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- Pardal pardo, porque
palras?

- Palro sempre e palrarei,
porque sou o pardal pardo e

palrador del-rei.

O rato roeu a rolha
do Rei da Rússia



Agosto é aquela altura do ano tão desejada e esperada pela maioria das

pessoas. É aquela altura do ano em que tudo ganha cor e magia, sobretudo

para os mais pequenos. É aquela altura em que paramos, respiramos e

apreciamos o que nos rodeia, em que usamos e abusamos da família (e que

bom que é).

Depois da tormenta, experienciada pela pandemia - que de repente nos

obrigou a protegermo-nos no abrigo, que é a nossa casa -, mais do que

nunca parece que o quadro é mesmo esse … aquele quadro cinzento, em

que as crianças deixaram de estar com os amigos, a escola passou a existir

através da “caixa mágica” e o trabalho misturou-se com a dinâmica da casa. 

 Aos poucos tudo foi ganhando cor. A alegria do regresso à escola, ainda que

no final do ano letivo, a alegria de podermos reencontrar os amigos, mesmo

que respeitando o distanciamento físico e, mesmo com o desafio de nos

reinventarmos naquele que é o novo “normal”, o quadro ganhou vida e

cheiro: o cheiro do mar, da areia, do campo, do rio, da amizade, do amor, da

alegria.

Mais do que nunca, acreditamos que o Agosto, este agosto de 2020, é o mês

em que recuperamos energia para enfrentar com mais força o resto do ano.

Cheios de esperança e de otimismo de que, apesar de ser tudo diferente, as

coisas essenciais da vida manter-se-ão inalteradas. Apesar apesar do quadro

cinzento, existe sempre a esperança de que no final tudo vai correr bem.

Foi com este espírito de missão, que na APDJ, preparámos o mês de Agosto.

Levámos a praia, o teatro, a música e os animais à escola, devolvendo a

alegria e a magia às nossas crianças...

Diretora
Joana Melo da Silva

Sub-diretora
Marta Santos

Editora Chefe
Inês Roças

Editora Sub-Chefe
Inês Branco

Contactos:

Tlm: (+351) 21 436 9710

E-mail: apdj@apdj.pt

Website: www.apdj.pt

Rua Paulo Reis Gil Nº 55

2745-195 Queluz

3. Desenvolvescer - Reflexões sobre a infância e a família | APDJ

Marta Santos
Coordenadora da Unidade de Intervenção
no Desenvolvimento da Criança e de Apoio
à Família

EDITORIAL

...PORQUE PARA ELAS É SIMPLES
SER FELIZ!!! 



CINCO IDEIAS PARA
DESCANSAR & APRENDER EM
AGOSTO
Nos dias que correm, o que mais vezes tenho ouvido

dizer, a grandes e a pequenos, a velhos e a novos, a

uns e a outros, é simplesmente: “estou tão cansado”.

Parece ser um cansaço fundo, generalizado, que

todos reconhecem e que nem sequer sabem explicar

de onde lhes vem. Nem ninguém parece com muita

vontade de pensar para onde vai. Nem para onde

vamos a seguir, depois do descanso de um Verão

bem medido. Tão cansados estamos, que só nos

apetece não fazer nada, quase nada. Não pensar em

nada e deixar para depois...

E as crianças...? Como estão por estes dias as nossas

crianças, os nossos adolescentes, os mais jovens, e os

menos jovens? Alunos de todas as idades, como

estão a viver este Verão de desconfinamento, tão

mais confinado do que seria...

Como psicóloga, como professora, como mãe e avó,

este Verão a todos digo, de forma ainda mais

veemente: é preciso descansar, fluir, flanar, mergulhar

e boiar, brincar e rir, aproveitar cada nesga de tempo

e de espaço, cada oportunidade de ser feliz.

Este Verão, mais ainda do que habitualmente, é preciso

saborear o tempo, é preciso dormir, é preciso não fazer

nada, ter tempo para se cansar de nada fazer e

reinventar tudo o que nos apetecer fazer... E sobretudo,

é essencial esquecer-se da escola, de TPC’s e deveres,

de testes e notas, de recuperações e

remediações... É preciso celebrar a vida, renascer e

sorrir, agradecer e sonhar, acreditar.
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Nos últimos meses, resguardada como quase todos, da

minha janela olhei muitas vezes para a mancha verde e

azul, lá longe, à minha frente: o verde do parque urbano

no centro da cidade de Almada, o azul de um recanto

mais escondido no estuário do Tejo. Sorte a minha. Ali, no

meio do relvado, três mãos de ferro viradas ao céu, tantas

vezes me pareceram gritar por socorro (escultura de

Jorge Vieira, “Monumento à Liberdade”). Gritar por

LIBERDADE: de movimentos e contatos, de encontro e

reencontro, de retorno a tudo e a todos à nossa volta.

Agora que Verão é, agora que ainda não podemos

encher-nos de abraços, já podemos encher-nos de sol e

de mar, de todos os tons de verde e azul. Neste arco-íris

de acreditar que “vai ficar tudo bem”, como fazer para

descansar sem cansar, para ocupar sem aborrecer, para

se deixar enfadar sem enfado... 

Foi este desafio que por aqui me fizeram: como estimular

e aprender com gosto, neste mês de Agosto? Com

aprender sem cansar e descansar sem deixar de

aprender...? 

