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MAPEAMENTO DOS 
ESPAÇOS PARA BRINCAR 

EM SANTO AMARO
A intersetorialidade no lazer comunitário

A pesquisa do mapeamento originou-se da necessidade em 
conhecer as áreas de lazer frequentadas pela comunidade na região 
de Santo Amaro - São Paulo, gerando uma análise e levantamento 

de sugestões para políticas públicas de intersetorialidade. 

Maria do Carmo F. Lotfi e Glaucia F. Maximiano
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"Eu gosto de brincar no parque!"   
João Pedro 4 anos

Essa pesquisa é uma inciativa do Instituto Muda 
Brasil em parceria com o FUMCAD (Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente  da Cidade de São Paulo), 
Lei de incentivo fiscal que permite a deducao de 1% do 
imposto de renda devido das empresas para beneficiar 
projetos sociais a instituicoes registradas no CMDCA. 
Nossos agradecimentos as empresas parceiras que pos-
sibilitaram a realizacao desse projeto.

O instituto Muda Brasil atua há mais de 10 anos 
empreendendo esforços em ações sociais, buscando o bem 
estar das crianças, adolescentes e de seus familiares por 
meio de atividades socioeducativas atraves do esporte, 
cultura e educacao assim como empreendedorismo 
e insercao de jovens no mercado de trabalho. Nossos 
projetos abrangem as regiões de Santo Amaro, Grajaú, 
Guarapiranga e “ zona norte” de São Paulo.

Estamos felizes pela conclusão de mais um trabalho 
em prol de nossa missão:

“Fortalecer a esperança e gerar 
oportunidades para que cada ser humano 

possa resgatar sua identidade, buscar seus 
sonhos e transformar sua realidade”. 

Guilherme Fonseca Denys Pinheiro Lima

Presidente do Instituto Muda Brasil
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PREFÁCIO
Com grande satisfação recebi o convite para prefa-

ciar este estudo “Mapeamento dos espaços para brincar 
em Santo Amaro”. Leitura agradável que se inicia pela 
discussão conceitual e vai para a escuta das famílias. 

O texto se propõe a estabelecer nexos entre educa-
ção integral nas escolas, Programas Municipais sobre o 
tema como o São Paulo Integral e Recreio nas Férias, e a 
intersetorialidade com secretarias do Verde e Meio Am-
biente, Esportes e Assistência Social. Juntar tudo isso em 
uma única pesquisa é raro. 

A intersetorialidade, embora presente nas legislações 
macro (Constituição, LDB - lei de diretrizes e bases da 
educação - e ECA - estatuto da criança e do adolescente, 
entre outras), não se consolidou nos territórios locais.  

O mapeamento em si do território, conhecer os espa-
ços, as instituições locais, suas relações com a comunida-
de escolar e local demonstram ser fundamentais para um 
projeto de educação integral. 

Outro elemento em destaque é a escuta. Ouvir pro-
fessores, as crianças e suas famílias são elementos de 
gestão democrática, para aqueles que querem avançar 
na constituição de territórios educativos.   

E não poderia deixar de destacar a reflexão teórica 
sobre conceitos ligados ao brincar, ao desenvolvimento 
da infância. 

Recomendo a leitura do texto, não só aos moradores 
de Santo Amaro, mas a todos aqueles comprometidos 
com uma infância livre, com o direito à Cidade. 

Pesquisas como essa deveriam ocorrer em todos os 
distritos da cidade. 

“Se a Cidade não for 
das crianças, não será 

de ninguém”.    
João Kleber de Santana Souza

Doutor em Educação, Professor em Pós-Graduação nas 
áreas da Educação e da Saúde e Coordenador de Projetos de 

Educação Integral e Sustentabilidade. 
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Brincadeiras na Escola,
Yago 6 anos
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APRESENTAÇÃO
O Projeto “Mapeamento dos espaços para brincar em 

Santo Amaro” originou-se da necessidade em conhecer 
as áreas de lazer frequentadas pelas crianças matricula-
das nas instituições escolares da região de Santo Amaro 
- São Paulo. Face à inegável importância das brincadeiras 
e do lazer para o desenvolvimento e a qualidade de vida 
das crianças e dos adolescentes, aliada à carência de pes-
quisas quantitativas e qualitativas sobre o tema e o con-
vívio como educadoras na região de Santo Amaro, vimos 
a necessidade de mapear os espaços disponíveis e os es-
paços potenciais de lazer. A pesquisa foi iniciada em julho 
de 2017, período autorizado pelo Fumcad (Fundo Muni-
cipal da Criança e do Adolescente)1, compreendendo as 
fases de organização do projeto escrito, contratação de 
professores pesquisadores, contato com escolas para 
apresentação do trabalho e convite à participação, aná-
lise documental, desenvolvimento, finalização do texto e 
seu envio para publicação. O levantamento de dados foi 
realizado por meio de entrevistas, questionários semies-
truturados, registros gráficos e observação direta dos es-
paços utilizados para o lazer. Imagens e falas foram cole-
tados e divulgados com as devidas autorizações.

Os dados estatísticos e os estudos qualitativos são 
elementos imprescindíveis para a realização de ações 
de diferentes naturezas. Por isso, ao vislumbrarmos a 
criação de espaços para lazer e brincadeiras nas comu-
nidades, buscamos apoio em pesquisas e na realidade 

1 O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) tem 
como objetivo financiar projetos que garantam os direitos da criança 
e do adolescente. Foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) Lei 8069/90. Na Cidade de São Paulo o FUMCAD foi criado 
pela Lei 11.247/92 e regulamentada pelo Decreto 43.135/03.

objetiva. No entanto, em nossa incursão nas principais 
bibliotecas, universidades e sites da internet brasileiros, 
observamos que existem raros estudos sobre a temática 
e nenhum sobre a região de nosso interesse.

Quanto ao levantamento dos locais para a brincadei-
ra e o lazer, observamos que não existem equipamentos 
esportivos suficientes em Santo Amaro. Enquanto São 
Paulo conta com 496 espaços públicos para esse fim, 
Santo Amaro possui 14, segundo dados da Seme/2014 
(Secretaria Municipal de Esporte).

Como a maioria das crianças e dos adolescentes da 
região frequenta as escolas ali instaladas entendemos 
que é lá que brincam e se divertem.
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Jogando com os amigos no parque,
Everson 10 anos
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CAPÍTULO I
O ESPAÇO DO BRINCAR 

Para estudiosos da área de educação, o espaço escolar não 
é sufi ciente para considerarmos que as crianças e os adoles-
centes estão sendo atendidos nos seus DIREITOS HUMANOS, 
visto que, apesar de, em geral, os espaços escolares apresen-
tarem condições de higiene e segurança, não permitem a ação 
livre dos usuários, tampouco a convivência em família. Kishi-
moto afi rma que  

“a brincadeira precisa ser um espaço fora da es-
cola, pois é um equipamento cultural de inte-
ração entre as famílias e outras crianças, num 
contexto livre e não num contexto disciplinar e 
formal como é a escola.” (2014)

Crianças em atividades no Instituto Muda Brasil

Nessa perspectiva, os espaços urbanos deverão ser com-
preendidos como ambientes de socialização e convívio coleti-
vo que favoreçam o amadurecimento de habilidades relacio-
nadas a todos os campos do conhecimento e contribuam com 
o bem-estar e a qualidade de vida. Para Luz e Khunen, 

[...] um espaço qualifi cado promove brincadeiras 
mais variadas, possibilitando o treino de diversas 
habilidades sociais, físicas, cognitivas e psicológi-
cas. Além disso, a qualidade do espaço favorece a 
permanência por mais tempo numa mesma ati-
vidade e interação promovendo a socialização in-
fantil. A presença de vegetação assume um papel 
de facilitador no contato das crianças com espa-
ços públicos, uma vez que os tornam mais atra-
tivos. Além disso, tal atratividade permite que a 
criança permaneça por mais tempo brincando, 
socializando, exercitando, criando, tornando o 
espaço um cenário de promoção do desenvolvi-
mento saudável. (2012, p. 514)

Desenho simbolizando a brincadeira , F. L. 8 anos
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Nas comunidades de Campo Belo, subdistrito de Santo 
Amaro, segundo os dados da Infocidade 2014, encontramos 
19 favelas carentes de espaço de lazer, fato preocupante, visto 
que o acesso da população a espaços distantes de seu local de 
residência é difícil devido a variados fatores, dentre eles a falta 
de recursos para o transporte, excesso de horas dedicadas ao 
trabalho, carência de conhecimentos sobre os bens públicos 
da cidade etc. Em contraste, encontramos moradores classe 
A, como nos apresenta o Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH), medida comparativa usada para classificar os países 
pelo seu grau de “desenvolvimento humano”, que na região do 
Campo Belo é de 0,935 - muito elevado.

           

Contraste de moradias na região do Campo Belo

Esse levantamento traz a necessidade de se destacar a 
importância do espaço como ponto de partida para o cidadão 
usufruir do seu lazer. Pois, segundo Santos

“o espaço deve ser considerado como uma tota-
lidade. O espaço não pode ser formado apenas 
pelas coisas, pelos objetos geográficos, naturais 
e artificiais, mas também deve ser considerada 
a sociedade. É no espaço que a vida se torna 
possível”. (1992, p. 5)  

Como o lazer faz parte das necessidades sociais de um 
indivíduo, devemos estudar o lazer dentro do espaço, por se 
considerar um direito de todos. Daí a necessidade de políticas 
públicas para proporcionar espaços propícios a seus habitantes. 

Dessa forma os parques, praças são importantes para o la-
zer das pessoas, pois, com o processo de urbanização, muitas 
cidades vêm investindo em espaços privados de lazer, como 
exemplo os shoppings, que muitas vezes acabam sendo um 
privilégio para poucos.

As estruturas de lazer estão cada vez mais voltadas aos 
grupos com maior poder aquisitivo, como exemplo, os sho-
ppings, e cada vez menos encontramos locais públicos desti-
nados a toda a população. Devemos atentar ainda que alguns 
espaços públicos não oferecem atividades adequadas à popu-
lação, como destaca Santini (2003):

“a utilização de parques e praças pode ser con-
siderada como um índice positivo na qualidade 
de vida urbana, desde que esses espaços sejam 
adequados para sua compatibilização com a 
vida contemporânea e, principalmente, com 
os lazeres”.
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A lei federal n°6.766/79, que prevê os requisitos urbanísti-
cos para loteamento, no artigo 4° diz que as áreas destinadas a 
sistemas de circulação, a implantação de equipamentos urba-
nos e comunitários, bem como os espaços livres de uso público, 
devem ser proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo 
plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que 
se situem.

A legislação atenta para que todos os projetos urbanísti-
cos destinem uma parte de sua área para o lazer, o que ressal-
ta a grande relevância deste assunto. Assim, esses espaços de-
vem ser utilizados corretamente, mantendo-se como espaços 
sadios, voltados para o encontro de crianças e adolescentes, 
período em que devemos valorizar a brincadeira.  

Daí a necessidade do brincar, que é um direito previsto na 
Constituição Brasileira por ser fundamental para o desenvol-
vimento de crianças e adolescentes. Ao brincar sozinha ou em 
grupo, a criança atribui diversos significados aos objetos que 
a circulam e às ações humanas do seu dia a dia. As crianças e 
os adolescentes se divertem em casa, na rua, nas escolas, hos-
pitais, em espaços públicos diversos, em parques públicos, em 
festas populares, ouvindo música, utilizando objetos ou sim-
plesmente, imaginando temas, como os detalhados a seguir.

CONCEPÇÕES DE RECREAÇÃO, 
LAZER, JOGOS, BRINCADEIRAS

Para melhor compreender a temática “espaços de lazer”, 
fomos em busca de conceitos sobre recreação, lazer, jogos, 
brinquedos, brincadeiras e sua importância para o desenvol-
vimento físico, psíquico e social das crianças e jovens.

Assim, para Toseti, apud Gonçalves (1997, p.14), a recre-
ação é muito importante para o ser humano e não só para a 
criança. Todos precisam de momentos de lazer. A palavra re-
creação vem do latim recreare, cujo significado é recrear.  

Portanto as atividades recreativas devem ser espontâneas, 
criativas e que nos tragam prazer. Devem ser praticadas natu-
ralmente, diminuindo as tensões e preocupações.

Brincadeira de bambolê na Emef

Já o conceito de lazer para Dumazedier (1983, p. 34): “é 
um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entre-
gar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-
se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua 
informação ou formação desinteressada, sua participação 
social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-
se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familia-
res ou sociais”.

Após definirmos os conceitos de recreação e lazer, vamos 
destacar os da brincadeira e a importância dela na recreação 
e no lazer.

BRINCADEIRAS

Para Friedmann (1996) e Volpato (1999), citados por Al-
meida e Shigunov (2000), a brincadeira refere-se ao compor-
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tamento espontâneo ao realizar uma atividade das mais di-
versas. O brincar sofreu diversas mudanças com o passar dos 
séculos devido ao progresso das grandes cidades e à mudança 
de hábitos da educação da civilização. Desde os primórdios da 
civilização o brincar é uma atividade das crianças e dos adul-
tos, porém sua realização perdeu seus vínculos comunitários 
com o passar do tempo tornando-se individual.

E, segundo Velasco (1996), “a brincadeira é uma parcela 
importante da vida da criança, é a partir dela que a criança 
constrói sua personalidade, desenvolve suas capacidades físi-
cas, verbais e intelectuais contribuindo a tornar-se um adulto 
equilibrado, consciente e afetuoso”.

Para Kishimoto (2002) “o brincar promove a busca por 
meios e pela exploração exercendo papel fundamental na 
construção de saber fazer. Por ser a forma mais original que a 
criança tem de relacionar e apropriar-se do mundo é através 
dele que a criança se relaciona com as pessoas e objetos ao 
seu redor, aprendendo o tempo todo com as experiências que 
pode ter”.

Jogos de tabuleiro na Emef

Do ponto de desenvolvimento da criança, a brincadeira 
traz vantagens sociais, cognitivas e afetivas. Ainda, segundo 
Vygostsky, a brincadeira possui três características: a imagi-
nação, a imitação e a regra. Elas estão presentes em todos os 
tipos de brincadeiras, tanto nas tradicionais, naquelas de faz-
de-conta, como ainda nas que exigem regras. Podem aparecer 
também no desenho, como atividade lúdica.

“As crianças que brincam em diversos ambientes 
ricos de informações e demonstram interesse 
por estar ali brincando, adquirem e transmitem 
conhecimentos, através da interação com seus 
pares. Sendo eles os próprios construtores do seu 
conhecimento com a mediação de alguém mais 
experiente.” (Fantin, p. 53, 2000)

Ao brincar a criança expressa seus anseios, sua maneira de 
como está percebendo o mundo que a cerca e principalmente 
está vivendo a sua infância. Tem também suas necessidades 
satisfeitas que são: adquirir novos conhecimentos, habilida-
des, pensamentos e entendimentos coerentes e lógicos. Reco-
nhecendo-se em um meio e como parte dele, ela cria sua pró-
pria brincadeira interagindo com todos que a rodeiam. Temos 
aí então a importância de se oferecer um espaço povoado de 
objetos disponíveis e acessíveis à criança.

Utilizando brinquedos e objetos variados, escolhendo o 
espaço adequado e com quem deseja brincar, a criança vi-
vencia uma atividade enriquecedora, pois o indivíduo, ao agir 
com fantasia, usa de criatividade e tem como parâmetro um 
mundo imaginário.
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Brincando com a amiga na escola, Letícia 10 anos

Assim, por meio da brincadeira a criança comunica-se 
consigo mesma e com o mundo. Nesse brincar está a verba-
lização, o pensamento, o movimento, gerando canais de co-
municação. 

A partir do brincar a criança constrói os conhecimentos 
por meio dos papéis que representa, ampliando ao mesmo 
tempo dois vocabulários: o linguístico e o psicomotor, além 
do afetivo emocional que atinge nessa representação.

Brincadeira Simbólica: N. L. 2 anos e L. M. 3 anos  

Assim entendemos que brincando a criança se relaciona, 
experimenta, investiga e amplia seus conhecimentos sobre si 
mesma e sobre o mundo que está ao seu redor. 

Por meio da brincadeira podemos saber como as crianças 
sentem o mundo e como gostariam que fossem expressando 
a forma como pensam, organizam e entendem essa realidade. 
Elas criam uma situação imaginária que surge a partir do co-
nhecimento que possuem ao seu redor.

No desenvolvimento infantil, Piaget estrutura o jogo em 
três categorias: o jogo de exercício, da imitação e de regras. 
Para ele, a origem do jogo está na imitação que surge da pre-
paração refl exa. Imitar consiste em reproduzir um objeto na 
sua presença. 

É um processo de assimilação funcional, quando o exercí-
cio ocorre pelo simples prazer (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, 
p. 56). A essa modalidade especial de jogo, Piaget denominou 
de jogo de exercício. 

N. L. construindo seu brinquedo

Na formação do indivíduo, o jogo de imitação, o simbólico, 
é onde o indivíduo se coloca, independentemente das caracte-
rísticas do objeto, funcionando em esquema de assimilação.  

Segundo Piaget a imitação passa por várias etapas até 
que, com o passar do tempo, a criança é capaz de representar 
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um objeto, mesmo na ausência dele. Quando isso aconte-
ce, significa que há uma evocação simbólica de realidades 
ausentes. É uma ligação entre a imagem (significante) e o 
conceito (significado), capaz de originar o jogo simbólico, 
também chamado de faz-de-conta. Para o pesquisador, o 
símbolo nada mais é do que um meio de agregar o real aos 
desejos e interesses da criança. Paulatinamente, o jogo sim-
bólico vai cedendo lugar ao jogo de regras, porque a criança 
passa do exercício simples às combinações com finalidade. 
Podemos observar, então, que brincar não significa simples-
mente recrear-se, fato que levou algumas escolas de Ensino 
Fundamental a criar um espaço para receber as crianças que 
entram mais cedo nessa nova etapa de ensino, com seis anos 
de idade. O início da vida escolar é uma experiência desa-
fiante para as crianças. Novo espaço, novas pessoas, novas 
regras, novas rotinas e, por isso, um tempo de inseguranças 
e incertezas trazidas pelo desconhecido ambiente refletem 
grandes mudanças, e a brincadeira passa a contribuir para 
um período de adaptação mais prazeroso.

Área de lazer na Emef

Baseadas em tais teorias, verificamos que, além de brin-
car, ao jogar, o indivíduo constrói conhecimento. E para isso 
uma das qualidades mais importantes do jogo é a confiança 
que a criança e o jovem têm quanto à própria capacidade de 
encontrar soluções. Confiantes, podem chegar às suas pró-
prias conclusões de forma autônoma. 

Assim, afirmamos que tanto o jogo, a brincadeira, como 
o brinquedo podem ser englobados em um universo maior, 
chamado de ato de brincar.

Brincando de casinha, Anna Livya 10 anos
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JOGOS

Quanto aos conceitos sobre “jogos”, na antiguidade, de 
acordo com Velasco (1996), eram realizados em ambientes 
separados, podendo ser em praças públicas e espaços livres 
sem a supervisão de um adulto e em grupos distinguidos por 
idade e sexo. O jogo serviu para divulgar princípios de moral, 
ética, de história, geografia e outros, a partir do Renascimen-
to, o período de “compulsão lúdica”. 

Brincadeira em grupo

Kishimoto (2001) define o jogo como “uma atividade vo-
luntária exercida dentro de certos e determinados limites de 
tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 
consciência de ser diferente de vida cotidiana”. 

Para Freire (2002), “o jogo facilita o desenvolvimento das 
habilidades motoras, pois possui uma linguagem corporal que 
não é estranha à criança e seu desenvolvimento não apresenta 
características de monotonia”.

Jogando bolas, Isabelle 4 anos

Durante as brincadeiras coletivas, na rua, na casa dos ami-
gos, no recreio, as crianças aprendem a trocar objetos, a ser 
flexível, a expor e ouvir opiniões e, ainda, a receber e dar afe-
to. Viver essas experiências é fundamental durante a infância, 
pois será importante para que a criança se torne um adulto 
flexível, sabendo trabalhar e viver em grupo.
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Letícia 9 anos

O brincar é a forma como a criança explora, desvenda e 
interpreta o mundo. Ao brincar, a criança desenvolve sua au-
tonomia e criatividade e aprende a resolver conflitos, a dividir, 
a seguir regras, a respeitar o outro e a lidar com diferenças. As-
sim, esse exercício vai se tornando coletivo, tendendo a evo-
luir para o aparecimento de regras que constituem a base do 
contrato moral. O jogo de regra exige a resignação por parte 
do sujeito, pois as regras pressupõem relações sociais ou in-
terpessoais. São retratadas nos jogos, nas atividades esporti-
vas, o que para Piaget é a prova concreta do desenvolvimento 
da criança e adolescente.

Para os adolescentes, os jogos de regras, como o da prá-
tica esportiva, são um instrumento educacional, pois os capa-
citam a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas, 
bem como desenvolver as competências técnicas, sociais e 
comunicativas, essenciais para o seu processo de desenvolvi-
mento individual e social.

