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Resumo

Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas considerações sobre a importância do brincar para a
infância das crianças que estudam nas escolas públicas municipais do Ensino Fundamental Anos Iniciais,
de um município baiano. Durante as observações, registros e aplicação de questionários no ambiente
escolar, perceberam-se nas falas da equipe gestora, dos professores e, principalmente na inquietação das
crianças, a ausência de um tempo muito importante para a infância: o recreio. O estudo se desenvolveu
pautado nas concepções de: VygotsKy, Mantoan, Ariès, Kramer, Borba e Arroyo. Logo, pretende-se neste
artigo, defender o espaço/tempo do recreio na escola pública como um momento privilegiado para o
desenvolvimento infantil.

Palavras chave: Recreio, Brincar, Criança, Infância, Escola.

Abstract

This paper aims to present some considerations about the importance of play for childhood of children
studying in public schools of Basic Education Early Years, a town in Bahia. During the observations,
records and questionnaires in the school environment, perceived themselves in the speeches of the
management team, teachers and especially in caring for children, the absence of a very important time for
childhood: the playground. The study was developed based in the concepts of: Vygotsky, Mantoan, Aries,
Kramer, Borba and Arroyo. Therefore, this paper is intended to defend the space / time of the playground
in a public school as a privileged moment for child development.

Keywords: Playground, Playing, Child, Childhood, School.

Rememorando

Ainda guardo na memória os momentos do recreio que vivenciei na minha infância, por volta da década de
70, início da década de 80. A escola pública, dirigida por freiras, onde só estudavam meninas, funcionava
num grande prédio, com cinco salas, cozinha, banheiros e secretaria. A área livre que restou era muito
pequena, subentendo-se que o prédio, não havia sido pensado/construído para ser uma escola, prática
muito comum na rede municipal.

A matriz curricular da época contemplava as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,
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História, Geografia e Religião. A cada dia, tínhamos cinco aulas, e cotidianamente, já estava previsto na
nossa carga horária o tempo de vinte minutos para vivenciarmos o recreio. Mas como o tempo/espaço
para vivenciar as brincadeiras era pequeno, as professoras o dividiam em dois momentos. Enquanto nós
merendávamos, por exemplo, as turmas das crianças menores brincavam.

Neste pequeno intervalo fazíamos inúmeras atividades livremente: brincávamos de corda, boneca,
bambolê, andoleta, elástico, macaco/amarelinha, roda, conversávamos com os nossos iguais ou com as
crianças maiores das outras salas.

Ao rememorar esses momentos, é possível perceber a importância do tempo do brincar, pois se tornou um
espaço privilegiado para a construção de laços afetivos, para o desenvolvimento de algumas atitudes e
valores, com os nossos pares e ter a oportunidade ímpar de aprender a agir na coletividade, seja
resolvendo conflitos, diferenças, seja compartilhando dividindo, sendo solidários. Muitos dos conflitos
vividos, quando não conseguíamos resolver, pedíamos ajuda a pessoa mais experiente: a professora, que
sempre estava por perto nos observando.

Certamente, que nem todos compartilharam da mesma experiência, porém é no recreio, onde são vividas
experiências singulares de interação humana e mesmo numa escola simples, sem muitos recursos,
permeava na concepção pedagógica, daqueles professores, que o tempo do brincar era necessário, mesmo
mediante ao obstáculo do espaço reduzido. Não tenho lembrança do tempo do brincar ter sido
interrompido por qualquer motivo.

Mesmo em se tratando de escola pública, deduzi que este dispositivo curricular estivesse garantido na
organização pedagógica. Nos tempos atuais há inúmeras pesquisas, estudos e publicações sobre infância,
inclusive lançados pelo próprio MEC - Ministério da Educação. Vivenciamos tempos onde, crianças que
sofreram inúmeros processos de exclusão em suas trajetórias históricas, conquistam uma legislação que
as protegem como é o caso do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Então, mediante conquistas significativas, como entender, que em pleno século XXI, existam escolas na
rede municipal que não oferecem recreio em sua carga horária Quais as implicações para a negação do
tempo/espaço do brincar para meninos e meninas

O direito ao tempo de brincar

Quando falamos na palavra brincar têm-se logo inúmeras idéias associadas a ela como a alegria, o
movimento, a criação, invenção, imaginação, fantasia e peraltices. Também carregamos o conhecimento
do senso comum que o ato do brincar acontece com todas as crianças e se nasce, sabendo brincar.

