá-lo junto ao piso, girando-o com força para vê-lo se deslocar e 
correr ao seu lado. Também foi comum observá-las correndo com bambolês junto ao cor-
po, manipulando-os de formas variadas na busca por compreender como se relacionam 
seus corpos e os objetos e como se movimentam no espaço. Uma menina passou os vinte 
minutos rolando-o delicadamente e se deslocando de modo a acompanhar sua trajetó-
ria. Girar fortemente o corpo com os braços abertos e segurando um bambolê em cada 
uma das mãos também foi repetido algumas vezes por algumas crianças.

Como o brincar pode ser considerado uma forma de manifestação cultural construída 
(FRIEDMANN, 2011), como uma linguagem, outras dinâmicas foram desenvolvidas, como 
vender bambolês ou usá-los como representação de sorvetes anunciando os sabores de 
acordo com suas cores e os valores, gritando: “Quem quer sorvete de uva? Sorvete de 
uva!” ou “Quem quer bambolê?”. Estas, no entanto, não se construíam a partir ou por 
meio do espaço, nem o modificaram de forma relevante, de modo que outras crianças 
passassem a percebê-lo ou experienciá-lo de maneira distinta. 
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Sobretudo, esta interação foi enriquecedora pela oportunidade de experimentar, sob a 
perspectiva das crianças, o espaço e as situações lúdicas construídas por elas. O momen-
to em que a criança segura o bambolê e, por meio deste, enxerga o espaço e apreende 
o que se passa a sua volta, além de poético, revela como arquitetos e designers não estão 
atentos à percepção das crianças.

Foi possível, com esta estratégia e por breves momentos, olhar pelos olhos das crianças. 

FIGURA 199 - Croqui desenvolvido pela auto-
ra a partir da observação da dinâmica dos 
bambolês com as crianças. Fonte: elaborado 
por Graziela Nivoloni (2017).
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3. 2. 2. 2. 4 EXPERIMENTO D – DESENHAR NO PISO COM GIZ DE LOUSA

O experimento seguinte foi concebido com o intuito de oferecer às crianças a possibili-
dade de desenhar no piso, com giz comum de lousa, como gostariam que fosse aquele 
espaço público, degradado, pouco utilizado por pessoas e sem equipamentos.

Convidadas a fazê-lo, por um tempo pré-determinado de quinze minutos, as catorze crian-
ças não se sentiram muito estimuladas a isso. Um dos meninos, apontando para a direção 
do parquinho que a praça possui, falou que não precisavam de um espaço para brincar 
porque lá já havia um. Este conceito de que elas possuem lugar próprio para brincar e que 
para realizá-lo precisam de equipamentos é, possivelmente, fruto da institucionalização 
da infância, da ausência de crianças no meio urbano, da violência ou sensação de vio-
lência, das cidades embrutecidas e nada amigáveis à ação infantil.

Durante algumas das oficinas, as crianças falaram que não brincam na rua porque é peri-
goso, pois pode vir alguém e roubá-las. Aparentemente, há uma ordem estabelecida de 
que elas devem ficar restritas a espaços designados para elas e que a cidade não deve 
ser um lugar para suas ações, para seus brincares.

Apenas alguns meninos, entre cinco e seis, interessaram-se em fazer desenhos propositivos 
para o local. No entanto, entre os poucos registros realizados, o escorregador foi o mais 
frequente.  

Talvez a habilidade de desenho não fosse suficiente para representar o que suas cabeças 
lhes sugeriam, mas não foi observada, pelos desenhos elaborados e pelas falas das crian-
ças enquanto o realizavam, uma vontade de desenhar o piso, de conformá-lo de alguma 
maneira, de estabelecer alguma nova ordem simplesmente a partir de um risco. Tal ato 
seria possível visto que, com os bambolês, elas o fizeram quando criaram, entre outras si-
tuações, “caminhos” que eram percorridos das mais distintas formas.

Dois destes meninos desenhavam com bastante dedicação o piso e, quando questiona-
dos sobre o que gostariam que tivesse naquele lugar, um deles exclamou: “Um ‘X’!”. Quan- 214



do lhe perguntei o que era, ele rapidamente respondeu: “O ‘X’ do tesouro!”. E o outro 
completou: “Um mapa para achar o tesouro”. No mesmo momento, eu o perguntei como 
poderíamos fazer isso naquele lugar. Ele franziu vagarosamente a testa, firmando o olhar e 
parecendo refletir sobre minha questão. Em seguida, aparentemente começou a buscar 
com os olhos, à sua volta, possibilidades sobre como isso poderia se dar. Infelizmente, outro 
menino interferiu anunciando: “Pro Grazi, sabe o que eu gostaria que tivesse aqui? Eu gos-
taria que tivesse um tiro ao alvo. Eu queria”.

Uma das meninas chegou a perguntar se podia desenhar a si mesma e foi permitida a 
fazê-lo. Segundo os pressupostos da pesquisa, as crianças não poderiam ser forçadas a 
participar da atividade, tendo suas vontades respeitadas e ficando livres para fazer o que 
quisessem. Muitas delas, especialmente as meninas, desenharam corações e flores no piso 
e no muro.

Outras divertiram-se quebrando manualmente os gizes ou deixando-os caírem no chão 
para observá-los se rompendo. Algumas os buscavam e os carregavam pelos grupos que 
desenhavam, colocando-os no piso e recolhendo-os, manipulando-os. Uma delas interes-
sou-se pela textura, por rolá-los entre as mãos e por perceber que tingiam as palmas de 
suas mãos de branco. 

2 – 10 crianças sentadas ou buscando lugar para sentar e desenhar / 2 crianças esperan-
do para pegar o giz e começar a desenhar

5 – 3 brincavam de pega-pega, 1 desenhava no piso, 2 desenhavam no tapume, 8 busca-
vam novo lugar para desenhar

10 – 4 meninas desenhavam no piso, 3 desenhavam no tapume, 3 meninos pegavam no-
vos gizes ou trocavam de giz, duas meninas movimentavam-se pulando e girando, como 
se dançassem, 4 meninos discutiam sobre onde desenhar e o que continuar desenhando

15 – 2 desenhavam no piso, 2 manipulavam os gizes, 2 brincavam de pega-pega, 2 meni-
nos brincavam de chutar pedras ao gol, como se jogassem futebol, 1 menina observava 
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a outra a desenhar no piso, e os demais corriam. 

0 – 2 minutos: Enquanto eram apresentadas à nova atividade, quatro crianças se distraíam 
mexendo em pedrinhas que se soltam da superfície asfaltada, atirando-as ao ar. Assim 
que receberam o convite e um pedaço de giz, as crianças correram, olhando atenta-
mente para o piso como se procurassem algum lugar específico para se acomodar e 
iniciar seu desenho. Sentaram-se em pequenos grupos de duas a quatro crianças cada 
um. Não houve a euforia inicial relativa à fruição do espaço, comum a todas as outras 
interações, porque elas já estavam no local onde havia sido realizada, minutos antes, a 
dinâmica dos bambolês.

3 – 5 minutos: Assim que iniciaram os desenhos, uma das crianças sugeriu que o fizessem no 
tapume metálico que separa uma construção da praça onde estávamos. Cinco crianças 
a acompanharam. Ao derrubar e quebrar o giz, algumas dessas crianças buscavam por 
novos gizes, inteiros, o que virou uma distração. Observou-se em vídeo que algumas come-
çaram a quebrá-los propositalmente para pedir novos ou para ver como o fenômeno se 
dava. Outras crianças, cinco a seis meninos, aprofundaram-se na brincadeira e discutiam 
o que o espaço deveria ter enquanto desenhavam.

5 – 10 minutos: Neste momento, três crianças brincavam de pega-pega, duas delas ainda 
desenhavam no tapume e, dentre os meninos mais interessados em desenhar, três conti-
nuaram. Uma menina deixou o tapume a passou a desenhar corações, flores e árvores de 
natal, como se estivesse enfeitando e embelezando o lugar. Os demais estavam buscan-
do um lugar melhor para fazer novos desenhos.

10 – 15 minutos: Nestes minutos, nove dentre as catorze crianças participantes estiveram 
desenhando algo. As demais crianças passaram a explorar o lugar correndo, observando 
os outros enquanto desenhavam, aparentemente buscando algo que as estimulasse. Uma 
parte destes minutos foi utilizada por dois meninos para brincarem de pega-pega. Durante 
uma pequena parte do tempo, doze crianças estiveram juntas, ao redor do pesquisadora, 
debatendo os temas. Alguns instantes depois, sete crianças voltaram a desenhar no piso, 
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FIGURAS 200 e 201 - Fotografi as das crianças 
desehando no piso. Fonte: elaborados por 
Graziela Nivoloni (2018).
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mais espalhadas pelo espaço, enquanto uma menina girava para ficar tonta e quatro 
crianças desenhavam no tapume. Aparentemente, foi uma dinâmica que não estimulou 
a colaboração, pois foi comum perceber dinâmicas que se estabeleceram individualmen-
te. Dois meninos apostaram corrida, cruzando o espaço de um lado a outro. Três meninos 
brincavam de roda girando tão rápido que dois deles não conseguiam se manter em pé 
até começarem bruscamente a correr e iniciar uma brincadeira de pega-pega. 