Atividades esportivas no Instituto Muda Brasil

Além de ampliar o campo experimental do indivíduo, o 
esporte estimula a personalidade intelectual, física e emo-
cional. Praticar um esporte permite expressar sentimentos, 
crenças, valores, enfim, o modo de sentir e perceber o mundo, 
proporcionado assim um impacto positivo sobre a educação. 
Os esportes coletivos e individuais auxiliam a formação de 
conceitos básicos de cidadania, ou seja, os aspectos afetivos, 
sociais, cognitivos, culturais e biológicos.
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Enfi m, o esporte e as brincadeiras possuem um grande 
potencial de socializar indivíduos das mais diferentes classes, 
religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na 
nossa sociedade. Através de uma brincadeira simbólica, uma 
partida de futebol na rua, um jogo de basquete na praça, as 
pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos. 
“É possível perceber-se o desenvolvimento das relações so-
cioafetivas, a comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando so-
cialmente esse homem ao meio em que vive” (BURITI, 2001, 
p. 49). 

O BRINQUEDO

“Lili vive no mundo do faz de conta...
Faz de conta que isto é um avião. Zzzzuuuu....
Depois aterrissou em um pique e virou trem.
Tuc tuc tuc tuc... Entrou pelo túnel, chispando.
Mas debaixo da mesa havia bandidos...
Pum!Pum!Pum! O trem descarrilou.
E o mocinho... onde é que está o mocinho?
Meu Deus! Onde é que está o mocinho?
No auge da confusão, levaram Lili para a cama, à força.
E o trem fi cou tristemente derribado no chão,
Fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha.”

Mário Quintana

Brincando de casinha, Ana Clara 10 anos

Ao brincar, uma criança transforma os objetos e ambien-
tes físicos, representa personagens, animais, desenvolve um 
script e assume com o uso do corpo as características do re-
presentador, tratando objetos inanimados como animados. 
Desde bebês encontramos na brincadeira os comportamentos 
de descoberta, jogo de papéis, o que permite imitar e colocar-
se na brincadeira.

J. Pedro brincando no parque da escola
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A criança ao nascer se encontra inserida em uma socieda-
de que possui uma cultura e, como todo ser humano, é um su-
jeito social e histórico. É profundamente marcada pelo meio 
em que se desenvolve, mas também a marca. 

Segundo Oliveira (2002), “a construção do pensamento e 
da subjetividade é um processo cultural, e não uma formação 
natural e universal da espécie humana (p. 127)”. 

Assim o lúdico pode ser considerado como a forma em 
que as crianças representam a cultura de uma sociedade, um 
instrumento de aprendizagem. Sendo a brincadeira a essên-
cia da infância ela possibilita ao indivíduo descobrir, enten-
der, conhecer os seus sentimentos, suas ideias e sua forma 
de reação. 

Ana Beatriz 4 anos

Nesse processo, os brinquedos presentes em qualquer 
povo, desde os mais remotos tempos, têm um importante 
papel na socialização dos indivíduos, pois contribuem na sua 
saúde física, emocional e intelectual. Por meio deles, a criança 

desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a ini-
ciativa, a autoestima, ajuda a enfrentar desafi os e a participar 
de forma ativa da sociedade onde está inserida. Quanto ao 
brinquedo no processo de formação, para Vygotsky, ele cria 
uma zona de desenvolvimento proximal, pois na brincadeira 
a criança comporta-se num nível que ultrapassa o que está 
habituada a fazer. 

Do ponto de vista psicológico, Vygotsky atribui ao brin-
quedo um papel importante, o de preencher uma atividade 
básica da criança, ou seja, ele é um motivo para a ação. Se-
gundo o autor, a criança pequena, por exemplo, tem uma ne-
cessidade muito grande de satisfazer os seus desejos imedia-
tamente. É o mundo dos brinquedos, segundo Vygotsky, em 
que a imaginação se torna um processo novo para a criança, 
pois constitui uma característica típica da atividade humana 
consciente.

Brincadeira simbólica,  Nícolas 2 anos

Para Horn (2004, p. 71): “o brinquedo satisfaz as necessi-
dades básicas de aprendizagens das crianças, como, por exem-
plo as de escolher, imitar, dominar, adquirir competências, 
enfi m de ser ativas em um ambiente seguro, o qual encoraje 
e consolide o desenvolvimento de normas e valores sociais”. 
Ajuda no desenvolvimento da confi ança em si mesmas e em 
suas capacidades.
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No brincar, ocorre um processo de troca, partilha, confron-
to e negociação, gerando momentos de desequilíbrio e equilí-
brio, e propiciando novas conquistas individuais e coletivas. 

Heloisa 6 anos

O BRINQUEDO, A CRIANÇA E O CONSUMO

Durante a pesquisa deparamos com a proposta da Alana, 
uma organização da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, que 
aposta em programas que buscam a garantia de condições 
para a vivência plena da infância. Criada em 1994, entre seus 
programas “Criança e Consumo” tem como objetivo divulgar 
e debater ideias sobre as questões relacionadas à publicidade 
dirigida às crianças, assim como apontar caminhos para mini-
mizar e prevenir os prejuízos decorrentes dessa comunicação 
mercadológica. A “Feira de Trocas de Brinquedos” é uma ação 
de mobilização que faz parte do escopo de trabalho do Criança 
e Consumo. O objetivo é gerar refl exão sobre o consumismo e 
possibilitar que a criança dê um novo signifi cado para os seus 
próprios brinquedos.  

Como vimos, a criança passa por várias etapas no seu de-
senvolvimento, e novos interesses e desafi os são desejados. O 
interesse em adquirir novos brinquedos próprios à sua idade é 
incentivado também pela mídia, contribuindo para o consu-
mismo. Uma das possibilidades é estimular na criança o de-
sapego, a busca de uma nova experiência, que pode ocorrer 
na troca de brinquedos. Com isso ela vai viver um processo 
interessante, porque entenderá que desapegar do brinquedo é 
adquirir uma novidade, é criar expectativas, surpresas, é dar a 
ele um valor mais signifi cativo.

Feira de Trocas de Brinquedos no Parque do Chuvisco (2017)

Assim, espaços públicos como o Parque do Chuvisco, em 
dezembro de 2017, contribuiu para esse evento social, onde a 
troca de brinquedos passa a ser mais divertida do que a com-
pra, e, por isso, pais e educadores devem incentivar e valorizar 
o tempo para o brincar, em detrimento do consumismo e da 
publicidade infantil exagerada. 
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O PAPEL DO ADULTO NA BRINCADEIRA

Como destacamos, além da responsabilidade na escolha 
e consumo dos brinquedos, o adulto deverá ser consciente do 
processo de formação do sujeito mediando adequadamente 
ações construtivas de várias naturezas. Assim, cabe aos pais, 
educadores e cidadãos públicos planejarem os espaços para 
que as crianças e jovens possam criar, trocar saberes, imagi-
nar, construir e principalmente brincar, pois segundo Carvalho 
(2003, p. 154):  

“ao estruturar e organizar continuamente sua 
sala, o educador favorece o envolvimento das 
crianças em brincadeiras entre elas, sem neces-
sidade de interferência direta; dessa forma ele 
fi ca mais disponível para aquelas crianças que 
procuram interagir com ele”.  

Ao educador, e aos pais, cabe então participar como uma 
pessoa mais experiente, intervindo quando necessário e, ao 
perceber o interesse da criança em tê-lo como parceiro nas 
brincadeiras proporcionando momentos de interação, acesso 
à cultura e permitindo à criança viver a sua própria infância. 

Festa da Família na Escola  de Educação Infantil (2017) 

Na escola, o professor motivador e mediador da aprendi-
zagem, ao propor atividades que correspondam aos interesses 
dos alunos, contribuirá para a compreensão dos fundamentos 
educativos. 

Para Straman (2002, p.141), devemos considerar as várias 
possibilidades de aprendizagem, para não encarar os educan-
dos como um simples receptor no processo de ensino. Deve 
se reconhecer o papel determinante que eles desempenham 
no contexto de aprendizagem e com isso integrar suas ideias, 
desejos, necessidades e impressões das atividades propostas e 
discutidas com o professor.

Técnico orientando as atividades na ONG

A participação dos adultos nas atividades de lazer, na es-
colha dos locais oferecidos às crianças e jovens é fundamental 
na construção da autonomia e da aprendizagem, pois o co-
nhecimento se constrói a cada momento em que a criança e 
adolescentes têm a possibilidade de explorar os espaços dis-
poníveis a eles. 

Além do envolvimento com pais e educadores precisamos 
de política públicas para a construção de espaços de lazer, tão 
importantes ao bem-estar do indivíduo. A falta destes levaram 
os moradores carentes da região do Campo Belo a improvisar 
uma quadra debaixo do viaduto da Av. Washington Luiz, com 
apoio de empresários.
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Quadra adaptada debaixo do viaduto da Washington Luiz
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CAPÍTULO 2
O ESPAÇO FÍSICO 
E A APRENDIZAGEM

Para a pesquisa sobre o “Mapeamento dos espaços para 
brincar em Santo Amaro” o espaço físico passou a ser um 
elemento indispensável a ser observado, pois segundo os 
autores estudados, o espaço para brincadeiras e jogos deve 
ser acolhedor e prazeroso, um lugar onde as crianças e jo-
vens sintam-se estimulados e independentes. De acordo com 
Horn (2004, p. 28):

É no espaço físico que a criança consegue esta-
belecer relações entre o mundo e as pessoas, 
transformando-o em um pano de fundo no qual 
se inserem emoções [...] nessa dimensão o es-
paço é entendido como algo conjugado ao am-
biente e vice-versa. 

Assim, o espaço criado para atividades lúdicas deverá ser 
organizado de acordo com a faixa etária, isto é, propondo de-
safios cognitivos e motores que a farão avançar no desenvol-
vimento de suas potencialidades. O espaço deve estar povoa-
do de objetos que retratem a cultura e o meio social em que a 
criança está inserida. Gandini (1990, p. 150) diz que: “o espaço 
reflete a cultura das pessoas que nele vivem de muitas formas 
e, em um exame cuidadoso, revela até mesmo as camadas dis-
tintas dessa influência cultural”. 

Parque do Chuvisco (2018)

Reconhecendo que a criança e os jovens são fortemente 
marcados pelo meio social em que se desenvolvem e que tam-
bém deixam suas próprias marcas neste meio, o espaço deve 
priorizar, remeter a história do indivíduo para o seu contexto e 
através disto promover a troca de saberes.

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação 
Infantil (1998, vol. 1, p. 21-22), “as crianças constroem o co-
nhecimento a partir das interações que estabelecem com as 
outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento 
não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 
intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. A 
criança, de acordo com Oliveira (2000, p. 158), “por meio de 
interações, seja no individual ou no coletivo é a verdadeira 
construtora do seu conhecimento”.

Já para Piaget, “todo ser humano carrega desde sua con-
cepção conhecimentos e através da interação com o meio vai 
desenvolvendo estes conhecimentos”, e Vygotsky enfatiza a 
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troca de conhecimentos, que ocorrem através das interações 
entre indivíduo/meio/indivíduo: “o ser humano cresce num 
ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao 
seu desenvolvimento”. (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56).  

Sala de atividades no CEI

Um ambiente estimulante para o desenvolvimento da 
criança é aquele em que ela se sinta segura e ao mesmo tem-
po desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer àquele am-
biente e se identifique com ele. Assim, os espaços devem ser 
organizados de forma a desafiar o usuário nos campos: cog-
nitivo, social e motor, enfim, um ambiente que estimule os 
sentidos e permita receber estimulação do ambiente externo. 
“Um ambiente rico e variado que estimule a sensação de se-
gurança e confiança é essencial para o desenvolvimento psi-
coemocional da criança”, segundo David & Weinstein citados 
por Carvalho e Rubiano (2001, p.109).

Assim, os espaços relacionais existentes nas escolas de 
Reggio Emilia1 foram construídos de modo a favorecer o diá-

1 Reggio Emilia é uma cidade situada ao norte da Itália, na região de Emilia 
Romagna, cuja proposta educacional atinge um conjunto de 33 centros de 
crianças pequenas (nidi e scuole dell’infanzia), que são dirigidos diretamente 
pela municipalidade.

logo e o conhecimento compartilhado das crianças. Segundo 
Nogueira (2014), “os ambientes estimulam a construção de 
diversas perspectivas e pontos de vista, consentindo às crian-
ças uma pluralidade de experiências sensoriais. Assim, a esté-
tica e arquitetura das escolas e parques infantis são elementos 
de conhecimento”.                        

Portanto, proporcionar espaços públicos para a criança 
brincar e agir em um ambiente aconchegante, de livre acesso 
é fundamental no seu desenvolvimento.

Quadras P. Chuvisco

Para Horn (2004, p. 28), a existência e a organização do 
espaço de lazer devem ser pensadas tendo como princípio ofe-
recer um lugar acolhedor e prazeroso, onde as crianças pos-
sam sentir-se estimuladas e independentes, pois

É no espaço físico que a criança consegue esta-
belecer relações entre o mundo e as pessoas, 
transformando-o em um pano de fundo no qual 
se inserem emoções [...] nessa dimensão o espaço 
é entendido como algo conjugado ao ambiente e 
vice-versa. 
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Assim, objetos que retratem a cultura e o meio social em 
que a criança está inserida contribuem para o desenvolvimento 
cognitivo, motor e social, pois segundo Gandini (1990, p.150): 
“o espaço reflete a cultura das pessoas que nele vivem”. 

Vitória brincando de bonecas - 6 anos

Os espaços construídos para e com a criança devem ser 
por ela explorados, em uma relação de interação de aprendi-
zagem, de troca de saberes, de liberdade de ir e vir, de prazer, 
de individualidades, enfim, de se divertir aprendendo.   

Desde que nasce a criança precisa de espaços que ofe-
reçam liberdade de movimentos, segurança e que, acima de 
tudo, possibilitem sua socialização com o mundo e com as 
pessoas que a rodeiam. Espaços esses de direito de todas as 
crianças, sejam eles: públicos, privados, institucionais ou na-
turais. Portanto um ambiente estimulante para o desenvolvi-
mento é aquele em que os usuários se sintam seguros, tenham 
prazer e se identifiquem com ele.   

Espaço interno do Instituto Muda Brasil

 O quintal de Arthur 6 anos
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Assim, os espaços devem ser organizados de forma rica 
e variada que estimule a sensação de segurança e confiança, 
essenciais para o desenvolvimento psicoemocional da criança, 
segundo David & Weinstein (2001, p.109).

Por fim, vários são os autores que destacam a importân-
cia do brincar na formação do indivíduo, daí a importância de 
políticas públicas oferecerem espaços ricos em informações 
e vivências na vida das crianças e assim reconhecerem a im-
portância das brincadeiras e jogos como um fator essencial na 
formação do indivíduo.  

Portanto, ao proporcionar diversos espaços de lazer para a 
crianças e jovens estaremos auxiliando a formação de concei-
tos básicos de cidadania, ou seja, os aspectos afetivos, sociais, 
cognitivos, culturais e biológicos, que muito contribuem para 
o questionamento de situações e problemas.  Para isso, fomos 
conhecer a realidade das crianças e adolescentes da região de 
Santo Amaro, pois queremos compreender suas necessidades, 
expectativas.

Entre essas políticas encontramos, no ano de 2016, a pro-
posta a seguir, da Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo, sobre o Período Integral na rede de ensino, como en-
contrado no site oficial da SME.

INTERSETORIALIDADE NA FORMAÇÃO INTEGRAL

Quanto à proposta de intersetorialidade na Formação 
Integral, a Diretora Natasha Costa, do Centro de Referências 
em Educação Integral, iniciativa da Associação Cidade Escola 
Aprendiz, diz que:

“O desenvolvimento integral das crianças, adoles-
centes e jovens não pode ser enfrentado sem um 
trabalho articulado de atores sociais e institucio-
nais, ou seja, entre as pessoas, instituições e políti-

cas que constituem a vida dos estados, municípios 
e comunidade” (2015).

A legislação brasileira prevê a implementação da educa-
ção integral, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 
1996, e mais recentemente, com o programa Mais Educação, 
observa-se uma mudança no conceito, não restringindo mais 
a integralidade ao fator temporal, mas também à expansão de 
espaços e à diversidade de agentes educativos nos processos, 
como representa a aluna “J” 13 anos:

Para que territórios, escolas e instituições educativas res-
pondam a esse desafio, segundo Costa é necessário que se 
forme uma rede intersetorial (com habilidades e expertises 
diversas) capaz de olhar para as diversas dimensões de um in-
divíduo: física, intelectual, social, afetiva e simbólica.

Na perspectiva da educação integral, a intersetorialidade 
deve fazer parte de sua concepção e estrutura, tomando como 
princípio a necessidade de a escola, serviços e poder público 
atuarem coletivamente e de forma interdependente, mas para 
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um mesmo fim. Nesse contexto, a rede estimula a interseto-
rialidade como uma forma de organização horizontal e demo-
crática no território, tanto na perspectiva gerencial, quanto na 
técnica e nas etapas de concepção e planejamento das ações.2

Para o Centro de Referência em Educação Integral Apren-
diz (2015) “a intersetorialidade na Educação Integral articula 
pessoas, organizações e instituições com o objetivo de com-
partilhar causas, projetos de modo igualitário, democrático e 
solidário. Ela instaura uma forma de organização baseada na 
colaboração e na divisão de responsabilidades e competências, 
uma nova articulação política que prevê uma aliança estraté-
gica entre os atores sociais (pessoas) e forças (instituições)”.

Segundo Brandão 2015, é o diálogo entre esses diversos 
setores que permite construir um conjunto de ações integra-
das, capazes de responder com maior eficiência aos desafios 
propostos pela educação integral. “A ideia é de uma cidade 
educadora, de fazer com que todo o bairro, toda pequena ci-
dade, e até mesmo uma grande cidade, se transformem num 
múltiplo, polissêmico lugar de experiências e de intertrocas 
de saberes, de valores, de experiências de vida, de culturas, 
de culturas populares. E fazer com que a escola (…) se trans-
forme num centro irradiador de cultura em diálogo constante 
com a comunidade.” 

Assim deparamos durante a pesquisa com escolas que 
funcionam em período integral na região de Santo Amaro, 
que poderiam utilizar melhor os espaços públicos ao redor, 
conforme demostraram esse interesse os alunos e pais, como 
veremos na pesquisa realizada. Tal realidade justifica o estudo 
sobre a quantidade e a qualidade dos espaços para o brincar 
e o lazer nas Regiões de Santo Amaro, que será devidamente 
publicado para que outros cidadãos o utilizem em prol da ga-
rantia dos Direitos Humanos das crianças e dos adolescentes 
das comunidades envolvidas.

2 Cidade Escola Aprendiz - Centro de Referências em Ed Integral -
http://educacaointegral.org.br

PROGRAMAS VOLTADOS AO SABER E LAZER - SME/
SVMA

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME), desenvolve programas fora da sala de 
aula, como “Educação Integral”, onde é enunciada a importân-
cia do desenvolvimento integral do sujeito em suas múltiplas 
dimensões em uma atuação intersetorial e intersecretarial. A 
promoção de atividades expandindo o tempo do educando 
transcende os espaços escolares e a atenção integral ao longo 
da vida.

EDUCAÇÃO INTEGRAL: experiências nos territórios do saber

As experiências pedagógicas de Educação Integral realiza-
das nas escolas municipais de São Paulo estão em consonân-
cia com o Programa São Paulo Integral (instituído pela Por-
taria 7464/2015). Nesse sentido elas possibilitam que ações 
pedagógicas no campo dos “Territórios do Saber” possam ser 
desenvolvidas no período expandido da jornada escolar.  

O professor com aula atribuída poderá desenvolver experi-
ências pedagógicas na sala de aula, em outros espaços, dentro 
e fora da escola, apropriando-se dos equipamentos públicos 
ou não públicos oferecidos pela cidade. Poderá apropriar-se de 
suas experiências para o desenvolvimento de projetos contex-
tualizados e poderá, ainda, trabalhar colaborativamente com 
as famílias e a comunidade, no território, para compor uma 
atividade pedagógica a ser desenvolvida.

O trabalho no Território do Saber, dentro e fora da es-
cola, para a realização de atividades pedagógicas, permite 
o exercício de novas situações de aprendizagem e reflexões 
sobre diversas questões inerentes à formação integral dos 
estudantes. 

Potencializar as aprendizagens das crianças é o que se de-
fende na perspectiva da Educação Integral.
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Período integral na Emef

Programa Recreio nas Férias

O “Programa Recreio nas Férias” apresenta um concei-
to de lazer e formação lúdica/cultural como integrantes do 
processo educacional durante o recesso escolar. Segundo o 
Comunicado nº360, 12/04/2018, o tema da edição de ju-
lho: “Nenhum de nós é tão bom, quanto nós todos juntos”, 
potencializa o convívio coletivo, respeitando uns aos outros 
na sua individualidade, possibilitando ações e decisões co-
letivas, nas quais todos possam ouvir e falar e que todos os 
momentos vivenciados sejam de compartilhar e trocar ex-
periências signifi cativas.

