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PREFACIO A 5.- EDIÇÃO

Entre as obras que tenho dedicacú> à criança - procurando
estudá~la em diversos aspectos da sua biologia e higiene - êste
ensaio situa-se em um lugar feliz. porque constantemente visitado
pela amabilidade pública: edições sucessivas têm sido publicadas
e um extenso trabalho objetivo de disseminação de parques infantis
em pequenas e grandes cidades do Brasil se fêz tomando-o ccmo
ponto de partida.

A primeira edição foi de 191:2. As edições subseqüentes foram
também logo absorvidas por grande número de leitores interessa~

dos e generosos. Agora edita-se com algumas ligeiras modifica
ções, desejando-se que possa continuar a realizar uma função
útil às crianças brasileiras. S do sentimento dessa utilidade social
e humana que retiro a recompensa de haver escrito êste trabalho.
e numa época em que não havia bibliografia nacional sõbre o
assunto, o que lhe deu um caráter até certo ponto de obra pioneira.
nêste setor em que a higiene infantil e a educação fazem fron
teira comum.

DANTE COSTA
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DO PREFACIO .A 3.~ EDIÇÃO (J919)

O aparecimento desta edição dá-me a oportunidade de agra~

decer publicamente as estimuladoras palavras com que ilustres edu
cadores e membros da administração pública receberam êste tra
balho. quando de sua primeira publicação. Não faltaram. àqttela
época. por exemplo. a generosidade do mestre Fernando de Aze~

vedo. nem as palavras de boa acolhida de Nicanor Miranda. Celso
Kelly. ou do saudoso Venâncio Filho. entre outros.

Ao fixar êste agradecimento recordo. com especial agrado. a
fecunda atmosfera de trabalho que ontem. como hoje. caracteriza
o Departamento Nacional da Criança. e que tanto contribuiu para
o prazer de escrever êste pequeno ensaio. O Departamento estava
então interessado em iniciar. por todo O pais. um movimentq de es
timulo à recreação infantil. visando difundir a idéia. maravilhosa
mente certa. de que o brinquedo é uma fõrça de significado in
comum (10 aperfeiçoamento bio--social da criança. Cumpria. po
risso. facilitar a instalação de parques de recreio. fazê-los surgir.
como ilhas de pura alegria. nesta terra extensa e um pouco dolo
rosa onde tantas crianças desconheciam os benefícios da recrea
ção dirigida. Ao lado da obra assistencial e educacional dos Pos
tos de Puericultura. ao lado das indispensávei's medidas de or
dem higiênica. dietética. e mesmo médica que iam sendo tomadas
seria bom criar o lugar da educação dos músculos e da sociabi
lidade. o parque infantil. E assim foi feito . ..

DO PREFACIO .A 1~ EDIÇÃO (J912)

Sendo apenas um modesto servidor da ciência da nutrição. cer
tas questões educacionais que mais me preocupam - como a re-
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creação, por exemplo - representam para mim um dever de tra~

balho. Pena é que tão pouca coisa possa realizar - éste simples'
folheto, com que presto a minha pequena homenagem ao he[Qis~

mo do professor público brasileiro e ao trabalho tenaz, de reforma
e doutrina, das nossos grandes educadores.

DANTE COSTA
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VALOR SOCIAL DA CRIANÇA

A criança passou a ser a preocupação mais viva do nosso
tempo.

Em todo o mundo organizam-se instituições para amparar as
populações infantis, vistas, hoje em dia, como um dos fatõres es
senciais à vida dos povos. Realmente é a criança que conduz o
homem. A vida adulta orienta-se por caminhos que lhe são traça
dos pela criança.

Essa convicção representa uma das conquistas melhores dês
te século, se bem que haja raízes mais recuadas, que remontam aos
fins do século passado, quando os primeiros gestos, ainda ignorantes
da própria fõrça que carregavam consigo, abriam novas luzes que
vinham beneficiar o homem, por beneficiarem a criança.

O problema é vasto e complexo, interessando aos médicos, aos
educadores, aos psicólogos, aos políticos, etc. Em 1865, em Fran
ça, CARON inventava a palavra "puericultura", e via-se quase
impossibilitado de prelecionar na Sorbonne sõbre o assunto, tal o
risco que as suas idéias provocaram... Em 1826, do outro lado
do Reno, FROEBEL inventara, na Alemanha, os "Jardins de rn
fncia", e os vira acusados de prejudiciais ao bom comportamento
moral, verdadeiros ninhos de ateismo... Mas a verdade sempre
encontra o seu justo lugar e o homem se aperfeiçoa servido por ela.
A verdade, que era velha, como tõdas as verdades, pois já PLATÃO
se batia por um tratamento adequado a ser dado às crianças, sem
pre se firmou. ROUSSEAU, outro que a conduziu, viu finalmente
obedecidas as suas palavras: "respeitai a criança, pois a natureza
quer que as criançaçs, antes de serem homens, sejam crianças".
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Era a nova divindade que surgia, e uma divindade responsável, co
mo se iria depois verificar, pela sorte do homem e até pelo destino
das nacionalidades. Adulto que foi criança mal servida em suas
verdadeiras necessidades infantis e criada defeituosamente, sem
obediência aos bons princípios da puericultura, é adulto inferioriza
do, sem maior expressão para a coletividade. Um conjunto de crian
ças assim, ou uma coletividade em que elas predominem, só podem
formar povos e nações inferiores, inexpressivas, fáceis de conquis
tar. O destino dos povos depende do bom tratamento dispensado à
criação dos meninos e. das meninas. e não de pretensos prejuízos
raciais, climáticos. dialéticos ...

,

Assim, defender a infância é uma obrigação da mais alta or
dem e um trabalho a ser executado unitàriamente por instrumentos
adequados aos vários aspectos da realidade infantil. Amparar a
criança significa defender-lhe a saúde. facilitar-lhe o desenvolvi
mento físico. garantir-lhe o progressivo aperfeiçoamento do espí
rito, dar-lhe saúde moral e permanência na alegria abrindo o cami
nho para a sua evolução normal durante tõda a infância e até a ado
lescência. ~ preciso também ir buscá-la à vida ante-natal: a prote
ção à infância começa no ventre materno, primeiro bêrço da crian
ça. Já se verificou que a mortalidade infantil é quatro vêzes me
nor entre as mães que durante a gestação tiveram orientação mé
dica e assistência adequada, do que entre aquelas que chegam ao
parto ignorantes da higiene pré-natal e abandonadas de tõda orien
tação médica.

Trata-se, como se vê, de um problema vasto, que possui se
tores puramente médicos - os mais significativos, pois o dever
inicial é garantir a vida - e outros educacionais, jurídicos, adminis
trativos, politicos estéticos, morais. Faces isoladas dessa queSltão
já vinham sendo atendidas há muito tempo. Na França criou-se,
em 1833, a inspeção médico-escolar obrigatória. e em 1842 inaugu
rou-se no Havre o primeiro dispensário público exclusivamente
destinado a crianças. As questões educacionais do pré-escolar, e as
ligadas à educação física. tiveram na Alemanha os primeiros ba
talhadores desde os meados do século passado. A Suécia, a Bélgica,
a Dinamarca. a Áustria, e outros paises europeus também vinham
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atendendo a diversas eXlgencias ligadas à criança. Em 1902, a
Inglaterra aperfeiçoa os seus métodos de ação, forçada pela guer
ra dos boers; grande parte dos conscritos teve de ser recusada pelo
Exército por incapacidade fisica. E o remédio foi logo aplicado:
amparo à criança, higiene eticolar, etc.

A criação do "Children's Bureau" foi, nos primeiros anos de
mil e novecentos. a manifestação inicial da nova posição mundial
em face do assunto. A defesa da criança ganhava complexidade
dominava-se em extensão e profundidade tõda a sua capital impor
tância e criava-se um aparelho de técnicos com o fim exclusivo de
efetuá-Ia.

