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INTRODUÇÃO

Eu fui diretor do Children’s Play Council (agora denominado de Play England) entre 1997 
e 2004, altura em que me tornei freelancer. Agora escrevo, pesquiso, falo e sou consultor 
em projetos sobre a infância, com especial ênfase na brincadeira e no tempo livre. O meu 
objetivo é desafiar a falsa lógica da infância de risco zero, dando importância à expansão 
dos horizontes das crianças. 

Fiz uma campanha para termos ruas mais amigas das crianças; liderei a primeira revisão 
do governo do Reino Unido sobre a brincadeira; ajudei a escrever o guia do Presidente da 
Câmara de Londres para a orientação e planeamento de espaços de brincadeira ao ar livre; 
debati a natureza da infância em horário nobre na TV com Robert Winston; lutei para que 
as crianças no Reino Unido, Canadá e Austrália voltassem a ter contacto com a natureza; 
e liderei com sucesso a luta global para termos parques infantis mais dinâmicos com mais 
aventura e emoção. Falei com audiências de professores, pais e decision makers em quatro 
continentes. Estou muito entusiasmado por estar a apoiar o Dia de Aulas ao Ar Livre, 
iniciativa integrada num movimento global que pretende que mais crianças aprendam e 
brinquem ao ar livre. O meu livro No Fear: Growing up in a risk averse society saiu em 
2007 e o meu website é o www.rethinkingchildhood.com.

Este briefing estabelece o porquê de ser necessária uma abordagem equilibrada  
e ponderada na gestão de riscos na aprendizagem e brincadeira das crianças. Introduzindo 
também a avaliação risco-benefício (RBA) como uma resposta adequada. Destina-se  
a professores, educadores de infância, animadores, auxiliares, gestores de escolas, creches, 
responsáveis e colaboradores de locais de lazer e de cuidados infantis, saúde e profissionais 
de segurança, gerentes de risco, tomadores de decisão e pais.
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PORQUE É QUE O RISCO É IMPORTANTE

Todas as crianças, independentemente da idade, ou das suas capacidades são naturalmente 
curiosas. Têm um apetite natural para experimentar, e um desejo de explorar e compreender. 
Querem descobrir como o mundo em seu redor funciona e o que podem fazer, para aumentar 
as suas capacidades e construir a visão de si mesmas como seres humanos capazes  
e competentes.

Sempre que as crianças aprendem, afastam-se daquilo que é rotineiro e familiar - e, 
portanto, potencialmente chato – para o que é menos certo, mais desafiador e esperamos 
que mais interessante. Este movimento é especialmente pronunciado, e especialmente 
poderoso, quando as crianças aprendem a partir das suas próprias experiências e esforços, 
como acontece nos jogos e atividades de aprendizagem conduzidas e iniciadas por crianças 
e desenvolvidas ao ar livre. 

Abraçar novos desafios, muitas vezes acarreta algum grau de risco; imagine uma criança  
a aprender a dar os primeiros passos ou a andar de bicicleta. Estes riscos raramente podem 
ser completamente eliminados sem comprometerem a aprendizagem. 

Os adultos subestimam, sem dúvida alguma, a capacidade das crianças erirem  
o risco. Mesmo assim, quando as crianças recebem um grau de liberdade para brincar  
e aprender, muitas vezes cometem erros. Estes erros podem, por sua vez levar a acidentes, 
especialmente em situações de desafio e aventura. No entanto, pequenos acidentes e lesões 
– a que se segue uma recuperação total - não são em si um problema. Na verdade, muitas 
vezes as crianças aprendem muito a partir destes. No geral, ambientes ao ar livre são locais 
relativamente seguros, e aprender e brincar fora de portas é mais seguro do que muitos 
outros desportos ou atividades de lazer. 

PORQUE É QUE É NECESSÁRIO UMA ABORDAGEM 
EQUILIBRADA? 

A gestão do risco em ambientes de aprendizagem e brincadeira é uma tarefa complexa.  
É bastante diferente da gestão de risco noutros contextos, como fábricas. Na maior parte 
dos locais de trabalho, os riscos raramente têm quaisquer benefícios inerentes. Daí a gestão 
de risco se concentrar em medidas que reduzam o risco de danos até um nível aceitável. 
Mas num contexto de brincadeira ou de aprendizagem, a exposição a certos riscos é 
frequentemente uma vantagem.