O Programa busca proporcionar às crianças e adolescentes 
participantes das diversas regiões de São Paulo a possibilidade 
de se perceberem como parte viva e pulsante do município, 
e, assim, usufruir do repertório cultural e recreativo que ele 
oferece. A proposta é criar ambientes de convivência lúdica, 
de lazer e de desafi os, dinamizando os equipamentos sociais 
das Secretarias envolvidas, enquanto espaços de vivências 
diversifi cadas, na perspectiva do desenvolvimento integral, e 
proporcionar atividades diferenciadas em tempos diferencia-
dos, utilizando os espaços dos CEUs e outros equipamentos 
educacionais do município.

Atividades desenvolvidas durante as férias no Parque do 
Chuvisco- Imbra

Projeto Salas Verdes - SVMA

O Projeto Salas Verdes3 foi instituído no ano 2000, com o 
objetivo de atender às demandas de inúmeras instituições que 
buscavam no Ministério do Meio Ambiente publicações para 
subsidiar suas ações de Educação Ambiental. Foi inicialmente 
concebido com foco considerável no caráter biblioteca verde 
que esses espaços poderiam assumir, e a partir do desenvol-
vimento e da evolução do Projeto, passou-se a visualizar as 
Salas Verdes como espaços com múltiplas potencialidades, 
que, além da disponibilização e democratização do acesso às 
informações, podem desenvolver atividades diversas de edu-
cação ambiental como: cursos, palestras, ofi cinas, eventos, 
reuniões, campanhas.

Portanto, Sala Verde é um espaço dedicado ao desenvol-
vimento de atividades de caráter educacional voltadas à te-
mática socioambiental e cultural, que visam contribuir e es-
timular a discussão crítica, a organização e o pacto social, o 

3 http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80219/Edital%20Projeto%20
Salas%20Verdes%202017_rev%202017_12_08_copy_copy.pdf
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fortalecimento de identidades grupais, levando à formação de 
cidadãos mais informados, participativos e dedicados ao pro-
cesso de construção de sociedades sustentáveis. A Sala Verde 
deve se constituir em um centro de referência que, além de 
disponibilizar publicações e materiais e democratizar o acesso 
à informação, se estabelece como um espaço de encontro, re-
flexão e construção da ação socioambiental.

Por ser um espaço educador de múltiplas potencialida-
des apresenta um grande potencial de delineamento e de-
senvolvimento de projetos, ações e programas educacionais 
e, portanto, pode cumprir um papel articulador e integrador 
nas localidades onde se encontra, de modo a estar conectado 
com o que se pensa e se faz no município, sendo um espaço de 
promoção de sinergias entre instituições, pessoas, projetos, 
programas e ações, não só ambientais, mas também culturais, 
educacionais e de ampliação da cidadania.

Cada Sala Verde é única, não há um padrão pré-definido 
ou um formato modelo para ela. Cada instituição deve confi-
gurá-la à sua maneira, levando em consideração a identidade 
institucional e o público com quem trabalha, dialogando as 
potencialidades com as particularidades locais e regionais e, 
também, deve buscar orientar as ações, através de um pro-
cesso constante e continuado de construção, implementação, 
avaliação e revisão de seu Projeto Político Pedagógico.
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CAPÍTULO 3
A PESQUISA NAS INSTITUIÇÕES

Para o início da pesquisa sobre o “Mapeamento dos espaços para brincar em Santo Amaro” após a sua autorização, pelo Fun-
do Municipal da Criança e do Adolescente - Fumcad, em junho de 2017 foi entregue um ofício ao diretor Regional de Educação 
solicitando autorização para o desenvolvimento da pesquisa nas escolas.

ABRANGÊNCIA DO TRABALHO
Apresentamos à Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro a abrangência da proposta a seus 356 beneficiários: 14 

educadores, 282 educandos (de 3 a 14 anos) e 145 adultos (pais) totalizando 612 pesquisas, assim distribuídas:

Quest Educadores    Quest Alunos      Quest Pais        Desenhos

EMEF - Ciclo I 01 80 124 102

EMEF - Ciclo II                 03 102 0 80

EEI - particular                  04 0 10 10

CEI parceiro                       03 0 22 22

EMEI     03 0 0 46

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: Esporte Cultura e Verde e Meio Ambiente: três pesquisas

03 14 182 156 260

TOTAL 615

Como critério de seleção, adotamos a exigência de a 
criança/adolescente estar matriculado em uma Escola Muni-
cipal de São Paulo - região Santo Amaro ou nas Instituições de 
Educação Infantil sob sua jurisdição, assim relacionadas: três 
Escolas de Educação Infantil e duas de Ensino Fundamental 
distribuídas nos três distritos de Santo Amaro: Campo Belo, 
Campo Grande e Santo Amaro.

Para compreender melhor a realidade levantamos o nú-
mero de habitantes na região de Santo Amaro (239.263) se-
gundo o Censo de 2010 e o número de famílias beneficiárias 
do programa bolsa-família por distrito; em fevereiro de 2013 
era de: Campo Belo (586), Campo Grande (749) e Santo Ama-
ro (268).
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PESQUISA NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO

A região de Santo Amaro conta com a Diretoria Regional, responsável pelas políticas púbicas, e tem como modalidades de 
ensino, segundo o portal da  SME:

Tipo Total

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DIRETO 16

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL INDIRETO 25

CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEI 2

CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - EMEF 2

CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - EMEI 2

CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1

CRECHE PARTICULAR CONVENIADA 67

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BILINGUE PARA SURDOS 1

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL 29

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 32

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 1

CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS (CEU) 1

Total de Escolas  179

Quadro 2 – Modalidades de Ensino SME 2016

Dentre as instituições acima destacamos os Centros Edu-
cacionais Unificados (CEU), por serem equipamentos públicos 
voltados à educação, criados pela Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo e localizados nas áreas periféricas da 
Grande São Paulo, como no caso da região de Santo Amaro, o 
CEU Alvarenga.

O complexo educacional está localizado no subdistrito de 
Campo Grande e, diferentemente das demais unidades, é um 
centro local da vida urbana, pois sua proposta é articular os 
equipamentos urbanos públicos dedicados à  educação infan-
til  e fundamental, às práticas esportivas, recreativas e cultu-
rais cotidianas. O município de São Paulo conta atualmente 
com 46 CEUs onde estudam mais de 120 mil alunos.

O CEU Alvarenga conta com um Centro de Educação 
Infantil (CEI) para crianças de zero a três anos; uma Escola 
Municipal de Educação Infantil (Emei) para alunos de quatro 
a seis anos; e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(Emef), que também oferece Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Também há polos UniCEUs, que ofertam cursos na 
modalidade a distância - semipresencial. É equipado com 
quadra poliesportiva, teatro, utilizado também como cine-
ma, playground, piscinas, biblioteca, telecentro  e espaços 
para oficinas, ateliês e reuniões. 

Os espaços são abertos aos finais de semana com o intui-
to de beneficiar tanto crianças e adolescentes, como a comu-
nidade de baixa renda do entorno. 
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CEU Alvarenga

A pesquisa foi realizada em cinco instituições educacio-
nais, justifi cada pela localização (Campo Belo, Campo Grande 
e Santo Amaro), modalidades de ensino  (CEI , Emei, Emef Ci-
clo I, Emef Ciclo II e escola particular de educação Infantil.

Foram aplicados 615 instrumentos de avaliação nos alu-
nos, professores e pais/responsáveis, além de representantes 
envolvidos nas atividades culturais, esportivas e ambientais, 
na região de Santo Amaro.

PESQUISA NAS ÁREAS DO ESPORTE, CULTURA E 
MEIO AMBIENTE

Durante a pesquisa sobre a quantidade de equipamen-
tos esportivos existentes na região, constatamos a sua pre-
cariedade, pois segundo a Seme 2010 (Secretaria Municipal 
de Esporte) o número de equipamentos públicos de esporte 
existentes na cidade de São Paulo era de 496, e Santo Amaro 
contava apenas com 14.

Em termos comparativos, Santo Amaro possui poucos 
equipamentos esportivos, o que levou a incentivar a realiza-
ção de uma pesquisa sobre os espaços para brincar na região.

EQUIPAMENTOS DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO 

Na região verifi camos dois equipamentos diretos perten-
centes à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação: 
Rede Municipal Direta:  

CE/CEL (Centro Educacional e Esportivo) 01

Centro Esportivo/Balneário 01

Rede Municipal Indireta: 9 equipamentos: SMUL/Deinfo 2016

Clube da Comunidade - CDC 01

Clubes da Comunidade com Campo de Futebol 06

Clube da Comunidade com Quadra 0

Clubes da Comunidade com Ginásio 02

OUTRAS OPÇÕES DE LAZER:  CICLOFAIXA ROBERTO 
MARINHO

Dentre as propostas de lazer, encontramos no site da 
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) que 
a cidade possui 498,3 km de vias com tratamento cicloviário, 
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sendo 468,0 km de ciclovias/ciclofaixas e 30,3 km de ciclor-
rotas. As ciclofaixas de lazer são montadas aos domingos e 
feriados nacionais, das 7h às 16h, e cerca de 120 mil pessoas, 
em todas as regiões, costumam utilizá-las. Na região de Santo 
Amaro a ciclofaixa Jornalista Roberto Marinho, inaugurada em 
2011, possui 15 km (7,5km em cada sentido) e faz a ligação en-
tre o Parque do Povo e a Avenida Jornalista Roberto Marinho 
até Parque Clube do Chuvisco.

Passeando na ciclofaixa, “B” 8 anos  

A prefeitura conta também com o empréstimo de bicicle-
tas, que, de acordo com a empresa que administra o serviço, 
cresceu 31%. O sistema Bike Sampa teve alta de 57% no nú-
mero de viagens e de 31% no de usuários entre julho de 2015 
e julho de 2017.O total de pessoas cadastradas chegou a 673 
mil. Já a operação, iniciada em 2012, alcançou a marca de dois 
milhões de viagens segundo a Companhia de Engenharia de 
Tráfego de São Paulo. O sistema é mantido por uma empresa 
privada, em convênio com a prefeitura de S. P.

UM POUCO DE HISTÓRIA... PISCINÃO ÁGUAS 
ESPRAIADAS

Os moradores da comunidade das Águas Espraiadas, com 
a construção do monotrilho, perderam um espaço de lazer 
próximo de suas casas, na área do piscinão. Apesar de inun-
dar com as chuvas fortes do verão, o terreno contava com um 
centro comunitário, quatro quadras poliesportivas e uma pis-
ta de skate, que deram espaço para o pátio de manutenção 
dos trens da linha 17-Ouro do Metrô.

 

Kamille  e “J” 12 anos, o skate 
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No local havia um projeto da prefeitura que oferecia aulas 
de esporte para crianças e adolescentes, de basquete, skate 
e patins. As atividades foram fi nalizadas e os usuários aguar-
dam as atividades no recém-inaugurado Parque do Chuvisco. 
As inundações e o cheiro desagradável do local, por conta da 
proximidade com córregos poluídos, não intimidavam os mo-
radores, que usavam o local para praticar esportes.

Piscinão Águas Espraiadas, R.B.A. (2013)

 

Recreio nas férias, Diretoria Regional de Educação Santo 
Amaro – 2006

PESQUISA NAS ÁREAS DO VERDE E MEIO AMBIENTE 

Próximo ao piscinão, ao longo do córrego, projeta-se a 
implantação de imenso parque linear na Operação Urbana 
Água Espraiada, que se estende do bairro Americanópolis e da 
Rodovia dos Imigrantes ao Brooklin, e deste à Vila Cruzeiro, 
na Zona Sul. O objetivo dos investimentos é a revitalização da 
região por meio de melhorias nas áreas de habitação, mobili-
dade urbana, serviços, meio ambiente e lazer. 
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A construção de um Parque Linear após o término das 
obras do monotrilho é uma proposta muito importante para 
os moradores da região de Santo Amaro, pois, segundo a Secre-
taria do Verde e Meio Ambiente, no seu Mapa de Desigualda-
des de São Paulo, 2016 (IBGE/SVMA), entre as 32 Prefeituras 

 

Parque Invernada

Regionais de São Paulo, Santo Amaro possui apenas 2,2 m2 de 
área verde por habitante, ficando atrás apenas de Campo Lim-
po, Guaianazes e Cidade Ademar. Quantidade muito aquém 
da recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que é no mínimo de 12 m2 de área verde por habitante.
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Quanto à quantidade de Parques Municipais e Unidades 
de Conservação, segundo o Infocidade 2016, encontramos na 
região os seguintes parques e suas áreas:

Cordeiro Martin Luther King  Santo Amaro 35.000

Linear Invernada Campo Belo 6.400

Severo Gomes Santo Amaro      34.900               

Parque do Chuvisco Campo Belo 35.000

Quadro 4 - Parques Municipais em Santo Amaro - Infocidade 
2016

PARQUE DO CHUVISCO:  Polo de Integração

Inaugurado em 2017, o Parque do Chuvisco é um equi-
pamento de 35 mil metros quadrados, na beira da Avenida 
Roberto Marinho, que integra o projeto da Operação Água 
Espraiada e busca aumentar as opções de lazer dos morado-
res da região. Segundo a Conselheira do Parque M. C., é uma 
área para esportes, lazer e cultura. O parque oferece pista 

de caminhada, três quadras poliesportivas, cancha de bocha, 
playgrounds, aparelhos de ginástica, três quiosques e parte da 
ciclovia da região.

Além desses, o parque conta com o núcleo de vivência 
com uma área de 600 m², um galpão multiuso de 1.180m², 
onde serão realizadas atividades em parceria com a Secretaria 
da Educação e Verde e Meio Ambiente (Sala Verde) e futuras 
instalações de Pista de Skate, ampliando assim os espaços de 
lazer para a comunidade. Entre os projetos já autorizados pela 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente temos: Biblio-
teca Circulante, Jiu Jitsu, Zumba, Ioga (3ª idade), assim como 
o Recreio nas Férias, em 2018, e Pós-Turno, em 2019, pela Se-
cretaria da Educação.

 

Projeto da construção de Pista de Skate, segundo a Associação 
do Skate do Parque do Chuvisco

A Associação de Skate do Parque do Chuvisco, em setem-
bro de 2017, apresentou o Projeto Conceitual da Pista de Skate 
no Parque, que funcionará debaixo do viaduto e se encontra, 
no momento, em construção.
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“Gosto de brincar no Parque do Chuvisco” 

M. G. 11 anos e Emanuelly 5 anos

Pesquisa nas áreas da CULTURA

Painel artístico na Emef

A qualidade das propostas formativas, segundo o docu-
mento Educação Integral (2015), “deve estar direta e necessa-
riamente ligada à capacidade de garantir o desenvolvimento 
pleno dos cidadãos, atendidos nas suas múltiplas dimensões 
formativas”. Isto é, não apenas em sua dimensão intelectu-
al, mas também nos seus aspectos físico, emocional, social e 
cultural. Na educação integral o currículo depende da interse-
torialidade, em primeiro lugar, porque ele se realiza em diver-
sos equipamentos do território, possibilitando aos estudantes 
explorar e pesquisar os diferentes assuntos de seu interesse, 
desenvolver projetos individuais e coletivos em espaços cul-
turais e com atores especializados nas respectivas temáticas, 
como centros culturais, bibliotecas, museus, parques, centros 
esportivos, universidades, teatros, entre muitos outros. São as 
parcerias entre as escolas e esses agentes que possibilitam o 
currículo se realizar de forma signifi cativa.

Segundo a proposta apresentada, a região de Santo Ama-
ro, dessa forma, necessitaria de mais equipamentos culturais 
para atingir uma educação integral de qualidade, pois os exis-
tentes, segundo o Infocidade 2016, são apenas:
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Campo 
Belo

Campo 
Grande         

Santo 
Amaro

Bibliotecas  (5)                                            0 1 4

Centros Culturais (5)                                    0 1 4

Museu (0)                                                   0 0 0

Cinema Público (1)                                       0 1 0

Teatros (8) 0 1 7

Quanto ao número de centros culturais, espaços e ca-
sas de cultura, por dez mil habitantes (ano-base: 2015) - de 
acordo com a fórmula: número de centros culturais, espaços e 
casas de cultura ÷ população total x 10.000 (Fontes do indica-
dor: IBGE/SMC 2016): Santo Amaro tem como indicador 0,5 e 
Campo Grande e Campo Belo 0.

“L. M.” 3 anos na brinquedoteca

Enquanto isso, iniciativas educacionais como brinquedo-
tecas (EEI) e construções de painéis artísticos (Emef) contri-
buem para a formação integral.

Por fi m, ao levantarmos os equipamentos existentes na 
região de Santo Amaro e para conhecer seus usuários e suas 
respectivas necessidades iniciamos a pesquisa “MAPEAMEN-
TO DOS ESPAÇOS PARA BRINCAR EM SANTO AMARO” como 
apresentaremos a seguir.

METODOLOGIA
Este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa des-

critiva, pois, de acordo com Cervo e Bervian (2007), a pes-
quisa descritiva tem por objetivo registrar, observar, analisar 
e também correlacionar as informações.  Nosso estudo tam-
bém apresenta uma característica quantitativa, na medida 
em que busca identifi car uma linha característica de pensa-
mento dos alunos, pais/responsáveis e educadores por meio 
da análise quantitativa de suas respostas. De acordo com 
Marconi e Lakatos (2007, p. 269), “a pesquisa quantitativa 
caracteriza-se pelo emprego da quantifi cação tanto nas mo-
dalidades de coleta de informações quanto no tratamento 
delas por meio de técnicas estatísticas”. Cabe salientar que 
nosso trabalho também apresenta um viés qualitativo na 
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medida em que se preocupa em analisar e interpretar aspec-
tos mais profundos, descrevendo a complexidade do com-
portamento humano. De acordo com Goldenberg (2003, p. 
107), a combinação de métodos quantitativos e qualitativos 
em alguns estudos faz-se necessária como complementação 
da metodologia e como ferramenta para uma melhor análise 
e compreensão do estudo.

Além dessas cinco instituições educacionais já citadas, a 
pesquisa contou com levantamento das áreas da Cultura, Es-
porte e Meio Ambiente, na região.

Cabe salientar que, para os sujeitos da investigação, fo-
ram solicitadas autorizações de participação, através de um 
termo de consentimento livre e esclarecido, onde estarão ex-
plicados os objetivos do trabalho, a isenção e sigilo dos dados, 
bem como a inexistência de riscos e de benefícios decorrentes 
da sua participação nele.

Para a coleta de informações, foram utilizados como ins-
trumento de pesquisa registros gráficos, entrevistas e questio-
nários. De acordo com Cervo e Bervian (2002), o questionário 
é a forma mais utilizada para coletar dados, possibilitando 
medir com exatidão o que se deseja. As perguntas às educa-
doras foram fechadas e padronizadas, e, de acordo com Gol-
denberg (2003, p. 57), “as perguntas fechadas são destinadas 
a obter informações sociodemográficas sobre o entrevistado 
e identificar suas opiniões”.

Os questionários foram baseados no instrumento pro-
posto por Costa (1997), que foi construído para que pudessem 
utilizar nas várias formas de controle da sua validade, de modo 

a assegurar a qualidade e rigor exigível, analisando a atitude 
dos alunos, pais/responsáveis e educadores face aos espaços 
de lazer na comunidade. 

Os questionários, constituídos com diferentes pergun-
tas, abordaram temas sobre a opinião dos entrevistados em 
relação às brincadeiras, jogos, atividades esportivas e espa-
ços de lazer e a relevância dessas atividades na formação 
dos cidadãos.

Após a montagem do instrumento, foi realizada uma visi-
ta às instituições e apresentado aos educadores o instrumento 
para a sua avaliação, sugestões e para verificarem sua adequa-
ção em relação aos objetivos propostos na pesquisa. 

Depois de avaliado o instrumento, a etapa seguinte con-
sistiu na coleta de informações, que foi realizada em 2017, nos 
meses de agosto (Emef CR), setembro (Emef CR), outubro 
(Emei GC ), novembro (CEI M. Direto) e dezembro (Institui-
ção Educação Infantil particular PC). Dando continuidade, no 
ano de 2018, em janeiro entrevistamos o Conselho Gestor do 
Parque do Chuvisco, espaço este utilizado pelas crianças e jo-
vens em período de férias, assim como o presidente da ONG, 
espaço este voltado ao esporte na região. Os meses de abril, 
maio e junho, respectivamente, foram dedicados à tabulação, 
escrita, revisão do trabalho, encaminhamento à gráfica para 
publicação e por fim apresentação e divulgação ao público. 

Os questionários foram respondidos individualmente e, 
no caso de estudantes, nas salas de aula. As dúvidas surgidas 
sobre seu preenchimento foram explicadas pela investigadora 
responsável no momento de sua aplicação.
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Alunos da Emef respondendo à pesquisa

A cada mês era feita a análise dos resultados, com base no 
tratamento estatístico, com uso de cálculos porcentuais, para 
definir uma característica principal para cada quesito aborda-
do no instrumento.