Era a infância vista no seu largo aspecto social. E no justo
momento em que isso deveria acont(lCer, quando o homem já ven
cera as limitações da Idade-Média, já alargava o espírito nos am
plos caminhos do humanismo, já lera o francês MONTAIGNE,
o inglês LOCK. o tchéco COMENlUS ~ três amigos da crian
ça. tão amigos que já naquele tempo chamavam a atenção para o
valor da recreação e do brinquedo na vida infantil ~ quando o
homem. por fim, já assistira e já se beneficiara do progresso
científico do século XIX. e julgara atingir a plenitude da sua mis
são sõbre o mundo. Houve a seguir a trágica experiência da guer
ra de 1914-1918. Mas dttpois dela, tendo sido profundaménte fe
rido, o homem sentiu que precisava, mais do que nunca, dedicar·
se em todo o mundo ao amparo da maternidade e da infância. Era
preciso valorizar a espécie humana em sua vida.

Fundam-se, então. as instituições nacionais de amparo à crian
ça. Estados Unidos, Uruguai. Itália, França, Áustria, Brasil. paí
ses do Novo e do Velho Continente. Rejuvenescimento do mundo.
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RECREAÇÃO

No quadro geral da defesa da criança ocupa a recreação lu
gar exponencial. ~ uma arma contra atitudes anti-sociais e fõrça
capaz de impedir prejuízos de ordem espiritual e física lesivos à
boa evolução do ser infantil.

A própria disposição natural da criança para o brinquedo
mostra que êle vem de encontro às suas mais instintivas necessi
dades. A criança deseja brincar. Sõzinha ou em grupo, as ativida
des de recreação representam para ela uma fonte inegualável de se
dução. Cumpre-nos facilitar a recreação, fiscalizá-Ia sem desmentir a
vontade infantil, torná-Ia adequada a cada fase da criança, menos
impondo que obedecendo às suas naturais inclinações.

No brinquedo, como nas demais atividades, a criança deve ser
dona de si mesma. E o papel da mãe, da professora, da guardiã, é

papel de vigilância, de adequação, de obediência, facilitando o brin
quedo, e enriquecendo-o muitas vêzes com a sua colaboração (can
to, música, dramatização de historietas, etc.).

~ preciso reconhecer que a recreação é uma tendência instin
tiva na criança e das mais ricas em conseqüência. "O instinto de
brincar é uma das grandes fõrças da natureza, levando a infância
ao desenvolvimento físico, ao crescimento mental, à adaptação sa
ciaI" ('). Realmente, a recreação é caminho que conduz a criança a
melhor integração no meio social, aperfeiçoando-lhe os poderes do
espírito e a vitalidade física.

(1) AIDA DE ACOSTA BRECKINRIDGE _ The Child', Righl lo
PIBY _ Monlly Buli. 01 lhe NewBrk Depl. 01 HeB/lh. NewBrk. 1929.
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FLOEBEL, criando os "Jardins de Infância", foi dos primEi
ros a fixar o justo valor da recreação, dando-lhe como objetivo
"proporcionar à criança ocupação de acõrdo com a sua própria na
tureza, fortalecendo-lhe o corpo, exercitando-lhe os sentidos, es
timulando-lhe o espirito que começa a despertar, fazendo com que
conheça a natureza e o próximo".

A recreação é, sem dúvida, das mais úteis utiliza,ões da
liberdade.

VANTAGENS DA RECREAÇAO

É brincando que a criança desenvolve as Suas qualidades de
observação, o espírito de iniciativa, a coragem, a capac:dade cria
dora, a sociabilidade, a disciplina, a gentileza, enriquecendo-se de
valores morais e intelectuais na aparente fugacidade das suas ho
ras de recreação. Ao mesmo tempo o recreio é salutar ao corpo:
os músculos adextram-se, o organismo todo se beneficia das expo
sições ao ar livre, da riqueza motora de alguns jogos, dos movi
mentos a que se submete. E adquire, nos parques de recreio di
rigidos, hábitos de higiene, aprende o valor do asseio, cuida das
mãos, da roupa. Aprende a ganhar e aprende a perder - ma's
difícil ainda. E até poderá obter pequenas noções de arte, no rít
mo das canções feitas em conjunto, no desenho e na ornamenta
ção dos canteiros de jardinagem, e não só de arte: de leitura e de
ciência.

Tais benefícios justificam as palavras de CLAPARllDE:
"nada mais sério que uma criança brincando".

CRESCIMENTO E RECREAÇAO

As atividades de recreação, por isso que intimamente liga
das à vida infantil, estão na dependência da idade e do sexo.

Ser exatamente mutável, a criança reage diferentemente em
face do brinquedo em vários tempos do crescimento, e um sexo
ou outro marcam também suas preferências. É muito difícil uma
classificação exata dessas variações da recreação, em função da
idade. A vida infantil presta-se muito pouco à organização de
esquemas rigorosos.
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Por outro lado o crescimento físico também não se faz em
ritmo progressivo. Ora a criança apresenta fases de estica, ora de
engorda, às vêzes as suas pernas compridas impressionam pela
desproporção, outras vêzes é O corpo que se arredonda, e ao passo
que tudo isso acontece o espírito se aperfeiçoa e as tendências
individuais se diferenciam.

De início, a criança é um ser de predominância sensorial; de
pois. de predominância motora. A criança de poucos meses brinca
Com uma bola leve que lhe dão. Aos 3 ou 4 anos brincará com uma
bola que há de pedir ou escolher. Mais tarde essa bola será jo
gada em associação, por um grupo de que a criança já faz parte. g
a progressiva marcha do autismo para a associação.

O espírito, com o passar dos anos, também se integra, mais
e mais. na vida que o rodeia. De início possui uma posição neutra.
depois é ativo. A criança, que aceitava sem perguntar, aos 5
anos pergunta para saber. Mais tarde, para aceitar ou recusar.
TYLER exemplifica bem esta última fase: "A criança do jar
dim de in~ância pe,rgunta: "que é isto?"; a de idade escolar per
gunta: "para que é isto?". (2)

g fácil de compreender. portanto. a variedade dos brinquedos
e jogos pelos quais a criança se interessará até a adolescência.
Corpo e espírito se modificam progressivamente. A criança que
pesava aos 3 anos 14 quilos, aos 6 pesa 20, e aos H, mais ou
menos 38 a 41 quilos, pêso médio dos escolares brasileiros dessa
idade, masculinos ou femininos. (')

Por outro lado, a evolução física e a espiritual não se proces
sam em fases de limitação absolutamente precisa. E meninos e
meninas não crescem juntos, apenas paralelamente.

A puberdade estabelece nítidas zonas de diferenciação no
perfil de cada sexo. As estatísticas de desenvolvimento fisico entre
ambos os sexos mostram que só até os 9 anos e meio a in'fância
é igual em sua imaturidade orgânica. Já aos doze nos de idade

(2) TYLER _ Growth and Education. N. Y. 1920.

(3) DANTE COSTA - Merendas Escolares, pág. 18 - Departamento
Nacional da Criançça - Rio. 1939.
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10% das meninas será púbere. o que não se dá com os menin.os.
Mais tarde. aos treze anos e meio, 80% das meninas terão pas
sado a puberdade. e mais de metade delas já atingiu pleno desen
volvimento orgânico, enquanto que apenas 30% de meninos são
púberes e raros. meio por cento apenas. terão conseguido todo o
desenvolvimento sexual. As meninas continuam a se desenvolver
mais ràpidamente que os meninos: aos 15 anos 90% das mocinhas
completam o seu desenvolvimento orgânico. ao passo que feito
idêntico só se verifica a 60% de rapazes. Aos 17 anos ainda exis
tem diferenças: 100% de meninas. 99% de rapazes. Mais tarde,
então, a vida adulta os acolhe no mesmo equilibrio orgânico.

Eis aí um rápido resumo das diferenças de evolução orgânica
entre os sexos.

A infância é éste período de mutações, de riqueza sensorial.
de aquisições conscientes, de transformações sucessivas ~ pre
paração para a vida. E o brinquedo é uma das armas úteis des
sa preparação.