Fui à janela, olhei o rio, olhei o relvado, e aqui vos deixo

uma mão cheia de IDEA´s para LIBERTAR o pensamento,

a criatividade e a vontade, o gosto e a curiosidade.

Uma mão cheia de IDEA´s
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1. LER

A leitura não pode acontecer só na escola, nem só

nos livros, nem só por obrigação, nem sempre em

solidão. Para ler melhor é preciso ler muito, para

ler muito é preciso ler em todo o lado. Há coisas

para ler por todo o lado, e em férias as crianças

podem ser convidadas a descobrir o que as letras

escondem, o que as palavras contam, os segredos

que desvendam. As coisas que se inventam. Vejam

lá o que se escreve em pacotes de açúcar, ou

numa caixa de sapatos, no céu ou no chão, na rua

como na lua. Quando está lua cheia, que letra

será? E ao minguar, o que surgirá? Lua mentirosa

que diz C quando Decresce e D quando afinal

Cresce...

Sugerem-se duas fotos: 

Pacotes de açúcar da DELTA 

E Frase numa rotunda em Arraiolos.
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2.ESCREVER
Muitas das nossas crianças dizem que não

gostam de escrever, porque escrever é uma

obrigação e quase sempre vem com avaliação.

Mostra mais o que erramos do que aquilo que

sentimos ou imaginamos. Sentir, inventar e

partilhar é o que mais importa quando

queremos aprender a divertir-nos a escrever.

Podia dar aqui mais de mil e um exemplos.

Mas vou deixar quase tudo à vossa

imaginação. Pode escrever-se na toalha de

papel depois de almoçar ou esconder um

diário debaixo do colchão.

Pode anotar-se uma ideia ou copiar uma

adivinha. Pode jogar-se com dados ou

inventar uma aventura sem fim... E se em vez

de Batalha Naval nos apetecer criar uma

Batalha de Palavras, vai ser tão divertido que

eles nem vão achar que estão a escrever.

AlfaDados (material do Projeto IDEA)

Poesia Visual (um exemplo)

Cartas Bolota e AlfaDados (material do Projeto

IDEA)

Palavras cruzadas a partir de Carta Natura

(Sapo) (Material do Projeto IDEA)

Peixe em Poesia Visual com Letras Móveis

AlfaBeto (Material do Projeto IDEA)

Cópia Criativa e Poesia Visual a partir da

palavra Caracol com Letras

Móveis AlfaBeto (Material do Projeto IDEA)

Batalha de Palavras com AlfaBeto (Materiasl do

Projeto IDEA)

Festão de palavras

Escrita no chão
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Toda a gente sabe que o mais importante é quase

sempre: saber ler, escrever e contar... e em se

tratando de contar, matemática parece ser. Claro

que em tempo de férias muitas contas se podem

fazer, por exemplo, para costurar, dividir ou um

doce cozinhar. Mas não era bem disso que eu

estava a falar...  O que importa mesmo é gostar de

conversar, ficar a ouvir contar muitas histórias,

aos avós ou aos primos, entre amigos ou na

intimidade de uma conversa só a dois. Pais e

filhos têm tempo (e hábito) de conversar? O que

mais gostaria de lhes contar? E de os ouvir

contar, imaginar, inventar ou pensar, debater ou

sugerir... O que mais importa é que a palavra seja

comunicação e relação, com mais ou menos

razão, que nos toque sempre o coração.

3. CONTAR &
CONVERSAR

CARTAS BOLOTA (PROJETO IDEA)
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E desenhar, será que eles nos podem ensinar a

desenhar...? Sim, os miúdos podem desafiar os

graúdos a desenhar sem medo de errar.

Podemos desenhar à vista ou arriscar um

desenho abstrato, esconder letras no meio do

desenho e depois ver quem as consegue

descobrir e adivinhar. Podem desenhar-se

mapas, plantas de casas fantásticas, ou fazer

esboços para reinventar o nosso quarto.

Podemos até ir procurar algumas ideias na

internet. Por exemplo, experimentem pesquisar

qualquer coisa como desenhar um cão ou um

cavalo ou um carro ou o que quiserem... e creio

que muito vão encontrar. Aprender a desenhar é

uma forma tão boa de treinar a atenção, a

observação, o método, o planeamento e tantas

outras funções que nem vos vou maçar... mas

não se esqueçam que em tempos de muito

medo, para tudo o mais nos custa contar, para

aquilo que mais doeu, pode ser muito bom

simplesmente desenhar, pintar, colorir, deixar

sair...

4.DESENHAR

Foto da letra e escondida no elefante (criança de 6
anos)
Foto de desenho de barco no mar por adolescente
num campo de refugiados
na Grécia
Menina a pintar no chão
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Este Verão, podemos aprender só porque sim,

aprender sem esforço e sem obrigação. Aprender

quase sem saber como, apenas porque é

divertido e bom, porque é intuitivo e familiar.

Este Verão, pode ser mais importante do que

nunca, encher corpo e espírito de muito gostar,

gostar de si e dos outros, gostar de brincar e de

descobrir.  Só o sorriso e o amor, por nós próprios

e por todos os outros, nos salvam da dor e do

medo. É assim que aprendemos a voar, a superar,

a crescer e a evoluir.

