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Ao Contrário, as Cem Existem 

                                         De Loris Malaguzzi 

 

 

 

A criança é feita de cem 

A criança tem cem mãos 

Cem pensamentos 

Cem modos de pensar, de 
jogar e de falar. 

Cem sempre cem 

Modos de escutar 

As maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e 
compreender 

Cem mundos para descobrir 

Cem mundos para inventar 

Cem mundos para sonhar 

A criança tem cem linguagens 

E depois cem, cem, cem... 

Roubaram-lhe noventa e nove 

A escola e a cultura lhe 
separam a cabeça do corpo 

Dizem-lhe: 

de pensar sem as mãos 

de fazer sem a cabeça 

 

 

 

 

 

 

 

de escutar e de não falar 

de compreender sem alegrias 

de amar e maravilhar-se 

só na Páscoa e no Natal 

Dizem-lhe: 

de descobrir o mundo que já 
existem 

e de cem 

roubaram-lhe noventa e nove 

Dizem-lhe: 

que jogo e o trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

a razão e o sonho 

são coisas que não estão 
juntas. 

Dizem-lhe 

Que as cem não existem 

A Criança diz: ao contrário, as 
cem existem. 
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RESUMO 

 
 
O presente trabalho é um estudo do recreio escolar, o brincar e o não 

brincar da criança durante esse período. Discutindo o brincar sobre uma perspectiva 
cultural e correlacionando-as com os conceitos de lazer, trazendo à tona diversas 
concepções sobre o brincar, baseado em autores de destaque sobre o tema.  Para 
tal, analisamos a realidade de uma determinada instituição escolar, de uma cidade 
do interior de Minas Gerais, com o objetivo de apresentar as práticas mais comuns 
desenvolvidas pelas crianças, discutindo alguns motivos que levam as mesmas a 
optarem por não brincar durante esse momento. Para operacionalizar a pesquisa, 
utilizamos revisão de literatura, observação dos períodos de recreio das crianças do 
1º ao 5º ano, com idades entre 06 e 10 anos e entrevistas semi-estruturadas, na 
tentativa de aproximar e compreender as crianças nesse momento. Neste sentido, 
reafirmamos o recreio como sendo um tempo/espaço repleto de vivencias e trocas, 
um espaço cultural e educativo, onde a ação de não brincar representa o desejo e a 
autonomia da criança frente as suas práticas, inclusive, a de não querer brincar no 
recreio. Concluímos que este momento não deve perder o sentido de liberdade, 
onde as crianças livremente têm autonomia de fazer suas escolhas.     
 

Palavras-chave: Recreio escolar - brincar - criança.  
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1. PRIMEIROS PASSOS 

 

 

Pensar em desenvolver um estudo com crianças e sobre o universo 

infantil nos deu vontade de voltar no tempo, ser criança novamente, pois essa é uma 

fase mágica em nossas vidas, onde criamos e recriamos o mundo que está em 

nossa volta, fazer tudo novo e de novo, sem se preocupar com o que levar na 

bagagem para a fase adulta.  

A aproximação e interesse pelo tema - o recreio como lócus, surgiu a 

partir das vivências na infância. O momento do recreio e o pátio escolar sempre nos 

chamaram atenção. Nesse pouco tempo de vinte minutos, as coisas parecem 

acontecer, o encontro com amigos de outra turma, as brincadeiras e trocas de 

informações, os planos “infalíveis” para tentar burlar normas impostas, simplesmente 

para experimentar certa “liberdade”, mesmo tendo clara a regra dos espaços, que 

diferente da sala de aula, fica um pouco distante dos olhos dos professores. Esse 

momento aparece na instituição escolar carregado de significados e cultura, 

podendo ser um momento de descanso entre as aulas, um tempo para tomar um 

lanche ou brincar, destacando as livres escolhas das crianças no pátio escolar.   

Neste pensamento, optamos em vivenciar, ainda na concepção do projeto 

de pesquisa, alguns recreios para observar práticas freqüentes neste momento. A 

partir daí surgiu à idéia e os questionamentos frente ao não brincar de algumas 

crianças. Discutir o não brincar da criança, em certos momentos, parece algo 

incoerente. Tentar entender e refletir a natureza da criança pela própria criança é 

algo extremamente complexo, talvez mais fácil fosse brincar de roda ou pique 

esconde com elas.  

Todavia, teceremos maiores reflexões no decorrer do trabalho.  Faz-se 

necessário esclarecer que o brincar e a criança podem ser discutidos em várias 

vertentes, tendo diferentes enfoques, entre elas: psicológica, pedagógica, romântica, 

desenvolvimentista, cultural, filosófica, entre outras. Os nossos estudos foram 

pautados nos aspectos culturais desse momento de brincar, no tempo/espaço do 

recreio escolar.  

Nossa pesquisa recorreu a autores como Brougére (1997), Santin (1996), 

Marcellino (2002) e outros que discutem o brincar numa perspectiva cultural, 
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procurando estabelecer uma ligação, entre a cultura do brincar e do recreio, com o 

conceito de lazer. A partir daí procuramos pensar o brincar, de forma geral, 

apresentando idéias e concepções diversificadas sobre o mesmo, deixando claro no 

texto a compreensão utilizada como norteadora. Na seqüência, procuramos fazer 

uma discussão entre o brincar e o recreio, dialogando assim com o nosso foco – o 

não brincar no pátio escolar.  

A brincadeira não surge do nada, a criança aprende a brincar brincando e 

brinca aprendendo (DALLABONA; MENDES, 2004). O brincar pode ser 

caracterizado como sendo uma atividade livre, conduzida pela iniciativa da própria 

criança desde o início ao fim. Quer dizer uma atividade que ela domina, e reproduz 

em função do interesse e do prazer que extrai da mesma (REZENDE, 2005). 

A brincadeira aparece como a atividade que permite a criança fazer 

apropriação dos códigos culturais da sociedade e do contexto que ela está inserida 

(REZENDE, 2005; BROUGÉRE, 1997). A brincadeira humana supõe contexto social 

e cultural. A criança está desde o seu nascimento, inserida num contexto social e 

seus comportamentos estão carregados por essa imersão. Não existe na criança 

uma brincadeira natural. Ela é um processo de relações interindividuais, portanto de 

cultura. (BROUGÉRE, 1997).  

A infância é a idade das brincadeiras. Acredita-se que por meio delas a 

criança satisfaz, em grande parte, seus interesses, necessidades e desejos 

particulares, sendo um meio privilegiado de inserção na realidade, pois expressa a 

maneira como a criança reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo 

(DALLABONA; MENDES, 2004. p. 107). 

Em outro sentido a criança, cada vez mais cedo, é cobrada por uma 

educação para a vida adulta, sendo assim, introduzida na tenra idade nas 

instituições escolares, constituindo um espaço formal obrigatório a elas. O processo 

de escolarização é marcado por mudanças significativas na vida da criança 

(MORAES, 2005).  

 Segundo Sacristán; Gómez (1998) o objetivo básico e prioritário da 

socialização dos alunos na escola é prepará-los para sua futura incorporação no 

mundo do trabalho. Outro objetivo do processo de socialização na escola é a 

formação do cidadão para sua intervenção na vida pública, de modo que se possa 

manter a dinâmica, o equilíbrio nas instituições e as normas de convivência. 
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Pensando sempre que a escola e educação são construções humanas para atender 

as necessidades humanas (BATISTA; MARTINS, [200?]). 

Dentro das instituições escolares, tem-se um tempo/espaço destinado ao 

recreio, onde se desenvolve geralmente no pátio da escola, ocupado, na sua grande 

maioria, só pelas crianças. É um momento que acontece todos os dias, dentro da 

rotina escolar e com inúmeras regras, nem sempre explicitas.  

Como o brincar se caracteriza por uma livre escolha do sujeito brincante, 

fica mais evidente na instituição escolar durante o período do recreio, pois no pátio 

as crianças têm (certa) liberdade de criar suas regras, formar seus grupos, 

comunicarem-se e explorarem todos os espaços,   

Devido essa liberdade no pátio escolar e acreditando ser esse um 

tempo/espaço privilegiado para o brincar, pode-se haver a possibilidade de algumas 

crianças optarem por não brincar? Ciente da importância do brincar na infância 

encaminhou-se o estudo abordando as seguintes questões: quais fatores levam 

algumas crianças a optarem por não brincar durante o período do recreio? Quais as 

práticas mais freqüentes neste momento?  

Desta maneira, o estudo em questão traz a tona alguns aspectos do 

recreio escolar, no intuito de contribuir na prática cotidiana dos professores que 

inevitavelmente precisam conhecer, aproximar e compreender a influência deste 

período na rotina das crianças em fase escolar.   

