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Introdução
As inquietações a respeito da temática lazer deu-se a partir de

investigações anteriores e através da oportunidade de sistematizar um estudo

no Programa de Educação Ambiental – PPGEA/FURG, desenvolvi a pesquisa

intitulada “Ambientes de Lazer no bairro Castelo Branco II – Rio Grande/RS: O

que dizem as crianças”.

Em virtude das escassas opções de equipamentos públicos para

lazer no bairro popular e de quais atividades de lazer as crianças desenvolviam

frente a esse condicionamento existente na comunidade, investiguei o “lazer e

infância” a partir do ponto de vista de um grupo de crianças do bairro Castelo

Branco II - Rio Grande/RS, situado na periferia da cidade. O problema de

pesquisa era então, saber o que elas faziam, o que era lazer para elas e

verificar possíveis contribuições sobre a participação infantil.

A Sociologia da Infância, ao valorizar a fala e as ações das crianças,

ao fazer um enfrentamento teórico às concepções adultocêntricas

hegemônicas, me possibilitaram o referencial de fundo ao estudo. Mas,

também orientou minhas atividades de coleta de dados, bem como na análise,

sistematização e interpretação dos dados.

Caminhos Metodológicos
Em virtude da complexidade das infâncias, a pesquisa adotou como

metodologia a pesquisa qualitativa. Os instrumentos foram: observação

participante, escrita de diários de campo e entrevistas com grupo de crianças.

Para coletar os dados nos quatro grupos infantis, busquei inspiração

na etnografia enquanto metodologia de pesquisa originada na Antropologia.

Esta pôde contribuir muito neste estudo sobre as infâncias, colocando-me num

patamar onde pude ouvir o que esse grupo social tinha a dizer a respeito da

sociedade e entender suas lógicas de ação frente ao mundo.

A observação participante proporcionou-me momentos de contato



direto com as crianças pesquisadas, principalmente o conhecimento da cultura

desse grupo infantil das camadas populares. Além do contato inicial nos anos

anteriores, em minha pesquisa observei e entrevistei as crianças no período de

março de 2008 até a primeira semana de junho de 2008.

O diário de campo foi o recurso através do qual as vivências e as

experiências foram descritas e problematizadas. A escrita foi uma forma

particular de explicitar meus conceitos e entendimentos a respeito do grupo

estudado.

Outro recurso importante foi a entrevista de caráter lúdico, pois as

ferramentas usadas em investigações com as crianças devem apelar para a

criatividade devido à diversidade que caracteriza esse grupo.

Nesta pesquisa com as crianças apropriei-me da ferramenta que

apela para a oralidade (SOARES, 2004), para tanto, fiz uso de entrevistas

individuais e grupos de discussão. Utilizei alguns recursos (desenhos,

brincadeiras, massa de modelar e outros) durante as entrevistas para facilitar

minha interação com as crianças. Tais instrumentos atenderam à diversidade e

aos interesses das crianças, propiciaram interações de forma mais lúdica e

adequada a cada grupo infantil.

Problematizando resultados.
A partir da escuta, pude sintetizar as informações e mapear as

seguintes atividades de lazer realizadas entre as crianças das camadas

populares:

Grupo Infantili Atividade de Lazer

Lúcio, Valter Ver desenhos em Dvd ou na tv de

canal aberta, atividades religiosas,

brincadeiras no pátio.

Juan, Mariana, Luciana Festa de carnaval, visitar parentes,

realizar brincadeiras.

Luciana, Jeny, Taís e Julinho Banho de arroio, ver novelas, Visitar

parentes, Brincar de bonecas.

Natália e Wendel Assistir futebol, jogar vídeo game,



assistir novelas e brincar.

O bairro que não foi estruturado para atender a demanda do lazer

infantil induziu esse grupo de crianças investigados a criar suas próprias

estratégias de lazer e diversão, ressignificando um contexto de carências. Os

equipamentos públicos para a brincadeira e o lazer deveriam ajudar a

consolidar o sentimento de pertença ao bairro, bem como a ampliar repertório

do conhecimento infantil através da socialização.

Considerações finais
Ouvir as crianças foi muito importante para delinear a realidade

vivida por elas e, assim, conhecer os ambientes que oferecem lazer às

crianças desse bairro. Entender o ponto de vista das crianças sobre as formas

de lazer em relação ao ambiente em que vivem, contribui significativamente

para evitar ações equivocadas numa possível e futura política pública de lazer.
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