Quanto à pesquisa diretamente com as crianças da mo-
dalidade de Educação Infantil, foi elaborada por meio do de-
senho e brincadeiras, já com as crianças e adolescentes do 
Ensino Fundamental (de seis a 14 anos), por questionários, re-

tratando como estão presentes essas atividades na vida des-
ses pesquisados, assim como desenhos. E por fim, a aplicação 
de questionários com os pais/responsáveis nos trariam infor-
mações de como é visto esse tema na realidade onde vivem.  

Assim, foram elaborados dois tipos de questionários se-
miestruturados, um voltado ao Ciclo I (de seis a dez anos) e o 
outro ao Ciclo II (de 11 a 14 anos). Foram aplicados aos par-
ticipantes com o objetivo de levantar os saberes e opiniões 
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sobre a quantidade e a qualidade de atividades já utilizadas e 
também dos locais em potencial para a brincadeira e o lazer. 
Contamos com um professor pesquisador em cada unidade 
escolar, responsável pelo desenvolvimento da pesquisa.  

A parte não estruturada (desenhos) buscava colher infor-
mações a respeito dos desejos das crianças em relação aos es-
paços para brincadeira e lazer, também de acordo com nosso 
referencial teórico e que, por isso mesmo, não permite padro-
nização. As narrativas dos entrevistados constituíram impor-
tante estratégia, pois possibilitaram conhecer experiências, 
conhecimentos sobre o lazer e explicitação das concepções 
atribuídas a eles.

Observando a brincadeira durante a Pesquisa na Emef

MapeamentoEspaçosSantoAmaro_210x210_120p - MIOLO.indb   52 31/08/2018   15:43:49



44CAPÍTULO

MapeamentoEspaçosSantoAmaro_210x210_120p - MIOLO.indb   53 31/08/2018   15:43:55



MapeamentoEspaçosSantoAmaro_210x210_120p - MIOLO.indb   54 31/08/2018   15:43:57



55

CAPÍTULO 4
PESQUISAS REALIZADAS NAS 
INSTITUIÇÕES

EDUCAÇÃO INFANTIL

Para o levantamento dos desejos das crianças foi organi-
zado um ambiente para sua livre expressão. Estiveram à dis-
posição, pelo menos, uma máquina fotográfica, papel sulfite, 
lápis preto HB, borracha, pincel atômico, canetas esferográ-
ficas, canetas hidrocor, lápis de cor e brinquedos; e, quando 
necessário, foram providenciados outros materiais, de acordo 
com nossas percepções e/ou com as necessidades explicita-
das pelos participantes. Esse ambiente foi necessário para a 
potencialização de formas alternativas de comunicação, da 
livre expressão, da criação de fanzines pelas crianças, como 
meio de livre expressão de suas impressões e desejos sobre os 
espaços de lazer e brincadeiras na comunidade em que vivem. 
O termo fanzine é um neologismo que se origina da união de 
duas palavras do vocabulário inglês: fanatic (fã) e magazine 
(revista). Esse neologismo foi cunhado por Russ Chauvenet, 
em 1941, para dar nome às publicações artesanais que, nessa 
época, proliferavam nos Estados Unidos.

No processo de elaboração de um fanzine será um recurso 
com significativo potencial a coleta de dados e informações, 
por se tratar de uma metodologia pautada na livre expressão 
das crianças e dos adolescentes.

Diante disso, pode-se dizer que a escolha do fan-
zine como um recurso para o trabalho junto a 
jovens passa por três importantes aspectos que 
este pode proporcionar àqueles que se envolvem 

com sua elaboração e confecção: a) a discussão 
crítica sobre aspectos gerais da sociedade; b) a 
expressão livre de ideias, sem cobranças ou cen-
sura; c) a satisfação pessoal de produzir e publicar 
algo de sua autoria (LOPES, BORBA E MONZELI, 
2013, p. 939).

Quanto à aplicação do questionário semiestruturado e 
outras expressões livres, foi organizada pelo grupo de edu-
cadores e de pesquisadores onde foi realizada a pesquisa. As 
crianças participantes foram estimuladas a compartilharem 
seus conhecimentos e experiências de forma espontânea, com 
ou sem a utilização do material disponibilizado pelo professor 
pesquisador. As questões abertas se encontram no anexo des-
te trabalho. 

PARTICIPANTES DO CICLO I

Já para a pesquisa com educandos do Ciclo I na Emef Dona 
Chiquinha Rodrigues, foram selecionadas cinco salas de aula, 
cada uma representando sua série e na presença dos professo-
res. Foram entregues os questionários e depois papéis sulfites 
para representar os espações de lazer em que os entrevistados 
convivem. Para o levantamento dos desejos das crianças foi 
organizado um ambiente para sua livre expressão. Estiveram à 
disposição, assim como na Educação Infantil, materiais diver-
sos para criação de desenhos.

O questionário buscou conhecer, entre outros, as prefe-
rências da criança: Gosta de brincar? Quais as brincadeiras que 
v mais gosta? Com quem ela gosta de brincar na escola? E fora 
da escola? O que ela acha dos espaços para brincadeiras e/
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ou lazer da comunidade? Onde seriam os espaços de acordo 
com seu mundo imaginário? Se ela gosta de assistir televisão? 
Quanto tempo por dia? E jogos eletrônicos? Quanto tempo 
por dia? O que você gostaria que tivesse na sua escola para 
brincar? E na sua comunidade?  A escola faz excursões com as 
crianças? Você já utilizou uma ciclofaixa?

Excursão com a escola, Luis Eduardo 6 anos

A especialista da unidade escolar respondeu ao questio-
nário semi-estruturado sobre: A importância de se utilizar 
brinquedos ou brincadeiras para o aprendizado. A brincadeira 
está inserida no planejamento dos professores? Como? Qual 
a melhor forma de utilização de brinquedos/jogos na sala de 
aula? Seus professores desenvolvem atividades de jogos e 
brincadeiras? Ao selecionar e organizar os brinquedos na esco-
la você acredita ser necessário pensar nas temáticas significa-
tivas no contexto em que a criança vive, sem fazer distinções 
de gênero, classe social ou etnia? Na sua instituição existem 
materiais lúdicos para desenvolver jogos e brincadeiras para 
seus educandos? Quais são aqueles de que eles mais gostam? 
Quais você gostaria de ter em suas atividades? Os professo-
res confeccionam jogos e brinquedos com seus alunos? Para 
você é importante dar opções de brincadeiras coletivas e in-
dividuais que representem a diversidade da cultura lúdica do 
país? Quanto ao espaço dedicado a jogos e brincadeiras, os 
brinquedos estão organizados em ambientes que favoreçam 
o uso autônomo da criança respeitando sua faixa etária? Os 
jogos eletrônicos e de computador podem ser utilizados para 
o aprendizado? Em sua instituição há um espaço específico 
para esse fim? Você tem conhecimento se os pais/responsá-
veis brincam com seus filhos? Que tipo de brincadeira? Você 
conhece os espaços desta comunidade para atividades de la-
zer e para brincar? Você acredita que estes espaços atendam 
a totalidade das crianças e dos adolescentes da região? Estes 
espaços estão de acordo com os desejos das crianças e dos 
adolescentes? Se não, quais são suas propostas? 
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"Eu gosto de brincar com tablete, skate e prancha", 
Wendel 6 anos
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Participantes do CICLO II

            

Para a aplicação dos questionários com os educandos do 
Ciclo II, contamos com a participação do professor de Edu-
cação Física, que os aplicou em quatro salas, uma por série. 
O questionário buscou conhecer, entre outros, as opções 
dos(as) jovens: Praticam algum esporte? Quais as atividades 
esportivas de que mais gostam? Com quem gostam de jogar 
na escola? E fora da escola, praticam alguma atividade es-
portiva? Qual? Onde? Com quem jogam? O que acham dos 
espaços de lazer da comunidade para essas atividades? Como 
seriam os espaços de acordo com o mundo imaginário dos 
alunos? Gostam de assistir televisão? Quanto tempo assis-
tem por dia? E jogos eletrônicos, quanto tempo jogam por 
dia? O que gostariam que tivesse na sua escola para ativida-
des de lazer? O que acham dos programas Recreio nas Férias 
e Período Integral? Na escola há campeonatos esportivos? 
Gostam de participar?

Quanto aos educadores, buscamos conhecer, entre outros, 
a importância de se utilizar jogos para o aprendizado. Assim, 
elaboramos questões semelhantes às do Ciclo I, que represen-
tem a realidade do espaço educativo e comunitário de onde 
está inserida a unidade educacional, como: No seu planeja-
mento você desenvolve atividades de jogos e brincadeiras? 
Na sua instituição existem materiais para desenvolver jogos 
e brincadeiras? Quais são aqueles de que mais gosta? Quais 
você gostaria de ter em suas atividades? Para você é impor-
tante dar opções de brincadeiras que representem a diversida-
de da cultura lúdica do país? Os materiais estão organizados 
em ambientes que favoreçam o uso autônomo da criança? Os 
jogos eletrônicos e de computador podem ser utilizados para 
o aprendizado? O que você acha dos programas Recreio nas 
Férias e Período Integral? Você conhece quais são os espaços 
utilizados pelas crianças/adolescentes desta comunidade para 
atividades de lazer? Estes espaços estão de acordo com os de-
sejos das crianças e dos adolescentes? Se não, quais são suas 
propostas? Seus alunos participam de campeonatos?
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PAIS/RESPONSÁVEIS

Como vimos em nosso trabalho, o adulto é o responsá-
vel pela formação do indivíduo em nossa sociedade. Assim, 
quando ele participa das atividades de lazer, da escolha dos 
locais oferecidos às crianças e jovens, passa a ter um papel 
fundamental na construção da autonomia e da aprendizagem, 
pois o conhecimento se constrói a cada momento em que 
a criança e adolescentes têm a possibilidade de explorar os 
espaços disponíveis a eles. No entanto, sabemos que a falta 
desses espaços é prejudicial à saúde e bem-estar do indivíduo. 
Nesse sentido, por meio do questionário buscamos saber dos 
pais/responsáveis: Quais as brincadeiras de que mais gosta-
va na sua infância? E para seus filhos? Onde você costumava 
brincar?  E seus filhos? Seus filhos gostam mais de brincar so-
zinhos ou juntos com parentes e amigos? De quais brinquedos 
seus filhos mais gostam? Você participa das brincadeiras com 
seus filhos? De que forma e em quais brincadeiras? Você cons-
truía brinquedos? Seus filhos constroem brinquedos? Quais e 
como? Você preferia brinquedos ou brincadeiras de rua? Seus 
filhos brincam na rua? De quê? Onde? Você já teve oportu-
nidade de brincar com jogos eletrônicos? E seus filhos? Você 
acha que os jogos eletrônicos ou de computador podem con-
tribuir na aprendizagem de seus filhos? Por quê? Seus filhos 
assistem televisão? Você interfere na escolha dos programas? 
Quais são os espaços utilizados pelas crianças e adolescentes 
na comunidade, para atividades de lazer? Estes espaços estão 
de acordo com os desejos de seus filhos? Se não, quais são 
suas propostas? O que você acha dos programas Recreio nas 
Férias e Período Integral? Você acredita ser importante seus 
filhos participarem de campeonatos? 

Jogar Vídeo Game, Renan 5 anos

REPRESENTANTES DO ESPORTE, CULTURA E MEIO 
AMBIENTE

Assim como o questionário aplicado com os professores, 
elaboramos perguntas destinadas a profissionais que atuam 
nas atividades esportivas, culturais e ambientais na região de 
Santo Amaro. Entre outras, destacaremos as seguintes ques-
tões: Você acredita ser importante os cidadãos terem espa-
ços de lazer em sua comunidade? Você conhece quais são os 
espaços utilizados pelas crianças e pelos adolescentes desta 
comunidade para atividades de lazer e para brincar? Estes es-
paços estão de acordo com os desejos das crianças e dos ado-
lescentes? Se não, quais são suas propostas? Como você pode 
contribuir para a melhoria do espaço de lazer na região?
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“Gosto de basquete e skate”, Marcos  10 anos

REPRESENTANTE VERDE E MEIO AMBIENTE

Sobre a importância do espaço de brincar na comunidade, 
MC 64, do Conselho Gestor do Parque do Chuvisco, acredita 
na parceria entre os poderes públicos para o desenvolvimento 
de atividades lúdicas para a comunidade. Sabemos da impor-
tância do brincar, pois, por meio dele, a criança se relaciona 
com pessoas e objetos, se apropria do mundo aprendendo o 
tempo todo com essas experiências. 

A integração entre esses diversos setores permite cons-
truir projetos com maior eficiência para responder aos desa-
fios propostos pela comunidade. Neste primeiro ano de fun-
cionamento, o Parque do Chuvisco conta com voluntariados 
para desenvolver atividades de futsal, jiu jitsu, zumba e a im-
plementação da biblioteca no projeto “Sala Verde” da Secre-
taria do Verde e Meio Ambiente”. Também foram realizadas 
parcerias com a Secretaria da Educação por meio de progra-
mas como Recreio nas Férias em 2018 e Pós-Turno das Escolas 
para 2019, além de polo para esses programas; o parque se-
diará o evento “Mancala”, com a participação das instituições 
escolares (24/5/2018). 

Para que projetos como esse se concretizem é necessário 
que se forme uma rede intersetorial capaz de olhar para as 
necessidades física, intelectual, social, afetiva e cultural de to-
dos. Acreditamos na importância de parceria com instituições 
e comunidade como nos eventos de “Troca de Brinquedos” re-
alizado em 2017 e a ampliação do Parque Infantil, em parceria 
com voluntários e empresários da região. 

“Por fim, há necessidade de integrar pessoas, organiza-
ções e instituições com o objetivo de articular políticas públi-
cas de modo colaborativo, responsável e com competências, 
unindo cidadãos e instituições.” - MC Cons. Gestor do Parque 
do Chuvisco.

Já para Edna do Parque do Nabuco, “Os parques são áreas 
verdes que podem trazer qualidade de vida para a população 
(crianças, jovens, adultos e idosos). Proporcionam contato 
com a natureza, com estruturas e qualidade, e quando ade-
quadas e atrativas são determinantes para a realização de 
atividade física e o lazer, para o bem-estar de todos. Com o 
planejamento correto, conservação e política efetiva temos 
um grande projeto urbano, boa saúde pública, educação, sus-
tentabilidade e ecologia.” -  Edna, do Parque do Nabuco
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REPRESENTANTE DA CULTURA

“Santo Amaro, apesar de ser contemplado com vários es-
paços de cultura, ou seja, uma Casa de Cultura, dois Teatros, 
duas Bibliotecas e um Centro Cultural, isso em relação a equi-
pamentos públicos, não temos uma programação em especí-
fico e especial voltada à criança.

Temos espaços privados, como o teatro Alpha e algumas 
casas de espetáculo como o HSBC, Cityicard Hall. Todavia 
Santo Amaro carece de um espaço que pense especificamente 
a arte nas suas mais variadas manifestações, formações, frui-
ções para criança.  Eu tenciono, desejo  muito  de coração ter 
uma programação especial para criança no Centro Cultural e 
por isso que temos o Programa de Iniciação Artística  (PIÁ) que 
é o Centro Cultural Santo Amaro voltado às oficinas, espetá-
culos  para criança.

Mas precisamos de um espaço que seja reconhecido e ob-
viamente para tal que ofereça várias atividades, oficinas, espe-
táculos para crianças. Essa Praça Marcos Vancini que está em 
frente ao Centro Cultural, ela bem que poderia ser um espaço 
para brincar e quando digo  brincar, não é só para criança, pois 
adulto também brinca e brincar é coisa indispensável e por 
isso ser tão sério.

No Centro Universitário Ítalo Brasileiro (Uniitalo) há uma 
brinquedoteca que atende aos estudantes do curso de Peda-
gogia onde há uma professora que  faz um trabalho com a pri-
meira  infância. 

Há uma pós-programação voltada à linguagem da pri-
meira infância, mesmo assim há poucas ações, uma aqui e 
outra acolá.

Ainda falta um espaço que seja pensado implementado 
para crianças. Sugiro um espaço que tenha esse nome e que 
nele tenha atividades que a brincadeira significa, porque a ludi-
cidade é tudo que beneficia o desenvolvimento, competência, 
criatividade, criticidade, socialização e até liderança, pois ela é 

apontada a partir da brincadeira. Assim, acredito num espaço 
voltado à aprendizagem da criança, com pessoas envolvidas, 
preparadas, sensíveis para tal e simultâneo a isso que seja feita 
uma formação voltada à primeira infância.” - Antônia Andréa 
Sousa, Coordenadora do Centro Cultural de Santo Amaro

REPRESENTANTE DO ESPORTE

“O Instituto Muda Brasil é uma Organização Não Gover-
namental que tem como missão promover a inserção social 
de crianças, adolescentes, que vivem em área de alta vulnera-
bilidade, por meio principalmente de atividades esportivas e 
culturais. Assim, considerando a necessidade de aprimorar as 
condições e a qualidade de vida em nossa comunidade, o Ins-
tituto busca por ações e espaços saudáveis voltados ao lazer, 
desenvolver capacidades e competências humanas de forma 
integrada. Nossa proposta surge, então, da necessidade de 
ajudar a comunidade carente das ‘Águas Espraiadas’ que, além 
da falta de condições apropriadas de saúde, habitação, tem se 
deparado com a falta de espaços saudáveis para o viver e lazer. 
Desde 2004, convênios com esporte e cultura foram firmados 
junto à prefeitura e governo do estado, como CMDCA, Selj, 
Fumcad, Condeca, entre outros.

Além de presidente da ONG sou técnico de futebol pro-
fissional, minha formação é em Educação Física e vem daí a 
história da atração pela bola e a conquista diária de cidadania 
por meio de atividades transversais voltadas ao protagonis-
mo juvenil. Assim, no espaço CDC Aeroporto, da Secretaria de 
Esportes, desenvolvemos atividades esportivas com crianças, 
adolescentes e idosos. Já no Parque do Chuvisco, em parceria 
com programas e políticas públicas, como os Programas Re-
creio nas Férias e Período Integral da Secretaria Municipal de 
Educação em São Paulo, desenvolvemos também atividades 
de futsal e jiu jitsu, já autorizadas pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente. 
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Portanto, falar em políticas públicas é falar em desenvol-
vimento humano e comunitário. Acreditamos que conjugar 
esforços para aquisição e uso de espaços adequados, sobre 
diversos aspectos, contribuirá na qualidade de vida dos cida-
dãos. Nos planos de desenvolvimento urbanos, acreditamos 
que a ocupação dos espaços e a viabilização de todo equi-
pamento de lazer são aspectos que devem merecer a maior 
atenção para adquirir o respeito à cultura local e às necessida-
des da comunidade. 

Sabemos que viver, apropriar-se, entreter-se, brincar e 
jogar têm sido práticas fundamentais para o desenvolvimen-
to humano ao longo nas cidades, principalmente em espaços 
abertos como jardins, praças, quadras e parques. Possibilitar 
a vida de cidadãos mais felizes, menos abandonados, menos 
violentos, mais criativos, mais sonhadores, são propostas de 
políticas de esporte e lazer do Imbra.” - Guilherme Lima, Pre-
sidente do Instituto Muda Brasil

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
ENCONTRADOS

ANÁLISE DOS RESULTADOS: LAZER NA ESCOLA

BRINCAR NA ESCOLA

Os resultados da pesquisa serão apresentados e analisados 
baseados nas questões aplicadas no questionário e registros 
gráficos. Optou-se pela apresentação dos dados de acordo com 
a ordem das perguntas existentes no questionário. Logo abaixo 
se encontra a análise, discussão e os resultados da pesquisa.

Educadores e Currículo Escolar

Quanto aos 14 educadores entrevistados, verificamos que 
o tempo de experiência foram respectivamente: 3, 5, 8, 10, 
15,18, 20, 25, 30 e 35 anos.

As diferentes experiências dos educadores não refletiram 
no resultado sobre o currículo escolar. Verificamos o uso de 
brinquedos ou brincadeiras para o aprendizado; a brincadeira 
está inserida no planejamento; a instituição, os materiais di-
dáticos para desenvolver atividades lúdicas são adequados e 
suficientes; e, ao organizar os brinquedos/brincadeiras é con-
siderado o contexto em que a criança vive e a tradição das 
brincadeiras na Educação Infantil e no Ciclo I, pois na Emei, 
ao menos duas vezes na semana, há o momento da brinque-
doteca, nos cantinhos da sala,  no parque momentos de brin-
cadeiras livres e foi instituído no planejamento, uma vez por 
semana, o “Dia do Brinquedo”.

Já no Centro de Educação Infantil parceiro (CEI) as profes-
soras vêm nas brincadeiras momentos de aprendizagem com 
prazer e valorizam as brincadeiras tradicionais, pois “neste ano 
desenvolvemos o projeto de pesquisa, resgatando as brinca-
deiras antigas” (Profª B). Encontramos a mesma proposta no 
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Ciclo II, pois segundo a Profª A “Fizemos um projeto onde as 
crianças pesquisaram com os familiares (pais, avós, tios, entre 
outros) com que brincadeiras eles se divertiam na infância. 
Depois as crianças vivenciaram essas brincadeiras na prática. 
Temos também na oficina de capoeira o maculelê, a dança de 
roda e o carimbo”; e a Profª C informou que “No início dos anos 
brincamos de barra manteiga, mãe da rua, corre cotia etc.

