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Resumo: O presente estudo 

as crianças da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Sebastião 
Alves de Lima estão substituindo 
as brincadeiras tradicionais pelas 
brincadeiras tecnológicas. Trata-
-se de uma pesquisa qualitativa e 
de campo, os sujeitos investiga-
dos foram 26 crianças matricula-
das na E. M. E. F. Sebastião Alves 
de Lima da cidade de Condado – 
PB. Assim, foi utilizado um Pro-
tocolo de observação, construído 
pelos responsáveis pela pesqui-
sa para observar as brincadei-
ras realizadas no recreio escolar. 
Após as observações, o pesquisa-
dor reuniu e catalogou todas as 
brincadeiras encontradas no ho-
rário do recreio escolar, e utilizou 

resultados. Observou-se que du-
rante o horário do recreio da es-
cola as crianças realizavam várias 
brincadeiras, tendo predomi-
nância das brincadeiras tradicio-
nais sobre as tecnológicas. Des-
ta forma, pode-se concluir que 
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as crianças continuam realizando 
brincadeiras tradicionais no mo-
mento do recreio da escola.

Palavras-chave: Brincadei-
ras. Criança. Recreio.

Abstract: The present study 
aims to identify if the children of 
the Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Sebastião Alves de 
Lima are replacing the traditional 
games with the technological ga-

research, the subjects investiga-
ted were 26 children enrolled in 
the E. M. E. F. Sebastião Alves 
de Lima from the city of Condado 
– PB. Thus, an observation pro-
tocol was used, constructed by 
those responsible for the resear-
ch to observe the games played 
in the school playground. After 
the observations, the researcher 
gathered and cataloged all the 
games found at the school play-
ground, and used the literature 

-
served that during the playtime 
of the school the children played 
several games, predominating 
the traditional games over the 
technological. Therefore, it can 
be concluded that children conti-
nue to play traditional games at 
the school playground.

Keywords: Games. Child.  
Playground.
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Introdução

Nos últimos anos está ca-
da vez mais presente a tecno-
logia, ela vem mudando o mun-
do e transformando o modo de 
viver das pessoas. Fazendo as-
sim grandes mudanças desde as 
simples tarefas às mais comple-
xas, ela vem ganhando espaço 
que permite alcançar novos ho-
rizontes. Inclusive, a tecnologia 
vem invadindo o espaço do brin-
car das crianças (SILVA, 2012).

Durante as décadas do sé-
culo XX, a tecnologia ainda era 
precária, os meios de comunica-
ção além de serem poucos eram 
bastante limitados, notícias que 
aconteciam no mundo só eram 
divulgadas depois de dias ou 
meses. A simplicidade da época 

ao ar livre, brinquedos improvi-
sados e o contato mais pessoal 
tinham uma maior frequência, já 
que as crianças tinham pouco ou 
nenhum contato com a tecnolo-
gia (CORTEZE; CORTEZE, 2012).

Na atualidade o quadro é in-
verso ao do século passado já 
que as tecnologias estão inseri-
das no cotidiano, segundo Mul-
ler (2015) as tecnologias que 
antes eram indicadas apenas pa-
ra uso de adultos, têm se tor-
nado desejo e interesse tam-
bém das crianças.

Brincar é vivenciar uma situ-
ação imaginária, na qual o indi-
víduo passa a assumir um papel, 
e mesmo que pareça espontâneo 
possui regras próprias, cria o seu 
ambiente imaginário. Ou seja, o 
brincar é uma situação em que 

a criança constrói seu próprio 
mundo recriando situações reali-
zadas pelos adultos (RINALDINI; 
RUIZ; DIAS, 2012).

Com o avanço tecnológico, os 
jogos e as brincadeiras visam as-
segurar o desenvolvimento das 
múltiplas linguagens das crian-
ças contribuindo para seu modo 
de ser e nas vivências da con-
temporaneidade. É necessário 
que a criança tenha o contato e 
o convívio com a tecnologia, po-
rém não se pode esquecer a im-
portância do brincar na vida e o 
que ele proporciona ao desen-
volvimento cognitivo e social das 
crianças (MULLER, 2015).

Um problema é que na socie-
-

dade de produtos voltados es-
pecialmente ao público infantil. 
O contato com as diversas ma-
nifestações culturais está sen-
do esquecido pelos brinquedos 
tecnológicos, tais como celula-
res, tablets, vídeo games, con-
troles remotos. O hibridismo en-
tre tradicionais e os novos meios 
de brincar e se divertir, vem mo-

-
der a infância (MULLER, 2015).