Entretanto, o ato do brincar se aprende, e é este ato que vai constituindo o sujeito para que realize a
leitura de mundo[2], crie, imagine e nessa atividade possibilite a construção de inúmeras aprendizagens.
Para Vygotsky

o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e
realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de
expressão e de ação pelas crianças, assim, como novas formas de construir
relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. (VYGOTSKY, 1987, pag.
35)

Vygostsy foi um grande defensor do brincar, justamente por compreender, que as crianças quando
brincam, brincam de serem outros, experimentam e exercem diferentes papéis sociais do mundo adulto,
que lhe permitem compreender as relações sociais. É na brincadeira que

a criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de
seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é
na realidade. (VYGOTSKY, 1987, pag. 117)
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Por isso, que durante o recreio, é comum vermos as crianças menores brincando de pai, mãe, médico,
monstro, fada, bruxa e outros super heróis. Também as crianças maiores, por volta dos oito, nove, dez
anos, ainda apreciam as brincadeiras de polícia e ladrão, mas elas elaboram regras, sofisticando mais o
modo do brincar ou realizam brincadeiras que exigem estratégias mais elaboradas.

Tudo isso ocorre porque, segundo Borba (2007), a brincadeira na visão de Vygotsky, cria uma zona de
desenvolvimento já alcançado, isso possibilita a compreensão e de ação sobre o mundo.

Deste modo, a criança que tem a possibilidade de brincar, socializa-se com outros pares da mesma idade,
além de apreender diferentes formas de ver a realidade e intervir nela. Mas, a sociedade atual, vive
tempos em que o brincar, não é uma realidade vivida por muitas delas.

Uma quantidade considerável de crianças que adentram as escolas da Rede Municipal colabora de alguma
forma, na sobrevivência familiar. Parafraseando Arroyo (2011), muitas delas assumem responsabilidades,
trabalhando fora por conta do desemprego dos pais; suprem a ausência da mãe trabalhadora, cuidam da
casa e por vezes, se encarregam dos irmãos menores.

Logo, dentro deste contexto, Arroyo (2011) aponta que não temos infância, mas infâncias em um mesmo
tempo, porém em diferentes espaços. Kramer (2007) também chama atenção afirmando que, mesmo
após a conquista do direito de brincar, para muitas crianças o trabalho ainda é imposto como meio de
sobrevivência. Essa visão é uma mostra da existência do trabalho infantil. Mas, será que a infância é algo
que sempre existiu ou foi uma construção social

A visão da infância como um período específico do desenvolvimento humano é uma construção definida no
presente. Com a evolução das relações sociais na Idade Moderna, mas precisamente no século XVIII, foi
se construindo uma nova forma de ver a criança.

Nesse momento, surgem as primeiras instituições educacionais que irão formar o novo homem. A criança
passa a ocupar uma posição de destaque visto que, serão doutrinadas para participarem da sociedade e
pouco a pouco a assumem o papel central nas preocupações familiares.

Segundo Ariès (1998), a infância, a partir do século XX, é vista pela primeira vez, como categoria social,
onde ela começa a ser percebida como ser que está em processo de construção da identidade, assumindo
um papel central nas relações familiares. Ressalta ainda que tal concepção nasceu nas classes médias e
passou a ser vista sob dois aspectos: paparicar[3] e moralizar[4]

Com o tempo essa concepção da infância vai ganhando novos contornos. Para Kramer (2007) a pedagogia
ainda elabora uma representação da infância a partir das noções de natureza e cultura. Tal forma de
pensar faz com que o adulto elabore uma imagem da criança como um ser inacabado, incompleto,
imperfeito, que não tem condições de saber o que é melhor para ele.