Percebendo que as crianças não se sentiram muito atraídas para desenhar o que ima-
ginavam para o local, a pesquisadora começou a percorrer os espaços e estimulá-las a 
falar o que gostariam de ver neles. As falas referiram-se a equipamentos comuns de par-
quinhos tradicionais121, como escorregador e balanço, ou brinquedos de parques priva-
dos122 que cobram ingressos, como a roda-gigante. Outros referiram-se a artefatos como 
bicicletas, bonecas Barbie123 e até mesmo um videogame124, ou instalações como quadra 
de basquete125. 

É interessante ressaltar que algumas respostas estavam atreladas a elementos que pudes-
sem manipular, como areia e bichinhos de jardim126. A forma de se expressar em relação à 
areia mostra o potencial dos elementos manipuláveis pelas crianças. São relevantes para 
elas, por serem transformados por suas ações, como se elas os criassem: “brinquedo para 
fazer areia”.

E algo que foi recorrente nos desenhos e nas falas foram árvores de natal127 com luzinhas 
do “tipo pisca-pisca”. Talvez o fato de a cidade estar toda enfeitada na época em que as 
observações foram realizadas tenha influenciado as respostas das crianças. 

3. 2. 2. 2. 5 EXPERIMENTO E - FITAS COLORIDAS

Na atividade seguinte, foram oferecidos rolos de durex colorido com largura de 48 mm 
para que as crianças modificassem o pátio da escola aplicando-o ao piso, com o intuito 
de criar algo com que pudessem brincar. Algumas crianças trabalharam em equipe e ou-

121 “Um escorregador, balanço, casinha 
de árvore, areia, brinquedo para fazer areia, 
baldinho.”

122 “Eu gostaria que tivesse uma roda-gi-
gante aqui.”

123 “Eu gosto de brincar de Barbie. Não! 
Eu gosto de jogar, de brincar de brinquedo.”

124 “Eu queria que tivesse videogame.”

125 “Sabe também o que eu queria? Eu 
queria jogar basquete.”

126 “A gente está triste, porque está com 
saudade da joaninha vermelha, laranja e 
preta que a gente achou no parque”, disse-
ram três meninas com os rostos entristecidos 
afirmando que ali não haviam conseguido 
encontrar uma joaninha. Em seguida, come-
çaram a cantar alegremente uma música 
infantil com o tema: “Joaninha, joaninha, de 
preto pintadinha, pelo jardim a passear...”

127 “Um pisca-pisca, uma árvore de na-
tal.”
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FIGURA 202 - Fotografia das crianças de-
sehando no piso. Fonte: elaborados por Gra-
ziela Nivoloni (2017).

tras sozinhas, porém todas buscavam algo, seguiam vontades, intuições e desejos na cria-
ção de uma nova espacialidade. Faziam um nítido exercício projetual sobre como lidar 
com o material, explorando as limitações e possibilidades do uso do durex, o que buscam 
exteriorizar, quais soluções e formas adotar, como construir o que se pretendia etc. A partir 
destas faixas de cor, foi possível observar as crianças interagindo com o espaço de forma 
distinta, respondendo de alguma maneira aos estímulos criados por elas próprias. 

Somente algumas composições foram nomeadas por elas como “trilho do trem” ou “pista 
de skate”, porém todas foram, de alguma forma, exploradas pelas crianças, como pode 

219



ser visto na sequência de imagens em que um dos meninos – vestindo a camiseta verme-
lha –, levanta-se olhando para o piso, entusiasmado para experimentar o que acabou de 
construir. O registro desta situação se deu por uma outra criança – com a câmera instala-
da em seu capacete – que observou com atenção e interesse o que acontecia.

Houve muitos deslocamentos eufóricos no espaço porque as crianças buscavam outras 
cores e precisavam trocar entre si os rolos de durex para revezá-los e realizar seus projetos. 
Nestes movimentos, suas trajetórias foram alteradas para escapar das linhas ou percorrê-
-las e, entre andar apressado ou correr, houve alguns pulos para evitar uma pisada na fita, 
num movimento muito repetido durante toda a dinâmica. 

Foi possível observar uma menina que ficou quase o tempo todo sozinha, experimentando 
o durex colorido, recortando-o em pequenos pedacinhos e organizando-os numa com-
posição que lhe dava satisfação, facilmente percebida pelo leve sorriso instalado em seu 
rosto e no olhar dedicado e atencioso que examinava, juntamente com suas mãos, onde 
e como poderia aplicado um novo pedacinho, conforme a imagem a seguir:

Uma menina percorreu o espaço procurando avidamente um lugar para aplicar sua fita 
e encontrou na árvore sua primeira possibilidade, mas foi impedida pela professora. Ins-
tantes depois, localizou o mastro da bandeira, onde colou sua fita, enrolando-a muitas 
vezes. A partir de sua atitude, outras duas crianças seguiram-na e um menino encontrou 
uma torneira para revestir. Estes gestos apontam uma vontade de extrapolar a superfície 
do chão.

A tabela e o gráfico permitem considerar que as crianças gostaram muito da dinâmica, 
confirmada pela fala de uma delas: “É muito legal essa atividade!”. Ocorreram apenas 
duas atividades sem relação direta com a interação, desenvolvidas por duas crianças du-
rante um curto intervalo de tempo: atirar o rolo de fita ao alto e tentar agarrá-lo sem cair 
no chão e brincar com uma formiguinha. Nos demais registros em todos os tempos, elas 
estavam aplicando a fita em alguma superfície, correndo para buscar a tesoura ou para 
trocar de cor com algum amigo ou experimentando a situação lúdica recém-construída 

FIGURA 203 - Fotografi a de uma criança du-
rante a interação da fi ta durex. Fonte: elabo-
rada por Graziela Nivoloni (2017).

EXPERIMENTO E - FITAS NO PISO
Disponível em: <http://opn.to/a/9s6NI>.

Fonte: elaborado pela autora.
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ou ainda não finalizada. 

Depois que transcorreram os vinte minutos, elas permaneceram no espaço, modificado 
por elas, mais cinco minutos para brincar, sem os rolos de fita durex e sem tesouras. O 
maior número de crianças correu pelo espaço brincando de pega-pega e interagindo 
com as fitas, buscando alinhar suas trajetórias às linhas coloridas do piso. Três meninos 
percorreram algumas fitas, buscando equilibrar-se abrindo os braços. Um deles achou 
um rolo e jogou-o ao alto durante alguns instantes, enquanto uma menina observava as 
situações por alguns momentos e explorava com as mãos a árvore localizada no centro 
do espaço e que ela tentou revestir com o durex. 

Foi possível notar, pelos gestos, olhares e o afinco com que se dispunham a manipular os 
artefatos ofertados para desenvolver novas formas de brincar, que as crianças querem, 
interessam-se e se dispõem, com prazer, a apropriar-se de do espaço e de seus elementos, 
explorá-lo com o que se tem em mãos e vivenciá-lo da forma mais intensa possível, por 
meio do brincar: “construir seus próprios lugares parece ser muito importante para elas” 
(MOORE, 2015 p. 26, tradução nossa). Este autor prossegue relatando que, por meio destas 
oportunidades, elas têm fortalecido “os vínculos com seus lugares” (Ibid., p. 26, tradução 
nossa). 

3. 2. 2. 2. 6 SOBRE OS EXPERIMENTOS – ANÁLISE FINAL

Estas dinâmicas, entre inúmeras e valiosas informações, revelam a vontade por parte das 
crianças de manipular elementos e o espaço que os contém, a busca incessante e an-
siosa por explorar, experimentar e interagir por meio do brincar. Foram oportunidades de 
criarem suas próprias brincadeiras e que lhes trouxeram satisfação e alegria, observados 
em suas feições e gestos. 

Nos exemplos aqui explicitados, e nos experimentos realizados, notou-se que muitas das 
atividades seguiram como planejado, mas que as crianças também perceberam atribu-

FIGURA 204 - Fotografi a crianças juntas cons-
truindo uma ‘pista de skate’. Fonte: elabora-
da por Graziela Nivoloni (2017).

EXPERIMENTO E - FITAS NO PISO BRINCARES 
Disponível em: <http://opn.to/a/uUXMu>. 

Fonte: elaborado pela autora.
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FIGURA 206 - Composição de imagens ex-
traídas do vídeo gerado por uma das crian-
ças, no qual é possível perceber o menino 
de camiseta vermelha que, mas termina sua 
criação com fita no piso levanta-se de so-
bressalto para experimentar e brincar com o 
que havia construído. Fonte: elaborado pela 
autora (2017).

correndo, fruindo o espaço

jogando a fita para o alto 
para pegá-la

correndo entre as manchas e 
pulando sobre elas
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torneira
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FIGURA 205 -  Uma menina, cuidadosa e 
atenciosamente, passou os vinte minutos or-
denando pequenos pedaços coloridos de 
durex no piso. Fonte: elaborada pela autora 
(2017). 