Tomemos por exemplo uma ponte oscilante. Numa fábrica ou noutro local de trabalho, não 
há razão para construir uma ponte que oscila. No entanto, numa área de brincadeira, uma 
ponte oscilante tem benefícios inerentes, mesmo que isso leve mais acidentes do que uma 
ponte rígida. Esta apresenta-se como um desafio para as crianças: serão as suas pernas 
suficientemente firmes - e serão as crianças suficientemente corajosas – para atravessá-la? 
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Este tipo de estruturas criam ótimas oportunidades de aprendizagem, para além do prazer 
intrínseco de brincar nelas. Ajudam a desenvolver o equilíbrio e a alfabetização física, 
e - a um nível superior – ajudam a criança a construir um sentimento de que é ativa, 
competente e que consegue superar os obstáculos quotidianos. Testam a coragem das 
crianças e a sua determinação. Promovem a gestão intuitiva do risco ao permitirem que  
as crianças adquiram a noção da sua zona de conforto (e o que sentem quando alargam  
as suas fronteiras). Oferecem a oportunidade para experimentar e aprender como lidar  
e interagir com os seus pares. Fundamentalmente, toda esta aprendizagem só acontece se 
for permitido um certo grau de risco.

Assim, a gestão de risco é um ato de equilíbrio entre as oportunidades para aprender  
e brincar e a segurança - ou, dito de outra forma, entre os riscos e os benefícios.

A necessidade de uma abordagem equilibrada é ainda mais importante por causa das 
várias mudanças na vida quotidiana das crianças. Nas últimas décadas, tem havido um 
declínio no tempo que as crianças passam ao ar livre de forma independente. Como 
resultado, têm menos oportunidade de aprender a gerir o risco por si mesmas. Dar às 
crianças oportunidades de correr riscos pode compensar esta gradual perda de liberdade. 

"Brincar ao ar livre ensina as crianças a aprenderem a lidar com o risco, sem 
isso, estarão mal preparadas para lidar com a vida profissional." 

 – Judith Hackitt antiga Presidente do Health  
and Safety Executive

O QUE OBRIGA A LEI

Em termos simples, a lei exige que os responsáveis tomem medidas para garantir que 
os riscos estão a um nível aceitável. Não há nenhuma exigência legal para eliminar ou 
minimizar os riscos. A principal tarefa é a realização de uma avaliação de risco “suficiente  
e adequada", e agir de acordo com a mesma. O que é visto como 'suficiente e adequado' 
- por exemplo, o tipo de avaliação de risco, o nível de detalhe e se está ou não escrito - 
depende das circunstâncias. No entanto, o que se espera é uma abordagem proporcional.  
O HSE deixa claro que a saúde e a segurança não se conseguem gerando excesso  
de burocracia.
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O QUE INTERFERE COM UMA ABORDAGEM EQUILIBRADA?

Os adultos restringem muitas vezes as crianças, por uma questão de ansiedade, baseada em 
mitos ou equívocos, sobre o que pode ou não acontecer. O governo, o HSE e organismos 
como a Royal Society for the Prevention of Accidents (ROSPA) reconhecem este problema. 
E reconhecem que a maneira de lidar com isso é promover uma abordagem equilibrada  
e pensada.

COMO É UMA ABORDAGEM EQUILIBRADA?

Uma abordagem equilibrada implica pensar sobre os riscos e benefícios como um único 
processo. E, nos últimos anos a avaliação risco-benefício tem sido vista como a melhor 
maneira de o fazermos. A avaliação risco-benefício estabelece num único processo as 
considerações de risco e benefício que compõem uma decisão de fornecer, modificar ou 
remover um equipamento, atividade ou recurso. A abordagem é apoiada pela HSE, que  
a descreve como uma abordagem sensata para a gestão de riscos. 

"A avaliação risco-benefício lembra-nos que, apesar de termos em conta os 
requisitos legais, devemos avaliar os prováveis benefícios da atividade."  
 – RoSPA (2013) 

O que marca a diferença entre a avaliação risco-benefício e a avaliação de risco 
convencional é que a primeira inclui uma análise cuidadosa dos benefícios de uma 
atividade. Porque isso acontece juntamente com a consideração dos riscos, permite que  
os benefícios inerentes a alguns riscos sejam devidamente tomados em conta. Esta enfatiza 
também o facto de que uma boa gestão de risco nem sempre significa que os riscos devam 
ser reduzidos.

O QUE POSSO FAZER?