CAMINHAR5.
Depois de tantos meses de confinamento, nestas

férias é essencial caminhar. No Verão como na

vida,   o caminho faz-se caminhando. E se nos

cansamos, paramos e recomeçamos. Ajudamo-

nos e desafiamo-nos. E pelo caminho

descobrimos tantas coisas novas, tantas coisas

boas, tantas coisas difíceis... mas é esse o

caminho, o desafio de seguir em frente, sem

desistir, sem abandonar.

Fotografia  do Homem Sol (Jorge
Vieira), em Lisboa. Maria Dulce Gonçalves

Psicóloga Educacional –
Professora FP-ULISBOA
Projeto IDEA (Investigação
de Dificuldades para a
Evolução na Aprendizagem)

Para mais saber:
https://idea.conceitos4all.net/

Blog: https://pontesnee.blogspot.com/
Email para contacto: lispsi@lispsi.pt

11. Desenvolvescer - Reflexões sobre a infância e a família | APDJ

https://idea.conceitos4all.net/
https://pontesnee.blogspot.com/


FÉRIAS EM TEMPOS DE
PANDEMIA: E AGORA?

A Educação foi um dos setores mais afetados pelo

impacto da pandemia e este ano letivo ficará marcado na

História pela não convencionalidade dos processos

educativos. O uso das tecnologias por parte das nossas

crianças– aquele que tentamos arduamente controlar, no

sentido de evitar dependência – foi indiscutivelmente o

nosso grande aliado na tentativa de manter as

aprendizagens e as relações interpessoais.

É esperado que dentro de cada estabelecimento de

ensino, as crianças que o frequentam tenham acesso às

mesmas aprendizagens, aos mesmos recursos materiais, às

mesmas vivências pedagógicas. Porém, o ano escolar – tal

como o conhecemos - foi interrompido e deu lugar a uma

grande discrepância no acesso às aprendizagens formais, a

partir de casa.

Dois mil e vinte tem sido um ano atípico e sem

precedentes. Estas são possivelmente as palavras

mais ouvidas nos últimos cinco meses.

A maioria das crianças teve computadores e tablets

ao seu dispor, mantendo contacto com os

professores, educadores e até com os colegas. Outras,

apesar de não terem tido acesso ou de beneficiarem

de um acesso restrito aos meios tecnológicos, foi-lhes

proporcionado outro tipo de experiências pelas

famílias, não menos interessantes e não menos

relevantes para o seu desenvolvimento. Contudo,

assistimos a um ano letivo com significativas perdas

académicas e sociais, não só por muitos não terem

acesso aos diferentes meios tecnológicos, mas

também pelas desigualdades decorrentes das

condições de cada família.
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Com mais ou menos recursos, a linguagem e

comunicação acontecem naturalmente, no meio em

que estamos inseridos. Cada família incute um estilo

comunicativo diferente na criança, que depende

diretamente do modelo que é dado através da forma

como interagem com os outros. As várias formas

como nos cumprimentamos, como transmitimos

mensagens, como descrevemos as situações,

dependem da nossa identidade, das nossas vivências,

da nossa cultura. É esse modelo que as crianças

apreendem e é nessa base que se desenvolvem

linguisticamente, ganhando características e uma

personalidade comunicativa própria e única.

Ainda não existem conclusões científicas referentes ao

impacto do isolamento social nas crianças, a nível

linguístico e comunicativo. No entanto, sabendo que

precisamos de estar inseridos num sistema linguístico

para desenvolvermos plenamente as nossas

competências comunicativas, prevê-se que a

interação com os outros, a comunicação e a utilização

das competências linguísticas possam estar

comprometidas, devido à privação das brincadeiras

com os pares, das conversas no recreio e do contacto

com outros adultos fora do contexto "casa".

Depois deste ano letivo especial, é chegado o

momento de desligar as máquinas e gostaríamos que

todas as crianças tivessem acesso às mesmas

oportunidades de diversão. É nesse sentido que,

através deste artigo, sugerimos atividades e estratégias

que ajudem a desenvolver as competências

comunicativas das crianças e que possam ser

realizadas por todos, em qualquer lugar, seja na sua

própria casa, na aldeia dos avós, no carro ou nos

transportes.
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Depreende-se que cada criança se desenvolve

progressivamente, tornando-se cada vez mais eficaz

na transmissão das suas ideias, através do contacto

que tem com a língua. Assim, o ambiente familiar

deve ser promotor de diálogo e de partilhas. 

Chegadas as férias, é o momento de aproveitar aquilo

que o “malvado vírus” nos trouxe de positivo:

momentos de maior interação e de partilhas, entre os

membros da família, dentro de quatro paredes.

Bem sabemos que este ano nos deparamos com um

período de férias especial, no qual as saídas ao

parque, as idas à piscina, os dias de praia e todas as

atividades que antes fazíamos com naturalidade,

passam a ter um peso, uma obrigatoriedade de

segurança, para nós e para os outros. Contudo, apesar

de todas as condicionantes, estas férias devem ser

uma oportunidade de transformar este “bichinho

mau”, no impulsionador das verdadeiras férias em

família. Com direito a diversão coletiva, com

atividades que incluam pais e filhos.