TABELA 3 - Experimento E (fitas durex). Fonte: 
elaborada pela autora (2017), com base na 
pesquisa.
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tos que não foram previstos pelos projetistas. Isso mostra, conforme observou Morrisey et al. 
(2015), que ainda temos muito a aprender com a forma como as crianças experienciam 
o mundo. Segundo Ferrara (2002), o projeto não pode mais ser reduzido “à esterilidade 
da competência técnica”, caso contrário o processo de criação seria regulado pela tec-
nologia ou técnica e seria este seu único parâmetro ou valor. Ainda a partir da autora, a 
concepção projetual precisa se manifestar pela interdisciplinaridade, com abrangência 
e integralidade, aliando a prática à reflexão. 

Durante as experimentações e oportunidades de interação, consideradas por Ferrara 
“descobertas de um espaço possível, uma luta de pensamentos alternativos ou mesmo 
uma aventura criativa” (Ibid.), as falas das crianças mostraram a capacidade inventiva 
que possuem, o que buscam, como percebem a cidade, e como gostariam que esta 
fosse mais aberta ao brincar: com parques e piscinas; bicicletas, patins e patinetes para 
explorá-la; quadra para “brincar de jogar futebol” (como elas mesmas dizem); “lugar” 
para desenhar a si próprias e escrever seus nomes, com bichinhos e plantas para explorar, 
assim como rodas-gigantes, castelos, bonecas, monstros. Isso demonstra o quanto há ne-
las a vontade de explorar os espaços, apropriar-se deles e ter oportunidades de construir 
suas próprias situações para brincar.   

Isto explicita a latente necessidade da existência de espaços voltados para o brincar, 
especialmente no que se refere à geração de estímulos na criança a partir da sua intera-
ção social e ambiental – espaços que estejam abertos à sua vontade de manipular, criar, 
transformar e experimentar. Para isso, o processo de projeto de espaços desta natureza 
precisa ser melhor fundamentado, por meio da implementação de novas formas de con-
cebê-los, com a participação do usuário ou a partir dele. Nota-se, a partir dos resultados 
desta pesquisa, que muito tem escapado aos olhos de quem propõe espaços e equipa-
mentos relativos ao brincar. Informações a respeito de novos processos que tragam dados 
sobre o que buscam as crianças e o que as move genuinamente não estão sendo, na 
maioria das vezes, considerados durante o processo de criação de arquitetos e designers. 
Foram apresentados bons exemplos relativos à riqueza e a importância desta ação – livre 224



FIGURAS 207 e 208 - Fotografi as retratam 
como a visão do observador-pesquisador 
pode alterar os gestuais e movimentos que 
as crianças fazem. Fonte: elaboradas pela 
autora ( 2017).
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ou direcionada a partir de objetos –, envolvendo linguagem e interação, e como esta 
precisaria ser mais valorizada desde a prancheta.

Sobre os registros, de modo geral, é importante destacar que as filmagens realizadas a 
partir das crianças, com a câmera instalada no capacete que usavam, trouxe a natura-
lidade e espontaneidade apontada por Meirelles. Por outro lado, é nítido que o menino 
que está sob o foco da lente do pesquisador, durante o experimento do giz, quando foi 
convidado a dizer o que gostaria de ver naquele espaço para brincar, tem sua postura 
enrijecida, o olhar um pouco tenso e a voz levemente embargada, à procura de palavras 
tidas por ele como adequadas àquilo que o pesquisador espera. Ainda que o pesquisa-
dor estivesse de joelhos, mostrando-se atento à sua voz, procurando estabelecer alguma 
proximidade, olhando-o diretamente por cima da câmera fotográfica, a máquina artifi-
cializa a relação e os distancia inerentemente. 

Num momento anterior, durante a dinâmica dos bambolês, foi feito o registro da câmera 
portátil instalada no capacete de um dos alunos, por meio do qual é evidente a natu-
ralidade com que alcança uma menina, e como os gestos dela se desenvolvem genui-
namente, pelo olhar tranquilo com que o observa enquanto se aproxima, pela postura 
corporal e o movimento suave da cabeça e, especialmente pelo sorriso singelo que se 
esboça para a pessoa com quem se tem intimidade. Uma intimidade construída pelo 
convívio diário.

Talvez seja esta uma das mais importantes contribuições do estudo, revelar, sob a pers-
pectiva das crianças, como seus olhares se encontram, como seus corpos se movimen-
tam, como exploram os espaços, como manipulam os artefatos. Refletir sobre o que se 
pode oferecer às crianças, no campo do design, depois de ter experimentado um pouco 
o seu olhar é transformador. Convidá-las a participar e colaborar do processo projetual 
poderia estabelecer novos parâmetros para o campo.

Quando se projeta um espaço, o arquiteto ou designer comumente inicia a concebê-lo 
com croquis em planta e, em algumas situações, desenvolve perspectivas para desenvol-
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vê-lo, seja à mão ou por meio de um software e o uso de computador. Esta vista superior, 
racionalizada e objetivada, não é, de fato, a melhor estratégia para criar espacialidades 
e suscitar emoções nas pessoas que vão experimentá-lo. A visão, ou melhor, a percepção 
da criança ou qualquer usuário fica subjugada no processo criativo do designer. Ainda 
que, eventualmente, o profissional busque apreender o campo visual da criança deslo-
cando-o para baixo, em torno de 95 centímetros128, ele não busca compreender de forma 
sensível o seu repertório formal e visual, como ela observa e se relaciona com os espaços, 
seus elementos e as outras crianças.

128 Segundo o movimento Urban 95 e as 
estatísticas antropométricas da população 
mundial levantadas pelo Unicef, é a altura 
média para crianças entre quatro e cinco 
anos. Tal padrão também é adotado pelo 
Child Friendly Cities.
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FIGURA 209 - Imagem gerada por uma das 
crianças do Glicério durante o quarto expe-
rimento  (D). Fonte: elaborado pela autora 
(2017) com base na pesquisa.  
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4 O PROFISSIONAL QUE PROPÕE E AS CRIANÇAS

Tudo é visto a partir do nosso olhar, sempre estrangeiro e também sempre 
afetuoso. (ROMEU, 2016)  

A partir de que elementos o profissional inicia seu trabalho? Como ele constrói suas pre-
missas de projeto? De que modo define soluções e as padroniza? Como explora cores, 
formas, elementos gráficos, padronagens, composições e as classifica como sendo ade-
quadas às crianças? Como elaborar projetos mais sensíveis às perspectivas das crianças 
a fim de estimular seus muitos brincares? 

Considerar o processo de projeto como uma possibilidade de interação, analisando-o 
segundo as relações que se estabelecem entre as pessoas ou entre elas e o mundo dos ar-
tefatos, ou pensar esta atividade propositiva  pode modificar amplamente a forma como 
se projeta em arquitetura e design. 

É possível, portanto, deslocar o processo de projeto, uma complexa forma de mediação, 
alinhando-o ao brincar, tomado nesta pesquisa como outra maneira de interação, genuí-
na e experimental, entre a criança e o mundo, tal qual um processo complexo e contínuo 
de autoconhecimento e de atuação no espaço, de manipulação de objetos e artefatos 
(WINNICOTT, 2005; NASCIMENTO, 2009), além da convivência com outras pessoas e ani-
mais, de tal forma que possa ser entendido, segundo Mazzilli (2007), como um “processo 

POSTURAS E PERSPECTIVAS
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lúdico, em que a descoberta e o aprendizado tornam-se um grande jogo, repleto de re-
gras a serem desvendadas, ou até quebradas”. 

Talvez esta relação entre quem projeta (designer) e para quem se projeta (as crianças) 
possa ser encarada como um fortuito diálogo – como articulou-se nesta pesquisa por 
meio das experimentações e oficinas lúdico-participativas –, em que as crianças devem 
ser vistas como seres dotados de inteligências, sensações e percepções, e que podem, a 
partir de usas perspectivas, contribuir na proposição de espaços destinados ao livre brin-
car ou soluções urbanas amigáveis aos brincantes, sejam eles adultos ou não: “a impor-
tância do fortalecer de oportunidades de inclusão, juntamente com os posicionamentos 
dos adultos, das perspectivas das crianças em questões que buscam aprimorar as expe-
riências de vida delas e, por meio de esforços coletivos, aumentar os acesso e as oportu-
nidades de brincar”129 (NICHOLSON et al., 2014, p.138, tradução nossa).  