Não estamos aqui, afirmando que a criança não necessite de cuidados, de atenção e orientação, mas em
contrapartida, não podemos esquecer que também a criança, é um ser com múltiplas possibilidades, que
conseguem expressar e interpretar a sua maneira própria, as ações do outro, do mundo sobre si.

Kramer ainda percebe que nos tempos atuais a criança ainda “é um ser socialmente rejeitado.” Para ela:

Ela não desempenha senão um papel marginal nas relações sociais não se admite
que ela interfira nos assuntos “de gente grande”. Ela participa muito pouco das
discussões familiares, escolares, sociais, inclusive naquelas que lhe interessam
mais de perto; não é senão a título consultivo (na família), como figurante (na
escola) ou nas simulações organizadas pelos adultos [...]. (KRAMER, 2007, pag.
27)

Logo, analisando essa citação da autora e traçando um paralelo para o que vêm ocorrendo nas escolas da
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rede municipal, percebemos que as vozes das crianças vêm sendo silenciadas. São os adultos que sabem o
que é melhor para elas. Mediante as justificativas para a ausência do recreio, as crianças acabam por
tentar compreender, que todos querem o melhor para elas. E o melhor é ficar em sala de aula, por duas
ou quatro horas, ininterruptas, saindo somente para atender as necessidades fisiológicas.

Mas, convém lembrar que a Convenção sobre os Direitos da Criança, muitas vezes desconhecidos por nós,
profissionais da educação, anuncia que cabe ao Estado garantir a criança tenha direito

(...) ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da
idade, bem como à livre participação na vida cultural e artística. (UNICEF, 1990,
Artigo 30, pag. 21)

A Convenção sobre os Direitos da Criança chama atenção para algo aparentemente lógico: que é preciso
permitir que a criança tenha atividades recreativas próprias para idade em que está. Neste sentido, não
mais aceitável, visualizar meninos e meninas em sala de aula, estudando as disciplinas curriculares
durante quatro horas de aula, sem intervalo algum. Tal prática pedagógica torna-se desumanizante.

Por isso, é comum vermos as crianças, burlando o tempo vivido em sala de aula, elas não vão só atender
as necessidades fisiológicas, quando pedem autorização para sair... Elas fazem mais que isso, transgridem
quando saem para respirar um pouco, para ver os colegas nas outras salas, elas resistem em assumir o
papel de figurante.

No relato da professora Fernanda é possível verificarmos como o recreio como tempo do brincar está
desaparecendo da rotina das crianças:

“Quando cheguei neste espaço escolar já encontrei um cronograma que não
incentiva o recreio, mas acho que é um momento de interação necessário,
algumas crianças só tem um contato direto com outras crianças da faixa etária
quando estão na escola.” (Fernanda – professora da rede municipal)

Vai ter recreio hoje pró Essa voz ressoou, na tentativa de provocar um debate em sala de aula, de fazer o
professor perceber que ela, a criança, sabe também o que quer, sabe que está vivendo a infância, o tempo
do brincar com os pares da mesma idade e que tais interações, muitas vezes, só são possíveis no
ambiente da escola, conforme apontou a professora.

Mais uma vez trazemos aqui, a Declaração do Direito da Criança, em seu artigo 12 quando afirma que o
Estado deve

assegurar à criança que é capaz de formular seus próprios pontos de vista o
direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos
relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas, em função da idade e
da maturidade da criança. (UNICEF, 1990, Artigo 12, pag. 9)

Do mesmo modo, os guias[5] de orientação lançados pelo Ministério da Educação - MEC vem ressaltando a
importância do espaço/tempo da infância dentro da escola. E o vivenciar da infância na escola, não é só
garantir o acesso as disciplinas curriculares, mas aos bens culturais, dentre eles estão às brincadeiras
livres, tradicionais, vivenciadas no tempo do recreio.

