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Este estudo tem por objetivo conhecer as causas da inexistência de parquinho nos 
Centros de Educação Infantil (CEI) da rede pública do município de Três Lagoas–
MS, uma vez que foi constatada por meio de observações a sua inexistência, dado 
que motivou a pesquisa. O estudo, de abordagem qualitativa, analisará os 
depoimentos obtidos em entrevistas semi estruturadas tendo como sujeitos: os 
arquitetos, técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, coordenadores, 
professores, atendentes e pais das crianças que frequentam os CEI. O parquinho é 
um recurso que atende à necessidade e um dos objetivos da Educação Infantil de 
promover o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social que, segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2006), é uma 
condição fundamental a ser considerada no planejamento dos espaços utilizados na 
Educação Infantil. Nos CEI, no município investigado, construídos nesses últimos 
anos, o espaço predominantemente utilizado para as crianças brincarem são salas 
com janelas instaladas no alto das paredes impedindo além da visão da área 
externa, o contato direto das crianças com a natureza, com o sol, vento, frio, calor, 
etc. As brincadeiras ao ar livre e em parquinho oportunizam a socialização e o 
aprendizado das crianças das leis da física, dos fenômenos naturais, dos conceitos 
matemáticos, expressões corporais, entre outros. A aprendizagem dos conteúdos 
básicos da Educação Infantil por meio de brincadeiras ao ar livre e em parquinhos 
justificou o presente estudo. 
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O presente texto refere-se a uma pesquisa em andamento para o Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul na cidade de Três Lagoas - MS 

Tem por objetivo conhecer as causas da inexistência de parquinho nos Centros de 
Educação Infantil (CEI) da rede pública do município acima citado considerando a 
sua importância na promoção do desenvolvimento da criança (físico, psicológico, 
intelectual e social). 

A inexistência de parquinho nos CEI tornou-se objeto de estudo a partir de 
observação empírica da pesquisadora por ocasião de uma visita a um CEI da rede 
publica. Nesta visita observou-se que após o banho enquanto esperavam sua vez 
para pentear os cabelos, algumas crianças se penduravam nas grades das janelas, 
outras subiam em cima de um pequeno muro, outros queriam correr. Essas 
atividades motoras espontâneas das crianças fizeram com que a pesquisadora 
buscasse no local um parquinho em que as mesmas pudessem realizar seus 
movimentos de forma mais adequada percebendo a partir de então a inexistência 
do parquinho não só no local da visita, mas na maioria dos CEI da rede publica da 
referida cidade.  



Observou-se assim que as crianças permanecem na maior parte do tempo nas 
salas do prédio onde os movimentos espontâneos das mesmas  como pular, subir 
descer, são inibidos e o contato com a natureza é restrito. 

Essa restrição de contato com a natureza se agrava quando se refere aos  bebês[1] 
que raramente saem da sala, o que se justifica pela ausência de espaço ao ar livre 
adequado e de que a sala em que permanecem atende as necessidades motoras, 
higiênicas e alimentares deles.  

A longa permanência da criança nas salas[2] motivou a pesquisadora a observar as 
condições das mesmas. Verificou-se que a instalações das janelas[3] estão no alto 
das paredes o que impede a criança de ter a visão da parte externa, tornando-se 
necessário para obter luminosidade e temperatura ambiente agradável o uso 
permanente de ventiladores e lâmpadas. Estas condições negligenciam a 
recomendação do Ministério da Educação (MEC) de que "Os ambientes devem ser 
bem ventilados visando o conforto térmico e à salubridade, proporcionando 
renovação do ar para evitar a proliferação de focos de doenças (alergias 
respiratórias, por exemplo)". (BRASIL,2006:24). 