PERIODOS DE RECREAÇAO

Tem sido proposta a divisão da infância em varlos períodos,
segundo a posição ocupada pelo brinquedo no interêsse infantil.
Alguns autores já se têm até utilizado de classificações histórico
culturais: periodo de vida animal. selvagem. pastoril, agrícola. etc.
(GULICK, JOHNSON e LEE). Outros apegam-se aos períodos
o primeiro dêles ~ "primitiva infância" ~ incluindo crianças des
de o nascimento até 6 anos de idade.

De maneira geral. tendo em vista elementos ligados à idade
e â educação, é possível encontrar seis períodos de interêsse da
criança pelos jogos e brinquedos.

1) Periodo pré-consciente ............•.•..•.............

2) Período da consciência inicial .

3) Periodo pré-escolar .

4) Período escolar pré-pubertário ........•.............

5) Período escolar pós-pubertário .

6) Periodo da adolescenda evoluída .........•....•.....

de O a 1 ano

de 1 a 3 anos

de 3 a 6 anos

de 7 a 12 anos

de 13 a 15 anos

de 15 a 18 anos

H



Período pré-consciente (O a I)

- No primeiro período. as atívídades da criança são muito
precárias. Pouco a pouco ela vem se libertando do nada. que é o
nascimento. A criança, então. apenas cresce e se vê submetida à
necessidade de comer e ao prazer de mexer-se, que - também uma
necessidade. Os brinquedos adequados a essa idade são simples
instrumentos de realização áêsses gestos iniciais: tocar, mexer, re
mexer, revirar, largar, suspender pequenos objetos. CHARLOT
TE BUHLER recomenda os seguintes. indicados também pela As
sociação Brasileira de Educação:

3 meses - uma argora de osso

'4 meses - um chocalho e maracás

5-6 meses - um brinquedo de borracha

7 meses - duas colheres de osso ou prata

8 meses - a mesma coisa e mais uma varinha

9 meses - um animal de pano

10 meses - uma bola

11 meses - cubos

12 meses - caixas de papelão com as respectivas tampas.

Período da consciência ínícial (1 a 3)

De 1 a 3 anos de idade a criança aperfeiçoa os seus instru
mentos sensoriais para a percepção das coisas que a rodeia e para
o seu domínio sõbre elas. :a aquela fase de agudeza sensorial.
preparatória de aquisições mentais muito mais complexas, "O ra
ciocínio germina pouco a pouco como uma função natural. como
uma coisa viva que cresce e que se concentra graças às imagens
tomadas ao ambiente" (MONTESSORI. (')

(4) DocrORESSE MARIE MONTESSORI - L'Entant, 3.' ediçllo, Pa
ris, 1938.
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e também um período de grande atividade física e de ativi
dade variada. As crianças gostam de rolar, caminhar, bater com
os pés, balançar-se, sacudir objetos. correr, puxar carrinhos ou
empurrar, subir em declives, entreter-se com pequenas coisas: li
vros, cartões, cubos, etc. e também uma fase em que a criança ad
quire um certo poder de observação sutil, percebendo pequenos
de-talhes. valorizando, cam a sua atenção. certos tons, cores. e for
mas que passariam despercebidos ao adulto, na maior parte das
vêzes.

Período pré-escolar (3 a 6)

As crianças do período pré-escolar, essas já posuem um equi
pamento sensorial completo ou a completar, estando incluídas neste
grupo as crianças do "período do jardim da infância", que para
TYLLER compreende o 2.· triênio da vida.

Trata-se de crianças que estão em pleno aperfeiçoamento
se,nsorial e que se enriquecem também com movimentos totais e
ampla vida motora. O desenvolvimento dos órgãos de função mo
tora dá a essas crianças uma viva diferenciação. São crianças cujos
músculos estão formados, caminhando para dimensões apreciá
veis. Equipadas com um aparelho de movimento satisfatórío, é
natural que prefiram correr, saltar, pular, e também cavar, cuidar
de animais, jogar bolas, detcer declives etc., etc.

A recreação neste periodo tem uma importância capital e
aqui nesta fase delicada da vida. mais que nos outros períodos,
a recreação possui um papel preponderante. O brinquedo pre
para o adulto para a atividade, pat;l o trabalho. E é nesta fase.
com a sua capacidade de falar, de reconhecer sons, de julgar
cores, de mexer-se, de suportar pêsos, de carregar materiais de
construção, de ouvir, de sentir e de agir. que a criança mais neces
sita de brincar - verdadeira aprendizagem da vida. "O brinque
do. para a criança pré-escolar, é a coisa mais séria do mundo, e é
tão necessário ao seu desenvolvimento físico como O são O ali
mento e o descanso. e o melo que a criança tem para travar co
nhecimento e se adaptar ao que a rodeia" (HARRIET MIT.
CHELL) ('). E ainda é HARRIET MITCHELL quem sino

(5) HARIET MITCHELL - Plag and Plag materiaIs lo< the pre
school's childrens, Ottawa, 1928
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tetiza o grande papel do bllinquedo na vida da criança pré-es
colar: "Os inúmeros poderes instintivos e intelectuais que com
põem o equipamento da pessoa adulta normal são, a principio,
bastante imperfeitos; êles exigem muito exercicio, prática e mo.
dificação, antes de que estejam aptos a enfrentar, mais tarde, as
necessidades da vida. O método principal pelo qual êsse desenvol
vimento e essa modificação se realizam é brinquedo. Na vida da
criança o brinquedo assume a importância que o adulto con
cede ao trabalho. O brinquedo é o grande instinto e o educador
do hábito. A criança brincando todo o dia, ocupa-se na sua pró
pria educação. Ela aprende a agir pelas ações, pelas experiên
cias e pelos erros cometidos. O seu maior interêsse é explorar,
manejar e descobrir as coisas, e o que delas pode advir. E duran
te tal processo ela está formando, também, maneiras de sentir,
pensar e agir que definirão, mais tarde, a sua personalidade". (0)

Tendo-se atribuído um papel tão essencial à recreação da
criança pré-escolar, naturalmente se multiplicaram as pesquisas
e os institutos de estudo e de assistência recreativa dêste gênero.

Tendo-se atribuído um papel tão essencial à recreação da
criança, em jardins, escolas e institutos educacionais era natural
que tivesse grande desenvolvimento em países como a Bélgica,
a Suíça ou a França, onde a moderna pedagogia possui alguns
de seus pioneiros mais ilustres. Também nos Estados Unidos,
na Inglaterra, DQ Canadá é possível encontrar valiosas instituí
ções que emprestam às atividades de recreação a importância que
possuem no conjunto da vida infantil. Os "jardins de inMncia",
cujo estudo não cabe no presente trabalho são bem um exemplo
desse tipo de instituições. Outro exemplo são as chamadas "esco.
las de nurses", verdadeiras casas da criança adaptadas às neces
sidades infantís, onde as crianças passam grande parte do dia
em jogos e brinquedos apropriados, sendo assistidas em sua ali
mentação - condição essencial do bom crescimento - e encon
trando parques de recreio, aperelhos, conforto nos móveis, nas
mesas em que comem, nos aparelhos de toalete de que se servem,

(6) HARRIET MITCHELL - Opus cil.
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nas cadeiras onde se sentam, que tudo foi feito na medida do con
forto infantil e não na medida do interêsse do adulto. A Escola
de Nurses do "Institut of Child We1fare" da Universidade de
Minnesota, por exemplo, foi criada em 1925. Em 1921 já havia
sido criado o primeiro "preschool laboratory" na Universidade de
Iowa, que há quase 30 anos vem trabalhando não só para a de
tivação de estudos científicos sõbre o desenvolvimento da crian
ça normal dos 2 aos 5 anos, como também para dar assistência
e permitir o "máximo desenvolvimento" (') de tais crianças e
oferecer possibilidades de aprendizagem para o pessoal que dese
ja se especializar em tais práticas.