Para Arroyo,

As diretrizes curriculares para a educação da infância e a diversidade de material
didático com o que o MEC enriquece as propostas pedagógicas dos centros de
educação apontam para concepções e práticas ampliadas do direito à educação
das crianças. Direito ao desenvolvimento integral, à construção de sua identidade
pessoal e coletiva, à imaginação, à fantasia, ao desejo, às diferentes linguagens,
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à brincadeira... aos bens culturais, à proteção e ao cuidado. Toda criança tem
direito a esse desenvolvimento integral. (ARROYO, 2011, p. 93),

Se há um entendimento que na escola não há condições estruturais para que ocorra o recreio com
segurança, é preciso lutar/reivindicar, junto a Secretaria de Educação, a fim de se garantir um espaço
adequado dentro da escola.

É lamentável verificar que muitas escolas da rede estão com aspecto físico precário, sucateado. Escolas
que são ainda projetadas/arranjadas/alugadas[6] sem dar conta do público que estudará ali. Entende-se
aqui, que, qualquer espaço público deve ser pensado para servir ao outro dignamente, independente da
idade. Mas, enquanto a luta continua e as mudanças não chegam não se justifica, porém, excluir o
tempo/espaço do brinca para eles.

As crianças, ao serem questionadas sobre a importância do recreio escolar, tentam de alguma forma,
entender a ausência do tempo/espaço do brincar, mas concomitantemente, algumas delas anunciam a
necessidade do brincar:

“Às vezes, quando não tem é porque não tem merenda aí não tem recreio. Eu
brinco de esconde-esconde, pega-pega, telefone sem fio.” (Marina- aluna do 2°
do Ensino Fundamental da rede municipal)

“Às vezes o prefeito não manda merenda aí não tem recreio. Mas eu brinco de
esconde-esconde, pega-pega e outras coisas lá ou ensino capoeira para umas
meninas lá” (André- aluno do 2° do Ensino Fundamental da rede municipal)

Algumas falas das crianças reforçam umas das justificativas para ausência do recreio: a falta da merenda.
Dois direitos humanos são negados ao mesmo tempo a estas infâncias que chegam à escola: o direito
inerentemente humano do alimentar e do brincar.

Mais uma vez, se há uma compreensão da equipe gestora da escola, sobre o direito que cada criança tem
a alimentação, cabe também cobrar a instituição responsável e gestor público o cumprimento deste
direito. O que não se concebe mais é ouvir a relação feita pelas próprias crianças sobre a falta de merenda
x ausência do tempo do brincar. Outras criança ouvidas apresentam outras percepções, vejamos:

Porque os meninos ficam brigando e eu gosto de brincar com meus colegas.
Brinco de pega-pega, de dominó e a pró vem para a secretaria e fica
conversando. (Yara - aluna do 3° do Ensino Fundamental da rede municipal)

E em relação aos conflitos vivenciados durante o recreio percebe-se mais uma vez, a importância do
profissional da educação no momento da recreação estando presente e atento, à forma como as crianças
se organizam, orientando para que os diferentes sujeitos não assumam sempre os mesmos lugares nas
brincadeiras, mediando os conflitos que forem surgindo, dividindo, dando a vez, sugerindo outras formas
de brincar, sensibilizando as crianças mais ativas para que tenham um olhar sensível e oportunize o outro
a interagir nas brincadeiras

E se há de certa forma, um sofrimento vivido pelas crianças por não poderem interagir, socializar e
(re)encontrar seus pares no momento do recreio, o que sentirá uma criança deficiente, visto que, sua
própria trajetória histórica de vida, às vezes está marcada pela solidão e pelo isolamento

Mantoan (2003) relembra a Declaração dos Direitos da criança quando reforça que “ao lado do direito a
educação, enfatiza o direito do brincar e a divertir-se cabendo à sociedade e as autoridades públicas
garantirem a ela o exercício pleno desse direito.”

Nosso papel, enquanto educadores que somos, é fazer garantir este direito dentro da escola. Atualmente
contamos não só com a Convenção dos direitos das crianças, mas também com a Lei de Diretrizes e
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Bases, o ECA, o Parecer N° CEB 02/2003, aprovado em 19.02.2003, que trata do recreio como atividade
escolar e outras tantas legislações que protegem a criança.