Apesar do MEC destacar que e a interação da criança "(...) com o ambiente natural 
estimula a curiosidade e a criatividade" (BRASIL, 2006 :28) o que a pesquisadora 
pode notar é que nesses CEI de construção recente existem  uma grande  área na 
parte externa e estas são pouco utilizadas pois não há sombra[4], restringindo a 
permanência da criança nessa área somente aos horários apropriados para a saúde 
humana. 

A infra-estrutura de um CEI deve entre outras competências, satisfazer o objetivo 
primordial de promover o desenvolvimento integral (físico, psicológico, intelectual e 
social) da criança de até seis anos de idade. Sendo assim o MEC destaca que esse 
objetivo primordial "constitui-se em requisito essencial para a formulação dos 
espaços/lugares destinados à Educação Infantil." (BRASIL, 2006: 21) 

Pensar no desenvolvimento da criança, nos espaços oferecidos para o brincar e 
partindo do pressuposto que   a  infância é  um estágio especifico da vida, os 
conceitos que fundamentarão o estudo estão diretamente ligados ao espaço para 
brincar, natureza e parquinho. 

A brincadeira tem um papel importante na vida da criança. É por meio dela que a 
criança exercita sua linguagem e seus movimentos entre outras habilidades. 

Ao pensar em brincadeira, pensa-se também em movimentos e estes devem ser 
respeitados na vida da criança que está na instituição infantil [...] Oferecer 
oportunidades para realizar diferentes formas de fazer estimula o surgimento de 
imitações e repetições de ações. "Em situações de brincadeira a criança desenvolve 
a intencionalidade e a inteligência." (KISHIMOTO, 1998:146). 

É na brincadeira que a criança pensa em situações vivenciadas ou não por ela e 
consegue solucionar seus conflitos, bem como "(...) aprende a se movimentar, falar 
e desenvolver estratégias para solucionar problemas." ( KISHIMOTO, 1998: 151)  

Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL 1998:69) 
o espaço reservado para o lúdico na área externa do CEI, deve permitir que "[...] 
as crianças corram, balancem, subam, desçam e escalem ambientes diferenciados, 
pendurem-se, escorreguem, rolem, joguem bola, brinquem com água e areia, 
escondem etc." 



Geralmente os movimentos citados acima, dentro da instituição que não contém 
parquinho, são raríssimos e muitas vezes reprimidos pelo professor porque a 
criança pode se machucar se os fizer em sala, contudo, é comum ver crianças 
subindo em cadeiras e pulando ou correndo dentro da sala, mesmo que seja por 
um instante.  

Os movimentos das crianças têm para elas múltiplos significados tais como, "(...) 
comunicar-se, expressar-se, interagir com o mundo; é uma forma de linguagem; é 
explorar e conhecer o mundo e o próprio corpo, seus limites e possibilidades." ( 
AGOSTINHO, 2005: 70) 

Oferecer espaços adequados para que a criança possa ter movimentos mais amplos 
tornar-se um dos requisitos essenciais para a construção de um CEI, pois como já 
foi dito anteriormente a criança os fazem constantemente e Agostinho (2005:70) 
relata que as crianças dentro do CEI pesquisado por ela "[...] trepavam nos bancos 
e dele saltavam, se agarravam ao alambrado para escalá-lo, buscando 
incessantemente outros jeito de explorar, outra altura para pular, outras óticas de 
ver e se posicionar no mundo." ( AGOSTINHO, 2005: 70) 

Percebe-se que os CEI que contemplam um parquinho[5] além de permitir esses 
movimentos acima citados eles podem oferece a criança a oportunidade de estar 
num "lugar de novidades, onde algo inusitado pode acontecer". ( AGOSTINHO, 
2005: 69). Esses fatos inusitados e não planejados foram presenciados pela 
pesquisadora  durante sua permanência num CEI no período de estágio 
supervisionado, onde nas pouquíssimas vezes que saíram para brincar na parte 
externa pode presenciar juntamente com as crianças a passagem de araras, 
tucanos, bem te vi, animais comum na região do referido estudo.  