A resposta depende do adulto e de como ele vê a criança. Tem gente que 
a encara como um alguém incompleto, com pouca atividade intelectual, 
muito distante de um mestre ou doutor universitário, um vir a ser, alguém 
que precisa percorrer um longo caminho para colocar-se à altura da ma-
turidade. Tem gente que considera a criança um parceiro instigante, com 
disponibilidade e generosidade para olhar para as coisas do mundo sob 
um ponto de vista inaugural, não habitual, não acomodado, com a sensibi-
lidade afinadíssima e em consonância com seus desejos e, por isso mesmo, 
capaz de nutrir aqueles à sua volta. (KLISYS, 2010, p. 69)

Não se trata de se esquecer tudo o que já foi pensado, projetado e proposto ao livre brin-
car infantil até este momento, tampouco todo o conhecimento construído por meio de 
teoria e prática. Na verdade, o intuito é trazer mais elementos para este repertório, novas 
formas de elaborá-lo e considerar a criança de uma forma mais presente, ativa ou forte, 
durante o processo. Esta construção coletiva, com procedimentos e métodos rigorosos e 
suficientemente abertos à exploração, pode se realizar:

Quando o adulto (educador ou não) vibra com a criança e tem real curio-

129 “The importance of strengthening 
children’s opportunities to have their pers-
pectives included with those of adults in ac-
tivities that aim to improve children’s life ex-
periences, as seen with the collective efforts 
to increase their access and opportunities to 
play.”
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sidade acerca do universo infantil, enxerga suas possibilidades em proces-
so. Uma efetiva relação de troca entre crianças e adultos é aquela em que 
as duas partes ensinam e aprendem, não se sobrepondo uma à outra. Há 
interesse mútuo e respeito pelo modo de cada um se expressar. (KLISYS, 
2010, p. 69)

Considerar processos mais abertos, novos métodos e ferramentas, como as propostas ela-
boradas por Brettas (2017), olhar mais cuidadosa e sensivelmente às lacunas e vazios entre 
o profissional e a criança, talvez seja apenas o início de uma trajetória em os dois devam 
conviver mais, estabelecer vínculos, aproximar repertórios e olhares. 

Não se pretende posicionar falsamente as perspectivas das crianças, pri-
vilegiando-as em relação às dos adultos no que se refere à experiência, 
pois se reconhece que as entrevistas realizadas com crianças neste estudo 
são fortemente influenciadas pelos discursos e restrições dos métodos de 
pesquisa e pela desigual relação de poder entre adultos e crianças. O que 
se sugere, no entanto, é que as perspectivas das crianças não devem fal-
tar nas discussões sobre as transformações pelas quais passam a infância 
e seus cenários na América moderna, pois acreditamos que suas opiniões 
oferecerão dados importantes e complementares às questões vislumbra-
das pelos adultos.130(NICHOLSON et al., 2014, p. 138)

É necessário “aprender a aceitar a cultura lúdica [infantil] da atualidade” (KLYSIS, 2010). 
Segundo Pavlikowska-Piechokta (2010, tradução nossa), no que tange ao processo de 
projeto, faz-se primordial manter uma “ abordagem inspiradora e de mente aberta no 
desenvolvimento de propostas em design”131. Alguns estudos evidenciam as distintas vi-
sões e percepções do que é brincar para crianças, adultos e teóricos, e neste sentido 
Pavlikowska-Piechotka (2010) sugere que os adultos responsáveis pelo projeto de espaços 
destinados ao livre brincar reflitam sobre sua infância, sobre a forma como eles gostavam 
de brincar quando eram pequenos e o que os interessava.

130 “We do not intend to falsely position 
the chidren’s perspectives as privileged over 
those of adults in representing their experien-
ces as we recognize that the children’s  in-
terviews collected in this study are strongly 
influenced by the discourse and constraints 
of our research methodology and the ine-
quities of power reflected in our adult-child 
relationships. What we do suggest, however, 
is that children’s perspectives should not be 
missing from the conversations describing as 
especitiously changing landscape of chil-
dhood play in modern America as we belie-
ve that their opinions will offer important and 
complementary data to the texts currently 
framed through adults’ eyes.”

131 “Open-minded and inspiring approa-
ch in their design.”
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Considerar acolher as mudanças que as crianças realizam é um aprendi-
zado para nós adultos, um voltar a lembrar como fazíamos isso com tanta 
propriedade. Nesse sentido, móveis versáteis que possam ser arrastados e 
materiais não estruturados que possam se prestar a muitos propósitos são 
ótimas soluções. Seria muito bom que os ambientes para se viver a infância 
pudessem contemplar a necessidade de transformação constante. (KLISYS, 
2010, p.57)

Possivelmente, ainda que sejam chamadas a participar mais ativamente no processo, no 
que concerne ao repertório das crianças, Mayumi (1989) destaca uma barreira a ser trans-
posta: as crianças internalizam conceitos dos adultos com quem convivem e, portanto, 
têm seu olhar transformado, contaminado. Reconhecido este aspecto, deve-se levar em 
consideração, conforme ela aponta, possibilidades de despertar nas crianças questões 
internas e genuínas que lhes são caras – suas buscas e percepções – e, fundamentalmen-
te, estimular sua capacidade de leitura dos espaços e representações, bem como instru-
mentalizá-las para analisar criticamente o que lhes é oferecido. Somente transpostos estes 
desafios as crianças verdadeiramente terão suas vozes e corações incorporados nesta 
complexa estrutura que é o desenvolvimento de projeto em design.

[...]as crianças consumiam, com rapidez e facilidade, os mesmos conceitos 
e preconceitos dos adultos, introduzindo como necessidades suas, valores 
e necessidades dos adultos. (LIMA, 1979, p. 77)

É necessário desconsiderar que exista uma criança universal, conforme os pressupostos do 
início do século XX, em que foram “construídos playgrounds projetados e equipados  se-
gundo um estilo estereotipado internacionalmente” (PAVLIKOWSKA-PIECHOTKA, 2010, tra-
dução nossa), que todas apresentam as mesmas buscas, os mesmos interesses, os mesmos 
repertórios e percepções. Brincar também é uma construção cultural, é uma linguagem, 
e mais, é uma linguagem genuína, construída de dentro para fora, que faz transparecer 
quem é e o que busca aquela criança. Como tal, precisa ser compreendida a fundo, com 
respeito, cuidado e responsabilidade. 234



E, conforme Adriana Klisys (2010) “é preciso considerar a natureza criativa da criança e 
seu modo de encarar a vida, com toda a seriedade que a brincadeira exige”, sem su-
bestimar sua capacidade e sensibilidade de responder aos estímulos que o mundo lhe 
oferece, segundo Benjamin: 

Elas se sentem atraídas irresistivelmente pelos detritos, onde quer que eles 
surjam – na construção de casas, na jardinagem, na carpintaria, na con-
fecção de roupas. Nesses detritos, elas reconhecem o rosto que o mundo 
das coisas assume para elas, e só para elas. (BENJAMIN, 1924, p. 237)

4. 1 O QUE BUSCAM AS CRIANÇAS, AFINAL?

Trata-se do preconceito segundo o qual as crianças são seres tão diferentes 
de nós, com uma existência tão incomensurável à nossa, que precisamos 
ser particularmente inventivos se quisermos distraí-las. No entanto, nada é 
mais ocioso que a tentativa febril de produzir objetos – material ilustrativo, 
brinquedos ou livros – supostamente apropriados às crianças. (BENJAMIN, 
1994, p. 237)

Do these playgrounds meet their users’expectations today? Can children now develop their 
physical and mental skills while playing in urban playgrounds?” (PAVLIKOWSKA-PIECHOTKA, 
2010, p. 376). Segundo a autora, é necessário investigar e pensar em novas formas de se 
conceber projetos designados ao livre brincar infantil: “projetos de espaços e instalações 
destinadas ao brincar mudam com o tempo (recentemente muito rapidamente) e variar 
de acordo com o local (podem ser diferentes m cada área da cidade)132  (PAVLIKOWSKA-
-PIECHOTKA, 2010, p. 382, tradução nossa). 

É importante reconhecer que é provável que as necessidades das crian-
ças mudem com o tempo e que propostas para o brincar ao ar livre exige 
conhecimento do perfil real dos usuários que frequentam os parques infan-
tis.133  (PAVLIKOWSKA-PIECHOKTA, 2010, p. 376, tradução nossa)

FIGURAS 210 e 211 -  Fotos de crianças india-
nas da organização não governamental  Hu-
mara Bachpan Trust (HBT) discutindo o bair-
ro onde residem para apontar problemas e 
indicar soluções possíveis a partir de seu re-
pertório, suas vivências e seu olhar e permitir 
que elas próprias “identify the issues, prioritize 
them and propose solutions to address tho-
se issues before the appropriate authorities” 
(Disponível em: <http://humarabachpan.
org/>. Acesso em: 21 dez. 2017).  Disponível 
em: <http://institutotear.org.br/wp-content/
uploads/2015/12/611e46103.jpg>. Acesso em: 
21 dez. 2017.

132 “Playground designs change in time 
(recently – very quickly) and vary in space 
(there may be many different design within a 
single urban administrative area).”

133 “It is important to recognize that chil-
dren’s needs are likely to change over time, 
and that the development of outdoor recrea-
tion necessitates the knowledge of the actual 
profile of playground users.”
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4. 1. 1 DESENVOLVER-SE 

Atender às crianças, num dado projeto, não significa reduzir as dimensões dos equipa-
mentos, tampouco seguir à risca um manual em que estejam elencadas todas as habili-
dades esperadas para cada uma das fases de desenvolvimento físico, motor e cognitivo 
infantil. As crianças devem ser analisadas em profundidade, além de seus aspectos físicos 
e fisiológicos, como sujeitos, sem abafar “o seu ser, a sua alma, tirando-lhes a oportunida-
de de serem elas mesmas” (FRIEDMANN, 2014).