Assim, a facilidade de encontrar e observar agrupamentos infantis no 

cotidiano da escola levou-nos ao recreio escolar, um espaço que, embora esteja 

determinado pelas relações institucionais em que está inserido, possui relativa 

autonomia do mundo adulto.  Nesta perspectiva, a aproximação do universo escolar 

e o período destinado ao recreio permitiram ampliar as formas de ver e compreender 

o significado amplo deste tempo e relacioná-lo com o sentido do brincar ou não 

brincar.  

Para orientação do estudo, tomamos como hipótese que o ato de não 

brincar pode estar diretamente ligado a fatores como, estrutura física, falta de 

materiais, ordens da instituição em proibir algumas ações e/ou utilização de áreas do 

pátio, a influência e o condicionamento das ações da criança pela sociedade e 

instituição que ela está inserida.  Assim, pretendemos explicitar as diversas facetas 

do brincar da criança e alguns motivos que as impedem de usar o seu melhor 

mecanismo para descobrir e entender o mundo: o brincar. 
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Nessa intenção, os objetivos do nosso estudo são compreender os 

motivos que levam algumas crianças a optar em não brincar durante o tempo 

disponível para isso no ambiente escolar, discutir fatores limitantes no momento do 

recreio que impedem a ação do brincar e apresentar as práticas mais comuns 

desenvolvidas pelas crianças nesse tempo/espaço.  

Como o momento do recreio acontece em uma dinâmica totalmente 

diferente das aulas em sala de aula e na maioria das vezes longe dos olhos do 

professores, muitos têm uma visão “preconceituosa” da seriedade desse momento e 

da ampla importância do mesmo dentro da instituição escolar. Que ele não acontece 

apenas para seguir as normas legislativas do ensino, mas vem carregado de 

significação educacional e cultural. Suas intenções são significativas e importantes, 

quanto aos demais conteúdos trabalhados na escola.  

Esse estudo tem a intenção de contribuir para futuros trabalhos sobre o 

tema, apresentando uma correlação entre o brincar e não brincar no momento do 

recreio de uma determinada realidade que possa ser comparada a outras, 

reafirmando nossas hipóteses ou apresentando novos dados.  
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2. CAMINHADA METODOLÓGICA  

 

 

Quando iniciamos a pesquisa, tínhamos em mente que o seu resultado 

final estaria inteiramente relacionado ao processo de construção e desenrolar do 

estudo. Ao buscarmos instrumentos para o desenvolvimento do mesmo, optamos 

por uma pesquisa de campo que consiste na observação atenta de um objeto ou 

fenômeno de interesse do pesquisador. Evolvendo assim a técnica de coleta e 

apresentação de dados e uma discussão qualitativa dos resultados (CRUZ; 

RIBEIRO, 2003). Qualitativa do tipo exploratório, pois segundo Gil (2002), este tipo 

de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com intenção de torná-lo explicito ou para construir hipóteses.  

Definimos a pesquisa como um estudo de caso, onde Gil (2002, p. 54) 

destaca a utilização desta modalidade em estudos para esclarecimentos do campo 

da pesquisa em seus múltiplos aspectos quanto para descrição do mesmo, fazendo 

sentido nas análises do recreio em uma única instituição escolar.  

Deste modo, a pesquisa foi realizada em uma escola da rede Municipal 

de ensino, da cidade de Corinto - Minas Gerais. A instituição fica localizada na 

região central da cidade e atende alunos da zona urbana e rural, totalizando a 

assistência em média de 700 alunos, divididos entre os três turnos de funcionamento 

(matutino, vespertino e noturno), com níveis de ensino, da educação infantil ao 

ensino médio.  

Para o estudo, utilizamos o momento do recreio do turno vespertino, com 

os alunos do 1º ao 5º ano, idades entre 06 e 10 anos. O horário do recreio acontecia 

às 14h15min, com duração de quinze minutos cada, somando um total de dez 

observações.  Vale ressaltarmos que os nomes das crianças citados nas análises 

dos dados são todos fictícios, mantendo assim o anonimato dos mesmos e da 

instituição. E, quanto a forma de citar as falas das crianças, optamos em dar um 

destaque maior, colocando-as em formato de citações diretas com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, com letra menor e espaçamento simples.  

A pesquisa foi dividida em três fases:  

1ª Fase: A seleção de autores que discutiam sobre o tema em questão, 

com idéias afins, para construção do embasamento teórico.  
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2ª Fase: Ir a campo, observação sistemática1 do período do recreio, 

fazendo a descrição do pátio e das atividades (brincadeiras), que as crianças 

realizavam com maior freqüência.  

3ª Fase: Entrevistas semi-estruturadas2 com as crianças. Para registro 

das observações e das respostas utilizamos um caderno de campo.  

Durante as entrevistas, procuramos saber o significado do recreio para as 

crianças; o que elas mais fazem e gostam de fazer durante esse período; o que 

menos gostam; com quem brincam; o significado do brincar para elas; de que mais 

brincam; alguns motivos que as levam a optar por não brincar em determinado 

dia/tempo no recreio e se pudessem o que gostariam de mudar no recreio.  

Após coleta e análise, foram feitas discussões acerca da literatura com os 

dados obtidos e as conclusões que chegamos sobre os objetivos do trabalho e as 

hipóteses levantadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nesta técnica o observador tem um conhecimento prévio a respeito dos fatos ou fenômenos que, 

dentro do grupo ou comunidade, são relevantes para seus objetivos definidos. Inicialmente, o 
pesquisador planeja a coleta de dados e estabelece categorias de análise em relação as práticas que 
pretende observar . É preciso considerar que a relação entre o observador e os membros do grupo a 
ser observado precisa ser cuidadosamente planejada, pois não é possível ao pesquisador esconder-
se entre os pesquisadores (CRUZ; RIBEIRO, 2003. p. 24).   
2
 Pode ser entendida como uma conversa orientada para um fim específico, ou seja, recolher dados e 

informações. Procura selecionar pessoas que realmente tenham o conhecimento necessário para 
satisfazer as necessidades de informação (CRUZ; RIBEIRO, 2003. p. 30). 
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3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

3.1. O brincar: alguns apontamentos  

 

 

Quando falamos em brincar um mundo de idéias surge em nossas 

cabeças. Assim, pensamos em crianças, brinquedos, diversão, lazer, corre-corre, 

entre inúmeras possibilidades. As lembranças das coisas que mais gostávamos de 

fazer, um brinquedo que ganhamos e nunca esquecemos, a bola na vidraça do 

vizinho, o castigo dos pais quando excedíamos os limites definidos por eles, o que 

era sempre uma das principais regras do nosso jogo, aquela vez que caímos e 

machucamos, as cicatrizes que carregamos até hoje - marcas registradas de uma 

infância recheada de momentos impossíveis de serem esquecidos e revividos. Neste 

sentido, ao pensarmos um momento reservado para o brincar, intrinsecamente, 

nossa memória sobre essa questão emerge e torna-se claro as mudanças ocorridas 

através dos tempos, uma forma evidente que a cultura não é algo estático, somos 

produto e produtores dela e o brincar está inserido neste contexto.  

Doravante, entenderemos cultura como o conjunto de significações 

produzidas pelo homem e modificadas cotidianamente (BROUGÈRE, 1997, p. 08). 

Do mesmo modo, Brougère (1997) coloca que o brincar sempre existiu, suas 

definições e concepções sofreram mudanças de acordo com o contexto histórico, 

social e cultural. O seu valor e importância têm conotações diferentes de acordo com 

cada sociedade. Em locais diferentes, a mesma brincadeira possui regras 

modificadas e adaptadas pelos sujeitos ditos brincantes, pois a brincadeira sofre 

grande influência do meio em que ocorre. O brincar de nossos pais com certeza foi 

diferente do nosso e os dos nossos filhos também o serão, pois o contexto histórico 

que perpassa esses momentos é distinto. Mesmo as brincadeiras mais tradicionais 

que estão presentes até os dias de hoje, não são feitas das mesmas formas de 

quando elas surgiram e as variações que acontecem dentro da mesma brincadeira 

originam outras, daí a impossível tarefa de definir precisamente o surgimento de 

certas brincadeiras (BROUGÈRE, 1997).  
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Esse universo do brincar, característico das crianças é carregado de 

significações, definições e sua importância vêm nas últimas décadas despertando o 

interesse de estudiosos de várias áreas como psicólogos, filósofos, historiadores, 

educadores, entre outros. Este capítulo vem a priori explicitar algumas de suas 

concepções, citando apontamentos de alguns autores onde pontuam que jogo, 

brinquedo e brincadeira, muitas vezes são empregados com o mesmo significado. 