A recreação da criança no período pré-escolar ofer~ce lar
gas possibilidades. Não só as já enumeradas como ainda drama
tizações, cantos, música, jardinagem, etc.. etc,

BURl<, estudando o assunto, assim classifica os brinquedos
das crianças incluídas nêste período:

a) Brinquedos de ação física.

Corrida, pulo, escorrego, trepar em escada, arre
messar objetos, etc. Jogar bolas e grande variedade de
exercícios.

b) Brinquedos de representação:

Cuidar de um animal, construir pequenos objetos.
repetir ocupações de adultos como cozinhar. limpar,
varrer, etc. Devem ser fOrJl'ecidos instrumentos adequa
dos e bonecas, areia, etc.

c) Brinquedos tradicionais, coletivos:

Esconde-esconde. cabo de guerra, etc., etc.

Valerá a pena insistir nas vantagens da caixa de areia, onde
a criança se entrega ao trabalho de construção, exercita a imagi-

(7) Iowa ChUd Welfare Research Station _ The preschoo/ /BborBtories,
Iowa. 1933.
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nação e os músculos, concentra-se, toma-se seria e atenta, e rea
lizadora. Importante é também a utilização do basquete ("jungle
jym", dos autores americanos; bosquete, tradução proposta pelo
professor OLINTO DE OLIVEIRA) com a sua riqueza de pla
nos e sua evidente utilidade não só nêste período como nos de
maIs.

Período escolar pré-pubertário (7 a 12)

O periodo escolar pré-pubertário, dos 7 aos 12 anos, inclui
crian~as que estão em plena fase imitativa. São crianças subme
tidas a uma incessante curiosidade, a um grande enriquecimento
mental. As atividades de recreação, nêste período, assumem um
caráter de predominância individualista, mesmo guardando a
criança seu conhecimento da vida em grupo. Corridas, competi
ções, apostas individuais, saltos, patinação, ciclismo, etc., além
das atividades já citadas em outras idades, tais como balanços
gangorras, barras, paralelas, petecas, etc., etc., são os jogos pre
feridos. A tendência imitativa leva também essas crianças a brin
carem de indios, a imitarem bichos, a cantarem como galo, a imi
tarem soldados, a imitarem os heróis do dia, as figuras do cine
ma, muitas vêzes perniciosas imitações, - daí a atenção dada,
modernamente, ás causas sociais capazes de influir na formação
espiritual das crianças dessa idade: imprensa infantil, teatro, ci
nema, (8) etc.

Nêste período duas coisas predominam nas atividades de re
creação da criança: "grande espaço e variedade de atividades". (9)

Elas exercitam seus músculos e gostam de verificar que são
ágeis, fortes, capazes de realizar os empreendimentos iniciados.
Mais uma vantagem da recreação: a auto-determinação, o con
trole pessoal, a persistência nos esforços interessados, a capaci
dade de afirmarse, qualidades exercitadas em tais jogos e brin
quedos.

(8) Sõbre és!e assunto ver: DANTE COSTA - A questão da freqüén
cia infantil aos cinemas - 3& edição - Lisboa, 1938 e L'enfance et [e cinema
- in Boletin dei I stitulo I ntemaciona[ Americano de Proteción a [a I nfancia _
Montevidéu, abril, 1940.

(9) ELMER D. MITCHELL e BERNARD MASON - The theory
of p[ay. Nova York, 1935.
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Período escolar pos-pubertário (12 a 15)

o período escolar pos-pubertário já possui, em face dos
brinquedos e jogos, outra característica. ~Ie inclui meninos e me
ninas que entram na puberdade e sofrem os efeitos do amadureci
mento sexual. Continuam as tendências à emulação, aos brinque
dos em que as afirmações individuais se evidenciam. Diminui ia

tendência imitativa, ao passo que se acentuam os desejos de re·
creação em comum. ~ a tendência ao bando. São os grupos de
mocinhas que passeiam no recreio das escolas ou andam de bicicle
ta pelos parques e pelas ruas. São os meninos que ingressam pela
primeira vez em um time de futebol, os que são admitidos em um
clube.

A integração social se completa cada vez mais. A recreação
passa a ser um interêsse de vários companheiros.

Grupos se organizam e efetuam-se competições que incluem
jogos de movimento (futebol, voleibol, etc.) e jogos tranqüilos de
atenção (xadrez, damas, etc.).

Mas estas tendências mais pronunciadas não excluem os brin
quedos mais simples, ainda em grupo, como roda, cabo de guer
ra, etc., ou os brinquedos de aparelhos (barras, anéis giratódos,
balanços, cordas, cordas de nós etc.) tão úteis ao pleno desenvol
vimento físico de tais crianças.

Há também todo o interêsse em se desenvolverem nêste pe
ríodo as reuniões dramáticas, os jogos rítmicos, as sessões de
canto, música, dansa, etc. Pequenos textos literários também de
vem ser expostos.

Certos jogos, nesta idade, podem até ser associados a fins
nitidamente de educação: o ensino da higiene, da boa alimentação,
por exemplo, através de pequenas peças, às vêzes diálogos, ou
simples monólogos. ("0) Bom exemplo, entre tantos outros jogos
recomendados pela modema técnica de educação sanitária, é o
conhecido "Jogo da Higiene", cujas regras são as seguintes: 1.
tomar um banho completo; 2° limpar os dentes com uma escova

(10) Ver sõbre o assunto: Health Plags for School Chi/dreno da "Child
Hea1th Organization of América". Oa: Paquerette chez les ma/ns, por LAU·
RE STENGERS, Hovihe, BruxeU.., s. d.
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dura. pelo menos uma vez ao dia; 3° dormir com as janelas aber
tas; 'lO beber a maior quantidade de leite possivel; 59 comer al
guma quantidade de legumes e de frutas por dia; 69 beber pelo
menos quatro copos de água por dia; 7- brincar ou jogar ao ar
livre durante algum tempo todos os dias; 89 uma evacuação intes-
tinal cada dia. O juiz do jõgo é a balança da escola. Os meninos
aferem o seu desenvolvimento. em face do pêso e da altura, da
idade, segundo as tabelas, e há vencedores que a balança pro
clama e a professõra e os colegas festejam. O caráter de compe
tição interessa aos alunos e os rendimentos assim obtidos são dos
melhores. (")

este é um aspecto da questão que aqui não pode ter maior
explanação, mas uma referência a tais aplicações de jogos preci
sava ser feita principalmente como uma nova demonstração das
múltiplas vantagens da recreação.

Período da adolescência evoluída (15 a 18)

o período da adolescência evoluída corresponde ao quarto
período de MITCHELL e MASON ("). e a plena adolescência.
a fase do altruismo. da generosidade, da confiança em si e no
esfõrço alheio. Os jogos têm êsse caráter. Muitas das primeiras
atividades de recreação se vêem abandonadas. O rapaz e a moça
preferem os jogos de conjunto e os esportes. Futebol, voleibol,
ténis, automobilismo, bola ao cesto. peteca. passam a interessar
marcando um interêsse predominante como nenhum outro. E daí
uma série de vantagens: o desenvolvimento do espirito de cama
radagem e da sociabilidade; a apreciação das vantagens do es-
fõrço coletivo; o prazer de contribuir para a vitória do conjunto.
mesmo que não seja a própria criança a realizadora do fenõmeno
decisico (exemplo: o adolescente jogador de futebol que. ao di
rigir-se com a pelota ao gol, se detem para servir a outro que
está melhor colocado e tem maiores probabilidades de obter a vi-

(11) GRACE T. HALLOCK - Enseilad Higiene y abrid paso a la .a
lud deI niJIo, N. Y., 1922. Ou: WILLIAMS e SHAW - "Melhod. aOO Ma
lerial. of Healfh Educa/ion - R.onald Pre.. Company - Nova York, 1936.