Arroyo (2011) chama a atenção sobre a necessidade de ouvirmos as vozes das crianças em nossas
propostas curriculares, considerar suas histórias, culturas e trajetórias, perceber que, mesmo com vidas
tão precarizadas, elas carregam em si experiências e saberes que devem ser ouvidos, discutidos,
refletidos, considerados e compartilhados.

Nós profissionais da educação, principalmente, os que atuam na Educação Infantil ou Anos Iniciais,
precisamos compreender que o ato de brincar possibilita inúmeras situações de aprendizagens. Permite
que a criança entre em contato com novos conhecimentos e com diferentes formas de pensar; são
confrontadas a dialogar e negociar, a regular ações coletivas e individuais através das regras; desenvolve
ainda a linguagem oral, a cognição, os valores e ainda permite a sociabilidade.

O porquê da ausência do tempo do brincar: justificativas, equívocos

A Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo duas grandes atividades que nos ajudará a
compreender de que forma a escola se organiza pedagogicamente, entretanto, faremos um recorte para
analisarmos somente o que diz respeito ao recreio, a infância e a criança.

Os dois projetos desenvolvidos atualmente pela Secretaria de Educação são: a Elaboração da Proposta
Curricular e o Projeto Mediador. A proposta curricular vem acontecendo a partir de um projeto que prevê a
construção coletiva com a participação de toda a comunidade escolar, professores, equipe gestora,
coordenadores, pais, estudantes e os movimentos sociais estando à frente destes projetos, professores
das escolas públicos municipais da rede que atenderam a uma chamada pública e acreditaram no projeto.

O Projeto Mediador é uma proposta de trabalho desenvolvida pela nova gestão e que visa diagnosticar e
intervir tanto nas práticas pedagógicas, quanto na estrutura física, das escolas visitadas. Estão à frente
deste projeto, técnicos da secretaria e professores, em sua maioria, pedagogos.

A elaboração da proposta curricular vem acontecendo há dois anos, em meios a avanços e desafios
diversos. Mas, iremos nos conter aqui, nos avanços, dentre eles, estão às escutas formativas que
desenvolvemos em cerca de quarenta escolas. Atualmente, a rede municipal de ensino[7] está dividida em
cinco regiões e oito distritos. Escolhemos aleatoriamente, algumas escolas por região/distrito a fim de
realizar a escuta formativa[8].

Nestas escutas, professores, estagiários, profissionais da educação contratados como REDA[9], familiares
e estudantes receberem um questionário onde, dentre tantas perguntas, colaboraram relatando o
significado de criança, infância e recreio.

Nestes relatos, em sua expressiva maioria, há uma concepção de criança como um ser que imagina
fantasia, que precisa construir sua identidade, necessita brincar para se desenvolver, que são sujeitos de
direitos. Nos relatos das professoras ao registrar sua concepção de infância, é possível ver uma síntese do
que foi dito:

“ Infância é um momento da vida em que o individuo está em constante
aprendizado. A criança tem por direito, nessa fase: estudar, brincar, aprender. A
infância é o momento de constantes transformações.” (Iara - professora da rede
municipal de ensino)

“A criança constrói sua própria identidade, brinca, imagina,corre, cria sua
fantasia, deseja e aprende,observa e experimenta, questiona e constrói
produzindo assim sua identidade.” (Flávia - professora da rede municipal de
ensino.)
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Mediante este contexto, foi possível fazer um contraponto entre os relatos ouvidos com o currículo vívido.
O Projeto Mediador então, também composto pelo grupo de elaboração curricular, se surpreendeu ao
verificar através dos dados colhidos nas escolas visitadas, que o tempo/espaço do recreio, na realidade
não vem acontecendo da forma como está prescrito.