A Infância é uma das fases da 
vida na qual o ser humano co-
meça a entender o mundo, des-
cobrindo a cada dia coisas no-
vas percebidas por meio de seus 
próprios sentidos sendo eles vi-
são, audição, paladar, olfato e 
tato (PAIVA; COSTA, 2015). Se-
gundo Brito (2014) é nessa fa-
se que se desenvolve as capaci-
dades através do brincar. Sendo 
elas habilidades físicas, mentais 
e sociais, tornando-se uma das 
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atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade 
e da autonomia.

Porém com o passar do tem-
po e com o avanço tecnológico 
ocorreram algumas mudanças 

não de forma que venha a reti-
rar seu foco principal e sim co-
mo se fosse acrescentasse al-
go. É nesse contexto que entra 
os jogos eletrônicos no qual pa-
ra se jogar exige controle manu-
al não necessitando de muitos 
movimentos, ao contrário dos 
jogos e brincadeiras tradicionais 
os quais se exigia um incontável 
número de movimentos e habili-
dades (BRITO, 2014).

A presente pesquisa tem 
grande relevância, pois bus-
ca constatar quais os efeitos da 
tecnologia sobre as brincadei-
ras infantis, que são de extrema 
importância durante o desenvol-
vimento da criança. Entender a 
importância do brincar e quais os 
benefícios que são obtidos, torna 
o incentivo à prática de jogos e 
brincadeiras crucial, pois com is-
so é possível aprender e desen-
volver uma gama de habilidades 
que serão levadas durante toda 
a vida. Assim, este estudo tem 

se as crianças da escola E.M.E.F. 
Sebastião Alves de Lima estão 
substituindo as brincadeiras tra-
dicionais pelos tecnológicos.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de 
-

tos e os fenômenos exatamente 

como acontece na realidade e 
tem abordagem qualitativa.

Os sujeitos investigados foram 
26 crianças, matriculadas na Es-
cola Municipal de Ensino Funda-
mental Sebastião Alves de Lima 
da cidade de Condado – PB. A se-
leção da amostra foi não proba-
bilística intencional, pois oportu-
nizou-se a participação de todas 
as crianças devidamente matri-
culadas no ano de 2017. Sabe-
-se que a idade da infância vai 
desde o nascimento até aproxi-
madamente os 11 anos (BRASIL, 
2017), sendo assim, a pesquisa 
limitou a participação de crian-
ças na idade entre 6 e 11 anos, 
tendo em vista que as mesmas 
já saberiam assinar o nome pa-
ra a liberação no Termo de As-
sentimento do Menor. Para par-
ticipar da pesquisa os indivíduos 
precisariam estar realizando al-
gum tipo de brincadeira no mo-
mento do recreio.

Como instrumentos da pes-
quisa utilizou-se um Protocolo 
de observação, construído pelos 
responsáveis pela pesquisa, com 

posse do pesquisador para que 
ele pudesse fazer as anotações 
sobre a escola, o espaço físico e 
as brincadeiras que estavam sen-
do realizadas na hora do recreio. 
Durante as observações foi utili-

para fotografar e catalogar as 
brincadeiras que estavam sendo 
realizadas durante o recreio da 
escola. Foram realizadas 8 ob-
servações das crianças brincan-
do na hora do recreio, durante 2 
semanas (4 dias por semana).

Após as observações, o pes-
quisador reuniu e catalogou 
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todas as brincadeiras encontra-
das no horário do recreio escolar, 
as informações foram analisadas 
a partir da técnica de Análise de 
Conteúdo, pois tem-se o objetivo 
de garantir a descoberta do ver-

e fenômenos da vida social dos 
indivíduos. Para Bardin (2002, 
p. 38) “a análise de conteúdo é 
um conjunto de técnicas de aná-
lise das comunicações que utili-
zam procedimentos sistemáticos 
e objetivos de descrição do con-
teúdo das mensagens”.

Desta forma, seguimos o mo-
delo de análise de conteúdo que 
se organiza em três fases: a pri-
meira é a pré-análise, esta etapa 
possui três missões: “a escolha 
dos documentos a serem sub-
metidos à análise, a formulação 
das hipóteses e dos objetivos e 
a elaboração de indicadores que 

-
nal”. A segunda fase consiste na 
exploração do material, ou se-
ja, é a sistematização das deci-
sões tomadas. Já a terceira fase 
é a do tratamento dos resultados 
obtidos e interpretação, nela os 
resultados serão tratados de for-

-
dos (BARDIN, 2002, p. 89).