Como no parque pode acontecer algo não previsto pelo profissional da educação 
infantil, a sua presença é fundamental para que além do cuidar, possa aproveitar a 
oportunidade e mediar às interações da criança com a natureza bem como para 
estar "organizando e propondo brincadeiras, participando nas propostas feitas pelas 
crianças, povoando-o com novidades e trazendo novos elementos para habitá-lo." ( 
AGOSTINHO, 2005: 69) 

Vale à pena destacar que no parque a criança tem a oportunidade de interagir com 
outras crianças de diferentes faixas etárias, possibilitando presenciar o que elas 
conseguem fazer e tentar fazer também, construindo ai,  um novo aprendizado. 
Corroborando esta idéia tem-se que "Tanto as crianças menores como as maiores 
interessam-se pelo que está acontecendo com outras turmas e aprendem a 
apreciar e respeitar o esforço inerente ao trabalho de cada um, além de 
desenvolver auto-controle." ( KISHIMOTO, 1998: 101).  

Nesse espaço de liberdade de escolha a criança que optar em não brincar em grupo 
tem a oportunidade de escolher a estar só e isso no parque é permitido pela oferta 
de espaço disponível e Agostinho relata que a criança tem o "(...) direito a estar só, 
a ter momentos de quietude, num encontro com o que lhe é mais profundo e 
íntimo, resguardada sua individualidade." (AGOSTINHO, 2005: 72). 

Percebe-se que no parque a criança tem varias opções de escolhas em relação ao 
brincar, ao contrario do que acontece dentro da sala, pois o espaço para o brincar é 
limitado  e em sua maioria a escolha da brincadeira é feita pelo adulto e  Kishimoto 
(1998: 111) destaca que "quando o adulto se julga autorizado a impor atividades 
por ele consideradas prazerosas os "convites" para participar de uma "brincadeira" 
são freqüentemente convocações que não prevêem a recusa." 



Para se entender uma pouco dessa recusa vale a pena trazer o que Vygotsky (1991 
: 105) alerta que "existem jogos nos quais a própria atividade não é agradável   (... 
) jogos que só dão prazer à criança se ela considera o resultado interessante." 

Quando o assunto se refere a prazer e liberdade vale a pena trazer o que Agostinho 
(2005:68 ) relata sobre sua pesquisa numa Instituição de Educação Infantil "(...) o 
espaço escolhido para estar, sempre que a oportunidade se apresenta, ou mesmo 
quando é transgressão, era o parque. Observamos a alegria, uma pressa urgente, 
urgentíssima, que as crianças tinham de ir a seu lugar preferido (...)"  

Essa preferência das crianças pelo parque colaborou para o estudo em questão e 
nos locais observados alguns profissionais justificam a falta de parquinho pelos 
perigos que o mesmo pode trazer em relação à integridade física da criança e ao 
contrario dessa privação Faria (2005:79) afirma que  "(...) em nome da segurança 
não deve impedir experiências que favoreçam o auto conhecimento dos perigos e 
obstáculos que o ambiente proporciona" Tornar-se também oportuno trazer o que 
alerta Kishimoto (1998:27) "A proibição dos pais, dos mestres, e o espaço colocado 
à disposição da escola, na cidade, em casa, vão pesar sobre a experiência lúdica."  

Aumentar a oferta de espaço e de brinquedos[6] para que a criança brinque 
livremente dando a ela a oportunidade de explorar suas potencialidades e de se 
expor a novas tentativas de conquistas ajudam-na a definir suas escolhas. "Em 
uma sala vazia, uma criança não pode exercer atividade "livre", sua liberdade 
cresce na medida em que lhe são oferecidas possibilidade de ação, isto é, opções." 
( KISHIMOTO, 1998: 112 )  

Essas opções de ações estão relacionadas também ao espaço físico da instituição, 
onde a criança pode ter a liberdade de movimentar-se, pois ela  

  