É necessário pensar em um espaço “almado” (com alma), essencial, sig-
nificativo, um espaço feito por e para a criança: [...] pensar em tornar o 
espaço cálido, aconchegante, familiar; poderia preocupar- se com a am-
bientação, as cores, as plantas, um mobiliário flexível e sua distribuição 
adequada a cada proposta, assim como com a diversidade dos materiais 
oferecidos. Já a criança dará sua cor e imprimirá sua personalidade com 
suas produções, seus cuidados, sua cocriação o e o respeito às regras: im-
pregnará o espaço com seu SER. (FRIEDMANN, 2014, p. 17)

Ainda segundo Pavlikowska-Piechotka, houve inúmeras respostas relativas ao brincar com 
coisas reais, como um carro antigo abandonado, que tornam o espaço mais interessante, 
com características únicas e que permitem “escalar, rastejar, escorregar, esconder e brin-
car” (PAVLIKOWSKA-PIECHOTKA, 2010, tradução nossa). Ela ainda traz inúmeros questiona-
mentos sobre o que as crianças querem e do realmente precisam: 

Se crianças precisam de um espaço para brincar sofisticado, saudável, 
com abundância áreas verdes e liberdade para brincar espontaneamen-
te? Não seria uma melhor solução um playground mal equipado mas com 
árvores e plantas, entretanto localizado nas proximidades da casa das 
crianças?134 (PAVLIKOWSKA-PIECHOTKA, 2010, p. 381, tradução nossa).

Ela prossegue e critica, assim como fez Jane Jacobs na década de 1950, os parques equi-
pados: 

134 “Whether children do need sophisti-
cated playing space, healthy environment, 
abundance of greens and freedom to play 
spontaneously? May be a poorly equipped 
playground, but located in the close vicini-
ty of children’s home, with many trees and 
bushes, is a better solution?”
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[...] oferecer um espaço que estimule a imaginação das crianças também 
aumenta sua diversão. Um parque públicourbano oferece instalações so-
fisticadas, amplidão espacial e playgrounds ordenado, mas - por razões de 
segurança - restringem a liberdade das crianças.135 (PAVLIKOWSKA-PIECHO-
TKA, 2010, p. 381, tradução nossa)

E sugere que:  

A melhor solução é oferecer oportunidades amplas, pois as ações das 
crianças nunca mudam: pular, escorregar, jogar bola, balançar. O que 
as crianças precisam é a oportunidade de um brincar seguro, individual 
ou coletivo, se possível explorar materiais que elas adoram como areia ou 
água. Crianças  precisam de um espaço seguro, com áreas verdes incluin-
do espaços considerados “selvagens”. É essencial que elas tenham chan-
ce de interagir com o ambiente “real”, por exemplo, escalando árvores ou 
represando córregos. Deve-se permitir que brinquem usando sua imagina-
ção. Equipamentos de playground muito sofisticados ou muito pobres não 
são solução. A supervisão muito restritiva ou a falta dela pode aniquilar a 
alegria do brincar. matar a alegria do jogo. Além disso, algumas instala-
ções devem ser utilizadas pelos pais e cuidadores juntamente com seus 
filhos136 (PAVLIKOWSKA-PIECHOTKA, 2010, p. 382, tradução nossa).

 

4. 1. 2 APROPRIAR-SE 

Não é necessário utilizar as cores primárias ou uma cartela apoiada essencialmente nesta 
tríade, ainda que sejam as mais facilmente percebidas pelo olho humano137: nuances são 
bem-vindas, podem ser descobertas num segundo momento. Não há a necessidade de 
que tudo seja intenso, forte e demasiado vibrante. Pode-se permitir que novos estímulos, 
ainda que mais suaves e sutis, sejam percebidos com o passar do tempo no espaço, à me-
dida que a criança o experiencie. É possível considerar também que a cor, comumente 
subjugada às paredes ou objetos, pode se espalhar e derramar pelos pisos, paredes, es-
truturas e tetos, não só para articular equipamentos no espaço, mas para construí-lo efeti-
vamente, para tornar-se mais uma camada deste lugar destinado ao brincar e à fruição.

135 “[...] providing an environment which 
stimulates children’s imagination also enhan-
ces their enjoyment. A public city park offers 
sophisticated facilities, vast spaces and tidy 
playgrounds, but – due to safety reasons – 
fairly limited freedom.”

136 “The best solution is to offer wide 
opportunities as some children’s activities 
never change: jumping, sliding, playing ball, 
swinging. What children need is the opportu-
nity of safe, individual or team play, someti-
mes with the use of highly appreciated ma-
terials like sand or water, they need a safe, 
green and wholesome space, even including 
some ‘wilderness’ areas. What is essential is 
that children should be given a chance to In-
teract with the ‘real’ environment, for exam-
ple, by climbing trees or damming streams. 
They should allowed to play using their imagi-
nation. Too sophisticated and too poor play-
ground equipment is not a good solution ei-
ther. Also too restrictive supervision or the lack 
thereof might kill the joy of play. Furthermore, 
some facilities should be considered to be 
used by caregivers so as to encourage them 
to accompany their children.”

137 As estruturas (cones) existentes no 
fundo do olho responsáveis pela transforma-
ção das ondas eletromagnéticas em estímu-
los a serem processados pelo cérebro são 
mais sensíveis, via de regra, às ondas de fre-
quências relativas às cores primárias.
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Em relação à linguagem, explorar o não figurativo e acrescer às formas geométricas abs-
tratas – encontradas na natureza de tantas e tão distintas utilizações – manchas disformes, 
assimétricas e ilógicas traz surpresa, falta de controle ao ler o espaço, linhas que se des-
prendem de qualquer raciocínio lógico e estimulam a fruição, a busca pela experimen-
tação por parte da criança. Estabelecer propostas que se oponham à figuratização ex-
trema permite às crianças que desenvolvam suas próprias apropriações por meio de suas 
vivências, convidando-as a inventar suas próprias regras e narrativas. Transfere-se, ainda 
que parcialmente, a autoria de um mundo própria a cada criança que o experimentar.

Um estudo realizado no Canadá, cujo objetivo foi elencar algumas premissas relativas às 
condições físicas do projeto de espaços destinados ao brincar no país138, discute, entre 
inúmeros aspectos, a linguagem figurativa e a tematização dos espaços de brincar, afir-
mando categoricamente que “não encontraram relação entre os temas criados pelos 
fabricantes ou designers e a brincadeira de faz-de-conta das crianças”139  (HERRINGTON 
et al., 2007, p.10, tradução nossa). 

Ao oferecer elementos e linguagens não tradicionais, as crianças buscam uma forma de 
interagir, pois novos equipamentos pressupõem novos usos e, portanto, estimulam-nas a 
criar algum tipo de interação (ALMEIDA, 1997), de uso e da forma como se relacionarão 
com ele – brincadeiras não estruturadas e sem regras pré-estabelecidas. 

4. 1. 3 RECOLHER-SE, ISOLAR-SE OU SIMPLESMENTE OBSERVAR 

É necessário tempo para que as crianças desenvolvam o que vem de dentro. Tempo esti-
pulado e minutos contados não oferecem condições para aflorar o que elas buscam ver-
dadeiramente. O mergulho no brincar ou no faz de conta, ou talvez a invenção de uma 
nova forma de fazê-lo, leva tempo, são necessárias condições ideais para tal, as crianças 
precisam se sentir seguras, acolhidas, inspiradas e estimuladas. Mas, diferentemente do 
que é comumente proposto neste sentido, as crianças não precisam de tudo ao mesmo 

138 O estudo sugere que os projetos se-
jam desenvolvidos por uma equipe multidis-
ciplinar que envolva pais, educadores e as 
crianças no processo de criação. 

139 “There was no discernible relationship 
between themes created by the manufactu-
rers or designers and children’s imaginative 
play.”
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tempo, com sons vibrantes e saturadas, superfícies e texturas artificiais e luzes incessantes. 
O silêncio, o canto parado, um local onde possam estabelecer parâmetros próprios são 
fundamentais.

Essa afirmação não apenas valida a ideia de crianças necessitam ter con-
trole sobre os ‘lugares secretos’ construídos por elas próprias e que os adul-
tos não conhecem, mas também reforça a noção de que elas precisam 
se conectar com ‘seus lugares e consigo mesmas’ ao mesmo tempo em 
que se desligam das ‘regras e rotinas diárias impostas pelos adultos’. Os 
resultados encontrados neste estudo ilustram o claro desencontro entre os 
espaços de brincar designados pelos adultos e os espaços usados pelas 
crianças e que o abismo existente entre ambos pode, perigosamente, se 
ampliar.140 (MOORE, 2015, p. 28, tradução nossa)

O mesmo ocorre após momentos de grande euforia ou medo: é comum as crianças bus-
carem cantos ou brechas nos espaços para que possam assimilar o que lhes aconteceu. 
Frequentemente, e isto foi observado inúmeras vezes durante as interações com as crian-
ças, elas afastam-se do grupo e buscam uma posição de onde possam observar os de-
mais e ter uns momentos de reflexão e recolhimento.