A pesquisa foi submetida e 
aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa das Faculdades In-
tegradas de Patos-FIP, apenas 
mediante aprovação a pesquisa 
foi iniciada. Também se elaborou 
um termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido que foram as-
sinados pelos responsáveis dos 
alunos, bem como, se fez ne-
cessário a assinatura da crian-
ça no Termo de Assentimento 
do Menor. O estudo foi realizado 

de acordo com a Resolução n° 
466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde, que trata da pesqui-
sa envolvendo seres humanos, 
onde todos os princípios éticos 
foram respeitados.

Resultados

Foram observadas 26 crianças 
que estavam realizando brinca-
deiras no momento do recreio. 
Por meio das imagens gravadas 
dos alunos brincantes, das ano-
tações em diário de campo e da 
análise dos dados levantados, 
obteve-se resultados para al-

-
mática pesquisada.

Com as observações realiza-
das na Escola Municipal de En-
sino Fundamental I e II Sebas-
tião Alves de Lima da cidade de 
Condado – PB constatou-se que 
a mesma possui uma cultura de 
recreio e oferece amplos espa-
ços (pátio e ginásio poliesporti-
vo) para que os alunos brinquem 
e realizem diversas atividades. O 
recreio nessa escola tem dura-
ção de 15 minutos.

Durante as observações re-
-

gumas brincadeiras tradicionais: 
Bafo ou jogo do bafo, Cabra ce-
ga, Fui ao cemitério, Polícia e 
ladrão, Toca (pique, pega-pe-
ga), toca congela (pique cola ou 
pega gelo), Toca esconde (pi-
que esconde ou pega esconde). 

brincadeira havia a participação 
tanto de meninos quanto de me-
ninas. Já com relação às brin-
cadeiras tecnológicas que eram 
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realizadas no recreio da escola 
notou-se que um pequeno grupo 
jogava minecraft no celular e ou-
tras poucas crianças apenas fa-
ziam uso do aparelho. Vale sa-
lientar que, a escola não proíbe 
o uso de celulares.

Descrição das 
brincadeiras tradicionais 

hora do recreio

Bafo ou jogo do bafo

É jogado por colecionadores 
-

se nome, com a mão no forma-
to de uma concha, é criada uma 
pequena cortina de ar com a in-

objetivo é ganhar o máximo de 

colocadas no meio. Cada um de-
-

gurinhas que é combinado entre 
o grupo, antes de iniciar o jogo, 
em seguida a ordem dos parti-
cipantes é organizada. Um alu-

centro as que vivarem se tornam 
do jogador. A brincadeira é rea-
lizada com vários participantes. 
Vence o “jogador” que conseguir 

Cabra cega

Essa brincadeira tradicional é 
bem simples um aluno é vendado 
e em seguida é girado para per-
der o senso de direção. Em se-
guida, o mesmo vai tentar pegar 

outro participante. A brincadei-
ra pode ser realizada com vários 
participantes, sendo que ape-
nas 1 aluno é a cabra cega. Para 

-

encontre alguém, os alunos deli-
mitam um espaço, onde nenhum 
dos participantes pode sair.

Fui ao cemitério

A brincadeira que é mais vol-
tada para uma cantiga popular 
podendo ser ainda uma brinca-
deira de roda. Os alunos can-
tam os seguintes versos:

“Fui ao cemitério, tério, tério, tério...
Era meia noite, noite, noite, noite...
Vi uma caveira, veira ,veira, veira...
Era vagabunda, bunda, bunda, bunda...
Era sem respeito, peito, peito, peito...
Quem se mexer vai virar esqueleto”

Ao terminar de cantar a músi-
-

ro a se mexer paga uma prenda.

Polícia e ladrão

Na brincadeira um determina-
do grupo de alunos são os po-
liciais e os demais são ladrões. 
Eles escolhem entre sim que se-
rão os policiais e ladrões para 
dar início a brincadeira. Os poli-
ciais contam até 20 para que os 
ladrões fujam, então começa a 
perseguição! Os ladrões se es-
condem e a polícia deve captu-
rar e levar a um local pré-deter-
minado para ser a delegacia. Se 
a polícia conseguir capturar to-
dos no tempo estabelecido ela 
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vence, caso contrário os ladrões 
vencem. Assim, para a brinca-
deira não acabar rápido, os alu-
nos trocam os papéis.