Devemos considerar a adoção de uma abordagem risco-benefício. Isto será particularmente 
valioso se estivermos a pensar em providenciar atividades mais desafiantes e aventureiras, 
em contextos de ar livre. Se está apenas a começar o processo agora, pode considerar útil 
criar a oportunidade de debater estas questões, explorar as barreiras e construir consenso 
sobre o caminho a seguir. Idealmente envolvendo todas as partes interessadas. Nos 
organismos locais e em outras organizações maiores, o diálogo entre o pessoal da linha  
da frente, gerentes, gerentes de risco, diretores de escola e pais é crucial.
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CONCLUSÃO

A avaliação risco-benefício pode soar como uma ideia radical. Mas, na realidade,  
é amplamente utilizada numa variedade de contextos de risco. David Ball, professor  
de gestão de riscos na Universidade de Middlesex, observa: 

"As aplicações vão desde a análise do risco-benefício de kits mãos-livres para 
telemóvel enquanto conduz, a estudos de medidas de proteção de avalanches, 
ao teor ideal de arsénio na água potável, e a duração de satélites espaciais em 
órbita. É obvio que a RBA está a ser utilizada em vários setores, desde o ambiente 
à saúde pública, proteção contra incêndios, inovação tecnológica, riscos naturais 
e muito mais... Isto sugere que a pergunta inicial de saber se a introdução do RBA 
na tomada de decisões sobre atividades no espaço público é uma decisão radical, 
deve ser substituída por uma questão diferente: Porque é que a tomada de decisões 
sobre a segurança de atividades em espaço público não segue a mesma regra que os 
outros setores? "  
 – Ball and Ball-King, (2011) 

Melhorar a brincadeira e a aprendizagem das crianças e jovens de todas as idades deve ser 
um objetivo fundamental de professores e profissionais. Isso significa expor as crianças 
a um grau de risco controlado. O desafio é fazer isso sem as colocar em perigo de lesões 
graves. A avaliação da relação risco-benefício responde a este desafio, adotando uma 
abordagem equilibrada, e ponderada: que permite que as crianças e os jovens ganhem mais 
experiências de aprendizagem agradáveis e envolventes e que tenham mais oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento saudável. O resultado provável? Uma infância mais feliz 
e pessoas mais resilientes, competentes e confiantes.
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AVALIAÇÃO RISCO-BENEFÍCIO: 
UM EXEMPLO 
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Esta secção apresenta um exemplo prático, hipotético, de um RBA num baloiço de corda, 
fixado numa árvore num parque infantil. É adaptado de um exemplo de um trabalho tirado 
de um formulário RBA produzido pela Play Safety Forum - um corpo de especialistas do 
Reino Unido - e publicado pela Play Scotland (consulte a secção Materiais do website).

BENEFÍCIOS

• Prazer e diversão

• Brincadeira física

• Possibilidades de rotação: bom potencial para alguma imprevisibilidade e desafio

• Desenvolvimento de autoconfiança e bem-estar

• Aprender com a experiência: acidentes dos quais se pode aprender

• Os utilizadores encontram condições semelhantes àquelas conseguidas com baloiços 
de árvore artesanais: experiência que será útil se/quando eles brincam com estes ou 
decidem fazer o seu próprio baloiço.

• Envolvimento com o ambiente natural e elementos naturais

• Potencial para incorporação em jogos imaginativos - por exemplo O Livro da Selva

• Apelativo para uma ampla faixa etária, incentivando a mistura entre diferentes 
crianças de diferentes idades.

RISCOS E RESPOSTAS 

FALHA DE EQUIPAMENTO

• O Baloiço falha devido a desgaste: o desgaste deve ser detetado através de inspeções 
regulares.

• O encaixe do baloiço falha devido a vandalismo: pode também acontecer a um baloiço 
dos chamados industriais. O baloiço tem uma corrente de aço forte, um cabo e encaixe 
que exige algum esforço e uma serra para o cortar.
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PARTE DA ÁRVORE PARTE-SE

• O ramo ou suporte pode entrar em colapso: a árvore é vista por um profissional que 
a considerou adequada para este tipo de utilização. Todos os acessórios possuem 
certificação.

• A árvore/ramo pode ficar danificado com o desgaste: colocar borracha protetora entre 
todos os pontos de desgaste e a árvore. O design da fixação minimiza o desgaste na 
árvore. A fixação projetada com um reforço adicional à copa da árvore fornece uma 
segurança secundária no caso improvável do ramo ceder.

OUTRAS QUEDAS OU COLISÕES

• Risco de ferimentos leves, por exemplo, contusões, arranhões e possíveis fraturas  
de ossos longos: estas lesões acontecem em grande parte devido a quedas do baloiço.  
Um assento tipo pêndulo impede múltiplos utilizadores simultâneos, reduzindo assim 
a imprevisibilidade.