Este é um aspecto particularmente importante a ser considerado em rela-
ção à primeira infância, período durante o qual, por muito tempo, as crian-
ças foram expostas ao convívio com uma multidão de adultos e outras 
crianças, geralmente com tempo e lugar regulados pelos adultos, sem um 
olhar atento às suas preferências, vontades e intenões de uso do espaço. 
Ficar sozinha num lugar tranquilo, observando sem ser observada, pode 
efetivamente prejudicar seu bem-estar emocional, conforme comprovam 
alguns estudos. Estes espaços construídos pelas próprias crianças, se elas o 
quiserem e quando o desejarem, oferecem-lhes algo que nenhum espaço 
produzido por adultos seria capaz de reproduzir. 141 (MOORE, 2015, p. 28, 
tradução nossa)

140 “This statement not only validates the 
idea of children needing to fein control of 
their own constructions of ‘secret places’ that 
adults do not know about but also the notion 
of children being connected to ‘place and 
self’ while simultaneously being disconnec-
ted from ‘rules, adults and daily routines’. The 
findings from this study illustrate that the clear 
mismatch between the adult construct of 
playgrounds and the children’s use of place 
is in danger of becoming an even widening 
divide.”

141 “This is a particularly important as-
pect to consider for children in early chil-
dhood settings, where for long expenses of 
time they are frequently confronted by a 
crowd of other children and adults, usually 
being controlled and regulated by adult 
constructions of time and space, with very litt-
le regard given to children’s own preferences, 
plans or agendas on their use of space. Time 
alone, a place for quiet reverie and be able 
to silently observe without being seen is well 
documented as critical of children’s emotio-
nal well-being. These places constructed by 
the children themselves if and when the need 
arises provide something no adult construc-
tion could hope to emulate.”

239



4. 1. 4 EXPLORAR 

Recomenda-se diminuir ao mínimo possível a especificação de elementos cujos usos se-
jam predeterminados e únicos, intentando explorar artefatos (oferecendo menos brinque-
dos) que permitam inúmeras utilizações distintas e versáteis para variadas faixas etárias ou 
habilidades motoras, assim como dar preferência a soluções que permitam apropriações 
e explorações, exijam associações e postura criativa, com desafios crescentes e riscos fa-
cilmente percebidas pelas crianças. Defende-se que as crianças não precisam de lugares 
muito planejados, para que se deixem brechas para que elas os explorem e os transfor-
mem à sua maneira, contrariando a ideia de que elas precisam de brinquedos prontos.

Outra forma de contribuir para que o jogo ocorra da maneira mais rica 
possível é disponibilizar materiais versáteis. Materiais que possam se trans-
formar em outras coisas, como panos, tocos de madeira e sucata.  (KLISYS, 
2010, p. 71)

Para que usem a imaginação, o uso de “materiais lúdicos versáteis” colabora para que as 
crianças criem suas próprias brincadeiras (Ibid.). Devem ser considerados itens que pos-
sam ser montados, facilmente manipulados por elas para que suas situações lúdicas pos-
sam ser construídas e preparadas por elas próprias a fim de “prestar a muitos propósitos” 
(Ibid.) e “contemplar a necessidade de transformação constante” (Ibid.) que a infância 
exige. Tal etapa deve ser compreendida no processo projetual. 

[sobre construir cabanas para brincar] Não me lembro tanto dos enredos 
criados, e sim de nossas mirabolâncias arquitetônicas para ter um teto que 
não desabasse sobre nossas cabeças, ou ainda para construir passagens 
secretas que unissem uma cabana a outra. Creio que por si só a montagem 
já era parte significativa da brincadeira. (Ibid., p. 75)

Um exemplo importante e muito bem descrito pela autora é a amarelinha desenhada 
pelas crianças na rua, na calçada, na escola. Segundo ela, o ato de desenhá-la é tão 
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importante quanto brincar, apresentando o aspecto transitório de algo que a criança 
constrói e que, a cada dia, pode ser desenhado de uma forma diferente, por erro, por 
inabilidade ou por opção. Nestas variações, em que podem ser construídas casas muito 
pequenas ou disformes, dificuldades podem surgir ou serem amenizadas. Klisys (2010) não 
se opõe aos tapetes e amarelinhas pintadas no piso, mas considera que as crianças per-
dem a oportunidade da criação da brincadeira, da possibilidade de invenção de novos 
desenhos, novas regras, novas formas de se brincar.

Criar o espaço para fluir o brincar é como preparar o corpo para a alma 
brincante. O desenho, ritual da amarelinha, prepara o terreno para o con-
tentamento dos saltos alternados, interagindo com a delimitação do espa-
ço riscado no chão. [...] Inventar novos jeitos de desenhar amplia o desafio. 
(Ibid., p. 104) 

A utilização de materiais menos processados, menos industrializados, sem acabamentos 
plastificados e a diversificação das superfícies e texturas naturais podem figurar como 
elementos importantes na construção do repertório das crianças. Assim, pode-se explorar 
revestimentos e superfícies que permitam a manipulação por parte das crianças, espaços 
onde elas busquem correr, brincar de bola, desenhar no piso, aumentar seu repertório 
visual e formal, como estímulos adicionais para a invenção de situações lúdicas. 

Em seus preconceitos, eles [Iluministas] não veem que a terra está 
cheia de substâncias puras e infalsificáveis, capazes de despertar a 
atenção infantil. (BENJAMIN, 1994, p. 237) 

É necessário ter em mente que “materiais culturalmente estabelecidos” (WILLET, 2015, tra-
dução nossa) e pressupõem usos ou destinos, que podem vir a conformar comportamen-
tos e apropriações.
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4. 1. 5 MANIPULAR 

As crianças interagem com os espaços e seus elementos, por mais austeros que aparen-
tem ser. Com espécies animais e vegetais, elas têm uma relação ainda mais forte, curiosa, 
investigativa e quase científica, que busca compreender a fundo movimentos, formatos, 
cores, texturas, agrupamentos, dinâmicas. Durante toda a etapa relativa à coleta de da-
dos, observou-se que as crianças sentem-se impelidas a procurar entes vivos nos ambien-
tes que frequentam e que sua curiosidade não se finda quando encontram determinado 
inseto: elas o procuram ainda mais, num exercício de repetição e investigação que se 
aprofunda e sofistica a cada nova incursão. Outros elementos, não vivos, também são 
essenciais às crianças, tais como areia, água, terra e pedras. 

4. 1. 6. CONSTRUIR SUAS PRÓPRIAS ESPACIALIDADES E SITUAÇÕES LÚDICAS

É importante ajudar as crianças a perceber o espaço de forma mais abrangente e em 
suas ínfimas dimensões. Para os profissionais, é essencial despir-se ocasionalmente de seus 
manuais de ergonomia e antropometria, e observá-las mais atentamente a fim de com-
preender as formas como elas se relacionam com os espaços, como seus corpos se arti-
culam entre si, como suas posturas são distintas das posições adultas. 

As cabanas acolhiam nossos sonhos e brincadeiras, com aconchego e 
largueza, mesmo que ocupassem ínfimos centímetros quadrados. De fato, 
a metragem da imaginação é infinita, repleta de sutilezas. Esses espaços 
protegidos para o exercício da autoria infantil são mais do que necessá-
rios, por isso continuo a revivê-los indiretamente na vida adulta, criando 
oportunidades para que as crianças continuem explorando esses espaços 
acolhedores, únicos e universais. (KLISYS, 2010, p. 73)

Outra estratégia recomendável seria permitir às crianças que delimitem e mudem a con-
figuração dos espaços e aprender com elas sobre construções que elas próprias reali-
zem, ainda que sob a forma de montagens temporárias ou efêmeras, desconsiderando 242



questões relativas à precariedade. Para tal incursão, os olhares adultos deveriam buscar 
compreender subjetivamente, despindo-se de uma inspeção racionalizada, as diferenças 
entre “places for children” e “children’s places”. Isso talvez se torne possível ao permitir que 
“crianças construindo e reivindicando seus próprios lugares, [...] supõe que os espaços 
tornem-se lugares quando imbuídos de significado por meio das experiências vividas.”142  
(MOORE, 2015, p. 22, tradução nossa). 

O importante nisso tudo é preservar a construção das crianças. Às vezes, 
o adulto se antecipa montando cabanas pelas crianças, sobrepondo seu 
desejo ao delas, e se esquece da importância de elas fazerem isso por con-
ta própria. O improviso e, muitas vezes, a precariedade que acompanham 
essas criações precisam ser considerados [...]” (KLISYS, 2010, p. 76)

A necessidade que leva as crianças a construir seus próprios espaços, dentro daqueles 
que os adultos lhes propõem, “um mundo à parte demonstra a capacidade inventiva das 
crianças de controlar suas próprias vidas, em detrimento da ‘supervisão inspirada’ e os 
cenários construídos pelos adultos” (MOORE, 2015, p. 27, tradução nossa). Talvez seja esta 
mais uma razão para as respostas de crianças a elementos desenhados com usos prede-
terminados, tão diversas daquelas ideias que as originaram, visto que os infantes criam 
novas e inusitadas formas de explorá-los demonstrando frequentemente que ainda há 
muito a se aprender neste campo.