Numa ida à Quinta Pedagógica, por exemplo, podemos

identificar e nomear os animais e os alimentos que

cada um come e assim transmitir conteúdos para a

criança. Quando apontamos para o porco que está

deitado na lama, estamos a ensinar mais uma forma de

comunicar, para além da fala. Se apontarmos para o

porco e reforçarmos "vês, o porquinho está deitado na

lama. Vai ficar todo sujo", estamos a dar informação

que para nós poderá ser óbvia, mas que transmite

muita informação para a criança. Com a variabilidade

da informação que vamos dando às crianças, vamos

introduzindo novos conceitos, vamos alertando para o

facto de cada ato ter uma consequência, antecipar o

que vai acontecer numa determinada situação.

Num passeio de carro ou nos transportes públicos, há

sempre conteúdos a trabalhar e explorar. É importante

dar-lhes vocabulário, falar sobre conceitos opostos,

agrupar objetos em categorias semânticas (Por

exemplo: “o autocarro é um transporte. Podes dizer-me

o nome de outros transportes?). Também é importante

dar um modelo correto de como formular uma frase

(Exemplo: "Aquele carro vermelho tem uma porta

partida. Deve ter tido um acidente.". É importante

explicar que estamos a referir-nos a um carro vermelho

e não a outro qualquer, direcionando a atenção da

criança para a situação que estamos a descrever.

Também temos que explicar que aquele carro está

partido como consequência de algo que terá

acontecido.
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Na praia, quase tudo é permitido, sobretudo por não

termos que usar máscara enquanto estamos na

toalha ou dentro de água. Podemos jogar às cartas,

fazer o jogo do STOP oralmente, contar as palavras de

uma frase usando conchinhas ou contar as sílabas de

uma palavra saltando por cima das ondas.

Enquanto estamos a preparar o seu doce ou bolo

preferido, podemos explorar a importância da leitura,

pedindo à criança, se estiver em idade escolar, para ler

a receita e os passos para a confecção da mesma. Se a

atividade for realizada com os mais pequeninos, é

importante trabalhar a identificação e nomeação dos

ingredientes (Por exemplo: "Onde está o açúcar? e

"como se chama este ingrediente?"), trabalhar a

compreensão de material verbal oral, através de

ordens simples ("Coloca duas colheres de açúcar na

tigela"). Também se podem trabalhar os conceitos

"doce", "salgado", "amargo", "ácido", através de uma

atividade com alimentos que temos na despensa.

Pedir ajuda para fazer a lista das compras ou fazer

uma lista de desejos da família com locais a visitar

futuramente, são exemplos de atividades que

permitem trabalhar a escrita, a categorização

semântica e a evocação semântica, que são

competências que constituem ferramentas essenciais

para a realização, por exemplo, da Roda dos

Alimentos em Estudo do Meio, de textos em Língua

Portuguesa, à enumeração dos monumentos de

Portugal pedidos no teste de História.

Fazer um concurso de lengalengas, para ver quem

consegue falar mais rápido, fazer o jogo dos sons

(descobre qual é o som que estou a fazer?) ou do

“adivinha a palavra em que estou a pensar? Eu dou-te

três pistas”. E por que não fazer uma caça ao tesouro,

com pistas deixadas em papelinhos escondidos? Estas

são algumas propostas de tarefas que exigem poucos

recursos materiais e que permitem trabalhar variadas

competências linguísticas.

Na impossibilidade de sair, de fazer férias longe de

casa, de viajar, o tédio e a contrariedade de não

poder fazer as férias desejadas, não têm que ser

determinantes de “férias que não são férias”.

Catarina Rodrigues
Terapeuta da Fala
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Brincar é uma necessidade enquanto comportamento

ancestral de carácter adaptativo e biológico, pois é um

mecanismo fundamental de aprendizagem, essencial

para sobrevivência da espécie humana mas também

de outros animais. É durante a infância que o brincar é

mais facilmente observado e que actua com maior

incidência, dado o seu valor adaptativo e evolutivo.

Contudo,  é um comportamento que se prolonga e se

mantém ao longo de toda a vida do ser humano, o

que revela a sua importância ao nível biológico, social

e cultural. Os benefícios do brincar são imediatos e

deferidos ao longo do tempo. O brincar actua em

zonas e áreas essenciais para o funcionamento

equilibrado do organismo humano. Permite à criança

ter oportunidades para realizar exercício físico que é

vital para o desenvolvimento de endurance, controlo

de movimentos do corpo e integração perceptual-

motor; possibilita estabelecer papéis sociais e alianças

cruciais para o desenvolvimento de competências de

comunicação que podem ser importantes para a

sobrevivência; e contribui para a melhoria ao nível do

bem-estar psicológico e fisiológico, e da resiliência.

Brincar é também um direito fundamental da criança

(artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança),

a sua principal forma de auto-preservação, e o modo

priveligiado de participar na sua comunidade (artº 12º).

Mais ainda, brincar é um comportamento vital para o

desenvolvimento individual, bem-estar e saúde da

criança, como também para o desenvolvimento das

comunidades e sociedades. Através do brincar as

crianças fazem aprendizagens essenciais para a sua

sobrevivência; desenvolvem competências motoras,

sociais, cognitivas, emocionais e neuronais; adaptam-

se à novidade; e tornam-se autónomas,

independentes, auto-confiantes e resilientes.