(12) MITCHELL e MASON - Opu. cito
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tória para todos), o desenvolvimento das cordiais relações entre
os sexos e entre colegas do mesmo sexo. Há também reuniões
apenas sociais, onde se conversa e dança, existindo contudo, nês
te periodo, lugar tambêm para atividades preferenciais de outras
idades, mas que aqui igualmente encontram um lugar de aplicação.
Insisto sõbre o caráter predominante: alegria de colaborar, fé no
próprio esfõrço e satisfação de estar em grupo, em bando, coo
perando, unindo esforços, altruisticamente, ~ o "periodo da leal
dade", como já foi chamado.
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III

LOCAIS DE RECREAÇÃO

Os jogos e brinquedos devem ser efetuados, de preferência,
em locais convenientemente aparelhados. Muito melhor será que
a criança possua locais apropriados de recreação: em casa, na
escola, ou em logradouros públicos adaptados ou criados especial
mente para tal fim. Em certos bairros populares de Nova York
onde não há um "playground" nas proximidades, a rua da escola
é fechada ao trânsito durante as horas de recreio para que a
criança nela possa brincar. Essa medida, efetivada numa cidade
de tráfego gigantesco como Nova York, bem evidencia a impor
tância que ali se dá à recreação. Por outro lado, em Paris, as
praças e jardins públicos parecem ter sido feitos exclusivamente
para crianças. Nêles há, mais ou menos, setenta, por cento de
crianças e apenas trinta por cento de adultos, em sua maioria pais
ou acompanhantes das crianças que ali estão brincando.

A boa política é a que faz predominar os interêsses infantis.
E êsses interêsses exigem que a criança brinque.
O essencial é que brinque. Deve ser uma obrigação de todos

dispender esforços e trabalhar para que a criança possua os seus
locais próprios de recreação convenientemente equipados. A ne
cessidade de possuir o su lugar apropriado aos jogos e brincos é

uma das mais vivas que possui o organismo infantil. Os adultos
devem ter a iniciativa de criar comodidades para o brinquedo. Eis
uma obrigação que é de pais, de educadores e administradores
de comunidades.

Entre os principais locais de recreação convém destacar: o
quintal de casa com o equipamento necessário, o recreio da escola
e o parque infantil público (playground) construido para as
crianças nas grandes e nas pequenas cidades. O "quarto de brin
quedo", útil mas muito dispendioso, torna-se às vêzes prejudicial
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à criança, isolando-a das demais, afastando-a do ar livre, etc. Há
muitos outros lugares além dos quatro já citados também apro
priados ao brinquedo das crianças. e que lhes devem ser cedidos
convenientemente adaptados: jardins públicos, praias de banho,
pátios de fábrica, terrasses de arranha-céus, terrenos baldios em
boa condição sanitária. ginásios e outras dependências dos clubes
de esporte, piscinas, enfermarias ou pátios de hospital (recreação
para crianças doentes. recreioterapia ou ludoterapia, necessária
principalmente, como arma de reeducação das crianças na conva
lescença de moléstias lon9as, quando per.de a criança a facilidade
de concentrar-se e a capacidade de atenção). (18) pátios de igrejas
e até bibliotecas e museus de arte. Os novos museus da Holanda,
os de Amsterdão, principalmente, são construídos dentro de jar
dins que facilitam a permanência e o recreío das crianças, para
que estas também adquiram o hábito de freqüentar museus: inicio
da educação artística.

O QUINTAL DE CASA

Um dos lugares mais adequados à recreação é o quintal de
casa. convenientemente equipado. ~Ie destina-se. principalmente.
à recreação da criança pequena, que ainda não vai à escola. mas
se beneficiam dêle crianças até 10 anos ou mais. O pré-escolar é
o que mais tem a ganhar com esta solução, verdadeiramente feliz.
para as suas horas de ar livre e de brinquedo. Autores existem,
mesmo, que contraindicam a ida de crianças de baixa idade aos
parques infantis públicos, indicando o quintal de casa como o lugar
apropriado ao brinquedo dos meninos e meninas dêsse tipo.

Trata-se de uma solução barata, fácil de fazer. que exige.
principalmente. interêsse e esclarecimentos dos pais.

O equipamento, em parte, pode ser feito por um marceneiro
hábil e barato. Uma vez instalado o recreio no quintal, êste pas
sará a ser - na parte que fôr delimitada - o verdadeiro mundo
da criança, onde ela terá ar livre, sol, liberdade de movimentos.
vida autônoma, e onde progredirá como valor espiritual e físico

(13) Ver sObre o assunto: DR. HORACE YENKS - As distraçOes
mentais e físicas como meio terapêutico - in Boletim da União Pan..Americana,
Washington. janeiro. 1923.
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de maneira benéfica e rápida. É fácil de compreender-se: colocada
em seu mundo de brinquedos e aparelhos, com a responsabilidade
de zelar por êles, guardá-los, utilizá-los e restaurá-los, a criança
não só exercita uma série de atividades, como encontra sempre pra
zer de estar desenvolvendo ainda o seu espírito de iniciativa, de
ordenação, de responsabilidade, de bom-gôsto, de trabalho, etc.

A organização do quintal de recreio deve ser feita diretamente
pelos pais, com todo o interêsse e afeto: é impossível prescindir do
coração em qualquer iniciativa que diga respeito à criança, sem
pre acentua o eminente professor OLINTO DE OLIVEIRA. (141

O quintal se instalará interessando, desde o início, a criança,
Ela mesma deve ajudar a consttluí-lo, carregando paus, serras,
objetos pequenos, aparelhos, pequenas coisas que irão compor o
seu mundo de satisfação. A criança começa a brincar desde aí.
E a se educar no trabalho e no prazer.

Quando várias casas tiveram quintais confinantes - se hou
ver amizade entre as famílias e desejo de servir as crianças 
uma solução ainda mais aperfeiçoada poderá ser tentada; deli
mitar-se-á uma área limítrofe, cada quintal cederá um pedaço de
terreno, e então se fará um recreio maior, com aparelhos mais
custosos (escorregos, anéis) e mesmo campo de peteca ou de volei
bol, e um pequeno jardim ou horta. As despesas serão divididas
entre as famílias participantes, e se terá realizado uma tentativa
de recreio para pequena comunidade. É verdade que certas ten
dências individualistas, muito freqüentes nos brasileiros, e em to
dos os latinos, poderão dificultar a realização dessa idéia. Sem
pre valerá a pena tentar alguma coisa desde que seja para o
bem das crianças. Se realizado, êste projeto poderá ser muito útil.
Só as crianças lucrarão com a realização dessa espécie de recreio
em condomínio...

•No quintal de recreío deve haver, além dos aparelhos neces-
sários, uma pequena barraca - de lona, como as de acampa
mento: de madeira boa, feita caprichosamente; ou até de tábuas

(14) OLINTO DE OLIVEIRA - Alocução 3Ôbre o Departamento Na
cional da Criança, Rio, 1940.
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de caixotes vazios - para que nela a criança possa se abrigar,
obter sombra e até local para arrumação dos brinquedos.

A área ocupada deve ser cercada e protegida por uma cêrca
de arame, baixa; não convida a criança a transpô-Ia, nem lhe
tira a visão do resto do quintal e da casa. As árvores devem ser
aproveitadas. conservadas, e mesmo plantadas, se possível.

o pequeno parque de recreio em casa, ficará. depois de mon
tado, como, talvez, a parte mais nobre do lar: lugar de aperfeiçoa
mento de uma futura pessoa humana.

Nas grandes cidades as dificuldades de terreno são cada vez
maiores, e isso dificultaria, em muitos casos, a obtenção de uma
área no quintal. Devo esclarecer que nêsse caso o recreio seria
instalado no terrasso do arranha-céu, onde até ficaria livre da
poeira das ruas; ou mais reduzido, se necessário, num alpendre de
casa, numa varanda livre do andar de residência, numa puxada,
como as que ainda existem em muitas casas brasileiras, etc.

Repito que o quintal de recreio, em casa, é a solução ideal
para o problema da recreação da criança pré-escolar, da criança
de baixa idade.

