
 

 

Manifesto aprovado em 2/08/2012 - Faculdade São Francisco – USP/SP 

Pelo direito da criança de brincar em parques!  

Uma menina de 10 anos ficou gravemente ferida e morreu no último dia 12 em um parque 
público em Guarulhos (SP) após bater a cabeça em um grampo que “fixava” um dos brinquedos 
ao chão. Dez dias depois, 23/07/12, em outro parque, dentro do Grande Hotel São Pedro, em 
Águas de São Pedro (SP) morreu uma menininha de quase cinco anos de idade. A viga que 
“sustentava” um brinquedo, apesar de aparentemente conservada, estava oca e desabou 
comprimindo o tórax da pequena. No último caso o perito criminal - Jefferson Willians de 
Gaspari - afirmou que houve falta de cuidado, imprudência, imperícia ou negligência!  

Trata-se de homicídios culposos, que ocorrem quando se tem a responsabilidade, mas não 
intenção de matar.   

A Organização não Governamental (ONG) Criança Segura informa que em todo Brasil, o 
descaso com as praças e parques não é diferente: brinquedos enferrujados e com pregos soltos à 
mostra colocam as crianças em perigo, relata que há cerca de 60 mil crianças vitimas atendidas, 
todos os anos.  

Já para o Serviço de Assistência Médica de Urgência (SAMU) em 2011, no Estado de São 
Paulo foram registradas em torno de 1800 ocorrências em parques infantis. Notem, foram 
acidentes graves de crianças, que precisaram do SAMU! Afora os dentes quebrados, pequenos 
hematomas etc., muitas vezes também ocasionadas por instalações mal calculadas, posições de 
brinquedos e planificações mal analisadas em terrenos públicos. Alguns gestores ainda culpam  
a criança e o adolescente - “fazem mal uso dos espaços...” Dizem deles.  

Boa parte destes acidentes acontece em parques públicos! É fácil observar: visitem qualquer 
pracinha pública e vejam os brinquedos. Eles estão enferrujados, sujos, parafusos soltos. E os 
tanques destinados a areia estão vazios e/ou imundos! Um exemplo de degradação e desprezo 
pela segurança pública infantil está também no famoso Parque Ibirapuera, em São Paulo, as 
esculturas-brinquedos dos artistas Elvira de Almeida e Samuel Moreira são restos de troncos.  

Quem são os responsáveis por esses espaços que servem para brincar? Eles estão sem 
manutenção ou estão interditados! Creches, pré-escolas e escolas públicas brasileiras também 
interditam parques e tanques de areia deixando-os, muitas vezes, um, dois anos, ou mesmo, 
eternamente fechados.  

No Brasil não há lei que regulamente a segurança dos parquinhos infantis, sejam públicos ou 
privados. Apenas em 2011 a cidade de São Paulo aprovou um decreto com regras para 
playgrounds em bufês, parques infantis e similares. Isso na maior cidade do país! A OnG 
Criança Segura defende a aprovação do projeto de lei que torna lei as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) para parques infantis. 

Elaboradas em 1999, as normas da ABNT acabam de ser aprimoradas - o novo conjunto de 
regras foi lançado recentemente (30/07/12). Segundo a coordenadora dessa Organização, 
Alessandra Françóia, “elas não servirão só para fixar como devem ser os brinquedos e a 
configuração do ambiente do parque. Elas tornarão obrigatória a fiscalização dos locais.”  

Pode não haver lei que regulamente os parques mas não podemos negligenciar! Os brasileiros 
promulgaram normas na Constituição em 1988 em defesa da criança, firmaram-se a partir da 



Convenção Sobre os Direitos da Criança de 1989 e criaram-se novas regras no Estatuto da 
Criança e do Adolescentes (ECA, 1990). Essas normas preconizam os direitos fundamentais, 
protegendo integralmente a criança e o adolescente em situação de imprudência ou negligência 
(Art. 3º e  Art. 5º) e ainda, reconhecendo o direito a proteção à vida (Art.7º). No ECA a 
oportunidade da criança brincar com segurança está para além do lazer, no Capítulo VI o 
Estatuto trata do direito à educação, à cultura ao esporte e ao lazer. Define ainda que brincar é o 
meio de exercer a capacidade de relacionamento consigo mesma, com o mundo e com a 
sociedade de que faz parte e onde progressivamente passa amadurecer.   

Diante dos fatos apresentados o Fórum Municipal de Educação Infantil da Cidade de São 
Paulo vem a público exigir que: 

(1) Todos adultos responsáveis por unidade públicas, confeccionais e/ou privadas em que  
estejam instalados parques e/ou tanques de areia, deverão conhecer as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), deixando à disposição do público um 
diário, com as ocorrências, as fiscalizações e as manutenções feitas; 

(2) Todos adultos responsáveis por unidade públicas, confeccionais e/ou privadas devem 
organizar planejamentos para manutenção preventiva dos parques, exigindo das 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) de cada órgão publico, 
conhecimento e implantação das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

(3) Cada gestor (a) de instituições públicas em todos os níveis (secretárias, divisões, 
departamentos e unidades educativas) deverá verificar sistematicamente as condições 
de parques e tanques de areia, informando a quem quer que seja o sistema de 
manutenção e conservação dos mesmos;  

(4) Cada gestor (a) de instituições públicas em todos os níveis (secretárias, divisões, 
departamentos e unidades educativas) deverá verificar imediatamente se os parques e 
tanques de areia estão interditados, impedindo assim a criança exercer a capacidade de 
se relacionar consigo mesma, com o mundo e com a sociedade na qual está inserida, 
impedindo consequentemente seu amadurecimento progressivo, e 

(5) Todo adulto tem o dever de denunciar aos órgãos responsáveis - que deverão ser 
identificados em cada parque - as condições de riscos e negligências dos equipamentos, 
e, tem o direito de reivindicar a manutenção e conservação dos mesmos, provendo 
assim o bem estar, dos pequenos brasileiros, preconizado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente e pela Constituição.    
 

	  