  

Brincadeira tradicional “peteca” 

Quando perguntado aos pais sobre as brincadeiras de in-
fância observamos:  pular corda (2), bonecas (22), brincadeira 
de rua (4), amarelinha (17), esconde- esconde (27), corda (18), 
bicicleta (21), casinha (4), livros (1), pião (1),  carrinho (5), pe-
bolim (1), cobra cega (2), bola/futebol (19), elástico (3), patins 
(3),  corrida de saco (1), escolinha (4), taco (4), lego (1), roda 
(6), histórias (1), carrinho de rolimã (6), bolinha de gude (4), 
queimada (6), boca de forno (1), balanço (1), gangorra (1),  sa-
lada de frutas (1), vídeo game (2).
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Destacamos os comentários de dois familiares entrevis-
tados: “Eu não brinquei na infância porque tive trabalhá pra 
judá a família” - s/ identificação; e “Se possível gostaria que 
meu filho brincasse as mesmas brincadeiras que tive na infân-
cia” - Gérsio 60. “Infelizmente não temos mais” - Elisangela 
40. “Prefiro que eles tenham as mesmas brincadeiras que eu 
brincava quando pequena” - Marilia 31.

Dominó na Emef

M. Eduarda 6 anos - Pular corda. Luiza 6 anos  - Brincar de 
boneca

MapeamentoEspaçosSantoAmaro_210x210_120p - MIOLO.indb   64 31/08/2018   15:44:09



65

Na Escola de Educação Infantil particular, a Profª “S” in-
formou que “As brincadeiras ajudam na aprendizagem de con-
ceitos, procedimentos, regras e atitudes”.

Quanto às aulas de Educação Física, os educadores do 
Ciclo II informaram que acham importante essa disciplina no 
currículo escolar, pois “é de suma importância nas escolas, em 
todas as faixas etárias, pois além de trazer um desenvolvimen-
to físico, psíquico e cognitivo, ela inclui e abraça a diversidade” 
(Profª A).  “Eles fazem parte do desenvolvimento da criança” 
(Profª B).

Verificamos, na pesquisa, que especialistas da educação 
defendem que tempo para brincar livremente e a brincadeira 
tradicional são importantes para o aprendizado, como afirma 
Marcos Ferreira Santos, professor de Educação da USP (Uni-
versidade de São Paulo).

“J” 9 anos

“Hoje, as escolas têm pouco espaço para que as 
crianças brinquem. Embora as pessoas tendam a 
ver a brincadeira como um lugar à parte, é justa-
mente nestes momentos que acontece boa parte 
do processo de ensino e aprendizagem.” (2016)

Assim, a companhia na hora do brincar parece também 
ser preferência dos entrevistados, pois quando perguntado aos 
pais do Ciclo I sobre a companhia para o brincar, 71 responde-
ram que os filhos gostam mais de brincar com amigos, vizinhos;  
já  brincar sozinho(a) apenas 20 e  com parentes 33.
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Alice 6anos - “gosto de brincar com minha amiga Eduarda”

Brincadeiras, Jogos e Esporte

Quanto às brincadeiras, materiais lúdicos, esportivos que 
os alunos mais gostam dentro da instituição e do ambiente 
familiar e sobre a importância da brincadeira e do esporte 
abordando os objetivos das atividades e a função que estas 
desempenham na escola, verificamos que:

Na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei), segundo 
os educadores, as crianças gostam, entre outros, dos brinque-
dos de fantoches, lego, bonecas, carrinhos, brincar de casinha, 
jogar bola etc. 

Parecidos foram os brinquedos apresentados pelas pro-
fessoras da Escola de Educação Infantil particular: fantoches, 
livrinhos, lego, quebra-cabeças, blocos, boliche, bola bam-
bolê. Já a professora “S” destaca sua preocupação com o 
consumo e a propaganda de brinquedos dirigida ao público 

infantil, pois “Observamos que as crianças gostam muito de 
ter e brincar com as novidades que são lançadas no merca-
do infantil sobre os heróis, princesas, fadas e animais pré-
históricos. Gostam também de legos de qualquer tamanho 
onde criam vários objetos. Algumas crianças gostam muito 
de ouvir histórias, acompanhando as gravuras no livro que o 
contador está usando”.

 

Brincar com bonecos - Raomi 6 anos

No Ciclo II, “Os alunos gostam de todos os materiais que 
possam trazer uma aula dinâmica e divertida, mas especial-
mente de bolas, arcos, cordas, cones, colchões etc.” (profª A). 
Já para a profª B, “Gostaria que a Escola tivesse acesso a ma-
teriais com que os alunos, por conta da condição social, dificil-
mente terão contato, como Slackline, Badminton, bolinhas de 
tênis e suportes móveis para rede de vôlei”. 
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Atividade de Slackline na Emef

Do que os alunos gostam de brincar?

Verificamos que os jogos e brincadeiras de que os alunos 
mais gostam de brincar, tirando o celular,  são semelhan-
tes aos apontados pelos pais na infância. São eles: boneca, 
pega-pega, bicicleta, esconde-esconde, bola e futebol, como 
demonstram os dados abaixo: jogar bola (42), celular (40), 
esconde-esconde(50), boneca(65), casinha (43), bicicleta 
(38), polícia e ladrão/detetive (17), skate/patins (5), animais 
domésticos (4), lego (14), dança, ginástica no Imbra (3), cor-
da (23), bonecos (13), carrinho (33), livro (2),  spinner 2  e 
piscina (1).
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Quanto à preferência pelos jogos eletrônicos, verificamos 
que, tanto nas instituições públicas como nas privadas, eles 
fazem parte do cotidiano dos estudantes.                  

O aumento do interesse dos alunos pelos jogos eletrônicos 
trouxe para os professores os desafios em buscar estratégias 
e recursos materiais que incentivem e despertem a aprendiza-
gem, tanto de conteúdos, como de valores e princípios éticos. 

Assim, segundo as educadoras, atualmente no ambiente 
escolar tanto os jogos eletrônicos como brinquedos de super-
heróis podem contribuir para uma aprendizagem mais signifi-
cativa e prazerosa aos alunos. 

Paola e Guilherme 5 anos

Brincadeira na Escola

Todos os alunos pesquisados responderam ver a escola 
como espaço de brincadeira, além de estudos. Dessa forma, 
a escola está atendendo a concepção apresentada na pales-
tra de Francesco Tonucci, “A criança como paradigma de uma 
cidade para todos” (2016), onde diz que: “a escola deveria 
ser uma das mais interessadas no livre brincar das crianças, 
porque é assim que elas vivem experiências e emoções que 
amanhã poderão ser aportes à vida escolar. As boas escolas 
que eu conheci não enfocavam nos1 programas ministeriais 

1 http://cidadeseducadoras.org.br/reportagens/francesco-tonucci
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ou nos livros, mas sim na experiência de vida dos alunos. E 
ainda acrescenta: “Para todos os estudiosos da infância e do 
desenvolvimento infantil, a brincadeira é a experiência mais 
importante na vida de um homem e de uma mulher.  Ao lon-
go da vida, todo o cimento sobre o qual se constroem nossa 
formação e nossa cultura foi adquirido nos primeiros anos de 
vida, brincando”, afirma.

Brincando em grupo

Quando perguntado na pesquisa, se os pais participam das 
brincadeiras com seus filhos, na Educação Infantil a porcenta-
gem foi de 90%, enquanto que no Ensino Fundamental, entre 
as crianças mais velhas, mais independentes, a porcentagem 
foi de 75%. E quanto à construção de brinquedos na infância 
dos pais, verificamos que 50% construíam seus próprios brin-
quedos, mas hoje, poucos (15%) participam das construções 
lúdicas com os filhos, como fala a mãe Regina (27 anos): “Sim 
e muito”. A professora da Escola de Educação Infantil particu-
lar P. C. informou que: “Geralmente nos cursos de férias con-
feccionamos brinquedos de sucata. Ficam bem interessantes 
e as crianças se surpreendem com o que fizeram, com o resul-
tado do trabalho” - Profª S.

Quanto às questões acima, foram analisados os objetivos 
e aspectos que podem ser trabalhados na brincadeira, pois se 
queremos formar cidadãos criativos, autônomos, conscientes 
cabe consideramos a fala de Lóris Malaguzzi, criador e diretor 
das escolas Reggio Emilia, que disse em um de seus poemas: 

“as crianças possuem mais de cem línguas, cem 
maneiras de pensar, de sonhar e de fazer, mas lhes 
roubam 99.     Quem rouba as crianças não é, em 
minha opinião, apenas a escola. Acredito que ela 
tenha muita responsabilidade nesse processo, mas 
que não seja a única.”

Recreio na Escola de Educação Infantil

Para o autor, “a escola deveria abrir o leque de opções, 
não se contentar em oferecer pouco, mas sim oferecer mui-
to. O leque de linguagens deve ser grande e na escola deve 
ser possível trabalhar com as mãos, fazer música, fazer uma 
horta, investigar, criar poesias, inventar contos, fazer teatro. 
Oferecendo muitas linguagens, a escola gera possibilidades e 
cada um encontra o que é seu, cada um pode se dedicar ao seu 
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‘brinquedo favorito’. Acredito que esse seja um tema básico 
para a escola”.

A escola de hoje para Tonucci (2016) está muito mais pre-
ocupada com o que falta do que com o que existe. Toda avalia-
ção se dedica a buscar o que falta. As lições de casa têm como 
objetivo final ajudar os alunos a recuperar as lacunas. Pedimos 
às crianças que dediquem sua atenção ao que não existe, ao 
que falta, àquilo que eles não gostam. Ao contrário, devería-
mos pedir que se dediquem ao seu “brinquedo favorito”.

Apresentação no CEU Avarenga

Dança no Instituto Muda Brasil

Espaços para brincadeiras na escola

Brincando no parque da Emei

 (154) (35) (2)

Quando perguntado a 191 alunos se gostam de brincar na 
escola, 154 disseram que sim, o que demonstra ser a escola 
um espaço também de lazer. E no Ciclo I, sobre o que gosta-
riam que tivesse na escola, a maioria dos alunos demonstrou 
a vontade de se ter uma piscina (63) e também:  teatro (9), 
recreio nas férias (44), cinema (34), jogos na sala (10) e skate 
(1). Além destas, destacamos respostas diferentes como: ani-
mais, mais futebol nas aulas de educação física, gincanas, bai-
le funk, campeonato de vídeo game, parquinho, entre outros.
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Verificamos que inicialmente os alunos estavam satisfei-
tos com as propostas de lazer na escola, mas após a visita ao 
CEU, 100% dos visitantes passaram a preferir uma escola den-
tro daquele contexto, com piscina, teatro, cinema, parque etc.

Atividades esportivas (Ciclo II)

Quanto às atividades esportivas no Ciclo II, quando per-
guntado sobre a importância das aulas de Educação Física no 
currículo escolar, se o aluno pratica algum esporte, com quem 
ele gosta de jogar na escola, verificamos que:

O que é mais importante nas aulas de educação física é 
a saúde corporal, até mesmo pelo fato de estarem na ado-
lescência e estarem preocupados com a aparência, que nessa 
fase da vida é bem considerável. Assim como a saúde, alimen-
tação adequada e bons hábitos aliados à prática de exercícios 
físicos compõem a dita “vida saudável”.

Em relação às atividades relacionadas ao prazer e diver-
timento, as respostas demonstram que vivemos num mundo 
que exige cada vez mais perfeição e qualificação, onde as pes-
soas estão deixando de lado o prazer de viver, brincar, relaxar 
e fugir um pouco da realidade.

Atividade esportiva

Observarmos que o número dos alunos praticantes de ati-
vidades esportivas fora da escola é maior do que de mulheres 
(65%). Como diz Altmann, 1988, “nos espaços escolares, tam-
bém as quadras esportivas são comumente ocupadas por me-
ninos durante o recreio e horários livres, demonstrando, até 
certo ponto, que eles dominam esse universo. Algumas me-
ninas parecem ter outras preferências, porque encontramos 
respostas como: não gosto de esportes (2), às vezes tenho 
preguiça, não me interessa (2), sou sedentária (1), e ainda “É 
difícil para as meninas interagirem com os meninos” (A. L.14) e 
“Acho legal queimada, mas o povo da sala é violento” (L. 14).

Mas 90% dos entrevistados, quando perguntados se gos-
tam de frequentar as aulas de Educação Física, disseram que 
sim. Mas ao questionar o porquê verificamos respostas como: 
professora é legal, é a melhor aula, são divertidos, descontrai, 
legal, animada, uma boa entrada para o esporte, porque eu 
amo praticar esporte, exercícios  e saber a técnica, a gente fica 
no ar livre, não fica só na sala de aula, porque tem campeona-
tos, porque fazemos exercícios físicos, faz bem para a saúde, 
porque me sinto bem, aula que mais me divirto, é legal, ótimo, 
maravilhoso (2). “Porque é uma aula diferente e não preci-
samos ficar o tempo todo sentado  escrevendo, já que nem 
todos os professores dão aulas práticas” - Julia 14 anos. Mas, 
encontramos também respostas como: “porque não fazemos 
lição” (J. D.).

Você pratica esporte? (Ciclo II)

Quanto à prática esportiva verificamos que 89 adolescentes 
fazem algum esporte e apenas 13 disseram que não. E das ativi-
dades que mais gostam destacamos: handbol (41) futebol (33), 
basquete (26), corrida (25), voleibol (18), atletismo (9), ginástica 
(8) e outros jogos (7), como queimada e rugby, demonstrando a 
diversidade esportiva oferecida a esses alunos.
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E fora da escola, 54 alunos praticam alguma atividade esportiva e 48  disseram que não, porque não têm condições e por 
falta de espaços públicos esportivos na comunidade.

Você participa de Campeonatos?

Quanto aos campeonatos, os educadores do Ciclo II in-
formaram que todos os anos participam de campeonatos que 
a prefeitura desenvolve. “Tivemos equipes femininas de fut-
sal e handbol que se consagraram campeãs” (Profª B). E ainda 
informou que “por meio de campeonatos estudantis, alguns 
alunos foram destacados e convidados a participar de ativi-
dades em clubes e até receberam bolsas de estudos. A Profª A 
disse que: “No nosso colégio sempre aparecem talentos den-
tro do esporte. No Futebol Feminino, duas alunas. Uma para o 
Centro Olímpico e outra para o Palmeiras. No Basquete, dois 
alunos, um está na Califórnia e o outro no Mogi. No Handebol, 
uma aluna no Centro Olímpico e no Polo Aquático, um aluno 
no Palmeiras” “Esporte de Elites, Clubes”. Campeonato com Crianças no Instituto Muda Brasil
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Verificamos que no Ciclo I os campeonatos são valorizados e estimulados, pois 93 alunos gostam de participar e apenas 
nove responderam que não. Ao perguntarmos: você acredita que possa ser convidado a participar em clubes esportivos ou rece-
ber bolsas de estudos se destacando nas atividades escolares e esportivas, 78 alunos responderam sim e 24 que não.

    

Raissa e Ana Paula 11 anos - Campeonato de Queimada na Escola
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Jogos eletrônicos: Você gosta?

Os educadores da Escola de Educação Infantil particular 
acreditam nos jogos eletrônicos como recurso didático, desde 
que tenham “a supervisão dos professores e apenas jogos di-
dáticos” (Profª S.).

Quando perguntado: Jogos eletrônicos: Você gosta?    

 (174) (62) (7)

Quanto ao tempo dedicado a essa atividade verificamos 
que a maioria dos alunos do Ciclo I utiliza de até duas horas 
(68), enquanto que 37 assinalaram quatro horas e trinta, e 34 
mais de seis horas.

Os sete alunos que não aprovam os jogos eletrônicos in-
formaram que não têm esse recurso em casa.

Victor e José Eduardo 10 anos

Já quando perguntado aos pais se acreditam que os jogos 
eletrônicos possam contribuir para a aprendizagem no ciclo I, 
92  responderam que sim e  32  que não.

Quanto ao uso da televisão, quando perguntado aos alu-
nos e pais, verificamos que nenhuma criança/adolescente dei-
xa de assistir televisão e 48% assistem pelo menos por duas 
horas diárias: 

 (180) (11) (0)

Entre os programas que mais assistem, destacamos: de-
senhos (40),      Disney, Pokemon, “Sou Luna” (31), TV paga: 
Discovery, FOX, Disney Telecine, Séries (16), novela (11), fil-
me comédia e ação (12), de terror (11), Globo (4), Cultura (3),  
Programa Quintal da Cultura (3), Programa do Ratinho (3), 
Detetive do Prédio Azul  (2) e  Netflix,  Youtube  (4). Quando 
perguntado aos pais se interferem na escolha da programação 
televisiva, 102 disseram que sim e  22 que não.
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Para a Associação Americana de Pediatria (AAP, sigla 
em inglês), os pais devem limitar o tempo que seus filhos 
passam em frente à televisão, computador, celular ou tablet 
para duas horas por dia. A recomendação faz parte das novas 
diretrizes da entidade, publicadas na revista Pediatrics. A as-
sociação também aconselha que as famílias acompanhem o 
conteúdo que as crianças acessam na internet e assistem na 
televisão, e que apresentem a seus filhos programas e fer-
ramentas virtuais que sejam educativos. Ainda segundo as 
orientações da AAP, crianças menores do que dois anos não 
devem ter contato com televisão, computadores e outros 
aparelhos do tipo. “Nessa idade, simplesmente não há bene-
fícios”, diz a recomendação.

Excursões

Quanto à participação das crianças/adolescentes em ex-
cursões e passeios, 95% dos pais informaram que seu filho par-
ticipa de passeios/excursões escolares, repetindo também na 
grande preferência dos filhos, como demonstramos abaixo:

VOCÊ GOSTA DE PARTICIPAR DE PASSEIOS/EXCURSÕES 
COM A ESCOLA?

 (162) (28) (1)

Quando perguntado aos pais se acham importantes as 
excursões para o aprendizado dos filhos, 118 responderam 
que sim e apenas seis que não, e ainda 43 desses pais do 
Ciclo I e 31 alunos do Ciclo II sentiram a falta dessa atividade 
no ano de 2017, conforme destacam as mães do Ciclo I: “De-
veria ter atividades na escola para quem não viaja” - Amália 
(52), e “muitos pais trabalham e as crianças ficam ociosas” 
- diz Raquel (35).

Em relação aos locais para o passeio, quando perguntado 
aos alunos “onde gostaria de ir?”, destacamos: cinema, parque 
aquático, parque, museus, biblioteca, passeio fora de São Pau-
lo, Museu Cata Vento, entre outros.

Férias escolares

Verificamos que as escolas municipais não oferecem ati-
vidades nas férias escolares. Quando perguntado aos alunos o 
que fazem nas férias escolares, verificamos que: viajam (90), 
ficam em casa (136), ficam em  casa de parentes/amigos (57), 
brincam na rua (12), visitam espaços de lazer (28), baile funk 
(10 que são maiores de 14 anos), frequentam ONG (2), Clube 
Escola (2) , Sesc (10), CEU (2) e Shopping (21).
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Finais de semana

Quando foi perguntado também aos pais do Ciclo I se, aos 
finais de semana, a escola está aberta para o lazer, consta-
tamos que não há atividades nesse período, mas 99 acham 
importante e 25 responderam que não.

Período Integral

Quanto ao Período Integral, verificamos que na Educação 
Infantil e no Ciclo I a frequência é alta, pois quando pergun-
tado aos pais se “Você acredita ser importante a escola ter 
período integral?”, 160 disseram que sim e apenas 14 pais 
disseram que não. Já com os adolescentes do Ciclo II a frequ-
ência é menor: 32 alunos frequentam enquanto que 70 não 
têm interesse.

 

Oficinas na Emef

90
136
57
12
28
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Ao levantarmos as oficinas oferecidas para esse período 
destacamos as seguintes preferências: esporte (87), jogos e  
brincadeiras (68), música (66), dança (57), artes (68), infor-
mática (75), jogos e brincadeiras (13), capoeira e música (9), 
atletismo e grafite (8); e outras preferências são:  piscina, 
judô, biblioteca, cinema, matemática, artes marciais, teatro, 
inglês, línguas, reforço escolar, atletismo,  jogos e brincadei-
ras, circo, capoeira, bandas e teatro com Romilda.

Sobre o período integral a Profª C informou que os alunos 
gostam das oficinas de atletismo, jogos e brincadeiras, circo 
e capoeira. Sobre se essas oficinas fossem acrescentadas no 
currículo, a Professora B disse ser importante, desde que haja 
uma estrutura para se desenvolver um bom trabalho. E como 
sugestão levantam a importância de oficinas como: Canto, 
Instrumentos Musicais, Teatro, Dança. Assim entendemos que 
a Educação Integral necessita de oportunidades educativas 
relevantes do ponto de vista dos valores sociais e do desen-
volvimento de habilidades e competências que possibilitem a 
participação ativa na sociedade contemporânea.