Para que êle produza os melhores resultados é preciso que
seja considerado, em tõda a sua importância, pela dona de casa.
Esta velará pela limpeza, e discretamente, de longe, sem intervir
senão quando necessário, fiscalizará as atividades. A criança deve
ser deixada em liberdade. Não se procurará conversar com ela,
quando estiver distraída em seus jogos. Se são várias crianças é
preciso deixá-las completamente à vontade. Os adultos não deve
rão se intrometer, nem se divertir à custa das crianças. nem pre
tender lhes orientar os brinquedos ou palestrar com elas. "Quanto
menos não faz isto durante os jogos, quanto mais feliz será a
criança e mais serena ficará a mãe". (l6) A criança é dona dos
seus brinquedos e deve ter o direito de realizar as suas imagi
nações.

(15) HARRIET MITCHELL - Opus cito
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o equipamento mais necessário a um local de recreio em casa
é o seguinte:

Balançn aberto

Bolas
Gangorra
Escorrego
Tábua de escorregar
Arcos

Instrumentos de jardioa-
gem

Bosquete
Declives
Escada
Escada deitada
Barra horizontal

Vigas para caminhar
Montes de areias
Pás
Fôrmas
Carrinhos
Caixas
Bonecas

Além disso: barraca~ um pequeno tanque, se possível.

Mas é preciso saber que não é necessário todo êsse equipa~

mento para se dar aos filhos um bom lugar de recreação. O nú
mero de aparelhos pode ser consideràvelmente reduzido. pode ser
reduzido ao mínimo: dois ou três. Cada qual deve ter em sua casa
um pequeno quintal ou lugar de recreio com a aparelhogem que
puder comprar ou fazer.

Banco rústico

Gangorra

Plano inclinado rústico
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o RECREIO NA ESCOLA

O recreio já faz parte do armamento pedagógico moderno.
Não é mais um simples lugar onde as crianças pulavam ao sol. sob
ondas de poeira. enquanto a mestra descansava. à sombra e às
vêzes também ao sol. do trabalho da classe.

Hoje a escola nova indica-o como um dos lugares onde tam
bém se processa educação. Educação intelectual. educação me
ral. educação física. "Em todos os jogos. atividades e experiên
cias a criança se educa. aumenta a sua capacidade de ação". ('0)
É o recreio um elemento imprescindível ao bom equipamento
escolar.

No Rio de Janeiro. e em muitos Estados brasileiros, já se dá
a essa questão uma importância considerável. E o valor da recrea
ção na escola é tão vivo que entre os "Principios fundamentais da
recreação na comunidade". indicados e assinados por 4.500 liders
da vida americana (governadores. senadores. diretores de colégio,
administradores. industriais. comerciantes, educadores. etc., etc.)
figura o seguinte: (17)

"Que tõda nova escola construída deve ter uma certa medida
mínima de espaço à sua volta reservada aos jogos das crianças".

A verdade é que o recreio na escola. não citando as ativida
des especificas dos Jardins de Infância, sellVe-se dos demais prin
cipios de recreação que aqui veem sendo estudados. Muito do que
se vai dizer a seguir sôbre "Parques infantis" serve de subsídio tam
bém à recreação no edifício escolar: há mesmo grande número de
"parques infantis" que são organizados em conexão com unidades
escolares que lhe são vizinhas ou próximas.

É desnecessário. portanto. dar maior extensão a êste capítulo.
A leitura dos demais serve à compreensão dêste ponto importan-

(16) PROSo MARIA ELISA RODRIGUES CAMPOS. RUTH GOU
VEIA e MARIA AUGUSTA ALVARES DA CUNHA - logos infantis 
Departamento de Educação do Distrito Federal _ Rio. 1934.

(17) National Recreation Association: Fundamen/als in Communi/y Re
creBlion Woshington. s. d.
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tíssimo das atividades educacionais de uma cidade. As escolas
devem prover às ,necessidades de recreação dos alunos. O re
creio escolar é também um dos lugares de educação física, e nas es
colas modestas, que não dispõem de ginásios e outros tipos de de
partamentos esportivos, é mesmo o único.

Convém, contudo, frizar algumas particularidades: a recreação
escolar é parte da organização curricular; a freqüência obrigató
ria dos alunos à escola condiciona freqüência obrigatória às ativida
des de recreação; os horários são fixos e sua extensão varia com a
re.gulamentação escolar do país ou do Estado.

Grandes institutos de educação. grandes edifícios escola
res e o nosso país não os possui abundantemente, deveriam ter,
todos, seu "gimnasium", bem ventilado e espaçoso, bem iluminado
e de acesso fácil, colocado, em edifício à parte, à retaguarda do edi
fício da escola, de preferência; a sua piscina de dimensões regula
res, 30 x 12 metros, com água renovada fàcilmente e higienicamen
te tratada; o seu auditório, para as atividades de representação re
creativa, dramatizaçõess, festas cívicas, etc.

Para recreação ao ar livre a criança escolar precísa de espaço,
muito espaço. Para disputar corridas, para apostar saltos, para brin
car de roda, para executar, sob di*ção da professôra, todos aquê
les chamados jogos de campo: "corra, "seu urso", "esconde-es
conde"; chicote queimado"; "gato e rato"; "caça-bandeiras"; "corri
da de estafeta"; "cabo de guerra"; "cobra venenosa", ('8) etc"

E aparelhos:

plataformas

bosquete

balanços

gangorras

barras paralelas

barrél3 horizontais

e3corregos

anéis giratórios

cordas simples

cordas de nós

escada de corda

bolas

(18) Vide: Departamento de Educação do Distrito Federal - Opus cito

29



Plataforma _ escada - deslizador. Aperfeiçoamento da atenção. da gentileza
da sociabilidade

..\lo> .. ,

Basquete ...... Sucessão de escadas deitadas e verticais. :e. como se a criança
trepasse numa árvore: quanto exercicio muscular e apelo à destreza. Alegria,

coragem, esfõrço recompensado
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Escadas inclinadas __ A criança exercita os músculos e a atenção

Anéis giratórios __ Alegria. agilidade, coragem...
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Barras horirontais - Distância entre o ch~o e a barra mais baixa: 1~,20 .
Distância entre o chão e a barra mais alta: 111I,50 .- Enterrar, para dar firmeza.

pelo menos 90 cm, consolidando com uma mistura de cimento

Escorrego para descer de bruços - O espirito de camarad:tgem. a atenção
c a coragem 5:'0 estimulados
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PARQUES INFANTIS

A criação dos "parques infantis" é outro documento da impor
tância que a criança passou a representar, modernamente. na vida
social dos povos. Verificando o valor da recreação - "a mais im
portante parte do dia da criança" (19) - logo se viu que o assunto
não deveria ficar restrito âs soluções individuais ou familiares:
deveriam ser atendidas, principalmente, as necessidades da coleti
vidade.

A existência e o crescimento das cidades operam o abandono
do campo, a diminuição crescente dos espaços livres, a valorização
dos terrenos, e vários outros fatôres que vêm dificultar a existên
cia de lugares reservados às crianças.

A criação dos parques infantis vem sanar essa dificuldade.

Nêles se executa a recreação das crianças até a adolescência,
devendo, para a inclusão de crianças pré-escolares, ser reservado
um espaço especial. equipado adequadamente. Só assim poderão as
crianças menores de seis anos freqüentar parques infantis públicos.

Por outro lado há um grave problema que não deve ser es
quecido: o da direção. As atividades e os jogos dos "parques in
fantis" devem ser dirigidos por um professor ou um especia ista. Os
parques infantis, arma de grande aperfeiçoamento educacional, po
dem produzir efeitos contrários aos esperados sempre. que não pos
suam direção adequada para suas atividades, O abandono dos par
ques, pelas autoridades fiscalizadoras, é outro erro que cumpre evi
tar, a fim de que não caiam êles em poder de menores desassistidos
ou de1inqüentes, cuja intromissão seria danosa para os altos fins
humanos a que se destinam. As vantagens da recreação e dos par
ques não são apenas físicas. - essas talvez sejam as menores 
são também e principalmente, vantagens morais, espirituais (OLIN.
TO DE OLIVEIRA). As vantagens de ordem fisica - aumento
de peso, obtenção de bom estado nutritivo, bôa oxigenação, expo
sição aos raios solares, são as menores que tais insti.uições ofe.
recem às crianças. Os parques infantis, ao lado dos benefícios fisi-

(19) United 5tates OHiee of Education, BuJletin of Information - Was
hington, 1934.
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cos incluem, de modo prepoderante. os benefícios de ordem espi
ritual. realizando a socialização da criança. a sua integração na
vida social. o desenvolvimento de atividades de inteligência. comu
nicabilidade. espírito de cooperação, e tantas outras que tendem
a fazer da criança um ser mais apto à vida em comunidade. derro
tando-lhe tendências autistas que possua, abrindo-lhe os largos ca
minhos da fraternidade. da associação feliz e da alegria.