As justificativas dadas pelas professoras, equipe gestora e coordenadoras são essencialmente três:
primeiro não se tem recreio porque não se tem merenda, então as crianças saem mais cedo da escola,
cumprindo apenas duas horas da carga horária diária; segundo, que é muito comum situação de violência
durante o recreio, ocasionando assim muitos conflitos para o professor resolver; terceira justificativa, a
ausência de espaço para o brincar. As falas coletadas revelam cada justificativa:

“ A escola não dispõe de espaço em que as crianças possam brincar com
liberdade.”(Inara- professora da rede municipal)

Espaço inadequado. O risco de acidentes é grande pela falta de estrutura. .”(Anita
- professora da rede municipal)

Sem merenda, não tem recreio. Liberamos as crianças mais cedo. Fica difícil
estudar com fome. (Valdelice - gestora da rede municipal)

Tais justificativas têm implicado diretamente na vida social e afetiva da criança. Em todas as justificativas,
quem mais sai perdendo em experimentar novas situações da cultura escolar são os meninos e as meninas
que vivenciam o espaço escolar diariamente. Este sujeito social, que está em fase de desenvolvimento,
necessita destas interações para aprender a viver socialmente.

O momento recreativo, além de proporcionar um tempo “livre” para a criança, também oferece espaço de
encontro e socialização com os colegas das outras salas, de diferentes faixas etárias, com diferentes
interesses, partilhando em uma mesma ocasião, um espaço em comum, estabelecendo entre elas, as
relações de poder.

O brincar é para todos: considerações para uma possível mudança da ausência do brincar

Ao rememorar os tempos de escolas, do recreio, das brincadeiras foi com o intuito de provocar em nós a
reflexão de que, a criança brinca em qualquer lugar, com qualquer coisa. Tudo nas mãos de uma criança
ganha um significado novo; tudo é motivo para o brincar. Ela quer e precisa desse tempo.

A escola em que estudava não tinha espaço adequado e pensado para crianças do Ensino Fundamental,
mas as professoras entendiam que o brincar era importante, assim como hoje, temos inúmeros estudiosos
que entendem e defendem o tempo do brincar para o desenvolvimento pleno da criança.

O ato de brincar como já foi discutido é aprendido, é natural, franqueado a todo e qualquer ser humano
independente de sua condição social. Independente do ambiente sociocultural em que está inserida, seja
na cidade ou no campo, sente necessidade e prazer em brincar. Sozinha ou acompanhada, com brinquedo
ou com objetos diversos, a criança imagina inúmeras maneiras de exercitar sua criatividade.

Frente a tudo que foi exposto, faz-se necessário investir no recreio, tendo sobre ele um olhar pedagógico,
ou seja, não é preciso que o professor/professora sempre organize brincadeiras dirigidas com as crianças,
afinal, o recreio permite que elas possam se auto organizar, a partir do momento em que escolhem as
brincadeiras de seus interesses. O Parecer N° CEB 02/2003 reforça que

As atividades livres ou dirigidas, durante o período de recreio, possuem um
enorme potencial educativo e devem ser consideradas pela escola na elaboração
da sua Proposta Pedagógica. Os momentos de recreio livre são fundamentais para
a expansão da criatividade, para o cultivo da intimidade dos alunos, mas, de
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longe, o professor deve estar observando, anotando, pensando até em como
aproveitar algo que aconteceu durante esses momentos para ser usado na
contextualização de um conteúdo que vai trabalhar na próxima aula. (BRASIL,
2003, p.2).

Também se faz necessário lutar pela efetivação de política pública de formação continuada. A formação
promove uma tomada de reflexão e uma possível mudança na ação da pratica pedagógica. Além das
formações externas, poderá se promover formações, dentro da própria escola, possibilitando uma revisão
no projeto político pedagógico, a fim de retomar as ações que foram já garantidas e as que precisam ainda
se materializar. Assim, questões como criança, infância e recreio poderão ser pontos de estudo, discussão
e preposições.

Neste caminhar, as transformações que partem da própria comunidade escolar beneficiam a todos que
dela participam. Cada escola é um espaço único, singular e por isso, que cada uma deve fazer uso de sua
autonomia para propor e agir sempre no sentido de defender os sujeitos de direitos que estão no espaço
escolar.

Por fim, todos que compõe a escola, em especial o professor/professora, devem conhecer e refletir sobre
os direitos, o tempo e espaço da infância dentro do ambiente escolar. É possível sim, ainda que com
algumas pedras no caminho, garantir o espaço/tempo do brincar na infância, no espaço público.
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