 [...] tem fome de espaço explorável e objetos manipuláveis, que permitam os 
avanços da autonomia motora. Brincar de andar, de pular, brincar de subir e 
descer, de por e tirar, de empilhar e derrubar, de fazer e desfazer, de criar e 
destruir. Educar neste momento é sinônimo de preparar o espaço adequado, o 
espaço "brincavel", isto é, explorável. (KISHIMOTO, 1998: 117)  

  

Agostinho ( 2005: 66) em sua pesquisa presenciou situações com o brincar de 
crianças e nos relata  que  "Por meio de suas cem linguagens nos disseram cem 
vezes cem que querem um espaço que lhes garanta o direito à brincadeira". 

Nota-se que através das suas cem linguagens as crianças estão o tempo todo 
apontando como deve ser o espaço para a brincadeira, assim vão " indicando para 
o espaço de nossas instituições um lugar para brincar, onde o sonho e a fantasia 
são possíveis (...)". (AGOSTINHO, 2005: 68 ) . 

É importante ressaltar que "elas trazem a marca da geração a que pertencem. 
Anunciando a novidade da qual são portadoras, nos apontam que o lugar da 
instituição de educação infantil tem de ser de respeito profundo à infância, às suas 
muitas expressões e dimensões" (AGOSTINHO, 2005: 73) 



O presente estudo recorrerá a pesquisa qualitativa que "enfatiza mais o processo 
do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes."  ( 
BOGDAN e BIKLEN  apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986: 13).  

Para se obter a perspectiva dos participantes a presente pesquisa terá como 
sujeitos os: Diretores/Coordenadores de CEI;  Educadores ( Professores e 
Atendentes);  Pais e/ou responsáveis pelas crianças;  Coordenadora da Educação 
Infantil da Secretaria Municipal de Educação  e o  Profissional responsável pelo 
projeto de construção de CEI da Secretaria Municipal de Obras. 

Será uma pesquisa qualitativa e terá uma abordagem dialética que segundo 
Gamboa (2007:115) " (...) todo fenômeno deve ser entendido como parte de um 
processo histórico maior. No caso da educação, suas transformações estão 
relacionadas com as transformações culturais e sociais."  

Como instrumento de coleta de dados utilizará entrevistas semi-estrutura as 
perguntas  que nortearão as entrevistas serão:   Há quanto tempo trabalha na 
Educação? ; Há quanto tempo trabalha na Educação Infantil?; Curso de formação?; 
Participou do projeto de Construção do CEI?  Porque?; É contra ou a favor da 
colocação de parquinho no CEI? Porque?  

Espera-se obter deste estudo as causas que se acredita hipoteticamente que sejam 
múltiplas para a inexistência de parquinho: priorização de um prédio para abrigar 
crianças em segurança; priorização de atividades de cuidado; parcos recursos 
financeiros para construção de parquinho; Desconhecimento da influência do 
parquinho no desenvolvimento infantil; temor pela integridade física das crianças 
ao brincarem no parquinho e o conjunto de opiniões de diferentes sujeitos 
relacionados com os fatores favoráveis e desfavoráveis para  a existência dos 
parquinhos. 
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[1] Vale a pena ressaltar que o referido trabalho não se aprofunda nos estudos com 
os bebês, mas a pesquisadora considera importante deixar registrado a restrição 
dos mesmos em relação ao brincar em áreas ao ar livre.  

[2] Tornar-se oportuno destacar que as salas são de construção recente e com fins 
especifico para a educação infantil. 

[3] Janelas com vidro fantasia  

[4] Vale a pena destacar que a cidade de Três Lagoas - MS é de clima quente e em 
sua maioria os dias estão ensolarados  

[5] Parquinho com escorregador, trepa-trepa, balanço, gangorra etc. em local com 
chão coberto de areia e ao ar livre.  

[6] Notou-se que em sua maioria os brinquedos existentes nas salas do CEI são 
doações das professoras.  