Localização - Os parques infantis (playgrounds) devem ser
construidos em cidades de grande e pequena população. muito es
pecialmente nas primeiras. O volume da população infantil no qua
dro demográfico geral é outro fator que deve ser estudado. Assim
como a densidade de população infantil em cada bairro da cidade
grande, pois os mais populosos devem possuir o seu "parque in
fantil" próprio. Nas pequenas cidades e vilas do interior a loca
lização será feita em posição de fácil acesso às crianças.

As crianças pequenas. até seis anos. por exemplo. não devem
percorrer à pé mais de 400 metros entre a casa e o parque infan
til. As crianças em idade escolar, não mais de 800 metros. Os ra
pazinhos e mocinhas em tõrno de 13 a 17 anos, não mais de 1.200
metros. (ZO) Mas essa questão também se prende à natureza dos
jogos realizados, ao hábito, à resistência orgânica. etc.

Dimensões - Quanto às dimensões dos parques infantis, di
ga-se que variam com as condições locais. É melhor um parque pe
queno num bairro muito populoso que um grande parque num su
búrbio abandonado, onde haja muito espaço para as iniciativas in

dividuais e poucas crianças para cumpri-Ias.

Alguns autores (B U R T IS etc.) recomendam um acre
(4.046.mz7J) como dimensão mínima. tal parque podendo ser fre
qüentado por 300 crianças. Acima de 500 críanças. acrescentar
quatro metros quadrados para cada uma. Há parques até de mais
de cinco acres. e entre nós, no Brasil o parque infantil da Barra
Funda, de São Paulo. é talvez o maior da América do Sul. medin-

(20) ERNESTO NaLSON - La .alud dei Niflo _ 1929.
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do 22.000 metros quadrados, sendo l8.000m
' de área livre e de

"l.OOOm' de área coberta. Ainda na mesma cidade, onde tais inicia
tivas tomaram promissor impulso, os parques infantis dos bairros
de Catumbí e Vila Romana possuem 12.000 m' cada um. Mas são
parques de grande custo, possuindo tanques, consultório médico,
refeitórios, bibliotecas, salões, etc., só possíveis em metrópoles po
pulosas e ricas, incluindo também, em seu programa, a recreação
para adultos, matéria de que não trato nêste trabalho.

As dimensões, portanto, dependerão das facilidades locais e
do desenvolvimento que se queira ou possa dar ao parque. Nas
pequenas cidades o problema dos parques infantis não pode ser
resolvido senão dentro de condições económicas. E foi com a in
tenção de ajudar na realização efetiva de parques infantis em pe
quenas cidades do interior que o Departamento Nacional da Cri
ança editou outro trabalho novo: "Parques Infantis para Cidades
do Interior", cuja leitura será útil aos administradores que estejam
interessados no assunto. Entretanto é conveniente que as dimen
sões de tais parques, de aparelhagem reduzida, não sejam inferio
res a "l.ooom'. O baixo prêço dos terrenos no interior diminui bas
tante as despesas com a criação de pequenos parques infantis. (21)

A fortma do terreno é variável: circular ou alongada. A forma
preferida será a última - retangular - para melhor distribuição
dos aparelhos.

Superfície e revestimentoi - A superficie do parque deve ser
horizontal e lisa, plana. Pequenas elevações, declives ou acidentes
naturais (grutas, etc.), apenas nas cabeceiras ou em recantos apro
priados, em locais não centrais, de maneira a não estorvar o brin
quedo. No centro do terreno deverá haver um espaço livre. para
que as crianças corram e joguem livremente. As crianças pequenas
brincarão em lugar reservado exclusivamente para elas. As árvo
res devem ser, situadas em tórno do parque, em lugares de locali-

(21) Sõbre ~ste assunto solicitar do Departamento Nacionai da Criança
o resumido folheto: Parques Infantis para cidades do interior. n.' 69.
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Plataforma de árvore _ superllel. da plataforma: 2m,i0 x 2,mi0 - Largura
da escada de acesso: 82 cm - Altura entre o chão e o soalho da plataforma:

1m.so _ Altura do parapeito: 60 cm

zação estudada, onde possam beneficiar, e não estorvar. A sombra
e a utilização recreativa que podem ter (balcões ou plataformas,
bancos, balanços, etc.) aconselha a inclusão de várias dessas ami~

gas naturais do homem.
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o revestimento será desigual: grama, em quase todo o par
qu,e inclusive na metade do reservado às cinzas pequenas; terra
batida. ou areia. nos espaços livres; ou cinza e barro e argila. nas
áreas de jogos, pois fazem um magnífico revestimento. permeável,
macio e de agradável aspecto. Pedra. paralelepípedo, cimento, de
vem ser abolidos. pelo desconforto que trazem aos pés, pelo calor
que guardam, argumento muito importante em nosso país. pela du
reza. possibilitando, no caso de quedas, choques e traumatismos
nas crianças, pela impermeabilidade, o que dificultaria o fácil es
coamento das chuvas, prejuízos às boas condições sanitárias do
parque.

Cêrca - Os parques infantis devem ser cercados. Há tõda
a conveniência em que fique claramente indicado à população aquê
le lugar de benefício às crianças, exposto a todos mas resguarda
do de intromissões que possam prejudicar o seu funcionamento.
Por outro lado a cercadura protege os aparelhos. defende o par'que
de grupos de elementos desordeiros ou desocupados. e é também
um elemento de defesa das crianças pequenas. "Os pais se opõem
aos parques infantis se seus filhos não recebem ali a mesma pro
teção de que gozam em casa". (22) Não são indicados os muros de
cimento, nem os muito alto. Uma pequena cêrca de arame. me
dindo um metro de altura. e recoberta de hera ou de trepadeiras
coloridas garante a defesa do parque. aumenta-lhe o atrativo. Uma
cêrca de pequenos arbustros f1orísticos ligados por fios de ara
me também pode ser utilizada, com bons resultados.

Parque Infantil e Jardim Público - Só excepcionalmente um
parque infantil deve ser instalado num jardim púbblico. Os jardins
públícos também são muito necessários às cidades e convém não
os eliminar. No caso de ser preciso fazer isto, cercar uma par
te. aparelhar o jardim e dedicá-lo às crianças.

Area coberta - Além da área descoberta. livre, o parque in·
fantil deve possuir uma área coberta, isto é, um edifícío, uma casa

(22) CHARLES KEENE - The phgsical welfare of the school chUd 
The Riversid Press - 1929.
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muito simples, e um ou mais '9alpões, sem paredes. A casa se desti
na à diretoria, à secretaria do parque, ao consultório médico, etc.
Ai se farà a matricula das crianças que freqüentam o parque: no
me, idade, altura, pêso, filiação, nacionalidade, residência" etc. O
médico examinará as crianças e quando possível. o dentista, cuida
rá dos seus dentes. Nas pequenas cidades, sendo difícil o exame
médico diário, êle virá pelo menos uma vez por semana, em hora
predeterminada, sobretudo para afastar do contato das sãs as
crianças que por ventura sejam portadoras de doenças infecto
contagiosas.

Ainda nesta casa, que deve ser simples, enfeitada com vasos
de f1õres deve haver bicas ou esguichos, bebedouros, instalações
sanitárias, mesinhas, bancos e sobretudo asseio.