O brincar possibilita à criança uma ancoragem e

segurança física e psicológica, essencial para a sua

afirmação enquanto pessoa-cidadã e mecanismo

principal de participação. Esta participação,

visibilidade e muito frequentemente invisibilidade

(por não lhes ser dado um lugar de vez e de voz)

ocorre no seio dos diversos papéis que ocupa nos

diferentes lugares de pertença e dentro das

respectivas redes de sociabilidade.

Brincar Livre na Rua...
Procura-se!
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Estes lugares estendem-se desde a família até à

comunidade mais alargada, passando pela escola, e

outras instâncias  educativas não formais, lugares de

lazer e de recreação, e pela ocupação dos lugares

oferecidos no espaço público, que lhes são

permitidos. Dentro dos papéis e modos de

participação que ocorrem nos diferentes lugares de

pertence do seu quotidiano, a criança e o seu

brincar são, naturalmente, permeáveis também às

influências oriundas dos sistemas culturais e

crenças nas quais estão imbuídas. Sendo que ao

mesmo tempo elas próprias enquanto grupo

geracional alargado (o da infância) afetam esses

mesmos padrões culturais. Mais ainda, a liberdade

de movimento no espaço público associadas à

possibilidade da criança brincar com outras

crianças nesses lugares permite-lhes criar os mapas

mentais do seu bairro e vizinhança e dos aspetos do

território que lhe são significativos em termos

psicológicos. Por outros palavras, brincar   e circular

livremente na rua, em condições de segurança

(nomeadamente em termos de tráfego automóvel)

permite à criança alcançar uma aprendizagem

física (motora) e emocional dos lugares.

Não existe uma definição única do conceito de

brincar, contudo há um consenso entre os

especialistas sobre o tema de que brincar   é um

comportamento intrinsecamente motivado,

pessoalmente dirigido, livremente escolhido que

produz sensações de prazer e de bem-estar.   Por

isso, do meu ponto de vista, quando nos referimos

ao brincar devemos sempre associar-lhe a

qualificação de “livre”, ainda que esta esteja sempre

implícita ao próprio termo. O “Brincar Livre” define-

se pela condição de que são as próprias crianças no

seio das suas brincadeiras que criam as próprias

regras e estrutura (que se vai flexibilizando) e não os

adultos a criarem essa estruturação e

condicionamento.

O brincar das crianças pode ser encarado como o

processo privilegiado para as crianças gerarem, por

um lado, a incerteza que necessitam para se

adaptarem à imprevisibilidade, à novidade, ao risco

e ao desafio, e, por outro, gerirem os seus

mecanismos de auto-regulação para encontrarem

a segurança e bem-estar que necessitam para viver

a sua infância e crescerem de modo saudável e

prazeroso.

No momento actual, marcado pela pandemia da

COVID-19, a nível global e planetário, as crianças

viram as suas oportunidades para brincar no

exterior brutalmente reduzidas, com graves e

danosos prejuízos para o seu bem-estar, saúde e

desenvolvimento.
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Em termos científicos, vários especialistas em desenvolvimento e

saúde das crianças têm vindo a alertar que se, por um lado, a maior

privação de contacto com o ambiente exterior através

do brincar acompanhada de um isolamento social foi fundamental

para tentar gerar proteção familiar e comunitária em termos de

propagação, transmissão e letalidade associada ao novo CORONA

VÍRUS,  por outro, trouxe consigo impactos negativos no bem-estar e

saúde física e mental das crianças e jovens, nomeadamente, o

aumento de inactividade física e dos níveis de sedentarismo; maior

tempo de atividades de ecrã escolares e de lazer; diminuição de

contacto social entre pares; o aumento do risco de pensamentos de

auto-flagelo e de sentimentos, incluindo a derrota, encarceramento,

solidão/isolamento social, desespero e raiva e de pensamentos auto-

destrutivos. É importante recordar que, a nível global, o suicídio entre

os jovens é a segunda maior causa de morte.

Neste sentido, o prolongado confinamento das crianças e jovens nas

suas habitações e a privação de contacto social nos diferentes lugares

de pertença que fazem parte do seu quotidiano (escola, parques,

jardins, ruas, etc) têm e terão implicações ao nível da saúde mental, a

curto e a longo prazo. Estudos científicos demonstram que a falta de

saúde emocional na infância está ligada a dificuldades de saúde

mental e física a longo prazo e pobre funcionamento académico e

ocupacional, e que saúde mental na infância é também o primeiro

preditor de satisfação na vida adulta. Mais ainda, os problemas de

saúde mental durante a infância são também “pesados” do ponto de

vista económico para a sociedade. Os especialistas defendem

também que a pandemia veio reforçar as desigualdades sociais, e

que as crianças e jovens de meios   socialmente marginalizados,

desprotegidos e vulneráveis, estão sob um risco maior por não terem

acesso a espaços exteriores nas suas habitações e/ou nas imediações

destas. As crianças devem ter acesso a todos os tipos de brincar, nos

quais, também se inclui o brincar no exterior, estando este

particularmente associado ao aumento da atividade física, e da saúde

social e emocional. Brincar é ainda mais benéfico em tempos de

incerteza, ansiedade, stresse e adversidade, tal como este que nos

encontramos agora. Através do brincar as crianças adquirem

condições para exercer um sentido controlo e independência,

elaborar relativamente a situações de difícil compreensão,  para além

de apoiar os seus mecanismos de coping e de resiliência.
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Neste tempo e estado de coisas pandémico, que as