Percebemos que, por apresentar uma variedade de fenômenos que são 

considerados como jogo, claramente torna-se difícil a tarefa de definí-lo. Como 

norteador dos nossos estudos, após explicitar algumas concepções, definiremos 

autores com idéias afins os quais adotaremos para o estudo em questão.   

Bruhns (apud PAULETE, 2003) diz que quando se inicia uma investigação 

sobre o jogo, percebemos que vários autores que se propuseram a estudá-lo, 

expressam diferentes pontos de vista. Segundo o historiador e filósofo Huizinga 

(apud VIEIRA; CARVALHO; MARTINS, 2005), em um clássico sobre o tema, Homo 

Ludens, coloca o jogo como um elemento fundamental da cultura. Partindo do ponto 

que as instituições sociais evoluíram a partir das práticas lúdicas. Para identificar o 

jogo Callois e Huizinga (apud VIEIRA; CARVALHO; MARTINS, 2005) indicaram 

vários modos de perceber o ato de brincar, como sendo uma atividade voluntária, 

incerta, delimitada no espaço, que tenha regras acordadas, improdutiva e 

impregnada de imaginação.   

Devido as variações na nomenclatura entre jogo, brinquedo e brincadeira, 

Rubin et al. (apud REZENDE, 2005), propuseram  uma categorização para as 

definições, dividindo em três grandes agrupamentos: O primeiro foi definido como 

predisposição, sendo entendido como tendência psicológica que ocorre durante as 

atividades recreativas e as distingue assim dos outros comportamentos. Desse 

modo, destacaram-se seis fatores comuns deste agrupamento. Primeiramente a 

motivação intrínseca, sendo o interesse pela busca do brincar parte da própria 

criança. Em segundo, pela ênfase nos meios e não no fim, o fato da criança 

absorver apenas o momento que está brincando sem se preocupar com o resultado 

de suas ações. A terceira subdivisão refere-se ao comportamento centralizado no 

organismo e não no objeto, a busca do prazer na ação do brincar. Na seqüência 

apresenta como quarta subdivisão a relação com comportamentos instrumentais, a 

capacidade e necessidade que a criança tem de tratar objetos como se fosse outra 

coisa, a entrada no mundo do faz-de-conta, como exemplo claro onde um simples 



16 
 

pedaço de pano vira uma capa de super-herói. Em quinto, liberdade em relação às 

regras extremamente impostas, as regras do brincar não são impostas e sim 

construídas no ato que se brinca. E por último o envolvimento ativo, a criança se 

entrega completamente a atividade.  

Outra categorização é comportamento observável, essa categoria permitiu 

o desenvolvimento de vários protocolos de avaliação do brincar, pois, se ele é um 

comportamento e existem diferenças cronológicas e hierárquicas, é possível 

mensurá-lo. Rezende (2005), cita as pesquisas de Borbe et al. (2000), para expor 

essa categoria do brincar, colocando como exemplo a brincadeira de “casinha”, que 

tem relações funcionais, onde a criança imita as ações da mãe, desenvolvendo um 

componente de função para desempenho de atividade de dona-de-casa.  

Por último, definido pelo contexto - nessa categoria, agrupam-se 

definições que retratam o brincar em termos de contexto e enfatizam a influência da 

cultura sobre esta atividade. Os trabalhos de Sauder et al. (apud REZENDE, 2005), 

confirmam como o contexto pode influenciar o repertório do brincar de crianças e 

sua capacidade de adaptação nas atividades do dia-a-dia. 

Essas categorizações podem servir de norteadoras para nos situar, mas 

segundo Brougére (1997), em relação à brincadeira estamos longe do campo de 

certezas.  

A partir do momento que se estabelece um diálogo simbólico, entre duas 

ou mais pessoas, pode-se dizer que acontece o brincar, mas o brincar individual fica 

a critério do brincante estabelecer suas ações e relações, com o meio ou com o 

objeto (brinquedo) entrar no mundo imaginário e do faz-de-conta. Movimentos, falas, 

sons, olhares, gestos, são peculiares de cada brincadeira, em algumas todas estão 

presentes, já em outras não aparecem, pois o mais importante quando se fala em 

brincar, é que os seres considerados brincantes, ou seja, os que participam da 

brincadeira instituam um código onde mutuamente todos os participantes entendam 

que aquilo é uma brincadeira. Criam-se suas “regras” próprias em comum acordo, 

onde orienta as ações, ocorrendo assim uma participação ativa de todos. Pereira 

(2005) expõe que brincar cria laços, mesmo que temporários.  

Segundo o mesmo autor, a criança tem um impulso de querer brincar, dar 

novos significados as coisas materiais e imateriais, entrar no mundo de faz-de-conta, 

pois o brincar é uma das importantes maneiras que ela tem de se relacionar com o 

mundo, para aprender e compreendê-lo.  
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Brougére nos coloca: 

A brincadeira é, antes de tudo, uma confrontação com a cultura. Na 
brincadeira a criança se relaciona com conteúdos culturais que ela reproduz 
e transforma, dos quais ela se apropria e lhes dá uma significação. A 
brincadeira é a entrada na cultura, numa cultura particular, tal como ela 
existe num dado momento, mas com todo o seu peso histórico. (1997, p. 
76-77). 

 

       A entrada nesse mundo de faz-de-conta da criança cria um universo 

paralelo entre o real e o imaginário, mas sem dúvidas ela sabe separar e distinguir a 

sua posição enquanto brinca da sua posição social. Por exemplo, na brincadeira de 

“casinha”, ela pode ocupar papéis diferentes, o de pai, mãe, tia ou até mesmo de 

filho. Mas seu comportamento enquanto está na brincadeira, independente do papel 

que ela ocupa, se difere do relacionamento com sua família real. Entretanto, 

inúmeras de suas ações durante a brincadeira se assemelham as ações dos 

adultos, nem sempre fidedigno ao real, mas, da forma com que a criança vê, 

assimila e da significação, demonstrando assim a sua visão do mundo que a cerca.  

Como bem cita Silva: 

O brincar não pode ser considerado apenas como uma imitação da vida do 
adulto, pois, em cada fazer novamente, a criança pode encontrar o 
significado da sua experiência relacionada com o seu contexto e colocar-se 
como um agente de sua história, que aceita uma realidade ou a transforma. 
(1989, p. 15-16). 
 

Cada cultura dispõe de um banco de imagens consideradas como 

expressivas dentro de um espaço cultural. É com essas imagens que a criança 

poderá se expressar é com referência a elas que a criança poderá captar novas 

produções. (BROUGÉRE, 1997). 

Uma relação cultural muito clara está exposta nos brinquedos, Roza 

(apud PEREIRA, 2005, p. 19) coloca que “aos olhos de uma criança, tudo é 

brinquedo”, e que a grande dificuldade que ela tem é de não brincar. A autora em 

destaque não condiciona as ações das crianças, pois um mesmo brinquedo pode 

ser empregado em brincadeiras diferentes com funções diferentes. Um pedaço de 

madeira aos nossos olhos é apenas uma madeira, mas, no universo da criança 

pode-se tornar um telefone, um volante de um automóvel, uma arma. Enfim, de 

acordo com o seu contexto sócio-cultural de suas vivências, o valor lúdico 

empregado modifica. A criança faz essa apropriação do brinquedo, mas um fato 

preocupante seria se ela não soubesse desvincular desse mundo imaginativo. Para 

elucidar essa posição do brinquedo, Brougére pontua:  
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[...] o brinquedo possui outras características, de modo especial a de ser um 
objeto portador de significados rapidamente identificáveis: ele remete a 
elementos legíveis do real ou do imaginário das crianças. Neste sentido, o 
brinquedo é dotado de um forte valor cultural, se definimos a cultura como o 
conjunto de significações produzidas pelo homem. Percebemos como ele é 
rico de significados que permitem compreender determinada sociedade e 
cultura. (1997, p. 8). 

 

Em relação ao brinquedo, vários autores nos ajudam a pensar sobre 

algumas questões presentes em seu contexto, evolução e aceitação. Dois autores 

que discutem esse tema apresentam muitas questões de compreensão do brincar 

em comum, mas também balizam pontos de vistas diferentes. Assim, Marcellino 

(2002) aponta a televisão como uma limitadora e influenciadora na vida das crianças 

em relação aos seus brinquedos e a forma com que brincam. Já Brougére (1997) 

deixa claro que os brinquedos e a televisão não condicionam as crianças, eles 

apenas oferecem um suporte determinado, mas que ganham novos significados 

através da brincadeira. A colocação do autor nos apresenta a idéia de que a criança 

tem o poder de absorver e recriar as informações que são transmitidas, trazendo 

elas para o seu mundo, usando-as de forma criativa para redefinir e criar suas 

próprias formas de brincar.   