Nos galpões ou telheiros, destinados à recreação nos dias de
chuva ou não, deve haver lugar para atividades repousantes: jo
gos de raciocínio ou de paciênci3 (damas, xadrez, etc.), traba
lhos manuais (carpintaria, mecânica, costura, etc.) e outros brin
quedos.

Quando possível o parque deve possuir uma biblioteca ade
quada às crianças, disC<ls de vitrola e instrumentos de música, local
para dramatizações para danças e para teatro (de fantoches, de
sombras, etc.).

Finalmente, visando assistirt à alimentação das crianças - de
ficiente em todo o país - os parques infantis devem possuir, quan
do possível. cozinha, copa e refeitório.

Direção e funcioTUlmento - Um dos elementos assegura
dores do bom êxito de um parque infantil é a direção. É necessá
rio um diretor que oriente as atividades, fiscalize, zele pelo mate
rial, e seja amigo das crianças. Nos pequenos parques bastará um
diretor, - desde que êle possa contar com a colabo'ração de uma
educadora especializada em educação pré-primária - mas nos
grandes parques infantis uma pequena equipe de funcionários
dirigentes, quatro ou cinco, pelo menos, será necessária ao desen-

(23) NICANOR MIRANDA - O significado de um paTque infantil em
Santo AmaTO - São Paulo _ 1938.

(24) Ibidem - Opus cito
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volvimento e êxito da iniciativa, além da ou das educadoras es
pecializadas, cuja participação é fundamental. S preciso criar um
parque infantil para torná-lo realmente útil às crianças. O parque
infantil não é apenas um lugar onde existe um terreno preparado,
cercado, aparelhado. S um lugar vivo, porque é de crianças. E um
lugar que exige pelo menos um diretor, ou diretora que por êle se
interesse e o conduza ás suas altas finalidades.

Se o palique funciona em ligação com uma escola, o pessoal
diretor poderá ser recru tado entre os professõres: a professora de
educação física será a mais indicada.

Mas se se tratar de parque infantil público, será preciso um
diretor ou uma diretora que dedique todo o seu tempo ao parque,
porque o funcionamento dêle exige trabalho e esclarecimento. As
sim, quando o parque não fõr bastante grande para permitir os
jogos de ambos os sexos à mesma hora, em terrenos separados, se
rá preciso ol1ganizar horários que permitam que as meninas e os
meninos de idade escolar possam brincar sucessivamente. As crian
ças pré-escolares brincarão no terreno que sempre lhes deve ser
reseI1Vado, e brincarão, meninos e meninas, em comunidade.

O parque tem suas horas de funcionamento. O brinquedo
das crianças pequenas (pré-escolares) será mais indicado pela ma
nhã ou na segunda metade da tarde, quando o calor é menor. Para
as outras crianças a escõlha de horários se fará de acõrdo com as
condições locais de temperatura, horário escolar, etc.

Cada parque infantil deve ter sua matrícula: nome, residên
cia, filiação, nacionalidade, idade, pêso, estatura, grau escolar, e
saúde de cada um dos seus freqüentadores. Um livro de registro,
um funcionário e um médico. Sste último, nas cidades pequenas,
bastará dedicar-se a êsse serviço uma ou duas vêzes por semana,
em hora previamente marcada.

Por outro lado, a direção do parque deve programar as suas
atividades. Se é verdade que as ativídades de recreação da crian
ça pequena, no espaço que lhes é reservado. deve ser absoluta
mente livre; se é verdade que a utilização dos aparelhos pelas crian
ças maiores também deve ser feita liberalmente; é também ver
dade que a diretora ou diretor devem orientar os jogos e brinque-
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dos (cabra-cega, esconde-esconde, chicote queimado, (25) etc.)
das crianças maiores. nos espaços livres, bem como estimular os
jogos de time ou grupo (peteca. ,,~lley-baIl, etc.). :esse trabalho po
derá ser feito em casa e afixado o programa em lugar visível. no
espaço coberto (sede do pa'1lue infantil, ou no galpão). A sede
do parque tanto pode ser edificada rusticamente como aprimo
radamente: deverá ter salas, ou simples compartimentos de ma
tricula, exame médico, costura das meninas. biblioteca. e uma sala
para dramatizações: teatro. canto orfeõnico, canções populares em
cõro, recitativos, etc.

Funcionários de pequena categoria podem ser também neces
sários. em número variável.

Como se vê não basta montar um parque infantil e aban
doná-lo. É preciso direção. Direção adequada. paciente, cuidado
sa e diligente. sempre atenta à personalidade infantil, obediente
à criança. Educação.

Em qualquer caso, há que dar uma atenta vigilância à criança
que brinca, a fim de prevenir acidentes. que podem sobrevir: que
das. contusões. choques. escoriações, lesões mais graves, etc. Para
tal é preciso fiscalizar o exercício da recreação. no sentido de que
êle seja exercido adequadamente. isto é. cada criança. ou grupo,
realizando brinquedos que sejam adequados à sua idade. É preci
so pensar que muitas crianças são excessivamente desenvoltas. ou
açodadas. ou ainda possuem uma noção exagemda de suas pró
prias possibilidades fisicas. Os novatos, principalmente. ainda inex
pertos na utilização dos aparelhos. são as maiores vitimas de aci
dentes. e às vêzes em '9rau mais sério. Cumpre orientá-los, sem
os decepcionar. E também aos veteranos, de qualquer idade. e
a tõdas crianças que freqüentem o parque. Os acídentes nos par
ques infantis, - e sõbre êles a Divisão de Educação e Recreio.
do Departamento de Cultura de São Paulo. já publicou esclare
dor inquérito, - podem se tornar freqüentes, se houver direção
desatenta. Devem êles ser prevenidos - e, se verificados. deve
a criança ser imediatamente socorrida pelo médico do próprio par-

(25) Vide. como guia: Departameoto de Educação do Distrito Federal:

logos ln/antLs - Comp. Editora Nacional. 19M.
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que. o que. muitas vêzes. garantirá bom êxito ao socorro. levando
sempre uma benéfica sensação de segurança ao espírito dos pais.
justamente sobressaltados.

Aparelhagem - Para
caixa de areia
bosquete
corda simples
escorregos
plataforma ,....., tronco de árvore

crianças menores:
instrumentos de jardinagem

escadas deitadas
balanços fechados
cordas de nós
gangorras

bonecas
bolas
bichos
carrocel

Caixa de areia com bordos fixos. sem tampa ,....., Dimensões: Superfície:
lm.2D x Im.BD _ Altura do fundo: 30 cm

.~ e..-~

iii' LU ..... ' ..........

Grande caixa de areia, com tampa - Pequenos blocos de madeira ao centro.
Observar que as duas coberturas. quando a caixa está aberta, servem de plano

inclinado
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Plano inclinado com degraus (crianças pequenas) - Superfide total em contacto
com o cMo: 2-.50 x '-,50 - Fundo de cada degrau: 23 cm.

Para crianças maiores:

corda simples
corda de nós
balanço aberto
carrocel
barra paralela

escorrego
escadas
gangorras
cavalo de pau
anéis

passo gigante
bosquete
trapézio
mastro de escorrego
escada deitada

43

..
Barra horizontal
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Esta lista é dada palla que sejam escolhidos os brinquedos que
o parqul" possa construir. Não é uma lista de aperelhos obrigat6~

rios e sim uma sugestão para escolha.

No local destinado aos jogos:

"basket-ball"
jOgos de improviso
jogos de bola

corridas
jogos escolares atados
peteca

competições
saltos
"voley-baU"

Uma pista circular, margeando todo o parque infantil é tam
bém muito aconselhada.

Um tanque pequeno ou pequena piscina para vadear.
São êstes os principais instrumentos de recreação a serem

utilizados nos par<ques infantís.
São êles fatôres de aperfeiçoamento físico e espiritual das

crianças, armas da educação.
AI'mas de aperfeiçoamento da pessoa humana.

Cuidar de pequenos animais aperfeiçoa o espírito, educa e distrai _ Caixa
tOsca, construida pelas crianças
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