crianças e nós adultos nunca esqueceremos, o

brincar livremente no exterior e olhar para o espaço

público como lugar de lazer e de recreação é a

terapêutica colectiva fundamental para que as

crianças e suas comunidades resgatem a sua

segurança, bem-estar e esperança necessária para

lidar com tamanha adversidade trazida pela

pandemia. A livre circulação pedonal e o brincar nos

espaços públicos (e não apenas nos parques infantis

e nos recreios das escolas),

nomeadamente,   nas ruas, largos, passeios, jardins e

em outros lugares das zonas residenciais cria a

sensação de uma segurança partilhada e de coesão

social, essencial para a (re) construção e afirmação

das comunidades locais.

Para que isto aconteça, é imperioso os adultos

compreenderem, aceitarem, e assim o

demonstrarem, que as condições necessárias para as

crianças brincarem são parte integrante da sua

responsabilidade enquanto cidadãos. Uma

comunidade local preocupada e “amiga” das suas

crianças assume com esforço de advocacia e

militância a urgência de defender e promover os

direitos das crianças na sua relação com o espaço

público. O direito à cidade pelos cidadãos mais

pequenos exige forçosamente um olhar a partir d

perspetiva das crianças relativa ao brincar e circular

pelos diferentes espaços públicos.

Este tempo marcado pela incerteza e angústia gerada

pela COVID-19 obriga-nos à retoma de uma pergunta

fundamental: que tipo de vizinhanças ou bairros

desejamos para as nossas vidas e para as vidas das

crianças? Um bom princípio poderá ser este: uma

cidade que é boa para as crianças é boa para todos. As

respostas para esta mudança de paradigma de vida

são naturalmente complexas e exigem abordagens

com múltiplos enfoques e dimensões, que vão desde o

esforço local e iniciativas de moradores até ao

planeamento urbano municipal do espaço público nas

áreas residenciais, passando também pela

disponibilidade autárquica e envolvimento dos

munícipes em dinâmicas de participação.

Nestes termos, nos meses de férias de Verão e de

interrupção letiva, onde haverá uma maior

disponibilidade dos pais e famílias para passarem

tempo de lazer com as suas crianças, mas também no

reinício das atividades lectivas escolares, como podem

os pais e as comunidades locais atuar para criar

melhores condições que favoreçam o brincar livre das

crianças no exterior, nomeadamente, no espaço

público próximo das áreas de habitação, e com isso o

resgastar de algum do bem-estar, segurança,

confiança,   e autonomia perdidos no período

confinamento?
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As respostas para esta questão variam de comunidade

para comunidade com todas a suas especificidades

económicas, sociais e culturais. Outros factores

importantes são o desenho e tipo de ocupação do

espaço público exterior disponível nas imediações das

zonas de habitação; a prioridade que os adultos poderão

dar ao desafio de ajudarem a remover alguns

constrangimentos que impedem as crianças de brincar

na rua e de actuarem directamente nesses espaços para

as crianças terem oportunidades mais diversificadas

para brincar; e as indicações dadas no presente pelo

Governo e Direção Geral de Saúde, relativamente aos

cuidados a ter em função da prevenção do contágio

pela COVID-19.

De qualquer modo, apresento em baixo algumas

sugestões de ações  que podem ser levadas a cabo pelos

adultos e considerações importantes que devem ter, no

sentido de contribuírem ativamente na provisão de mais

tempo e melhor espaço para as crianças circularem e

brincarem livremente em segurança no exterior.

Nesta altura de férias de Verão, será muito

oportuno que os pais e as crianças encontrem

juntos momentos de brincadeira e de lazer nos

locais de férias. Naturalmente, que as

brincadeiras na praia, no campo, nos rios e

riachos,   seja mais próximo ou mais distante da

natureza, são uma óptima maneira para os pais e

filhos encontrarem um tempo prazeroso,

fundamental para o bem-estar de ambos. As

bicicletas, skates, trotinetes, bolas, raquetes,

baldes, pás, cordas etc, são brinquedos que muito

contribuem para que este momentos de

brincadeira e de atividade física aconteçam.

As crianças no seu quotidiano em tempo

escolar têm poucas oportunidades para brincar

quando anoitece ou durante as primeiras horas

da noite. O brincar das crianças contém muitas

vezes aspectos misteriosos e ritualizantes, que

segundo alguns autores, necessitam de ser

recapitulados para o bom funcionamento 

psíquico e manutenção do seu bem-estar.

Especialmente durante as férias de Verão, as

brincadeiras mais frequentes nos espaços

habituais quando ocorrem à noite ajudam a

criança a incluir estes elementos

recapitulantes e mais ancestrais nas suas

narrativas do faz-de-conta.
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Graúdos e miúdos devem sair frequentemente à

rua para melhor conhecerem o bairro, ou área de

vizinhança usando modos de deslocação não

motorizados, tais como, a pé, de bicicleta,

trotinete, ou semelhante. O sair à rua com as

crianças ajuda a criar um bom ambiente de

vizinhança e a mostrar aos vizinhos e outras

pessoas do comércio local que as crianças estão

a ocupar o espaço público. Isto faz com que o

bairro se torne mais familiar para as crianças e

contribui para que os adultos que diariamente

usam o bairro o passem a ver e a entender como

um lugar que também pertence às crianças.