Claramente temos idéias conflitantes de um mesmo objeto, a televisão. 

Porém, não podemos colocar uma como certa e outra errada, apenas são 

percepções diversas que servem para originar reflexões e estudos. Não são 

afirmações condicionantes, que todas as crianças são ou não influenciadas pela 

mídia televisiva e sim para nos deixar clara a abrangência e imposições desse meio 

de comunicação na sociedade.     

As colocações de Oliveira (1989), em relação à brincadeira e ao 

brinquedo são interessantes. As crianças brincam carregadas de intencionalidade e 

uma das maiores qualidades que elas atribuem ao brinquedo é a sua não-seriedade, 

originando assim toda uma lógica de onde fluem suas fantasias, sua imaginação.  

Ainda sobre o assunto, Oliveira coloca: 

[...] Felizmente as crianças fazem do brinquedo uma ponte para o seu 
imaginário, um meio pelo qual externam suas criações e suas emoções. O 
brincar ganha, então, densidade, traz enigmas, comporta leituras mais 
profundas, vivas, ricas em significados. Adquire especial importância e 
passa a ser merecedor de consideração; essa, a sua seriedade. (1989, p. 
8). 
 

Segundo o mesmo autor, é através do brinquedo que a criança faz sua 

incursão no mundo, entra em contato com os desafios e busca saciar sua 
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curiosidade de tudo conhecer. Ainda destaca sobre o valor do brinquedo, a 

capacidade que ele tem de instigar a imaginação infantil.  

O brinquedo aparece como um pedaço de cultura colocado ao alcance da 

criança. É o seu parceiro na brincadeira. A manipulação do brinquedo leva a criança 

a ação e a representação, a agir e a imaginar. (BOMTEMPO, 2009). 

De acordo com Freud (apud BOMTEMPO, 2009), cada criança em suas 

brincadeiras comporta-se como um poeta, uma das características do ser poeta é o 

eu lírico, a livre escolha de colocar no papel seus pensamentos, a criança tem a 

liberdade de escolha de suas brincadeiras e através do seu mundo fictício ter suas 

inspirações para brincar. Em acordo a essa idéia, entrando na poesia para elucidar 

as afirmações de grandes estudiosos desse universo infantil, uma poesia que, pelas 

mãos de um grande poeta, dono de um discurso poético da mais alta qualidade, a 

rotina, as coisas simples, os pequenos acontecimentos do dia-a-dia, a natureza, as 

pessoas, os animais são reinventados, saem do lugar comum, seria plausível 

destacar uma de suas grandes obras que está cheia de “brincadeira” e “brinquedo”.  

Mário Quintana (apud DIAS 2009, p. 51): 

Lili vive no mundo do faz-de-conta. 
Faz de conta que isso é um avião, zum... 
Depois aterrizou em pique e virou um trem 
Tuc, tuc, tuc, tuc... 
Entrou pelo túnel chispando.  
Mas debaixo da mesa havia bandidos. 
Pum! pun! pum! pum! 
O trem descarrilhou. E o mocinho? Meu Deus! 
No auge da confusão, levaram Lili para a cama a força. 
E o trem ficou tristemente derribado no chão, 
Fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinhas. 
(Lili inventa o mundo). 
 

O brinquedo se transforma numa linguagem simbólica que, uma vez 

interpretada, nos leva a realidade inconsciente da criança (SANTIN, 1996). 

A criança não brinca numa ilha deserta. Ela brinca com as substâncias 

materiais e imateriais que lhes são propostas. Ela brinca com o que tem em mente e 

em mão (BROUGÉRE, 1997). É brincando que as crianças descobrem o mundo, 

conhecem e transformam sua cultura, revivem e criam suas próprias histórias. 

Segundo Bundy (apud REZENDE, 2005, p.58) o brincar foi definido como 

uma relação dinâmica, onde ocorre a ligação entre o ambiente e a criança, suas 

ações são intrinsecamente motivadas, desvinculadas da realidade objetiva e 

internamente controladas. A mesma autora desenvolveu o “Modelo do 
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Entretenimento”, onde possuem três critérios para definir se a criança está ou não 

brincando:  

Bundy (apud REZENDE, 2005, p.59). 

 

Interna _________ Externa  
Percepção de controle 

Intrínseca _______ Extrínseca 
        Fonte de motivação 
Livre ___________ Orientado 

Suspensão a realidade 

  

 

FIGURA 1: Definições dinâmica do brincar. 
 

A figura apresenta uma “balança”, nela se podem observar as ações 

internas, intrínsecas e livres.  Quando pesa para a esquerda e a seta se movimenta 

para cima ela se aproxima do brincar e quando as ações são opostas, 

conseqüentemente, se aproxima do não brincar. A autora ressalta que nem sempre 

as ações infantis estejam nos extremos nas três categorias. Sendo assim, o brincar 

é uma atividade livre e totalmente conduzida pela criança em todo o seu processo, 

desde o inicio até o fim (REZENDE, 2005).  

Compreender o brincar e os sujeitos ditos brincantes, acredita-se ser a 

tarefa inicial, mas como o presente estudo tem o não brincar como lócus, será que 

mesmo sendo uma oposição ao brincar, esse apresentará apenas idéias do avesso 

ou terá suas peculiaridades?   

Assim, para esta pesquisa, optou-se em compreender o brincar segundo 

as idéias de Pereira (2005), onde a atitude lúdica de quem brinca não é um simples 

prazer de fácil contentamento; é viver a tensão das escolhas, dos conflitos, dos 

limites, do fazer e dos desfazeres das ações e imaginações em que o brincante 

experimenta o equilíbrio e o desequilíbrio, o contraste e o semelhante, a união e a 

desunião.  

A criança é aquela que está em busca do aprender e que tem no brincar 

não apenas uma ferramenta, mas uma maneira de se expressar. Esse caráter 

desinteressado do brincar provoca na criança certa autonomia em escolher o que 

quer fazer.   

 

Brincar 

Não Brincar 
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3.2. Recreio escolar, momento de brincar? 

 

Será que toda criança quer e precisa brincar? Isso é nato do universo 

infantil? 

O brincar não surge do nada, mas sim de uma necessidade e um 

contexto especifico. Contudo, a criança muitas vezes é cobrada que deve se educar 

e preparar para a vida adulta, e somente o mundo do jogo, da brincadeira e do 

brinquedo, não é suficiente para contemplar as necessidades de desenvolvimento 

da criança para que se possa chegar nessa fase adulta preparado para enfrentar os 

diversos problemas. Não se pretende, com isso, explicitar que as brincadeiras e 

brinquedos tenham a única função de preparar para a vida adulta, pois, como 

explicita Santin (1996. p. 23), na medida em que as crianças crescem, vão sendo 

domesticadas e convencidas a trocar a ludicidade pela racionalidade, conspirando 

contra a arte de brincar, convictos que este é o caminho da plenitude humana. Mas, 

talvez não seja.   

Com as mudanças em nossa sociedade, com o domínio do capitalismo, 

redução do tempo disponível para o lazer, família e vida social, somos cada vez 

mais obrigados a entrar e acompanhar essas modificações e mais cedo educados 

para uma vida adulta que visa a produção e o rendimento. Assim, de acordo com as 

idéias de Santin (1996), o que diferencia e distancia a criança do adulto não seria 

apenas a idade e o tamanho, mas a forma de ver a realidade e viver a vida. A 

criança está entregue a sua imaginação, já o adulto tem a sua vida marcada pela 

seriedade e pelas atividades produtivas. Como o adulto se sente forte por suas 

obras, a criança sente-se crescer com suas proezas lúdicas. (CHÂTEAU apud 

GOMES, 2001). 

Devido as transformações sociais, as crianças são inseridas nas 

instituições escolares cada vez mais novas e assumem de forma precoce 

responsabilidades, tornando-se mini-adultos, com horários de ir à escola, de fazer as 

tarefas, de ir à escolinha de esporte, aulas de inglês, artes, computação, entre 

outros. Perdendo essa liberdade de escolha, acontece dessa forma segundo 

Marcellino (2002), um furto do lúdico. 

Com essa inserção nas instituições, cada vez mais novas, substitui-se a 

existência infantil pela existência escolar. A educação da criança implica que ela 
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seja disciplinada e exerça sua inteligência, e essa disciplina terá como significação 

também o conformismo aos padrões e as normas da escola (MORAES, 2005). 