Na educação integral o currículo ganhará mais significado 
se houver a intersetorialidade na região onde atua, pois ele 
se enriquecerá se houver parcerias com equipamentos do ter-
ritório, possibilitando aos estudantes explorar e pesquisar os 
diferentes assuntos de seu interesse, desenvolver projetos in-
dividuais e coletivos em espaços e com atores especializados 
nas respectivas temáticas.  São as parcerias entre as escolas 
e estes agentes que possibilitam o currículo se realizar dessa 
forma, seguindo o planejamento coletivo, sempre de forma 
coerente com o seu projeto político pedagógico da escola.

Assim, vimos a necessidade de parcerias com diferentes 
espaços voltados ao lazer, pois contribuem para que as crian-
ças aprendam em diferentes contextos como lúdico, recre-
ativo, moral, intelectual, físico e motor. Tal desafio, por sua 
complexidade, não pode ser respondido apenas pela escola. A 
tarefa de educar integralmente deve fazer parte de um projeto 

coletivo, em que novos agentes são articulados aos proces-
sos educativos, e novas e diversas oportunidades educativas 
são garantidas a partir da integração de tempos, espaços e 
recursos, como veremos na proposta do Centro Educacional 
Integrado (CEU).

Os Diferentes Espaços Escolares

Vimos durante a pesquisa nas Escolas Municipais de Ci-
clo I e II que os alunos demostraram que gostam da esco-
la e a veem como espaço de brincadeira, além de estudos. 
Também ao perguntar o que gostariam que tivesse em sua 
escola, de modo geral, não sentiam necessidade de mudan-
ças nesse espaço. Dessa forma propusemos um passeio ao 
CEU Alvarenga, situado na região do Campo Grande - Santo 
Amaro, para que os alunos pudessem vivenciar e confrontar 
outro espaço escolar.

Em 2018, as crianças da Emef, por meio da ONG, foram 
visitar o espaço CEU Alvarenga, e a reação das crianças, se-
gundo a educadora que as acompanhou, foi de muita admi-
ração e surpresa. Comentários significativos foram expressa-
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dos sobre o passeio: uma das crianças perguntou ao chegar 
“Quanto paga para entrar aqui professora? Mas a gente pode 
também entrar na piscina?”. Para que é isso professora? (em 
relação ao teatro).

Este trabalho tem por objetivo discutir e propor uma re-
flexão sobre o tema brincar. Procuramos apontar importan-
tes argumentos sobre o tema, e a partir de uma pesquisa de 
campo com análise de dados, confrontamos a teoria e a prá-
tica, o discurso e a realidade. Assim a brincadeira apareceu 
como algo essencial no desenvolvimento da criança e, assim 
como o conceito de infância, o brinquedo também apresen-
tou sua dimensão histórica e cultural. Logo após, vimos que 
a brincadeira assumiu sua forma específica de ser um fator 
social que pressupõe uma aprendizagem e uma importante 
experiência de cultura. Assim, a antropologia favorece a re-
flexão sobre conhecer a diversidade das populações infantis, 
as práticas culturais, representadas nas brincadeiras, músi-
cas, histórias, valores, significados. E a busca de uma psicolo-
gia baseada na história e na sociologia. Kramer (2007, p. 15) 
contribui dizendo:

“Crianças são sujeitos sociais e históricos, marca-
das, portanto, pelas contradições das sociedades 
em que estão inseridas. A criança não se resume 
a ser alguém que não é, mas que se tornará (adul-
to, no dia em que deixar de ser criança). Reconhe-
cemos o que é específico da infância: seu poder 
de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira 
entendida como experiência de cultura. Crianças 
são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que 
produzem cultura e são nela produzidas. Esse 
modo de ver as crianças favorece entendê-las e 
também ver o mundo a partir do seu ponto de 
vista. A infância, mais que estágio, é categoria da 
história: existe uma história humana porque o 
homem tem infância”. 

A referida autora ressalta a importância de políticas públi-
cas que ofereçam  escolhas e vivências significativas às crian-
ças, para se tornarem adultos mais conscientes e participati-
vos em nossa sociedade.

Respondendo ao questionário sobre o passeio ao CEU Alva-
renga

ANÁLISE DOS RESULTADOS: LAZER NA COMUNIDADE

Brincadeiras de rua

Quando perguntado aos pais sobre as brincadeiras de rua 
(111), responderam que na sua infância era o espaço preferido, 
mas quanto aos filhos (118) responderam que não autorizam 
e apenas 27 que sim. Quando questionado o motivo, 90% in-
formaram que era perigoso.
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Vimos, durante a entrevista com os pais, que brincadeiras 
nas ruas fazem parte das lembranças de vários deles. A violên-
cia foi o motivo apresentado pelos pais por não permitirem 
essa atividade, o que leva seus fi lhos a terem cada vez menos 
contato com outras pessoas de sua idade e brincadeiras. Vi-
mos que brincar é, além de diversão, uma parte extremamen-
te importante para o desenvolvimento de uma criança.

Brincando na rua, Moisés 9 anos

Rua de Lazer na comunidade

Ruas de Lazer é um projeto municipal criado no ano de 
1996, pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, e altera-
do em 2014, pelo decreto nº 55.684, para trazer a prática es-
portiva para mais perto da população, permitindo aos mora-
dores participar das mais diversas atividades. As Ruas de Lazer 
deverão obrigatoriamente contar com um Conselho da Rua de 
Lazer, responsável pelo gerenciamento da área e por zelar pela 
preservação da sinalização móvel e dos materiais destinados 
às atividades.

MapeamentoEspaçosSantoAmaro_210x210_120p - MIOLO.indb   79 31/08/2018   15:44:40



CAPÍTULO 4

80

Embora não oficializadas como “ruas de Lazer”, encontra-
mos, nas proximidades da Av. Roberto Marinho, atividades de 
rua nos finais de semana, mas sem segurança, devido à passa-
gem de carros que ali transitam.

É brincando que ela desenvolve emoções e conhecimen-
tos que serão necessários em sua fase adulta. Ao ficarem mais 

presas em casa e cada vez mais em contato com jogos virtu-
ais segundo a educadora “S”, “os alunos não aprendem a lidar 
com sentimentos como frustração, empatia e solidariedade. 
Já nas brincadeiras com outras crianças, eles têm mais conta-
to consigo e com o mundo, além de receber estímulo ao de-
senvolvimento cognitivo, social e afetivo”.

Sonhando com espaços de lazer

Para conhecer melhor os sonhos de espaços para a sua comunidade, apresentamos as gravuras A, B, C e D e depois per-
guntamos: “O que você gostaria que tivesse em sua escola/comunidade, como atividades de lazer? O cartaz com a foto de um 
espaço aquático apareceu como prioridade:

 (A)                     (B)

 (C)                      (D)
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A figura C (polo aquático) aparece com 76% de preferên-
cia, enquanto que as figuras “A” (parque) com 10%; a “B” (pis-
ta de skate) 8% e a “D” (brinquedoteca) 6%.

A justificativa pela preferência pela figura C foi porque: 
“eu gosto de piscinas” (71) “parques aquáticos” (5), “o melhor 
lugar” (3), “é divertido” (11).

Diferentemente das demais escolas pesquisadas, os edu-
cadores do Ciclo II informaram que “Como nossa escola é 
central (escola de passagem, a maioria dos alunos não resi-
de no entorno da escola, os que moram próximos à escola 
utilizam o Clube Escola (antigo “Jorge Bruder”), e a Profª A 
complementa: “É necessário haver mais locais gratuitos para 
o lazer das crianças”.

“Eu quero que tenha uma piscina para eu nadar” - Paulina 
10 anos

“A gente pode entrar na piscina também?” - Laura 9 anos

Espaços de lazer na comunidade

Atividades no Parque do Chuvisco

Sobre os espaços de lazer que os alunos do Ciclo II costu-
mam utilizar na comunidade, responderam: rua (23), parques, 
praças (80), ongs (16), quadra/campo de futebol  (49), cinema 
(26, a escola fica próximo ao shopping),  teatro (4), biblioteca   
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(3), clube, escola (4), escola de futebol (10), baile funk (11), 
ciclovia (20), não há espaço de lazer (13), fico em casa (36).

Quando perguntado: “Por que você vai a estes lugares?”, 
responderam: porque eu gosto e é divertido (77); não gosto 
muito, mas é perto de casa (8); onde posso frequentar, custo 
baixo (5); não tenho outro lugar para ir (12).

Quando perguntado aos alunos e pais (332 pesquisados): 
“O que vocês achavam dos lugares de lazer da sua comunida-
de?”, obtivemos as seguintes respostas das Escolas do Ciclo I, 
CEI e EEI particular: 

 (59) (75) (188)

“São muito bons, eu amo sair, me alegra, eu me divirto” - 
Ana 10, “não tem roubos, muitas pessoas frequentam, os ami-
gos são muito legais” - Pedro 7. O passeio é de graça, gosto de 
futebol” - Felipe  8, e somente Ana 9 respondeu: são limpos e 
bem feitos.  Outros responderam: são razoáveis (75); não tem 
muitos lugares, opções (5); alguns têm muito lixo, tudo ve-
lho, enferrujado (4); ando de bike (2); onde vejo meus amigos 
(3); são ruins (83);  alguns brinquedos estão quebrados, dani-
ficados não tem o que fazer; “os materiais estão danificados, 
pois as pessoas do meu bairro não sabem do valor das coisas” 
- Julia 14 anos; más condições, não tem limpeza, buracos na 
quadra (7);  mal frequentado (2); queria que tivesse mais di-
versão, tecnologia, futebol, mais variedade (6); são ao ar livre 
e dá para aproveitar o dia (1); não são bons  26); os parques e 

praças não têm condições boas, precários, sujos, quebrados, 
depredados etc. (4); o campo de futebol é de barro (1); não 
tem muitas coisas para fazer, não tem nada lá (1); moro muito 
longe (1); porque tem muitos “maloqueiros” (2); a maioria dos 
brinquedos estão quebrados (5); não é legal, são ruins (2); por-
que tem muita gente que fuma lá (1); poucas opções, não tem 
lugar de lazer (10). E ainda destacamos algumas falas de mães: 
“Porque não tem espaço de lazer” - Marilia 31; “Não conheço 
nenhum lugar para eles brincarem” - Frank; “Não conheço ne-
nhum lugar de lazer no meu bairro” - Raquel 29.

Tais 10 anos

Quanto aos lugares na comunidade que os alunos do Ci-
clo I costumam brincar, responderam: parque, praças (226), 
quadra esportiva (38), ong/campo de futebol (22), biblioteca 
(2),  rua (7), não saio de casa (47),  casa de amigo (30).  
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Em relação a “o que você gostaria que tives-
se na sua comunidade?”, responderam: quadra 
esportiva coberta (9), teatro (5), piscina (27), 
cinema (22), jogos, judô e tênis (3), campo de 
futebol (35), ciclofaixa  (13), circo  (2), parques 
de diversão   (2),  clube  (3), museu (3), galeria de 
arte (2), patinação, pista de skate (31), cinema, 
teatro, telecentro - CEU  (29), parede de alpi-
nismo (1), pista de corrida (9), ruas de lazer (11), 
ciclovias (35),  ONGs (32), hortas comunitárias 
(11), clube (2), escola de música (2), Sesc (2), bi-
blioteca (1), parede de alpinismo (1), centro de 
informática (1), lutas marciais (1), ginática (1). 

E ainda... “Um tipo de ‘ilha da Amizade’ onde 
tivesse bancos e árvores” - Larissa 10, e os pais 
acrescentaram: “Na comunidade não há nada!”.  
Carla 34 e Rosa 26: “Nenhum espaço de lazer”. 
Luciana 45 e Elaine 26: “Não existe nenhum des-
tes espaços próximo de casa”. Raquel 35: “Não 
há diversão, só perigo”. Neuzaci 50: “Precisamos 
de teatro com preços acessíveis, parques com 
mais opções para as crianças”. Salude

Quanto à necessidade de espaços voltados 
às atividades ciclísticas, o aluno V. R. reivindica: 
“Gostaria que tivesse uma rua só para bike, por-
que onde eu os meninos e eu gostamos de empi-
nar a bike e dar um rolê. Esses dia um amigo meu 
quase quebro a perna porque os carros passam 
muito rápido. E veio um carro muito rápido e ba-
teu na bike. Nós que temos a rua do Grau, para 
que não aconteça nenhum acidente”.

O ciclista “D”, usuário da ciclofaixa Roberto Marinho para o lazer aos 
finais de semana, também como aprendiz da ONG utiliza a bicicleta para 
ir à escola, “porque faz bem à saúde, não gasta dinheiro com a condução, 
é mais rápido do que ir de ônibus devido ao engarrafamento”. Diz que “o 
povo respeita mais os ciclistas hoje” e  “eu gostaria que houvesse mais vagas 
para as bikes no metrô e na nossa região gostaria de mais ciclo faixas” e por 
fim, acrescenta: “as Avenidas Vicente Rau e Roberto Marinho  depois que as 
obras do metrô terminassem, queria que ganhassem ciclovias como ocorre 
na Paulista e Av. Sumaré”.

Já em relação aos parques existentes na região, os pais demonstraram a 
necessidade de mais brinquedos nos parques existentes, como o do Chuvisco.
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“Gostaria que o Parque do Chuvisco 

tivesse balança, gira gira, trepa trepa, 

mais brinquedos para as crianças” 
Elisa 

Encontramos na Escola Municipal de Educação Infantil 
(Emei) grandes espaços para as crianças brincarem, diferente-
mente das escolas particulares na região.

Área de recreação da Emei, Espaço amplo para atividades ao 
ar livre

Complementando, os pais solicitaram: “Parques com 
brinquedos de crianças, tanque de areia” - Karin. “Mas primei-
ro segurança” - Elisângela 40. “Espaços confortáveis e acessí-
vel” - Elaine 38. “Espaços com brinquedos criativos” - Dani 30. 
“Temos o parque do Chuvisco, mas precisa de mais segurança 
e brinquedos. Gostaria também de praças com variados brin-
quedos infantis” - Silmara.

     

Marina 10 anos
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“Eu gostaria que tivesse um CEU igual da comuni-
dade de Paraisópolis. Tem piscina, teatro, cinema, 
biblioteca, sala de informática e quando chegam 
as férias, melhor ainda. A brincadeira e o aprendi-
zado andam juntos, lado a lado porque nas férias 
as crianças participam de vários eventos e brinca-
deiras. Eu acho isso importante para as crianças” 
- Kesya 27

Com relação à qualidade do espaço disponível para ativi-
dades lúdicas, podemos perceber que esse é o maior problema 
encontrado na pesquisa. E quanto ao desconhecimento de es-
paços de lazer na comunidade, verifi camos um número signi-
fi cativo de pais que desconhecem os espaços culturais (104), 
esportivos (41) e meio ambiente (76), o que parece demons-
trar a necessidade de se investir em espaços de lazer e divulgar 
os poucos existentes para a comunidade, como apresentado 
nos dados levantados nessa pesquisa.

Sobre os sonhos em conhecer algum lugar diferente veri-
fi camos que foi a pergunta mais receptiva, tornando os alunos 
mais alegres e comunicativos com as respostas: parque aquá-
tico (24); Disney, Orlando, Las Vegas, Japão, China, Rio de Ja-

neiro, Amazonas, França, Colômbia,  Itália (55); Beto Carreiro 
(13); Parque da Mônica (12); cinema (26); teatro (16); campo 
do Corinthians, Palmeiras  (15); Aquário de S. Paulo (11); clu-
be (13); biblioteca (12); praia (11); CEU (22); galeria de arte 
(6); campos de rugby (1); museus diversos: do futebol, do Pelé, 
da Língua Portuguesa (10); parques de diversão, play land (6). 
Parques Municipais:  Vila Lobos, Chuvisco, Ibirapuera, Jardim 
Botânico, Alto da Boa Vista (14); clube escola, acampamento 
(3); andar de jet-ski (1); lua, (2); empinar pipas, (1) e “casa do 
meu avô”  (1) - G.11 anos.

Sobre o espaço “casa do avô” trazido por “G” nos remete 
à importância da convivência familiar, e com os avós vai muito 
além do brincar! Deixa inúmeras lembranças e ajuda no cres-
cimento emocional saudável.

Os sonhos e o brincar...
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A pesquisa reflete também sobre a importância da orien-
tação familiar, pois o aumento da violência contra as crian-
ças se tornou constante em nossa sociedade, como destaca 
Ketzer (2003, p.14):

“Por incrível que possa parecer, a condição vivida social-
mente pela criança no fim do século XVII e início do XVIII pode 
ser verificada na contemporaneidade em camadas da popu-
lação socialmente desprivilegiadas, em que o infante divide, 
em pé de igualdade com o adulto, as agruras da vida impostas 
pela lei da sobrevivência. Nas grandes metrópoles brasileiras, 
por exemplo, o fenômeno de infantes pedindo esmola nas ruas 
e fazendo piruetas nas sinaleiras para arrecadar moedas já se 
tornou uma cena familiar, como que plasmada à circunstância 
do cenário e também para Kramer (2007, p.15):

“Numa sociedade desigual, as crianças desempe-
nham, nos diversos contextos, papéis diferentes. A 
ideia de infância moderna foi universalizada com 
base em um padrão de crianças das classes médias, 
a partir de critérios de idade e de dependência do 
adulto, característicos de sua inserção no interior 
dessas classes. No entanto, é preciso considerar a 

diversidade de aspectos sociais, culturais e políti-
cos: no Brasil, as nações indígenas, suas línguas e 
seus costumes; a escravidão das populações ne-
gras; a opressão e a pobreza de expressiva parte 
da população; o colonialismo e o imperialismo que 
deixaram marcas diferenciadas no processo de so-
cialização de crianças e adultos”.

O brincar é um importante processo psicológico, fonte de 
desenvolvimento e aprendizagem, e a brincadeira é de funda-
mental importância para o desenvolvimento infantil.

Por fim, vimos que o brincar não só requer muitas aprendi-
zagens como também constitui um espaço de aprendizagem, 
de desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jo-
vens e que não pode ser enfrentado sem um trabalho articu-
lado de atores sociais e institucionais, ou seja, entre as pesso-
as, instituições e políticas que constituem a vida dos estados, 
municípios e comunidade.

Para a diretora do Centro de Referências em Educação In-
tegral, Natasha Costa, “é o diálogo entre esses diversos seto-
res que permite construir um conjunto de ações integradas, 
capazes de responder com maior eficiência aos desafios pro-
postos pela educação integral” (2015). 
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Assim destaca a aluna S. L. 11 anos no seu trabalho sobre 
a região do “Alvarenga”, representando a importância de uma 
comunidade assistida por museus, teatro, parques, ciclovias e 
piscinas, entre outros. A aluna retrata a área de lazer em Santo 
Amaro adequada para a sua convivência.

Finalizamos a análise sobre o “Mapeamento dos Espaços 
para Brincar em Santo Amaro”, em São Paulo, onde alunos, 
educadores, pais/responsáveis e especialistas destacam a 
necessidade de se criar políticas públicas que ofereçam à co-
munidade atividades esportivas e culturais gratuitas de forma 
geral. Pois, praticar esportes e desenvolver habilidades artísti-
cas e culturais enriquecem a formação do ser humano, como 
veremos na conclusão desta pesquisa a seguir.
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CONCLUSÃO
Esta pesquisa apresentou a importância de áreas de brin-

car para o indivíduo, uma vez que o lazer é uma atividade que, 
ao mesmo tempo, identifica e diversifica os seres humanos em 
diferentes tempos e espaços e é também uma forma de ação 
que contribui para a construção de uma adequada vida social 
e coletiva. 

UM DESAFIO PARA SANTO AMARO: A BRINCADEIRA...

Constatamos a escassez de lugares para a brincadeira e 
o lazer na região, pois enquanto São Paulo conta com 496 
espaços públicos para esse fim, Santo Amaro possui apenas 
14 e o subdistrito de Campo Belo nenhum, segundo dados da 
Seme/2014 (Secretaria Municipal de Esporte). Pudemos tam-
bém constatar algumas ações significativas para a mudança 
dessa, como:

A PESQUISA PERMITIU CONHECER...

Que dos 243 alunos do Ciclo I, 154 veem na escola um 
espaço adequado parra se brincar e às vezes o único. Mas, ao 
conhecer o espaço do Centro Educacional Unificado (CEU), 
100% demonstraram preferência por essa instituição, para 
estudar. A diversidade de espaços de lazer vai ao encontro 
com os pensamentos de estudiosos apresentados nessa pes-
quisa, que dizem que brincar na escola não é suficiente para 
se considerar que crianças estão sendo atendidos nos seus 
direitos humanos. 

O QUE DIZEM OS EDUCANDOS E EDUCADORES 

Os educadores defendem que tempo para brincar livre-
mente e a brincadeira tradicional são importantes para o 
aprendizado. Os alunos gostam de todos os materiais que 
possam trazer uma aula dinâmica e divertida como bolas, car-
rinhos, bonecas, jogos de encaixe, entre outros, e gostariam 
que a Escola tivesse acesso a materiais com que os alunos, por 
conta da condição social, dificilmente terão contato, como, 
no Ciclo II, Slackline e Badminton.