Nos passeios pelo bairro ou vizinhança, os

adultos devem estar atentos aos espaços que

atraiem as crianças, respeitar o seu ritmo de

circulação e aceitar que o brincar livre (dirigido

pela criança) surge, frequentemente, nas

situações mais inesperadas e inusitadas. Isto é

importante para permitir ao máximo que sejam

as crianças a gerir as relações entre elas em

diferentes lugares exteriores de brincadeira.

Contudo, no contexto atual, é importante

também explicar que existem certos cuidados

necessários a ter, nomeadamente, no contacto

com outras pessoas, no que concerne o

distanciamento social.

O Verão é também uma altura muito propícia

para as famílias fazerem piqueniques. Estes

momentos de partilha podem ser estendidos a

outras famílias amigas mais próximas (de acordo

com  os ajuntamentos permitidos e as regras de

distanciamento social) e criam oportunidades de

lazer para os adultos relaxarem e fruírem na

companhia de outros adultos, e para as crianças

se reencontrarem e recuperarem as suas

brincadeiras preferidas.
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Os adultos devem ter presente que para as

crianças brincar no exterior com amigos é o seu

modo principal de fazer atividade física. Quando

um adulto sai à rua para fazer atividade física e

traz consigo a sua criança, é importante recordar

que as crianças, na maioria dos casos, não saiem

à rua para fazer atividade física mas sim para

brincar.

Nos jardins, parques, ou espaços mais

naturalizados os adultos devem permitir e

encorajar que as crianças usem os elementos

naturais disponíveis (relva, árvores, troncos,

folhas, pedras, água, etc) como recursos e

“equipamentos” para brincar. A água também

disponível nos repuxos, bebedouros e rega é um

elemento muito interessante para as crianças

usarem nas suas brincadeiras.

Muitas crianças têm necessidade de levar a

cabo brincadeiras arriscadas e desafiantes. O

contacto com o risco físico, social, cognitivo e

emocional decorre da necessidade da criança 

ter de se confrontar com pulsões internas que

lhe permitem, simultaneamente, aprender a

fazer essas aprendizagens de modo auto-

dirigido, bem como a própria gestão do risco, e

a encontrar novas situações de incerteza.

Brincar é muito marcado pela criação

deliberada de situação de incerteza. Quando

uma criança resolve uma situação de incerteza

através do brincar ela torna-se mais

autoconfiante.

Os adultos têm muita dificuldade em permitir às

crianças que sejam elas a gerir essa

imprevisibilidade. Assim, será importante

aprender a confiar nas crianças e dar-lhes

permissão para elas desenvolverem essa

competência tão fundamental para a sua

sobrevivência e manutenção do seu bem-estar,

e cujas oportunidades para tal muito

escasseiam nas infâncias contemporâneas. As

situações de brincar arriscado, bem como a

natureza do tipo de brincadeiras arriscadas varia

muito de criança para criança. Um adulto bem

conhecedor da criança saberá por certo

reconhecer a exuberância, alegria e emoção

associada a uma brincadeira arriscada para a

criança. Ficam alguns exemplos, subir a uma

árvore alta, andar rápido de bicicleta, brincar

longe da vista dos adultos, ficar escondido num

sítio escuro, aproximar das ondas   e fugir

quando a onda rebenta, utilizar um martelo para

pregar uma tábua, brincar às lutas, etc.

Nos espaços mais naturalizados mas também

construídos, encorajar as crianças a

procurarem outras possibilidades de

brincadeira nos elementos e recursos

disponíveis. Estes elementos dependem muito

do tipo de espaço urbano envolvente. Aqui

ficam alguns expemplos: largos, passeios,

muros, calçada, grelhas, bancos, escadas,

postes, pilaretes, alguns objectos de mobiliário

urbano, e outros objectos e instalações (de

arte ou com algum carácter histórico, que

podem ser usados pelas crianças sem os

colocar em risco de deterioração), etc.  Com o

tempo e progressivo uso e experiência dos

espaços, as crianças umas com as outras

descobrem possibilidades muito interessantes

de brincadeira. 
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Os adultos devem familiarizar-se com o universo

dos materiais soltos. Os materiais e objectos

soltos podem ser naturais ou não-naturais

(caixas de cartão, cordas, tecidos, giz, folhas,

pedras, areia, conchas, paus, pinhas, palha,

água, baldes, lençóis, objectos aleatórios

encontrados, trapilho, sabão para fazer bolas, 

etc.),   cujo fim e utilização é aberto, flexível e

ilimitado, podendo ser usado por si só ou em

combinação entre si para fins múltiplos, de

acordo com as ideias das crianças (consultar o

uso destes materiais em

https://123macaquinhodoxines.wordpress.com/).

Os materiais soltos também podem ser usados

com outros elementos fixos já existentes nos

espaços. Alguns destes materiais soltos,

especialmente os naturais já existem nos lugares

onde as crianças e suas famílias poderão estar a

passar férias (no caso da praia). No entanto, os

materiais   como, o giz, as bolas de sabão, o

trapilho, as cordas, os lençóis, pedaços de tecido,

entre outros, podem facilmente ser transportados

pelas crianças ou pelos adultos, nomeadamente,

para as ruas, largos, passeios, praças, jardins, ou

parques, e serem colocados à disposição das

crianças e de suas famílias.