O universo escolar engloba várias e distintas pessoas, com características 

individuais e alocadas em um mesmo ambiente, na perspectiva da construção e da 

troca de conhecimento. As relações interpessoais que acontecem nesse meio fazem 

fundir o comum e o diferente, o simples e o elaborado, formando assim, um 

amálgama de sujeitos inseridos neste ambiente. 

Desse modo, entendemos a escola como meio educativo e primordial na 

formação dos sujeitos. Não podemos deixar de pensar a escola e a educação sem 

termos em mente que estas são construções humanas para atender a necessidades 

humanas, seus objetivos giram em torno dos vários conhecimentos presentes na 

vida das pessoas (BATISTA; MARTINS, [200?]). 

A escola tem a função de colocar o ser humano em contato com um 

patrimônio de conhecimentos e de competências, de instituições, de valores e de 

símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de uma comunidade 

humana particular. (FORQUIN, 2003 apud BATISTA, MARTINS [200?]).  

È necessário esclarecer que o foco deste estudo não se desdobra acerca 

da complexidade da escola, no entanto, o período determinado para a discussão 

encontra-se no cerne desta instituição e consideramos relevante destacar algumas 

idéias. 

Citado por Carvalho; Vieira (2005), nos Referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil consta a importância do brincar, tanto em situações 

formais quanto em informais, definindo a brincadeira como uma linguagem infantil 

que vincula o simbólico e a realidade imediata da criança.     

Dentro das instituições escolares o horário mais claro que se pode 

observar essa liberdade de escolha do brincar da criança seria o recreio, um tempo 

livre para essa vivência. Vale ressaltar que de acordo com Marcellino (2002) do 

ponto de vista histórico, tempo algum pode ser entendido como livre de coações ou 

normas de conduta social, assim seria mais adequado utilizar o termo tempo 

disponível.  

No sentido do tempo disponível para o recreio, a criança tem uma 

autonomia para definir com quem e como quer brincar, isso claro dentro das normas 

pré-estabelecidas pela instituição e pelo tempo/espaço. Com essa liberdade de 

escolha, será que possivelmente algumas crianças optam por não brincar? E quais 
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serão os motivos que as levam a optar por não brincar durante esse tempo do 

recreio? 

A palavra recreio parece surgir como algo dado, mas o próprio recreio 

pode ser encarado como uma prática suscetível a diferentes significados atribuído a 

ele. Segundo Ferreira (apud WENETZ; STIGGER; MEYER, 2005), o recreio é uma 

palavra derivada do recrear, significando divertimento, prazer. Ainda faz referência 

ao lugar ou período destinados a se recrear como um espaço nas escolas ou 

intervalo livre entre as aulas. 

 De acordo com as idéias de Guzzoni (1998), muitas vezes esse momento 

aparece na escola apenas como um momento para se tomar um lanche, de 

descanso, de reposição ou para extravasar as energias contidas durante as aulas 

visando assim um retorno as salas de aula.   

Já a palavra “recrear” vem do latim recreare, parece indicar a 

possibilidade de proporcionar recreio, de divertir, causar alegria, prazer ou brincar. 

Sem a delimitação de termos, mas entendendo como fundamental à sua 

compreensão, a análise etimológica da palavra recreio, percebe-se que a sua raiz 

nos leva ao termo recreação (WENETZ; STIGGER; MEYER, 2005). Por recreação 

entendemos o momento, ou circunstância que o indivíduo escolhe espontânea e 

deliberadamente, através do qual ele se satisfaz (sacia) seus anseios voltados ao 

seu lazer (CAVALLARI; ZACARIAS, 1994 apud NEUENFELD, 2003). 

Segundo Marcellino (2002), o lazer da criança é o brincar. As ações 

dessas crianças durante esse período do recreio estão em grande parte voltadas 

para a busca do prazer na atividade, sendo que, esta busca pelo prazer e a 

realização pessoal estão evidentes no conceito de lazer. Brincar não é uma 

dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social 

precisa que, como outras, necessitam de aprendizagem (BROUGÉRE, 1997).  

No período do recreio, mesmo sendo um tempo destinado ao lanche e a 

descontração, acredita-se que não necessariamente a criança esteja o tempo todo 

brincando ou realizando essas ações peculiares desse momento, pois o ato do 

brincar não se refere apenas ao espaço e tempo, mas principalmente a uma ação 

interna do sujeito. 

 Como explicitado anteriormente, diversos são os fatores que se inter-

relacionam para definir o brincar. Já os fatores que levaram a criança ao não brincar 

em determinado momento, não condicionam sempre a sua atitude, pois a livre 
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escolha do sujeito em relação a brincadeira que queira fazer são controladas de uma 

forma interna e, algumas vezes, expressam uma atitude imediata, como por 

exemplo, em um determinado dia a criança teve uma discussão com um colega e 

não quis entrar na brincadeira, mas em outro momento aquela mesma discussão 

não interfere nas suas ações e a criança brinca normalmente.    

Em toda a complexidade do comportamento humano o jogo permite 

expressões de desejos, de medo, de coragem e de espontaneidade. Quando 

inserido no contexto cultural pode interagir no desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

criativo, sócio-emocional, volitivo e até mesmo nos hábitos da vida infantil. 

(BURGOS; GAYA, 2001 apud SILVA, 2008). Esse momento do jogo aparece bem 

claro nas instituições escolares durante as aulas de Educação Física e no período 

do recreio, pois podemos perceber as distribuições do tempo escolar, onde ocorre a 

limitação das ações das crianças. Não que o tempo do recreio seja sem limitações, 

mas o nível de exigência e as regras são menores.  

Para elucidar, Wenetz; Stigger; Meyer nos colocam:  

 
Na distribuição do tempo escolar, temos, por um lado, quatro horas de 
trabalho intelectual que implica, na maioria das situações, que a criança 
fique sentada realizando as tarefas. Por outro lado, temos um período de 
vinte minutos destinado para as crianças brincarem e se expressarem 
livremente: o recreio. Ao pensarmos no espaço escolar como um lugar de 
varias situações [...] pode-se considerar o recreio como um período em que 
as crianças vão se divertir e se distrair para depois voltarem à sala de aula 
(2005, p. 02). 
 

O recreio pode ser entendido como um espaço de aprendizado não-oficial 

e não-intencional, possuindo suas características próprias, não podendo ser 

considerado como algo que está dado, simplesmente um espaço homogêneo de 

atividades livres (WENETZ; STIGGER; MEYER, 2005).  

Neste sentido, o recreio como parte da escola apropria-se dos 

referenciais da mesma, influenciando e sendo influenciado. E neste conjunto, o 

brincar, o não brincar, o fazer, o compartilhar, o competir, o jogar, o chorar, entre 

outras emoções acontece, retratando e registrando as tensões e realizações do dia-

a-dia, fazendo com que cada momento da vida escolar seja uma possibilidade de 

aprofundamento e diferentes estudos. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

Pela construção do diário de campo, através de observações sistemáticas 

e das entrevistas semi-estruturadas, buscamos possíveis respostas ao problema 

levantado no início deste trabalho. Desta forma, neste momento, transporemos a 

descrição das observações realizadas, assim como a análise dos dados das 

entrevistas, relacionado-as com os princípios teóricos apresentados, fazendo uma 

ligação do que foi observado no período do recreio, e com o que os autores 

colocam, observando o momento do brincar e o do não brincar neste tempo. 

A construção do diário de campo foi feita durante a observação de dez 

recreios, com crianças de 1º ao 5º ano, idades entre 06 e 10 anos, em uma escola 

da rede municipal de ensino, da cidade de Corinto - Minas Gerais. A instituição 

escolar fica situada na região central da cidade, abrangendo indivíduos da zona 

urbana e rural, totalizando em média setecentos alunos (as) divididos nos três turnos 

de funcionamento (matutino vespertino e noturno), entre educação infantil, ensino 

fundamental e médio. 

Os dados foram coletados durante o período do recreio do turno 

vespertino. Para uma melhor compreensão deste momento, optamos por explicar 

alguns dos aspectos presentes neste tempo/espaço. Este acontece de forma não 

orientada, a escola não disponibiliza nenhum tipo de material, é servido merenda 

aos alunos todos os dias, tem a duração de quinze minutos cada um, com uma 

quantidade de aproximadamente cem crianças em uma área proporcionalmente 

pequena pela quantidade de indivíduos. O pátio é composto por cantina, galpão 

coberto, pequena área aberta com piso de cimento, sem árvores e poucos bancos. 