Quanto à prática esportiva no Ciclo II, verificamos que 89 
adolescentes disseram que gostam de fazer algum esporte e 
apenas 13 disseram que não, e esses são bem diversificados. 
Quanto à importância dos campeonatos, os educadores infor-
maram que é uma forma de desenvolvimento e de oportuni-
dades, pois tiveram equipes femininas de futsal e handbol que 
se consagraram campeãs, e que, por meio destes, foram con-
vidadas a participar de atividades em clubes e até receberam 
bolsas de estudos.

Verificamos o uso de brinquedos no aprendizado, e as 
brincadeiras, inclusive as tradicionais, estão inseridas no pla-
nejamento da instituição. Quanto aos materiais didáticos, 
estes terão de ser adequados à faixa etária, quantidade sufi-
ciente e organizados em espaços estimulantes, de acordo com 
a proposta pedagógica.

Assim como os pais quando pequenos, as crianças na Edu-
cação Infantil gostam de brincar com bonecas, carrinhos, bola, 
fantoches, jogos de encaixe, quebra- cabeça, blocos etc. Mas 
a professora “S” destaca sua preocupação com o consumo e a 
propaganda dirigida ao público infantil, pois “Observamos que 
as crianças gostam muito de ter e brincar com as novidades 
que são lançadas no mercado infantil”.

MapeamentoEspaçosSantoAmaro_210x210_120p - MIOLO.indb   91 31/08/2018   15:45:00



92

O interesse pelos jogos eletrônicos trouxe para os pro-
fessores os desafios da busca por estratégias e recursos ma-
teriais que incentivem e despertem uma aprendizagem mais 
prazerosa, pois dos 243 entrevistados, 174 preferem os jogos 
eletrônicos nos seus momentos de lazer, seguidos de brinca-
deiras com bola, boneca e bicicleta.  Quanto à preferência pe-
los jogos eletrônicos, verificamos que, tanto nas instituições 
públicas como nas privadas, eles fazem parte do cotidiano dos 
estudantes. Já em relação à televisão, todos os alunos têm em 
suas casas e gostam de assisti-la, destacando, como preferên-
cia, programas da “TV Paga”. E ainda os professores orientam 
os pais a interferir na escolha da programação televisiva.

QUANTO À ESCOLA...

A maioria (60%) dos alunos destacaram a vontade de ter 
piscina e, após a visita ao CEU, 100% dos visitantes passaram 
a preferir uma escola dentro daquele contexto, que, além da 
piscina, tivesse teatro, cinema, quadras, parques etc. A mesma 
preferência foi constatada na pesquisa por meio de figuras, 
dos locais preferidos pelos alunos. O polo aquático aparece 
com 76% de sua preferência, seguido por parque, com 10%, 
pista de skate, 8% e brinquedoteca 6%. 

Quando perguntado aos alunos do Ciclo II se  gostam de 
frequentar as aulas de Educação Física, 90% dos entrevista-
dos disseram que sim, e observarmos que o número dos alu-
nos praticantes (65%) é maior do que as meninas. E ainda, 48 
entrevistados disseram que não fazem esporte fora da escola, 
porque não têm condições e por falta de espaços públicos es-
portivos na comunidade.

Quanto à prática esportiva no Ciclo II, a pesquisa nos sur-
preendeu, pois dos 89 adolescentes, o handbol foi o esporte 
mais destacado (41), seguido de futebol  (33),  basquete (26), 
corrida (25), voleibol (18), atletismo (9), ginástica (8) e outros 

(7), como jogos como queimada e rugby, o que demonstra a 
diversidade esportiva oferecida a esses alunos.          

Verificamos que os campeonatos são valorizados e esti-
mulados, pois 93% dos alunos gostam de participar e veem 
neles a oportunidade em receber convites para atuarem em 
clubes esportivos ou mesmo em receber bolsas de estudos em 
outras instituições, como ocorre no Ciclo II.

Em relação às excursões organizadas pelas escolas e 
ONGs, 95% das crianças/adolescentes participam e gostam 
e quando perguntado aos pais se acham importante para o 
aprendizado dos filhos, 118 responderam que sim e 43 senti-
ram a falta desta atividade, no ano de 2017.

Quanto às áreas de lazer na comunidade, os alunos do 
Ciclo I costumam brincar em parque, praças (226), quadra es-
portiva (38), ong/campo de futebol (22), biblioteca (2),  rua 
(7), não saio de casa (47),  casa de amigo (30). Assim,  em rela-
ção ao que eles gostariam que tivesse na sua comunidade, res-
ponderam: piscina (27), cinema (22), campo de futebol (35), 
ciclofaixa, ciclovia  (33), CEU  (29), ruas de lazer  (11) e sobre 
um sonho em conhecer algum lugar diferente verificamos a 
preferência por: parque aquático (24), Disney, Orlando, Las 
Vegas, Japão, China, Rio de Janeiro, Amazonas, França, Colôm-
bia (55), Beto Carrero (13), cinema (26), teatro (16), campos 
de futebol - Corinthians, Palmeiras (15) etc.

O QUE DIZEM OS PAIS/RESPONSÁVEIS

Os jogos e brincadeiras que os alunos mais gostam de 
brincar são semelhantes aos apontados pelos pais na infân-
cia: boneca, pega-pega, bicicleta, esconde-esconde, bola e 
futebol. No Ensino Fundamental, para os alunos, os jogos ele-
trônicos se destacam dos demais. Quando perguntado, se os 
pais participam das brincadeiras com seus filhos, na Educação 
Infantil a porcentagem foi de 90%, enquanto que, no Ensino 
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Fundamental, com crianças mais independentes, a porcenta-
gem foi de 75%. E quanto à construção de brinquedos na in-
fância verificamos que 50% dos pais construíam seus próprios 
brinquedos, mas hoje poucos (15%) se dedicam a essas cons-
truções lúdicas com os filhos. Sobre a “casa do avô” trazido 
por “G” (11 anos), nos remete à importância da convivência 
familiar. No caso dos avós, os pais apresentaram que vai além 
do brincar, pois podem deixar boas lembranças na vida e ajuda 
no crescimento emocional e saudável.

Quanto às escolas abertas aos finais de semana e duran-
te as férias escolares, não houve atividades nesse período em 
2017. Mas, segundo a Diretoria Regional de Educação Santo 
Amaro, para 2018 as escolas poderão participar do programa 
Recreio nas Férias, da SME, atendendo às expectativas dos 
pais, pois  90% acham importante e necessário. Quando per-
guntado o que fazem os alunos nesse período verificamos que 
dos 243 entrevistados: viajam (90), ficam em casa (36), em  
casa de parentes/amigos (57), brincam na rua (12), visitam es-
paços de lazer (28), entre outros. Esse resultado incentivou, 
além da semana do “Recreio nas Férias”, a busca de mais op-
ções para o lazer. Um movimento na comunidade surge para 
transformar o espaço do Parque do Chuvisco em uma “Sala 
Verde” ou em “CEU Acoplado”, um espaço para atividades es-
portivas, culturais, de lazer na região, o que contribuirá para o 
lazer dos moradores.

Quanto ao Período Integral, verificamos que na Educação 
Infantil e no Ciclo I a frequência é alta, pois quando perguntado 
aos pais se “Você acredita ser importante a escola ter período 
integral?”, 160  disseram que sim e apenas 14 disseram que 
não. Já com os adolescentes do Ciclo II a frequência é menor: 
32 alunos frequentam enquanto que 70 não têm interesse em 
permanecer na escola em período estendido.

Em relação à falta de espaços para lazer na comunidade, 
quando perguntado aos 140 pais sobre a brincadeiras de rua, 
111 responderam que, na sua infância, a rua era o espaço para 

a brincadeira, mas hoje, 118 não aprovam esse local, por ser 
muito perigoso. Quanto ao espaço de lazer mais frequentado 
entre os moradores, foram apresentados, preferencialmente, 
parques e praças (226), enquanto que espaços culturais se 
apresentam de forma precária, pois ao perguntar sobre o co-
nhecimento de algum espaço cultural, 104 entrevistados des-
conhecem, enquanto 76 conhecem o verde e meio ambiente, 
seguido por 44 sobre o espaço esportivo.

NESSA PERSPECTIVA...

Os espaços urbanos deverão ser compreendidos como 
ambientes de socialização, convívio coletivo e de desenvol-
vimento de habilidades relacionadas ao conhecimento. Eles 
devem também contribuir para o bem-estar e a qualidade de 
vida do cidadão, pois a falta destes prejudicará a formação do 
indivíduo, no que diz à forma privilegiada de interação com os 
outros sujeitos, com os objetos e a natureza à sua volta.

A pesquisa demonstrou a importância da criação e da 
divulgação dos espaços de lazer existentes na comunidade, 
fazendo com que as pessoas se apropriam criativamente de 
formas de ação social tipicamente humanas e de práticas so-
ciais específicas dos grupos aos quais pertencem, aprendendo 
sobre si mesmas e sobre o mundo em que vivem. 

Iniciativas comunitárias e empresariais contribuem para 
a implementação de políticas públicas, como vimos na cons-
trução e manutenção de uma quadra esportiva debaixo da 
Av. Washington Luiz. Ações como essa geram na comunidade 
condutas criativas, autônomas, responsáveis, integram os ci-
dadãos e assumem importância fundamental, como forma de 
participação social.

Assim, ciclovias na Av. Vicente Rao e na Av. Roberto Ma-
rinho (ao término das obras do monotrilho), ciclofaixas na 
região de Santo Amaro aos finais de semana e ruas de lazer 
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aparecem como sugestões dos participantes da pesquisa 
aos governantes.

Também a necessidade da existência e manutenção de 
brinquedos nos parques foi lembrada durante a pesquisa, 
fato relevante, pois entendemos que é na infância o período 
em que o ser humano está se constituindo culturalmente e a 
brincadeira assume importância fundamental como forma de 
participação social e como atividade que possibilita a apro-
priação, a ressignificação e a reelaboração cultural.

Com relação à qualidade do espaço disponível para ativi-
dades lúdicas, podemos perceber que dos 332 entrevistados, 
esse é o maior problema encontrado na pesquisa, pois 188 
demonstraram insatisfação.  Quanto ao que gostariam que 
houvesse na comunidade destacaram: parques/praças com 
brinquedos educativos (108), CEU (29 antes de conhecê-lo), 
quadras esportivas (33), pista de skate (18), ruas de lazer (11), 
ciclovias (35), entre outras.

Quanto ao desconhecimento de espaços de lazer na co-
munidade, verificamos um número significativo de pais que 
desconhecem os espaços culturais  (104), o que demonstra a 
necessidade de políticas públicas investirem e divulgarem os 
poucos espaços existentes na região.  Sabemos da importân-
cia desses espaços para o desenvolvimento e inclusão social 
na cadeia produtiva da cultura para todos, especialmente para 
aqueles excluídos do contato com as artes. Assim, necessita-
mos de políticas públicas, que invistam no acesso à criativi-
dade artística das diversas manifestações culturais, de forma 
recreativa e educacional. 

Constatamos, assim, que, na educação integral, o currícu-
lo ganhará mais significado se houver a intersetorialidade na 
região onde atua, pois ele se enriquecerá se houver parcerias 
com equipamentos do território, possibilitando aos alunos 
explorar e pesquisar os diferentes assuntos de seu interes-
se, desenvolver projetos individuais e coletivos em espaços 

e com atores especializados nas respectivas temáticas.  São 
as parcerias entre as escolas e esses agentes que possibilitam 
o currículo se realizar dessa forma, seguindo o planejamento 
coletivo, sempre de forma coerente com o projeto pedagógico 
da escola.

Assim, vimos a necessidade em se realizar parcerias para a 
construção e manutenção de espaços voltados ao lazer na re-
gião de Santo Amaro.  Mas tal desafio, por sua complexidade, 
não pode ser respondido apenas pela escola. A tarefa de edu-
car integralmente deve fazer parte de um projeto coletivo, em 
que novos agentes são articulados aos processos educativos 
e novas e diversas oportunidades educativas serão garantidas 
a partir da integração de tempos, espaços e recursos, como 
vemos existentes no Centro Educacional Integrado (CEU).

A PESQUISA CONTRIBUINDO PARA AÇÕES EFETIVAS, 
EM BUSCA DO SONHO DE UMA SOCIEDADE MAIS 
JUSTA E FELIZ

Esta pesquisa, realizada sobre os espaços de lazer dentro e 
fora da escola, constata, pelos entrevistados, a importância que 
o  lazer e a importância de políticas públicas oferecerem espa-
ços ricos em informações e vivências na vida dos cidadãos.

O trabalho contribuiu para a apropriação de espaços pú-
blicos, uma vez que, com o apoio da Diretoria Regional de Edu-
cação de Santo Amaro, nas férias escolares o espaço do Parque 
do Chuvisco se tornará polo do Programa “Recreio nas Férias”, 
espaço de eventos como “Mancala”, torneio de jogos de ta-
buleiro entre as escolas; em maio de 2018 e para 2019 serão 
oferecidas oficinas pós-turno, para as escolas participantes do 
Programa “Período Integral” na região.

A pesquisa teve como objetivo analisar a importância do 
lazer nos espaços propícios em Santo Amaro e sua relação 
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com a qualidade de vida das pessoas. Isso se mostra de grande relevância, pois preci-
samos de momentos de lazer e eles podem ser desfrutados em diversos espaços pú-
blicos, como parques e praças e também em espaços privados, como cinemas, teatros, 
clubes, dentre outros.

Por fim, vários são os autores que destacam a importância do brincar na forma-
ção do indivíduo, daí a importância de políticas públicas oferecerem espaços ricos em 
informações e vivências na vida das crianças e assim reconhecerem a importância do 
lazer como um fator essencial no indivíduo. 

Portanto, ao proporcionar diversos espaços de lazer à comunidade, estaremos au-
xiliando a formação de conceitos básicos de cidadania, ou seja, os aspectos afetivos, 
sociais, cognitivos, culturais e biológicos, que muito contribuem para o questiona-
mento de situações e problemas.

Assim, os espaços públicos se tornam cada vez mais importantes no desenvol-
vimento sustentável de uma cidade, mostrando-se essenciais em seu planejamento 
para o alcance da relativa melhora na qualidade de vida dos cidadãos, pois, como res-
salta Fortuna (2008, p.15):

No mundo do faz-de-conta, um outro senso da realidade é experimentado, 
impulsionando a confiança na possibilidade de transformação da realidade, 
marcada por novo imaginário, novos princípios e novos valores gerados na 
solidariedade, ousadia e autonomia que as atividades lúdicas podem com-
portar. Isso é consequência da interação social plasmada no brincar, que nos 
lança em direção ao outro, e nesse enlace – recordemos o étimo da palavra 
brincar: vinculum, no latim – constitui-nos como sujeitos. Brincando, reco-
nhecemos o outro na sua diferença e na sua singularidade, e as trocas inter-
humanas aí partilhadas podem lastrear o combate ao individualismo e ao 
narcisismo, tão abundantes na nossa época, restituindo-nos o senso de per-
tencimento igualitário. Não é à toa que justo a brincadeira, em tempos tão 
hostis, pode contribuir para trazer para a realidade a utopia de um mundo 
melhor, no qual todos estejam incluídos. (...) Brincar é um meio de aprender 
a viver e de proclamar a vida. Um direito que deve ser assegurado a todos os 
cidadãos, ao longo da vida, enquanto restar dentro do homem a criança que 
ele foi um dia e enquanto a vida nele pulsar. Quem vive brinca.
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ANEXOS  

 
 
 

Ofício entregue à Diretoria Regional Educacional de Santo Amaro (DRE). 

Diretoria Regional Educacional de Santo Amaro 

A/C Diretor Carlos Antônio Vieira 

Autorização de Pesquisa 

Vimos por meio desta solicitar a autorização para o desenvolvimento da 

pesquisa aprovada pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) e 

autorizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) de 

São Paulo e publicada em DOM São Paulo, em 19 de agosto de 2014. 

O respetivo estudo “Mapeamento dos espaços para brincar em Santo Amaro”, se 

justifica pela busca a promoção e a defesa dos direitos humanos das crianças e 

adolescentes moradores da região de Santo Amaro, São Paulo. A proposta visa a 

inclusão social de crianças em áreas de lazer e o levantamento das diferentes formas 

de brincadeiras existentes na região resgatando assim, a importância do brincar para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Ao final da pesquisa será elaborado um relatório contendo as reais condições de lazer 

do bairro e contendo sugestões e necessidades dos participantes. O resultado será 

apresentado em formato de livro e divulgado aos setores públicos da região para 

possíveis providências, aprofundamento e continuidade. 

A escolha de cinco (5) escolas para a respectiva pesquisa, se justifica pela  

localização, modalidades de ensino e interesse da direção. Serão aplicados 

questionários aos alunos, professores e pais/responsáveis, assim distribuídos: CEI “O 

Pequeno Seareiro” (20 pais e 1 educador); Escola Particular de Ed Infantil “Parque 

Colonial” (10 pais, 10 crianças e 1 educador); EMEI Geloira de Campos (30 cças, 30 

pais e 1 educador); EMEF Dona Chiquinha Rodriques (5 classes do ciclo I: 175 

crianças , 80 pais e 1 Coordenadora Pedagógica) e EMEF Carlos de Andrade Rizzini 

(4 classes do ciclo II: 140 adolescentes e 1 professor de Educação Física) 

Agradecemos a sua atenção, aguardando a respectiva autorização. 
 

São Paulo, 29 de junho de 2017 
 
 
 

Instituto Muda Brasil 
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QUESTIONÁRIO PARA CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Os questionários aplicados à alunos, educadores e pais/responsáveis foram todos 

elaborados com uma apresentação do trabalho e agradecimento pela participação. As 

capas das atividades contava com ilustrações e um convite às crianças da Educação 

Infantil e Ciclo I a desenhar a brincadeira que o participante mais gostava. 

 

Olá gente! 

Vamos nos divertir em casa, na escola e no bairro? 
 
 
 

 
 

Equipe Instituto “Muda Brasil” IMBRA 

2017 
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Para alunos do Ciclo I 
 
 
 

 
 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO DE UMA PESQUISA 
 
 

SOMOS PESQUISADORAS DE UM TRABALHO SOBRE O 
“MAPEAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, DE LAZER E MEIO AMBIENTE EM 
SANTO AMARO”, QUE VISA O LEVANTAMENTO DAS DIFERENTES FORMAS DE 
LAZER EXISTENTES NA REGIÃO, RESGATANDO, ASSIM, A IMPORTÂNCIA DAS 
ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. 

AO FINAL DA PESQUISA, SERÁ ELABORADO UM LIVRO QUE 
CONTARÁ COM A PESQUISA FEITA POR VOCÊS, ASSIM COMO ALGUNS 
REGISTROS GRÁFICOS E FOTOS QUE REPRESENTAM AS REAIS CONDIÇÕES 
DE LAZER DA REGIÃO, SUAS NECESSIDADES E SUGESTÕES. 

ESSE TRABALHO ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO 
“MUDA BRASIL” IMBRA, APROVADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE (FUMCAD) E AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA (SMDHC) DE SÃO PAULO. 

CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DE SUA  PARTICIPAÇÃO, 
PEDIMOS QUE RESPONDAM O QUESTIONÁRIO A SEGUIR PARA QUE, JUNTOS, 
CONSTRUAMOS UM PROJETO CRIATIVO, EDUCATIVO E ESTIMULANTE... 

OBRIGADA, 
 

EQUIPE DO INSTITUTO “MUDA BRASIL” IMBRA 
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QUESTIONÁRIO ALUNOS DO CICLO I 
 

1.   VOCÊ GOSTA DE BRINCAR? ( )  SIM ( ) NÃO DO QUÊ? 

2.   VOCÊ TEM BRINQUEDO EM CASA? ( ) SIM ( )  NÃO VOCÊ MAIS GOSTA? 

3.   E NA ESCOLA? VOCÊ BRINCA? ( ) SIM ( ) NÃO 
O QUE VOCÊ ACHA DOS ESPAÇOS PARA BRINCADEIRAS NA ESCOLA? 

             ( )             ( )        ( ) 

4. E FORA DA ESCOLA? ONDE VOCÊ BRINCA? 

( ) PARQUE ( ) RUA (  ) ONG ( ) CASA DE  AMIGOS/PARENTES  ( ) 

QUADRAS ( ) CLUBE ( ) OUTROS 

5. COM QUEM VOCÊ BRINCA? 

( ) IRMÃOS/PARENTES ( ) AMIGOS ( ) ADULTOS 

6. O QUE VOCÊ ACHA DOS ESPAÇOS PARA BRINCADEIRAS/ LAZER DA COMUNIDADE? 

( )  ( )  ( ) 

7. NAS FÉRIAS ESCOLARES VOCÊ: 

( )  VIAJA ( ) FICA EM CASA  ( )   CASA DE PARENTES/AMIGOS  ( ) 

ABRIGO ( ) PARTICIPA DE ATIVIDADES NA ESCOLA OU NA COMUNIDADE 

QUAIS? ( ) CINEMA  ( ) PARQUE  ( )  TEATRO ( ) ONG ( ) CLUBES ( ) 

QUADRAS  ( ) OUTROS 

8. VOCÊ GOSTA DE ASSISTIR TELEVISÃO? 

( )  ( )  ( ) 

QUANTO TEMPO VOCÊ ASSISTE POR DIA? 