Os adultos, certamente, recorrendo às suas

memórias de brincar na rua, podem sugerir

também algumas possibilidades. Contudo, devem

  aceitar o modo como as crianças decidem

abordar criativamente essas possibilidades e

como integram outros elementos disponíveis (tais

como, as suas roupas, as bicicletas, outros

objectos que encontram) nessas brincadeiras.

Estes são recursos muito válidos para o

enriquecimento dos espaços (interiores e

exteriores) onde as crianças brincam porque o

seu uso permite à criança ter um maior controlo

dos seus cenários de brincadeira em função das

suas necessidades internas, experiência de uso e

da sua criatividade. O uso deste tipo de materiais

possibilitam à criança criarem um sentido de

propriedade, profundidade e de intimidade nas

brincadeiras que daí surjem.
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Os adultos devem também exigir nas suas

comunidades, freguesias e autarquias uma

manutenção e limpeza apropriada dos espaços

verdes (há muitas pessoas que não usam a relva

para se sentar e não permitem que as crianças

brinquem lá brinquem pois muitas vezes

encontra-se  suja). Um grupo de vizinhos que se

conheça e tenha criado relação entre si pode e

deve sugerir na sua junta de freguesia que sejam

levados a cabo projectos e inciativas que

defendam o uso apropriado do espaço e

cuidados de limpeza adequados por parte de

todos. Assim, é possível que as crianças e adultos

possam fruir destes. Isto também é contribuir

para que as crianças possam brincar livremente

num espaço seguro.

Na mesma linha do ponto anterior, é

importante referir a existência de iniciativas e

projectos em curso (Brincapé) que já

viabilizaram o corte temporário de vias ao

trânsito em parceria com as juntas de freguesia

e as autoridades policiais, para criar as

chamadas “Playstreets”, nas quais os

moradores e as crianças são convidados a usar

a rua para circular e brincar livremente com os

brinquedos que trazem de suas casas (ex.:

skates, bicicletas, trotinetes, giz para desenhar,

bolas de sabão, cordas, etc).

Na mesma linha do ponto anterior, é importante

referir a existência de iniciativas e projectos em

curso (Brincapé) que já viabilizaram o corte

temporário de vias ao trânsito em parceria com as

juntas de freguesia e as autoridades policiais, para

criar as chamadas “Playstreets”, nas quais os

moradores e as crianças são convidados a usar a

rua para circular e brincar livremente com os

brinquedos que trazem de suas casas (ex.: skates,

bicicletas, trotinetes, giz para desenhar, bolas de

sabão, cordas, etc).
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A crise pandémica que assolou o mundo inteiro e

que ainda continua longe de estar resolvida deixando

de ser uma ameaça para a saúde pública global e

local, não pode, a meu ver, continuar a arrastar as

crianças, as suas vivências infantis e o seu brincar para

a última linha de discussão. O que está em causa é o

bem-estar das crianças e o direito de viverem a sua

infância em contacto com o espaço exterior,

enquanto cidadãos que têm visibilidade social e

lúdica no espaço público. Se as crianças e o seu

direito a brincar na rua se encontra comprometido,

então isso significa que as suas comunidades

também não se encontram de boa saúde. O reinício

do ano lectivo em Setembro obriga também a que

seja realmente considerado o superior interesse  da

criança naquilo que é também o seu tempo e espaço

para brincar no contexto escolar e comunitário. Até

lá, este tempo de transição entre o final e o recomeço

do próximo ano letivo

obriga-nos enquanto Comunidade a olhar para as

crianças com olhos de criança e com a atitude

responsável de adultos que têm obrigação de

reclamar e providenciar, na medida das suas

possibilidades,  grau de militância e  de ativismo, por

um tempo terapêutico que viabilize o brincar das

crianças na rua   pelo brincar, sem responder a

objectivos, pressões ou a agendas adultas, um brincar

dirigido pela criança, pela sua própria agenda, um

brincar livre. Este corte mágico com a realidade

normativa e ferozmente ditada pelo adulto é

fundamental pois permite às crianças fazer sentido

do mundo atual marcado pelo dilema de aprender a

conviver com o novo CORONA VÍRUS, de modo a

ganharem o controlo e a confiança necessários para

fazerem o luto de uma ameaça que ainda não se

extinguiu

Nos últimos tempos, enquanto comunidade num

cenário real muito marcado pela incerteza e

desesperança trazida pela COVId-19, muito sofremos

e perdemos. Por isso necessitamos urgentemente

dessa nova esperança. Um bom começo será o de

permitirmos que as nossas crianças possam através

das suas capacidades simultâneas de pensar, sonhar

e fazer acontecer, gerar, gerir e preservar o seu bem-

estar.

Por isto, Brincar Livre
na Rua…Procura-se!

Frederico Lopes
Investigador, Laboratório de Comportamento Motor da
Faculdade de Motricidade Humana-Universidade de Lisboa.
Brinconauta, Associação 123 macaquinho do Xinês.
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AAAF´s - Férias
Altamente 
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