Não possui mesas e a quadra da escola é utilizada apenas nas aulas de Educação 

Física ou sob a supervisão de algum professor.   

O recreio inicia-se com o soar de uma sirene, ao sair da sala as crianças 

se posicionam em filas indianas, separadas por sexo, com mãos postas nas costas e 

guiados pelas professoras até o pátio. Em questão de segundos, o pátio que estava 

vazio e as crianças que estavam quietas se transformam. Os pequenos e lentos 

passos agora são trocados por passadas enormes e em uma velocidade incrível; 

aqueles rostos ganham um semblante de alegria e liberdade; o silêncio que pairava 
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é substituído por gritos e gargalhadas; a fila formada pelas professoras virou um 

empurra-empurra sem fim; agora sim é hora do recreio.  

Notoriamente podemos perceber que uma grande quantidade de crianças 

brinca no pátio durante o recreio, as práticas que ocorrem com maior freqüência são 

as brincadeiras de pega-pega3, pique-altas4, correr5, tapão6, chocolate inglês7 e 

batizado8. Durante essas brincadeiras o que sempre chamou a atenção foi a clara 

divisão de gênero, geralmente meninas brincando com meninas e meninos com 

meninos. Essa separação de gênero pode ser explicada pela cultura do recreio e o 

ingresso nessa cultura requer aprender um conjunto de regras e rituais que podem 

ser diferentes para meninas e para meninos (GRUGEON, apud WENETZ; 

STIGGER, [200?]). 

 O intento da pesquisa buscou compreender alguns motivos que levam 

crianças a não brincar no momento do recreio. Assim, durante o trabalho de campo 

percebemos que as crianças entendidas como não brincantes, eram aquelas que 

não estavam interagindo com as outras, não faziam as brincadeiras que aconteciam 

com maior freqüência, que passavam a maior parte do recreio sozinha ou 

lanchando. Segundo as colocações de Bundy (apud REZENDE, 2005), quanto mais 

orientada e motivada pelo outro é a atividade, menos se aproxima do brincar. Sendo 

assim o brincar é uma atividade livre e totalmente conduzida pela criança em todo o 

seu processo. 

Abordamos durante esse trabalho um total de dezoito crianças, sendo 

entrevistadas dezesseis meninas e dois meninos. Neste sentido, percebemos um 

maior número de meninas que não estavam brincando no momento do recreio, 

porém percebemos três meninos que não estavam brincando, mas também não 

permitiram ser entrevistados.  

                                                           
3
 As crianças se aglomeram em grupos, limitam uma determinada área. Uma das crianças é 

escolhida para ser o pegador, esta deverá correr para alcançar os colegas, em quem ele encostar 
passa a ser o novo pegador e assim sucessivamente.  
4
 Forma-se um grupo limita uma área e define um pique que seja em uma superfície fora do solo, um 

local onde para se ficar imune tenha que subir. A criança que está sendo o pegador apenas pode 
pegar os colegas que estejam fora do pique.   
5
 Um tipo de pega-pega sem pique e sem pegador, as crianças correm livremente em duplas, trios, 

avulsos e sem regras. O simples prazer de extravasar as energias.  
6
 Faz-se uma roda, as crianças colocam as mãos umas sobre as das outras e como uma corrente 

eles transferem tapas, quem tirar a mão ou sentir dor se retira da roda.   
7
 Com uma cantiga de roda, porem batendo as mãos, canta (chocolate inglês cala a boca do freguês, 

ABC), em quem parar a musica, tem o direito de dar três passos tentando alcança o colega para pisar 
no pé, o mesmo tem o direito de se defender deslocando.  
8
 A intenção da brincadeira é pisar no pé do colega e falar batizei. Quem pisar em mais pés será o 

vencedor.  
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Após a abordagem, a primeira pergunta procurou entender o sentido do 

recreio, que muitas vezes de acordo com as idéias de Guzzoni (1998), aparece na 

escola apenas como um momento para se tomar um lanche, de descanso, de 

reposição ou para extravasar as energias contidas durante as aulas visando assim 

um retorno as salas de aula. As respostas das crianças aproximaram bem dessa 

visão que são colocadas sobre o sentido do recreio, pois a maioria respondia que 

estava lanchando, conversando com os colegas, descansando e os que não eram 

entrevistados, pois estavam brincando, claramente notava-se esse extravasar das 

energias.  

Neste sentido, obtivemos algumas respostas: 

 

“[...] Ah! Tô merendando.” (Mariana, 4° ano). 
 
“Estamos conversando.” (Fernanda, 4° ano). 
 
 “Tô esperando o recreio acabar.” (Tatiane, 4° ano). 
 
 

Foi possível notarmos a livre opção em estarem sem brincar, esperando 

algo ou simplesmente lanchando, sendo Tatiane a mais desinteressada do recreio, 

sinalizando certa indiferença por este período.  

A próxima pergunta relacionava-se com o que elas mais gostavam de 

fazer nesse tempo disponível, tentando estabelecer um diálogo entre a concepção 

que é colocada sobre o recreio e o significado que o mesmo tem para a criança. As 

respostas das crianças se relacionaram aos significados de merendar e brincar.  

 

“Eu fico merendando.” (Paula, 4º ano). 
 
“Gosto de comer por que quando dá o horário do recreio já to com fome” 
(Andressa, 1º ano). 
 
“Gosto de ficar lanchando sozinha e às vezes brinco com os meninos da 
sala. (Carolina, 4º ano). 
 

 

No entanto, uma criança despertou certa curiosidade quando respondeu 

que gosta de ficar com a professora. Essa atitude não foi algo recorrente entre os 

entrevistados.  

 
“Fico com minha professora” (Daniela, 2°ano). 
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É importante ressaltar que as professoras ficam circulando pelo recreio, o 

que as aproximam dos alunos, fazendo com que algumas crianças prefiram estar 

junto delas ao invés de brincar em outros lugares. 

Na seqüência perguntamos sobre o que os entrevistados menos gostam 

de fazer durante o recreio e nenhuma das crianças respondeu que não gostam de 

brincar, ao contrário, ratificaram a importância deste momento e apresentaram o que 

não gostam de fazer em relação ao tipo de brincadeira como de correr e ficarem 

sozinhas. 

Algumas falas podem ser destacadas:  

 
“Nada, eu gosto de tudo.” (Luiz, 4° ano). 
 
“Não gosto de correr, prefiro brincadeiras que não corre.” (Bruna, 5º ano). 
 
“Não gosto de ficar sozinha, por que num sei brincar sozinha.” (Kátia, 4º 
ano). 

  

A fala da aluna Kátia nos remete a uma relação observada na maioria das 

respostas das crianças, em gostar de brincar com os amigos, ficando claro na 

colocação de Silva (1989), que brincar sempre foi uma maneira de o homem se 

relacionar com o coletivo. Complementando esse pensamento, Pereira (2005) 

destaca que o ato de brincar veicula e cria laços, mesmo que temporários.  

Na seqüência, sobre com quem eles brincam no recreio, as respostas foram 

na maioria com os amigos, com os meninos da minha sala, tendo alguns que 

preferiam citar nomes de amigas do tipo:  

 

“Gosto de brincar com a Júlia e Mariana” (Carla, 4º 
ano).  
 
“Brinco com os meninos lá da sala”  
(Paula, 4º ano). 

 

De acordo com Perroti (apud SILVA, 2008), são nos grupos infantis que 

as crianças criam a si mesmas e ao mundo; formam sua personalidade, 

experimentam um convívio social rico e onde exercem funções diversas: lideram, 

obedecem a regras do grupo, aprendem a viver e vivem. 

Apenas duas crianças nos disseram que não brincava no recreio: 

“Ah num gosto de brincar no recreio não” (Andressa, 1º ano).  
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“Num brinco não por que os meninos só querem fica correndo” (Vanessa, 
4º ano). 

 

Essa ação de não querer brincar dessas crianças possui uma relação 

com o que alguns autores nos colocam sobre o que caracteriza o brincar. Todo 

brincar tem início a partir de uma vontade. Ninguém brinca por obrigação, daí ser ele 

uma atividade voluntária (PEREIRA, 2005). Mesmo acreditando que o tempo do 

recreio, também seja destinado ao brincar, a criança tem a livre escolha em não 

querer brincar naquele momento.  

Dando continuidade a entrevista, perguntamos sobre algum motivo que 

levava aquela criança a optar por não brincar em algum dia/momento do recreio. 