Lembro a primeira vez que ofereci material para que um grupo de crian-
ças montasse cabanas. Com muitos panos e tules, barbantes, celofanes e 
durex, elas transformaram completamente o espaço da sala. Arrastaram 
mesas e viraram-nas ao contrário para fazer tetos coloridos de celofane 
emendados uns nos outros, prendendo-os aos pés das mesas; amarram pa-
nos e tules em todos os vitrôs e ganchos que encontraram pela frente. Até 
mesmo a maçaneta da porta serviu de apoio para as amarrações. Muitas 
interconexões entre uma cabana e outra foram formadas numa composi-
ção maravilhosa. Fiquei completamente surpresa com a bagunça organi-
zada das crianças. Meu espanto maior como professora daquele grupo foi 
perceber o quanto eu havia me esquecido de montar cabanas semelhan-
tes às da minha infância. Aquelas, provavelmente, caóticas ao olhar de 
um adulto, surpreendido com todas as almofadas espalhadas, saindo de 

142 “Children in constructing and clai-
ming their own place, [...] surmises the spaces 
become places when they become imbued 
with meaning through lived experience.”
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baixo da mesa, eram completamente organizadas dentro do contexto da 
brincadeira e do ponto de vista infantil. (KLISYS, 2010, p. 76)

FIGURA 212 - Imagem gerada por uma das 
crianças do Glicério durante o quinto expe-
rimento (E). Fonte: elaborado pela autora 
(2017)com base na pesquisa.  
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5 UM MANIFESTO CONTRA AS GUIDELINES

Ao concluir esta dissertação, abrindo-a imensamente a inúmeros e necessários estudos fu-
turos, compreende-se a razão pela qual não se estabeleceram critérios ou premissas pro-
jetuais, ou checklists e guidelines, conforme Sven de Visscher (2016). Ele defende a subjeti-
vização do projeto, buscando qualidade no processo pelo qual a cidade ou o espaço é 
remodelado visando às crianças e argumenta que se tratam de propósitos (ambitions143). 
O autor, professor do Team Urban Education for the Social Work Department, na Univer-
sity College Ghent, critica a objetivização, generalidade e impessoalidade (JACQUES, 
2003) do desenvolvimento de intervenções urbanas desenvolvidas por profissionais visan-
do atender aos interesses das crianças – recorrentes, mas não exclusivas ao movimento 
moderno, ao qual se opunham os situacionistas144. Ele aponta que se deve, ao invés de 
procurar por resultados adequados ou eficientes (outcomes), buscar melhorar o processo 
de concepção (process). Afinal, “quais sãos os interesses genuínos das crianças e como 
deveria ser a cidade ideal para elas? E mais importante, quem tem o poder de definir es-
tas questões e em nome de que criança?”145 (DE VISSCHER, 2016, tradução nossa).

Neste texto, apresentado na oitava edição da Child in the City Conference realizada em 
novembro de 2016 na Bélgica, De Visscher afirma que não se trata apenas de trazer o 
ponto de vista das crianças ou atender às suas necessidades, protegendo-as, instalando 
playgrounds bem estruturados e cercados e diminuindo a altura de placas. Não são estas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

143 Tradução sugerida pelo autor a par-
tir do termo em inglês “ambitions”.

144 Segundo Paola Berenstein Jacques, 
este movimento buscava identidade, individ-
ualidade e a diversidade.

145 “What is the best interest of the child 
and what should an ideal city look like? And 
more importantly, who has the power to de-
fine these norms and in the name of which 
child.” 247



as modificações que transformarão uma cidade convertendo-a em uma Child Friendly 
City. Segundo o autor, isso seria apenas a tentativa de criar uma cidade paralela dentro 
da cidade onde crianças possam crescer e se desenvolver com segurança para se torna-
rem adultos competentes. Afirma que se trata de um processo a ser elaborado e apoiado 
em diversos campos com a construção coletiva de políticas públicas e participação po-
pular com adultos e crianças igualmente representados. 

As crianças não são apenas futuros cidadãos que precisam ser protegidas 
dos perigos da cidade. Elas também são cidadãs aqui e agora pois fa-
zem parte da cidade e são influenciadas pelas mesmas condições e ques-
tões urbanas que os adultos.146 (DE VISSCHER, 2016, p. 5, tradução nossa)

No artigo, são citados cinco propósitos relativos à criação de cidades amigáveis às crian-
ças. É importante destacar que, dentre eles, quatro são relativos ao processo de projeto 
e à forma como os cidadãos – usuários ou interessados, em especial as crianças – devem 
ser envolvidos e colaborar ativa e criticamente na construção e proposição de soluções 
projetuais. O primeiro deles trata de defender a posição da criança como cidadão, em 
condições igualitárias às dos adultos. Outro importante propósito é “envolver as crianças 
como co-pesquisadores da cidade e da vida urbana”147(DE VISSCHER, 2016), garantindo, 
portanto que se realize uma construção coletiva genuína do que se busca, permitindo 
que elas investiguem, elenquem prioridades e construam soluções. O quarto item é um 
pressuposto para que o anterior possa acontecer verdadeiramente, pois busca estabele-
cer critérios e situações favoráveis ao diálogo entre crianças e os stakeholders na cidade, 
buscando reconectá-las ao resto da cidade, mostrando-lhes que são parte do todo, eli-
minando a Big Bad Wolf Syndrome148 em relação ao espaço público, fruto da superprote-
ção construída no século XX, segundo o autor.

Requer um processo de descoberta de novas perspectivas sobre a cidade, 
aprendizados a partir de outros pontos de vista, trocas e análises de di-
ferentes significados e perspectivas, experimentações com possibilidades 
futuras e soluções relativas ao tema e que dialoguem com os futuros cená-

146 “Children are not only future citizens 
that need to be protected from the bad in-
fluences of the city. They are also citizens here 
and now as a result of the very fact that they 
take part of the city and that they are influen-
ced by the same conditions and develop-
ments in the city as adults.”

147 “To involve children as co-resear-
chers of the city and urban life.”

148 Trata-se de uma referência à fábula 
da Chapeuzinho Vermelho em que o Lobo 
Mau é a personificação dos perigos e a per-
sonagem da menina precisa evitá-lo a todo 
o custo. Neste caso, a cidade encorpora os 
medos e receios atribuídos ao logo.
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rios.149 (DE VISSCHER, 2016, tradução nossa)

É evidente, assim como aponta o autor, que mecanismos, métodos e abordagens pre-
cisam ser instaurados para permitir que este processo de colaboração se realize genui-
namente e que suas experiências sejam profícuas e melhorem a vida de todos. Algumas 
destas questões foram enfrentadas na década de 1950 pelos situacionistas e algumas 
divergências emergiram entre Debord e Constant, que se desligou da IS por propor um 
modelo150 que materializaria o pensamento urbano situacionista. Tal tentativa era contra-
ditória ao movimento, porque este tinha como princípio que a cidade ideal seria livre e 
coletivamente construída no dia a dia com as pessoas, por meio de vivências e experiên-
cias. Nenhum arquiteto urbanista ou profissional qualificado para tal poderia projetá-la, 
como defendia Debord, pois o congelaria. Segundo ele, esta cidade existe e está dispo-
nível para ser “construída” pelas pessoas. 

E as crianças, “seres desviantes”, sabem muito bem disso, de forma inata. Vão, com o pas-
sar do tempo, sendo domesticadas, e seu brincar, transformado paulatinamente em lazer 
institucionalizado, regido por adultos. 

É necessário e urgente, dessa forma, que se instaurem novos paradigmas para o ato de 
projetar em design. 

Como último propósito, De Visscher convida a todos, em relação ao que precisa ser feito, 
refletido ou instaurado, que tomem consciência de que se trata de um processo com-
partilhado, aberto e que precisa ser enfrentado, cotidiana e democraticamente, com as 
colaborações de todos os stakeholders, atores e profissionais envolvidos, apoiando-se na 
construção coletiva de aprendizado de Paulo Freire, com a qual encerra seu artigo: “O 
caminho se faz caminhando”. Da mesma forma que apresenta Alves: “Aprender cons-
truindo. Aprender fazendo. Para que as crianças possam brincar. Para que os adultos pos-
sam voltar a ser crianças. E espalhar sonhos, porque jardins, cidades e povos se fazem com 
sonhos” (ALVES, 2004, p. 18).

149 “It requires a process of discovering 
new perspectives on the city, learning to look 
from other angles to the city, exchanging and 
comparing different meanings and perspec-
tives, experimenting with possible futures and 
solutions for selected issues, and getting into 
dialogue about these future scenarios.”