• Possibilidade de lesões na cabeça ao cair: altura da queda não deve exceder 1,4 m.  
A superfície e a área adjacente deverão encontrar-se livres de obstáculos e saliências. 
Nota geral, o exemplo deste baloiço fará com que crianças e adolescentes, quando 
criarem os seus próprios baloiços, procurem superfícies semelhantes baixando  
os riscos.

• Risco de colidir com a árvore, suporte ou outra pessoa: não há obstáculos para  
a visibilidade dos utilizadores e de outros utilizadores do espaço.

OUTROS RISCOS

• Risco de enforcamento: corda revestida por manga tornando impossível fazer  
um nó ou laço.

DECISÃO

Proposta do baloiço de corda numa árvore oferece um nível aceitável de risco. Vá em 
frente, encontre o local adequado e leve a cabo as modificações necessárias. Encontre  
a superfície 'natural' adequada para a sua implementação.



FICHA DE AVALIAÇÃO RISCO-BENEFÍCIO: EXEMPLO
Localização/Ati vidade: Data:

Responsável: Data da Avaliação:

A sua classifi cação geral do risco - baixa, média ou alta - é baseado no seu julgamento sobre se os benefí cios da ati vidade ou oportunidade superam os riscos.

ATIVIDADE Como é que os jovens irão 
BENEFICIAR desta ati vidade?

Perigos possíveis Quem está em 
risco?

PRECAUÇÕES no espaço para reduzir o risco de 
lesões

Risco geral
CLASSIFICAÇÃO:
B/M/A

PESCA COM 
CAMAROEIRO 
NA LAGOA:
Lagoa escorregadia
Pontões ou bordas 
afi adas

O pontão permite o acesso 
próximo ao conteúdo da lagoa
e é um componente essencial
para explorar este habitat.

Escorregões, tropeções 
e quedas.
Cortes, arranhões 
e escoriações.
Afogamento.

Jovens; 
adultos

• Margens rasas e com plantas para impedir 
uma queda acidental.

• Sem acesso às margens para os jovens; 
• usar pontões ou áreas balneares.
• A área mais funda é o centro da lagoa – 

mantenha-se nas margens.
• Perímetro manti do limpo de folhagem densa 

ou alta de modo a que as margens da lagoa 
estejam claramente defi nidas e possam ser 
vistas/evitadas.

• Pontão de pesca manti do limpo e sem riscos 
de tropeçar (por exemplo, redes, bandejas)

• Regras de uti lização da lagoa claramente 
visíveis e revistas no início de cada sessão 
de pesca.

Baixo



FICHA DE AVALIAÇÃO RISCO-BENEFÍCIO
Localização/Ati vidade: Data:

Responsável: Data da Avaliação:

ATIVIDADE Como é que os jovens irão 
BENEFICIAR desta ati vidade?

Perigos possíveis Quem está em 
risco?

PRECAUÇÕES no espaço para reduzir o risco de 
lesões

Risco geral
CLASSIFICAÇÃO:
B/M/A

Os espaços na tabela abaixo irão expandir-se à medida que introduz texto; o texto pré-introduzido é simplesmente para ilustração, deve excluir itens irrelevantes e substi tuir 
estes com texto relevante. A sua classifi cação de risco geral - baixa, média ou alta - é baseado no seu julgamento sobre se os BENEFÍCIOS da ati vidade ou oportunidade 
superam os riscos.



O Dia de Aulas ao Ar Livre faz parte de uma campanha global para 
celebrar e inspirar a aprendizagem e a brincadeira fora da sala 
de aula apoiada pelo movimento da marca Skip “É bom sujar-se”.

Nesse dia, escolas em todo o mundo irão dar pelo menos uma 
aula ao ar livre, fornecendo desta forma ferramentas para 
o futuro e ensinando o quão importante é brincar. Esperamos 
que isso inspire escola um pouco por todo o lado a fazerem 
com que aprender e brincar ao ar livre seja parte integrante 
da aprendizagem todos os dias! Com o apoio de todos, podemos 
garantir que as crianças em todo o lado desfrutem da sua 
meninice e tenham as bases que necessitam para poderem viver  
da forma que querem.

Brinque hoje para preparar o amanhã

Veja como pode participar e como aceder a todos os materiais em 

www.diadeaulasaoarlivre.com

Não se esqueça que está por sua conta  
e risco...  E vai ser fabuloso!

Este trabalho encontra-se protegido pela licença internacional Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creavtivecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
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