Acreditamos que os fatores que levam essas crianças a não brincar em determinado 

momento, aproxima das idéias citadas por Bundy (apud, REZENDE, 2005), onde as 

ações do brincar são controladas pela própria criança desde o inicio ao fim, de forma 

livre e não orientada. Deixando claro que as ações infantis nem sempre estarão nos 

extremos das três categorias apresentadas pela autora em pauta (externa ou 

interna; extrínseca ou intrínseca; orientada ou livre).  

Destacamos assim, algumas respostas das crianças quanto aos motivos 

que não favorecem o brincar durante o recreio.  

 
“Ah por falta de espaço” (Valéria, 4º ano). 
 
“Quando o sol ta muito quente” (Paula 4º, ano). 
 
“Quando to com raiva de minhas amigas, por que elas ficam me          
provocando e eu num gosto” (Daniela, 2º ano). 
 

 

Como foi descrito anteriormente o pátio é proporcionalmente pequeno 

para a quantidade de crianças no recreio, sendo coberto apenas na parte da cantina. 

Por acontecer às 14h15min, realmente o sol incomoda as crianças. Quanto à 

resposta da Daniela, ela destaca a suas amigas e a raiva que tem quando fazem 

brincadeiras que ela não gosta. Neste sentido, em acordo com as idéias de alguns 

autores, a atitude lúdica de quem brinca não é um simples prazer de fácil 

contentamento; é viver a tensão das escolhas, dos conflitos, dos limites, do fazer e 

dos desfazeres das ações e imaginações em que o brincante experimenta o 

equilíbrio e o desequilíbrio, o contraste e o semelhante, a união e a desunião 

(PEREIRA, 2005).  
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 As crianças também são capazes de falar sobre brincar. Quando 

tematizam o seu brincar elas demonstram precisar de poucas palavras.  Procurando 

saber o significado do brincar para a criança, e fazendo essa ligação do que são 

colocadas na literatura, as respostas delas sempre estiveram ligadas ao que 

proporciona prazer, alegria, o que é divertido.  

 
“Diversão” (Bruna, 5º ano). 
 
“Alegrar com as pessoas” (Valéria, 4º ano). 
 
“Rir, ficar feliz” (Ludmilla, 4º ano). 

 

Direcionando as respostas para o campo do lazer como a conceituação 

de atitude, ele será caracterizado pela relação entre o sujeito e as experiências 

vividas, basicamente a satisfação que a atividade provoca. O componente lúdico do 

jogo, do brinquedo, dos faz-de-conta, permeia o lazer fazendo uma denúncia da 

realidade, deixando clara a contradição entre obrigação e prazer (MARCELLINO, 

2002). 

A pergunta seguinte procurou saber do que elas mais gostavam de 

brincar no geral - dentro ou fora da escola.  Buscando entender se as brincadeiras 

que mais aconteciam no pátio da escola, tinham uma relação com as que eles mais 

gostavam.  

Destacando algumas crianças: 

 

“Gosto de brincar de boneca” (Andressa, 1º ano). 

 
“Futebol” (Gabriela 4º ano). 
 
“Tapão” (Carolina 4º ano). 
 
“Pega-pega” (Michele, 4º ano).  
 
 

Na resposta da criança Andressa, quando diz gostar de brincar de 

boneca, faz-se uma ligação direta com respostas anteriores onde a mesma diz não 

brincar no recreio por que os meninos ficam correndo, daí o interesse dela por 

brincadeiras diferentes das que mais acontecem no recreio.  

Quanto à resposta da Gabriela, ela mesma completou:  

 
“Não brinco de futebol no recreio por que não 
pode trazer bola e a gente também não pode usar 
a quadra.” 
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Dar-se então nesse momento um destaque, pela limitação do espaço 

para o recreio e outro fator limitante nas ações das crianças que são os materiais – 

brinquedos. Enquanto as outras crianças destacam as brincadeiras mais recorrentes 

no pátio da escola durante o recreio, como o pega-pega, tapão, entre outras.   

Finalizando a nossa entrevista, a pergunta final tinha a intenção de saber 

se, e o que, as crianças gostariam de mudar no recreio. As respostas foram bem 

diversificadas e pessoais. Desde coisas mais simples e comuns como o tempo e a 

correria, até merenda e outras coisas particulares e interessantes.  

 
“A correria dos meninos” (Bruna, 5º ano). 
 
“Ninguém jogar lixo no chão” (Daniela, 2º ano). 
 
“Os meninos não ir na horta pra num estragar lá” 
(Ludmilla, 4º ano). 
 
“Meu comportamento, por que a tia sempre fala 
pra num correr, mas num tem jeito sempre corro” 
(Michele 4º ano). 
 
“Colocava banco e mesa na cantina” (Carolina, 4º 
ano). 
 
“Queria que tivesse arroz com galinha e refri na 
merenda” (Andressa, 1º ano). 
 
“Queria aumentar o tempo do recreio, só 15 
minutos é muito pouco” (Marta, 4º ano).  

 

Nessas respostas podemos destacar a noção que as crianças têm sobre 

o recreio, desde pensar em melhorar as estruturas físicas para atender as suas 

necessidades como descrito pela Carolina, ou de preservar as instalações como 

apresentada pela Ludmilla. Acerca desses comentários, foi possível apreendermos a 

noção que as crianças possuem sobre os espaços destinados para o recreio e o 

burlar das regras pelos meninos que, segundo a aluna, neste momento 

encaminham-se para a horta (local não permitido pela escola neste período). 

No que se refere ao comportamento das crianças, Michele aponta que 

mesmo a tia não querendo que elas corram, ela não consegue obedecer e acaba 

correndo. Foi possível observamos que pedir para as crianças não correrem durante 

o recreio, era uma das primeiras orientações das professoras ao deixá-las no pátio. 

Quanto à correria dos meninos apontada pela criança Bruna, ratificou a 

resposta da mesma anteriormente, onde destaca que não gosta das brincadeiras de 

correr. Na resposta da aluna Andressa, quando ressalta a merenda, tendo em vista 
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o que ela gostaria de lanchar, torna-se claro no inicio da conversa quando diz que,o 

que mais gosta durante esse período é o lanche, porque quando está no horário do 

recreio ela já está com fome e prefere comer do que brincar.  

Sobre o período destinado ao recreio, Marta apresenta sua insatisfação 

pelo pouco tempo, reconhecendo como fator negativo para mais vivências neste 

momento, que sem dúvidas é de grande valia para a infância. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Conforme o desenrolar do estudo, reafirmamos o recreio como um 

espaço diverso, intenso e repleto de vivências e trocas. Algo além de um simples 

intervalo entre as aulas, que tenha como finalidade o lanche, o extravasar das 

energias, o descanso, enfim, o quebrar da rotina das aulas em sala, um 

“complemento” útil para auxiliar nas demais disciplinas, para que assim, a criança 

tenha um melhor aproveitamento e rendimento.  

Acreditamos que o ambiente/momento do recreio se constitui em um 

espaço cultural e educativo, onde se produz uma cultura específica: a cultura do 

recreio, instituída pela combinação da sociedade em que a escola está inserida e as 

particularidades de cada sujeito.  

Quanto às ações das crianças nesse momento, notamos que algumas 

associavam o fato de não brincar sempre as práticas que aconteciam com maior 

freqüência. Como observamos, a maioria das brincadeiras do recreio eram de corre-

corre, então em acordo com as falas das próprias crianças, as que não participavam 

dessas brincadeiras, salientavam sempre os tipos de brincadeiras das quais 

preferiam. Dessa forma, constatamos que as brincadeiras preferidas por elas, não 

aconteciam no pátio escolar e assim, não despertavam o desejo de brincar. 

Outro motivo que as crianças citaram como limitador de suas brincadeiras 

foi o tempo. A maioria reclamou que apenas quinze minutos é muito pouco para se 

chegar ao pátio, lanchar e brincar, muitas vezes quando o lanche terminava já era 

hora de voltar à sala. 

Quanto à influência das limitações físicas e de recursos materiais durante 

esse momento, foram relatadas por algumas crianças que preferem brincar de 

boneca e bola, matérias estes que não se encontram disponíveis neste período, já 

que pelas normas da escola não se pode usar a quadra e se tem o dia e tempo 

determinado para levar e usar os brinquedos.    

Em relação à idéia inicial de se pesquisar o não brincar, durante as 

observações e conversas com as crianças, constamos que as mesmas 

apresentavam sempre motivos que limitavam suas práticas, tanto físico e materiais, 

quanto pessoais, deixando sempre claro a sua autonomia e liberdade de fazer e 

escolher as brincadeiras que queriam participar. Com isso chegamos à conclusão 
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que o não “controlar” o recreio das crianças, expressa o sentido da liberdade, das 

escolhas individuais, que devem ser uma premissa constante nesse tempo/espaço. 