150 Nova Babilônia era uma proposta 
modelo de cidade lúdica, construída coleti-
vamente e de forma experimental, por uma 
sociedade livre, ativa, errante, que recons-
truiria indefinidamente e a seu gosto e inten-
ção, sua nova paisagem artificial, denomina-
da labirinto. Inspirada em povos ciganos, fora 
projetada por Constant para o homo ludens 
de Huizinga. 
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As crianças não serão mais dependentes dos parquinhos sempre iguais, 
horizontais, fechados por grades e cancelas, com seus brinquedos fastidio-
sos, iguais em qualquer parte do mundo. As crianças poderão escolher os 
locais adequados para suas brincadeiras, tendo em vista suas ambições, 
sua faixa etária. Começarão pelas escadas e pátios domésticos, para em 
seguida ocupar as calçadas, as praças e os jardins, os terrenos baldios e as 
margens dos rios. O local de divertimento será a cidade e, sua garantia, a 
própria cidade. (TONUCCI, 2017, prefácio do livro Cidade que brinca, p. 17)

5. 1 POR UM ROMPIMENTO DE PARADIGMAS

Segundo Bonsiepe (2012), design é sempre uma ação política, e resignar-se não é uma 
atitude possível: “Se nos resignamos, deixamos o design de lado” (Ibid., p. 120). Cada de-
liberação projetual pressupõe escolhas, define mercados e comportamentos, estabelece 
restrições ou padrões, apresenta soluções e cria necessidades. Buscar formas de tornar o 
processo mais democrático é pelo que clamam os críticos e referências mundiais Victor 
Margolin e Ezio Manzini em sua carta aberta à comunidade. 

Neste sentido, de busca de alargamento das fronteiras e dos processos do campo do 
design, tais questionamentos reverberam direta e profundamente na prática profissional, 
em suas raízes e heranças, no mercado e nas possibilidades de atuação, nas relações 
com os clientes, no ensino de Arquitetura e Design, na forma como se constrói a noção 
do ato projetual e na expansão deste gesto com processos participativos e colaborativos 
objetivando o bem coletivo: “A participação é apenas possível em uma sociedade de-
mocrática, na qual as pessoas estão preocupadas com os valores e interesses comuns.”151 
(HOLME; MASSIE, 1970, p. 79, tradução nossa).

Isso sugere que o processo de projeto precisa ser repensado, especialmente no que se 
refere às crianças. Muito tem escapado aos olhos de quem propõe espaços e equipa-
mentos relativos ao brincar. A riqueza e a importância do brincar como linguagem e in-
teração, aliadas à falta de informação e de novos processos que tragam dados sobre o 
que buscam as crianças e o que as move genuinamente, não estão sendo considerados 

151 “Participation is just feasible in an 
associational society – where the groups are 
centred on common interests and activities.”
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durante o processo de criação de arquitetos e designers. Estratégias de escuta, dinâmicas 
lúdico-criativas e métodos distintos de abordagem amparada pela hermenêutica podem 
auxiliar nesse sentido.

Deve-se pensar em espaços que não estejam finalizados, prontos, mas abertos à interação 
efetiva das crianças (LIMA, 1989), à sua capacidade criativa, à sua vontade de manipular, 
transformar e experimentar, em processos emancipatórios (BONSIEPE, 2011), portanto. Tal 
feito somente será possível com a implementação de novas formas de projetar, quando o 
processo de projeto se desenvolver com ou a partir de seus usuários, quando as crianças 
deixarem de ser tratadas como “meros consumidores num processo crescente de coisifi-
cação” (BONSIEPE, 2011) e se reduzir a heteronomia que solidifica e preserva as estruturas 
atuais (Ibid.). “Em razão de tudo isso, é urgente a necessidade de políticas públicas relati-
vas ao brincar.”152 (HOLME; MASSIE, 1970, p. 67, tradução nossa).

Sugere-se, assim, que se torna essencial incorporar, além de novos métodos projetuais, 
novas formas de interação com os entes envolvidos, proporcionando tempo e espaço 
para experimentações. Conforme Ferrara (2002), estas podem ser consideradas como 
descobertas de um espaço possível, uma luta de pensamentos alternativos ou mesmo 
uma aventura criativa. E, supostamente, estas estratégicas poderão nos levar a outras for-
mas de conceber espaços para um brincar pleno e a uma possível reinvenção do design, 
segundo Bonsiepe (2012) – e, ainda segundo o autor, para tal, um “elemento utópico” 
(BONSIEPE, 2011) é condição fundamental. 

Encerra-se este estudo apontando a necessidade urgente de se pensar o processo de 
projeto, o papel do arquiteto ou designer, sua responsabilidade socioambiental e econô-
mica, a relação de quem projeta e para quem se projeta, as condições de projeto, ques-
tões relativas a autoria e direito intelectual, abordagem e métodos de coleta de dados, 
entre outros. 

Margolin e Manzini, em sua carta aberta à comunidade do design em março de 2017, cla-
maram por ações e medidas propositivas que fortaleçam a relação entre design e demo-

152 “For all this one may conclude that 
there is an urgent need for a policy for play.”
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cracia. Dela se extraiu o seguinte trecho, em que discorrem sobre a forma de projetar e a 
necessidade de reflexão acerca do tema, assim como de buscar estratégias que apoiem 
a democracia e o bem comum:

De tal modo que, no atual momento, formas “normais” de projetar não são 
mais suficientes. É essencial que a comunidade de design se posicione for-
temente contra o processo em curso de desmonte da democratização e 
que apoie iniciativas que fortaleçam a democracia e o bem-estar comum. 
oportunidades mais profundas e mais ricas de democracia e bem-estar. 
O desenvolvimento de formas e processos democráticos sempre envolveu 
o design, e deve continuar a fazê-lo. Mas hoje, precisamos ir além do que 
projetar da forma convencional.153 (MARGOLIN; MANZINI, 2017, tradução 
nossa)

É preciso repensar a cultura do projeto – da cidade real, material, ao virtual, ao software, 
à comunicação – e como a tecnologia pode auxiliar no processo de tornar o projeto mais 
participativo de inúmeras e distintas formas, tendo em mente que as escolhas realizadas 
segundo uma lógica do design na prancheta não definem como as pessoas perceberam 
e experimentarão o espaço proposto:  “Não há lógica que possa ser imposta à cidade; 
somente as pessoas fazem isso, não os prédios”154 (JACOBS, 1958, p. 160, tradução nossa).

[...] pôr em crise as poucas certezas mal alcançadas permite que se abra 
a mente a mundos e a possibilidades antes inexplorados, convida a rein-
ventar tudo: a ideia que se tem de cidade, a noção que se tem de arte e 
de arquitetura, o lugar que se ocupa neste mundo. Ocorre a libertação de 
convicções postiças e começa-se a recordar que o espaço é uma fantásti-
ca invenção com a qual se pode brincar, como as crianças.  (CARERI, 2013, 
p. 242)

153 “But now “normal” ways of desig-
ning are not enough. At this time it is essen-
tial that the design community takes a strong 
stand against the on-going de-democratisa-
tion process and supports deeper and richer 
opportunities for democracy and well-being. 
The development of democratic forms and 
processes has always involved design, and 
should continue to do so. But we need to do 
more, now, than designing as normal.”

154  “There is no logic that can be supe-
rimposed on the city; people make it, and it 
is to them, not buildings, that we must fit our 
plans.”
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Open Letter to the Design Community: Stand Up For Democracy

The following is an open letter from Prof. Victor Margolin and Prof. Ezio Manzini urging all 
designers to take action and respond to the crisis that democracy is undergoing.

We are in difficult and dangerous times. For many years, we lived in a world that, despite its 
problems, was nevertheless committed to principles of democracy in which human rights, 
fundamental freedoms, and opportunities for personal development, were increasing. To-
day, this picture has changed profoundly. There are attacks on democracy in several cou-
ntries - including those where democracy had seemed to be unshakable.
Faced by these developments, we believe the design community should take a stand, 
speak out, and act: practitioners, researchers, theorists, students, journalists,publishers and 
curators - all who are professionally involved in design-related activities. We do not have 
to share exactly the same idea of what democracy is: to defend it as a core value, it is 
enough to recognize the strong convergence between democracy and design in four 
respects: design of democracy - improving democratic processes and the institutions on 
which democracy is built; design for democracy - enabling more people to participate in 
the democratic process, especially through the use of technology; design in democracy 
- building access, openness and transparency into institutions in ways that assure equality 
and justice;design as democracy - the practise of participatory design so that diverse ac-
tors can shape our present and future worlds in fair and inclusive ways.
But now “normal” ways of designing are not enough. At this time it is essential that the 
design community takes a strong stand against the on-going de-democratisation process 
and supports deeper and richer opportunities for democracy an well being. The develop-
ment of democratic forms and processes has always involved design, and should continue 
to do so. But we need to do more, now, than designing as normal. (MARGOLIN, MANZINI, 
2017.

Disponível em: <www.democracy-design.org/open-letter-stand-up-democracy/>. Acesso em 14 dez. 2017.
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