9. E JOGOS ELETRÔNICOS? VOCÊ GOSTA? 
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( )  ( )  ( ) 

CASO POSITIVO, QUANTO TEMPO VOCÊ OS UTILIZA POR DIA? 

10. O QUE VOCÊ GOSTARIA QUE TIVESSE NA SUA ESCOLA? 

( )  QUADRA ESPORTIVA COBERTA ( ) TEATRO ( ) PISCINA 

( ) PARQUE ( ) CINEMA ( ) JOGOS PARA SALA DE AULA ( ) OUTROS 

11. E NA SUA COMUNIDADE? 

12. QUAL É O LUGAR DE LAZER QUE VOCÊ NUNCA FOI, MAS GOSTARIA DE CONHECER? 

13. DENTRE AS FIGURAS, QUAL O LUGAR QUE VOCÊ MAIS GOSTARIA DE FREQUENTAR: 

( ) FIGURA 1 ( ) FIGURA 2 ( ) FIGURA 3 ( ) FIGURA 4 

    
 

14. VOCÊ FREQUENTA A ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL? ( ) SIM ( ) NÃO 
QUE OFICINAS PARTICIPA? ( ) ATLETISMO  ( ) JOGOS E BRINCADEIRAS  ( ) 
CIRCO ( ) CAPOEIRA ( ) OUTROS       

15. VOCÊ GOSTA DE PARTICIPAR DE PASSEIOS/ EXCURSÕES COM A ESCOLA? 

( )  ( )  ( ) 

 
 

Obrigada pela participação  
 
ALUNO (A)  IDADE:  ANOS 
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NOME DO ALUNO  IDADE  ANOS 

VAMOS DESENHAR O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE BRINCAR? 
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QUESTIONÁRIOS ALUNOS CICLO II 
 

EDUCANDOS CICLO II 

1. Em quais destes lugares de lazer você costuma ir na sua comunidade? 

(     ) parque (    ) praça (    ) quadra     (     ) cinema       (     ) teatro (      

)   biblioteca       (    ) campo de futebol   (       ) clube   escola (       ) galeria de  arte ( ) 

escola de futebol ( ) baile funk ( ) não há e outros espaços           

2. Por que você vai a estes lugares? 

( )  porque eu gosto. É divertido (  ) não gosto muito, mas é perto de casa  

( ) onde posso frequentar, custo baixo (  ) não tenho outro lugar para ir. 

3. Com quem costuma ir? 

( ) sozinho  (   ) pais ou responsáveis  (  ) irmãos ( ) amigos 

4. Você frequenta o local: 

( ) todos os dias ( ) aos finais de semana ( ) uma vez por mês 

( ) raramente ( ) durante as férias (  ) nunca vou 

5. O que você acha dos lugares de lazer da sua comunidade? 

( ) são muito bons ( ) são razoáveis ( ) não são bons O 

que você gostaria que tivesse em sua escola/ comunidade, como atividades de lazer? 

6. Qual o lugar de lazer que você nunca foi, mas gostaria de conhecer? 

7.   Você gosta das aulas de Educação Física?  ( )  SIM ( ) NÃO Por quê? 

8.   Você pratica algum esporte na escola? ( )  SIM ( ) NÃO 

Quais as atividades que você mais gosta? ( ) futebol ( ) corrida  ( ) atletismo 

( )  voleibol ( ) handebol ( ) ginástica  ( ) corrida ( ) basquete ( ) 

outras 

9.   E fora da escola? Você pratica alguma atividade  esportiva? ( ) SIM ( ) 

NÃO 

10. Você  gosta  de participar de  passeios/ excursões com a escola? ( ) SIM ( ) 
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NÃO 

Já fez algum esse ano? ( ) SIM  ( )  NÃO Onde gostaria de ir? 

11. Dentre as figuras abaixo, qual o lugar que você gostaria de frequentar: 

( ) figura 1 ( ) figura 2 ( ) figura 3 ( ) figura 4 
 

    
( ) nenhum destes. Por quê?    

12. Você gosta de assistir à televisão? ( ) SIM ( ) NÃO 

Por quanto tempo? ( ) menos de 2 horas  ( )  até 4 horas ( ) mais de 4 horas 

13. Você gosta de jogos eletrônicos? ( ) SIM ( )  NÃO 

Por quanto tempo? ( ) menos de 2 horas ( )   até 4 horas  ( ) mais de 4 

horas 

14. Na escola há campeonatos esportivos?  ( ) SIM  ( ) NÃO 

Você gosta de participar? ( ) SIM   ( ) NÃO 

15. .Você acredita que possa ser convidado a participar em clubes ou receber bolsas de 

estudos se  destacando nas  atividades  escolares e  esportivas?  (    )   SIM  ( ) 

NÃO 

16. Você frequenta a escola em período integral? ( ) SIM ( ) NÃO 

Quais oficinas? ( ) atletismo ( ) jogos e brincadeiras ( ) circo ( ) 

outros 

17. Durante as férias escolares você costuma mais: 

( ) viajar ( ) ficar em casa ( ) ficar em abrigo ( ) brincar na rua 

(  ) ficar em  casa de parentes/amigos  (   ) ir   a   cinemas, bibliotecas, teatro,  parques

 (  )  baile funk (  ) participar de atividades na escola  ou na  

comunidade como: 

( ) ONG, ( ) Clube Escola ( ) SESC ( ) CEU ( ) Shopping ( ) outros 
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Em relação aos educadores, a pesquisa contava com a seguinte apresentação: 
 
 

Aos educadores da Escola ........ 
 
 

Convite à entrevista 
 

Somos pesquisadoras de um trabalho sobre o “Mapeamento dos 
espaços para brincar em Santo Amaro”, que visa a inclusão social de crianças 
em áreas de lazer e o levantamento das diferentes formas de brincadeiras 
existentes na região, resgatando, assim, a importância do brincar para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Ao final da pesquisa, será elaborado um livro que contará com as 
reais condições de lazer do bairro, sugestões e necessidades dos participantes. 
Caso a equipe concorde, o registro de fotos fará parte desse trabalho e, para 
isso, solicitamos desde já a sua autorização. 

O respectivo trabalho está sob a responsabilidade do Instituto “Muda 
Brasil” IMBRA, aprovado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(FUMCAD) e autorizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania (SMDHC) de São Paulo. 

Considerando-o (a) educador (a), papel é importante tanto na escola 
como na comunidade onde atua, convidamos a participar dessa pesquisa e 
também pedimos a permissão para aplicá-la em seus alunos. Desta forma, estará 
colaborando na construção de um projeto sócio educativo que poderá trazer 
mudanças significativas na comunidade de Santo Amaro. 

Desde já, nossos agradecimentos 
 

Equipe do Instituto “Muda Brasil” – IMBRA 
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QUESTIONÁRIO EDUCADORES ED INFANTIL 
 

1.   Há quanto tempo é educadora?  anos 

2. Você acha importante utilizar brinquedos ou brincadeiras para o aprendizado? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3. A brincadeira está inserida em seu planejamento? (

 ) SIM ( ) NÃO Como? 

4.  Os materiais didáticos para atividades lúdicas são adequados e suficientes? ( ) SIM  ( ) 

NÃO 

Qual a melhor forma de utilização de brinquedos /jogos na sala de aula? 

( ) brinquedoteca ( ) cantinhos ( ) prateleiras ( ) em caixas ( ) outros 

5. No seu planejamento, você inclui atividades de jogos e brincadeiras na sala e ao ar livre? (

 ) SIM ( ) NÃO 

6. Ao organizar os brinquedos/brincadeiras você considera o contexto em que a criança vive, sem 

fazer distinções de gênero, classe social ou etnia? ( ) SIM ( ) NÃO 

7. Na sua instituição quais os materiais lúdicos que as crianças mais gostam? 
 
 

Quais você gostaria de ter em suas atividades? 

8.   Você confecciona jogos e brinquedos com seus alunos? ( ) SIM ( ) NÃO 

9. Para você é importante dar opções de brincadeiras coletivas e individuais que representem a 

diversidade da cultura lúdica do país? ( ) SIM ( ) NÃO 

10. Você acredita ser importante ensinar brincadeiras antigas e tradicionais? 

( ) SIM ( ) NÃO 

11. Quanto ao espaço dedicado a jogos e brincadeiras, os brinquedos estão organizados em 

ambientes que favoreçam o uso autônomo da criança, respeitando sua faixa etária? 

( ) SIM ( ) NÃO 

12. Os jogos eletrônicos podem ser utilizados para o aprendizado? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se sim, como devem ser utilizados? 

13. Em sua instituição há um espaço para a brinquedoteca? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Você o utiliza em seu planejamento? ( ) SIM ( ) NÃO 
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14. Você tem conhecimento se os pais /responsáveis brincam com seus filhos (educandos)? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 

15. Você conhece quais são os espaços utilizados pelas crianças e pelos adolescentes desta 

comunidade para brincar? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Se conhece, quais são eles? 

16. Você faz excursões com sua turma em espaços culturais / de lazer? ( )  SIM (  ) NÃO 

Esses passeios fazem parte do conteúdo trabalhado em sala de aula? (  )  SIM  (  ) NÃO 

Quais você já fez ou em quais pretende levá-los esse ano? 

17. Você acredita que os espaços de lazer da comunidade atendam às necessidades dos 

usuários? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se não, quais seriam suas propostas?    

18. Você acha importante a escola atender em período integral? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Caso positivo, que atividades você acrescentaria no currículo?    

19. Durante as férias escolares, você acredita que seus alunos costumam mais: 

( ) viajar ( ) ficar em casa ( ) brincar na rua 

( )  ir à casa de parentes/amigos  ( ) ir a cinemas, bibliotecas, teatro,  parques (

  ) participar de atividades na escola ou na comunidade como: 

( ) ONG, ( )  Clube Escola  ( ) SESC  ( ) CEU ( ) Shopping 

 
 

Obrigada professor (a )  (opcional) 
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QUESTIONÁRIO EDUCADORES DO CICLO I 
 

1.   Há quanto tempo é educadora?  anos 

2. Você acha importante utilizar brinquedos ou brincadeiras para o aprendizado? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.   A brincadeira está inserida em seu planejamento? ( ) SIM ( ) NÃO Como? 

4. Na sua instituição, os materiais didáticos para desenvolver atividades lúdicas são adequados e 

suficientes?  ( ) SIM ( ) NÃO 

Qual a melhor forma de utilização de brinquedos /jogos na sala de aula? 

( ) brinquedoteca ( ) cantinhos ( ) prateleiras ( ) em caixas ( ) outros 

5. No seu planejamento, você inclui atividades de jogos e brincadeiras na sala e ao ar livre? (

 ) SIM ( ) NÃO 

6. Ao organizar os brinquedos/brincadeiras você considera o contexto em que a criança vive, sem 

fazer distinções de gênero, classe social ou etnia? ( ) SIM ( ) NÃO 

7. Na sua instituição quais os materiais lúdicos que as crianças mais gostam? 
 
 

Quais você gostaria de ter em suas atividades? 

8.   Você confecciona jogos e brinquedos com seus alunos? ( ) SIM ( ) NÃO 

9. Para você é importante dar opções de brincadeiras coletivas e individuais que representem a 

diversidade da cultura lúdica do país? ( ) SIM ( ) NÃO 

10. Você acredita ser importante ensinar brincadeiras antigas e tradicionais? 

( ) SIM ( ) NÃO 

11. Quanto ao espaço dedicado a jogos e brincadeiras, os brinquedos estão organizados em 

ambientes que favoreçam o uso autônomo da criança, respeitando sua faixa etária? 

( ) SIM ( ) NÃO 

12. Os jogos eletrônicos e de computador podem ser utilizados para o aprendizado? 

( ) SIM ( ) NÃO 

13. Em sua instituição há um espaço para a brinquedoteca? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Você o utiliza em seu planejamento? ( ) SIM ( ) NÃO 
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14. Você tem conhecimento se os pais /responsáveis brincam com seus filhos (educandos)? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 

15. Você conhece quais são os espaços utilizados pelas crianças e pelos adolescentes desta 

comunidade para brincar? ( ) SIM  ( ) NÃO Se conhece, quais são eles? 

16. Você faz excursões com sua turma em espaços culturais / de lazer? ( )  SIM (  ) NÃO 

Esses passeios fazem parte do conteúdo trabalhado em sala de aula? (  )  SIM  (  ) NÃO 

Quais você já fez ou em quais pretende levá-los esse ano? 

17. Você acredita que os espaços de lazer da comunidade atendam às necessidades dos 

usuários? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se não, quais seriam suas propostas?    

18. Durante as férias escolares, finais de semana e feriados, você acha importante abrir a escola 

para a comunidade, havendo uma infra- estrutura adequada? ( )  SIM ( ) NÃO 

19. Você acha importante a escola atender em período integral? ( )  SIM ( ) NÃO 

Caso positivo, que oficinas você acrescentaria no currículo?        

20. Durante as férias escolares, você acredita que seus alunos costumam mais: 

(     )  viajar     (       ) ficar em casa        (       ) ficar em abrigo    (      ) brincar na rua (    

)  ir à casa de parentes/amigos   (    ) ir  a  cinemas, bibliotecas, teatro,  parques ( ) 

participar de atividades na escola ou na comunidade como: 

( ) ONG, ( ) Clube Escola ( ) SESC ( ) CEU ( ) Shopping 
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QUESTIONÁRIO EDUCADORES CICLO II 
 

1.   Há quanto tempo é educadora?  anos 

Qual a sua função nesta Escola?    

2. Você acha importante a aula de Educação Física no currículo escolar? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Por quê? 

3. Na sua instituição, os materiais didáticos para desenvolver atividades esportivas e lúdicas 

são adequados e suficientes? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Quais são aqueles que os alunos (as) mais gostam? 
 
 

Quais você gostaria de adquirir para desenvolver melhor as atividades? 

4. Você acredita ser importante que a escola ensine jogos e brincadeiras antigas e 

tradicionais? ( ) SIM ( ) NÃO 

Essas atividades fazem parte do seu plano de trabalho? ( ) SIM ( ) NÃO 

Caso positivo, como você as desenvolve? 

5. Você acredita que as suas atividades esportivas contribuem para a inclusão de jovens, 
seja qual for o seu tipo físico, gênero, raça, cultura entre outros? 

( )  SIM ( ) NÃO 
Em sua escola, as atividades esportivas como futebol, ginástica artística são oferecidas a 
todos os  alunos, sem se diferenciar o sexo? ( ) SIM ( ) NÃO 

6. Você acredita que os jogos eletrônicos possam ser utilizados para o aprendizado? (

 ) SIM ( ) NÃO 

Caso os utilize em suas aulas, como e quando o faz?    

7. Em sua instituição, as atividades de Educação Física são desenvolvidas em outros  

espaços   além das quadras esportivas? ( ) SIM ( ) NÃO 

Onde?  . Os alunos gostam? ( ) SIM ( )NÃO 

8. Você conhece os espaços desta comunidade utilizados pelos adolescentes, para  

atividades de lazer? ( ) SIM ( ) NÃO 

Quais você conhece?     
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9. Você acredita que estes espaços atendam as necessidades dos adolescentes da região? (

 ) SIM ( ) NÃO 

Se não, quais seriam suas propostas?    

10. Quanto a campeonatos esportivos, são importantes para o currículo escolar? 

 
( )  SIM ( ) NÃO 

Seus alunos participam de campeonatos na escola?  ( ) SIM ( ) NÃO 

E fora dela? ( ) SIM ( ) NÃO 

11. Você conhece alunos que, por meio de atividades esportivas, foram destacados e 

convidados a participar em clubes ou receberam bolsas de estudos? 

( ) SIM ( ) NÃO . Onde?    

12. Durante as férias escolares, finais de semana e feriados, você acha importante abrir a 

escola para a comunidade, com uma infra- estrutura adequada? 

( )  SIM ( ) NÃO 

13. Você acha importante a escola atender em período integral? (  )  SIM ( ) NÃO 

Além  das  oficinas de atletismo, jogos e brincadeiras, circo e capoeira, que outras 

oficinas você acrescentaria no currículo?    

14. Durante as férias escolares, você acredita que seus alunos costumam mais: 

( ) viajar (  ) ficar em casa  ( ) ficar em abrigo ( ) brincar na rua 

( )  ir à casa de parentes/amigos  ( ) ir  a  cinemas, bibliotecas, teatro,  parques 

( ) ir à  baile funk ( ) participar de atividades na escola ou na comunidade como: 

( ) ONG, (  )  Clube Escola  ( ) SESC  ( ) CEU ( ) Shopping 
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Aos pais / responsáveis 

Convite à entrevista 

Somos pesquisadoras de um trabalho sobre o “Mapeamento dos 
espaços para brincar em Santo Amaro”, que visa a inclusão social de crianças 
em áreas de lazer e o levantamento das diferentes formas de brincadeiras 
existentes na região, resgatando, assim, a importância do brincar para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Ao final da pesquisa, será elaborado um livro que contará com as 
reais condições de lazer do bairro, sugestões e necessidades dos participantes. 
Registro de fotos farão parte desse trabalho e, para isso, solicitamos desde já a 
sua autorização. 

O respectivo trabalho está sob a responsabilidade do Instituto “Muda 
Brasil” IMBRA, aprovado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(FUMCAD) e autorizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania (SMDHC) de São Paulo. 

Considerando o papel importante na formação de seus filhos, 
convidamos a participar dessa pesquisa e desta forma, estará colaborando na 

construção de um projeto sócio educativo que poderá trazer mudanças 
significativas na comunidade de Santo Amaro. 

Desde já, nossos agradecimentos 
 

Equipe do Instituto “Muda Brasil” – IMBRA 
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QUESTIONÁRIO PARA PAIS/RESPONSÁVEIS 

 

1. Quais as brincadeiras que você mais gostava na sua infância? 

 
E para seus filhos nos dias atuais? Quais acredita que gostem? 

2. Seus filhos gostam mais de: 

( ) brincar sozinho(a) ( ) com parentes ( ) com amigos/vizinhos 

3. Quais brinquedos/ brincadeiras que seus filhos mais gostam? 
 
 
( ) bola ( ) boneca  ( ) carrinhos  ( ) jogos diversos (  ) super heróis  ( ) vídeo game 

(  ) maquiagem  ( )  casinha  ( ) andar de bicicleta   ( ) de skate ( ) pular cordas 

( ) de profissões : professora, bombeiro, etc ( ) outros 

4. Você participa das brincadeiras com seus filhos? 

( )  SIM ( )  NÃO 

5.   Você construía brinquedos em sua infância? ( )   SIM ( )  NÃO 
 
 

E hoje, você estimula seus filhos a construírem brinquedos?  ( ) SIM ( ) 

NÃO 

6.   Você brincava na rua? ( )  SIM ( ) NÃO 

Seus filhos brincam na rua? ( )   SIM ( )  NÃO 

Por quê?  ( ) perigoso ( ) divertido  ( ) socializante  ( ) não há/ espaço, 

( )  condições precárias  ( )  outros 

7.   Seus filhos têm jogos eletrônicos? ( )   SIM ( )  NÃO 

8. Você acredita que os jogos eletrônicos possam contribuir para a aprendizagem? (

 )   SIM ( )  NÃO 

9.   Seus filhos assistem televisão? ( )   SIM ( ) Não 

Quanto tempo por dia? 

 
( ) até 2 horas ( ) até 4 horas ( ) mais de 6 horas 

 
Você interfere na escolha da programação? ( )  SIM ( ) NÃO 

10. Você acredita que os espaços de lazer de sua comunidade estão de acordo com os 

desejos e necessidades de seus filhos? ( )  SIM ( ) NÃO 
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11. Quais os espaços de lazer existentes em sua comunidade ?: 

 
Culturais: ( ) cinema( ) teatro  ( ) telecentro ( ) CEU ( ) galeria de arte ( ) outros 

 
Esportivos:  ( ) quadras esportivas  (  ) pista de skate  ( ) parede de alpinismo ( ) 

pista de corrida   ( )  ruas de lazer ( ) ciclovias   ( ) ONGs ( )outros 

 
Verde e Meio Ambiente:  ( ) parques ( ) hortas comunitárias  ( ) outros 

12. Quais os espaços de lazer que gostaria que tivessem em sua comunidade? 

13. Seu filho participa de passeios/ excursões escolares? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO HÁ 

Você acha importante para o aprendizado deles? 

( ) SIM ( ) NÃO 

14. Durante as férias escolares seus filhos costumam: 

 
( ) viajar ( ) ficar em casa ou de parentes/amigos  ( ) utilizar espaços de lazer 

15. Na Unidade Escolar de seu (sua) filho (a) há atividades escolares no período de férias? 

( )  SIM ( ) NÃO 

Você acha importante? ( )  SIM ( ) NÃO 

16. Você acredita ser importante a escola ter período integral? 

( )  SIM ( ) NÃO 

Caso positivo, quais oficinas você considera interessante: ( ) esporte ( ) jogos e 

brincadeiras (     ) música     (     ) dança     (     )  artes      (     )  informática     (      ) 

outros 
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