Inclusive, o direito de optar em não brincar.  

Após o trabalho de campo, inúmeras foram as possibilidades de 

direcionar os nossos estudos, pois mesmo em um período relativamente curto de 

tempo, podemos observar diversas facetas do recreio. Como o sentido cultural das 

atividades vivenciadas, as relações de gênero, os sentidos e significados do recreio 

tanto para as crianças quanto para os professores, enfim, as diversas 

potencialidades desse momento, que pelo caminhar das horas (e prazos) não foram 

possíveis de serem analisadas.  

Os dados obtidos no pátio escolar e as considerações teóricas que são 

colocadas acerca do tema nos fazem repensar sobre a importância que os 

educadores devem atribuir a este momento, superando a visão utilitária do recreio 

como repor ou gastar energia, e, incorporar a autonomia das crianças frente as suas 

práticas cotidiana e como essas práticas fortalece e enriquece o processo formador 

do educando.  

Para finalizar, várias foram às contribuições deste estudo para nossa 

formação acadêmica, que muitas vezes torna-se difícil descrever. A aproximação do 

universo infantil nos faz refletir e respeitar as ações das crianças, que mesmo 

caminhando para futuros adultos, devem gozar livremente do seu mundo de criança.    

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BATISTA, C. V. M; MARTINS, F. L. Manifestações lúdicas de lazer e a escola: A diversidade 
em questão. São Paulo, [200?]. Disponível em: 
<http://boletimef.org/biblioteca/busca/?b=&bp=Manifesta%E7%F5es+l%FAdicas+de+lazer+e
+a+escola%3A+A+diversidade+em+quest%E3o&bc=1 >. Acesso em: 07 jul 2009.  

 
BOMTEMPO, E. A brincadeira de faz-de-conta: lugar do simbolismo, da 
representação, do imaginário. In: KISHIMOTO, T. M. (org.) Jogo, Brinquedo, 
Brincadeira e a Educação. São Paulo: Cortez, 2009.  
 
BROUGÉRE, G. Brinquedo e Cultura. 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 
 
CARVALHO, A; VIEIRA, T. Laboratório do brincar. Curso, per-curso, ações e 
reflexões sobre o brincar. In: CARVALHO, A; SALLES, F; GUIMARÃES, M; 
DEBORTOLI, J. A. (org.) Brincar(es). Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
 
CRUZ, R; RIBEIRO, U. Metodologia Científica. Teoria e Prática. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Axcel books, 2003.  
 
DALLANABONA, S. R; MENDES, S. M. S. O lúdico na educação infantil: Jogar, 
brincar, uma forma de educar, Revista de divulgação técnico-científica do ICPG, 
V. 1, n. 4, p. 107-112, - jan./mar.2004 
 
DIAS, M. C. M. Metáfora e pensamento: considerações sobre a importância do jogo 
na aquisição do conhecimento e implicações para a educação pré-escolar. In: 
KISHIMOTO, T. M. (org.) Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: 
Cortez, 2009.  
 
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª. ed. São Paulo: Atlas S.A, 
2002.  
 
GOMES, C. F. Pela porta ou pela janela? Notas etnográficas sobre a ludicidade 
escolar. 2001.  Disponível em: < http://www.unemat.br/cbcemt/docs/janela.pdf>. 
Acesso em: 16 nov 2009.   
 
GUZZONI, C. V. Dimensão simbólica do recreio na escola de 1º grau: uma análise a 
partir das práticas cotidianas. Dissertação de Mestrado; Universidade Estadual de 
Capinas;  Faculdade de Educação Física; Campinas, 1998.  
 
MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. 3. ed. São Paulo: Autores 
Associados, 2002. 

MORAES, F. C. C. Sobre o corpo da criança na escola: Um estudo de caso. Revista 
do Mestrado em Educação, Campo Grande, v.11, n. 22, p. 50-65, jan./jul.2005. 

http://www.unemat.br/cbcemt/docs/janela.pdf


36 
 

 
 
NEUENFELD, D. J. Recreio escolar: O que acontece longe dos olhos dos 
professores?, Revista da Educação Física/UEM, Maringá, v.14, n. 1, p. 37-45, 
jan/jul. 2003.    
 
OLIVEIRA, P. S. O que é brinquedo. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
 
PAULETE, V. F. Ludicidade no recreio: A criação do tempo/espaço para brincadeira. 
Monografia; Universidade Metodista de Piracicaba; Faculdade de Educação Física; 
Piracicaba, 2003.  
 
PEREIRA, E. T. Brincar e criança. In: CARVALHO, A; SALLES, F; GUIMARÃES, M; 
DEBORTOLI, J. A. (org.) Brincar(es). Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
 
REZENDE, M. O brincar sob a perspectiva da Terapia Ocupacional. In: CARVALHO, 
A; SALLES, F; GUIMARÃES, M; DEBORTOLI, J. A. (org.) Brincar(es). Belo 
Horizonte: UFMG, 2005. 
 
SACRISTÁN, J. G; GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. In: As 
funções sociais da escola: Da reprodução à construção crítica do 
conhecimento e da experiência; 1998. Disponível em: < 

http://tudosobre.com/concursos/3/SACRISTAN,%20Jos%C3%A9%20e%20Gomes,
%20Peres,%20A.I%20-0As%20fun%C3%A7%C3%B5es%20sociais%20da%20.pdf> 
Acesso em: 30 mar 2010.  
 
SANTIN, S. Educação Física: da alegria do lúdico à opressão do rendimento. Porto 
Alegre: EST/ESEF, p. 21-27 , 1996. 
 
SILVA, J. V. P. Espaço para o jogo no recreio escolar e a ocorrência de lutas a 
“brincar”. Licere. Belo Horizonte, v. 11, n.2, p.1-17, ago. 2008. 
 
SILVA, M. A. S, et al.  A importância do brincar. In: Memórias e brincadeira na 
cidade de São Paulo na primeira década do século xx. São Paulo: 
Cortez/CENPEC, 1989. 
 
VIEIRA, T; CARVALHO, A; MARTINS, E. Concepções do brincar na Psicologia. In: 
CARVALHO, A; SALLES, F; GUIMARÃES, M; DEBORTOLI, J. A. (org.) Brincar(es). 
Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
 
WENETZ, I; STIGGER, M. P; MEYER, D. E. As relações de gênero no espaço 
cultural do recreio. Revista digital Buenos Aires, v.10, n. 90, Nov. 2005. Disponível 
em: < http://www.efdeportes.com/efd90/recreio.htm >. Acesso em: 03 abr 2010.    
 
WENETZ, I; STIGGER, M. P. Gênero e recreio: um espaço educativo? Dissertação 
realizada por Ileana Wenetz, na escola de Educação Física (ESEF) da UFRGS. 
[200?] Disponível em: http://www.cbce.org.br/cd/resumos/086.pdf. Acesso em: 13 
nov 2009. 

http://tudosobre.com/concursos/3/SACRISTAN,%20Jos%C3%A9%20e%20Gomes,%20Peres,%20A.I%20-0As%20fun%C3%A7%C3%B5es%20sociais%20da%20.pdf
http://tudosobre.com/concursos/3/SACRISTAN,%20Jos%C3%A9%20e%20Gomes,%20Peres,%20A.I%20-0As%20fun%C3%A7%C3%B5es%20sociais%20da%20.pdf
http://www.cbce.org.br/cd/resumos/086.pdf


37 
 

APÊNDICE 

 

 

ROTEIRO PARA AS OBSERVAÇÕES 

 

DESCRIÇÃO DO RECREIO: 

1. Perceber a dinâmica do recreio:   

Geral: horários/turmas/lanches/sinal. 

Início do recreio - como as crianças saem para o recreio. 

Local definido para o recreio/espaços. 

Final do recreio - como as crianças retornam para a sala. 

2. O lanche (o que lancham, como e onde). 

3. As brincadeiras (como, com quem e onde). 

4. As crianças que não brincam (o que fazem?). 

5. Sujeitos que interferem no recreio para além das crianças. 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

 

1. Abordagem: Apresentação - O que você(s) está fazendo? Quantos anos você 

tem? Em qual serie você está? 

2. O que você mais faz durante o recreio? 

3. O que mais gosta de fazer durante o recreio? 

4. O que menos gosta de fazer no recreio? 

5. Com quem brinca no recreio. Se não, por quê? 

6. Alguns motivos que impede você de brincar no recreio? 

7. O que é brincar para você? 

8. O que mais gosta de brincar? 

9. Se pudesse, gostaria de mudar alguma coisa do (no) recreio? 

. 

 

 

 

   