Toca ou pique 
(pega-pega)

Escolhe-se um aluno para ser 
o pegador. Escolhido, ele deve 
correr atrás dos fugitivos, até to-
car em alguém. A pessoa toca-
da se tornará o novo pegador e 
assim a brincadeira continua, até 
que os alunos se cansem.

Toca congela (pique 
cola ou pega gelo)

Um dos alunos é escolhido 
ou sorteado como pegador (to-
ca), seu objetivo é correr atrás 
dos participantes para tocá-los 
e congelar um a um. Depois de 
congelados os mesmos devem 
permanecer parados até que ou-
tro participante que não seja o 
toca o descongele. Se um par-
ticipante é pego três vezes pelo 
mesmo toca o título de pegador 
é passado pra ele. Caso todos 
sejam congelados, os alunos es-
colhem um novo pegador.

Toca esconde 
(pique esconde ou 
pega esconde)

Os alunos escolhem um parti-
-

ca de frente para uma parede e 
de olhos fechados, ele conta até 
determinado número (por exem-
plo, vinte) enquanto os demais 

se escondem. Quando a conta-
gem termina o toca sai a procu-
ra dos que estão escondidos. Os 
participantes encontrados que 
não conseguiram se salvar to-
cando a mancha (local onde o to-
ca fez a contagem) antes que o 
toca toque o local, devem aguar-
dar os outros serem encontra-
dos. Aqueles que conseguirem se 
salvar não serão o próximo a ser 
toca, assim, o primeiro a ser en-
contrado e não conseguir se sal-
var será o próximo pegador. Po-
rém, o último participante a ser 
encontrado tem a possibilidade 
de salvar todos os demais se ele 
chegar primeiro na mancha, ca-
so isso aconteça, o título de pe-
gador não é passado adiante, 
permanece com o mesmo aluno.

Percebe-se que a maioria das 
brincadeiras tradicionais realiza-
das na hora do recreio da Esco-
la E.M.E.F. Sebastião Alves de Li-
ma envolvem corrida, regras que 
são estabelecidas pelos próprios 
participantes, são brincadeiras 
mais movimentadas, sempre em 
grupo e bem aproveitadas du-
rante o pouco tempo de recreio.

brincadeiras que eram mais re-
alizadas no recreio escolar foram 
o pega-pega e suas variações. 
Tendo em vista que, nesse mo-
mento as crianças da Escola Se-
bastião Alves de Lima não tem 
acesso a nenhum material co-
mo bolas, cordas e outros, as-
sim a opção são as brincadei-
ras de perseguição.

A presente pesquisa tam-
bém constatou que a maio-
ria das brincadeiras tradicionais 
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realizadas na hora do recreio era 
em grupo, não sendo observa-
da nenhuma brincadeira tradi-
cional individual.

Observou-se que durante o 
horário do recreio da escola as 
crianças realizavam várias brin-
cadeiras, tendo predominân-
cia das brincadeiras tradicionais 
e havendo uma menor ocorrên-
cia de brincadeiras tecnológi-
cas. Assim, percebeu-se que as 
crianças continuam realizando 
brincadeiras tradicionais no mo-
mento do recreio.

Descrição das 
brincadeiras tecnológicas 

hora do recreio

Minecraft

É um jogo eletrônico tipo san-
dbox (ferramenta que isola a 
execução de programas e seus 
processos dentro de um am-
biente virtual fechado) e inde-
pendente de mundo aberto que 
permite a construção usando 
blocos (cubos) dos quais o mun-
do é feito. Foi criado por Markus 
“Notch” Persson.

Nesse jogo o aluno pode criar 
qualquer coisa a partir dos blocos 
que variam sua estrutura sendo 
entre elas madeira, terra, pedra, 
ferro, ouro, diamantes e outros 
materiais encontrados na natu-
reza. É jogado em dois modos: 
sobrevivência e criativo, com su-
as diferenças distintas. Sobrevi-
vência tem o objetivo de sobre-
viver em um local onde tem que 

encontrar recursos para cons-
trução de abrigo, alimento e ne-
cessidades básicas, além de pe-
rigos como zumbis, esqueletos, 
aranhas gigantes entre outros 
monstros. Já no modo criativo, 
se tem todos os recursos libera-
dos é onde se deixa a imagina-

se preocupar com as ameaças do 
modo sobrevivência.

Percebe-se que mesmo com 
os avanços tecnológicos, as 
maiorias das brincadeiras obser-
vadas no momento do recreio 
escolar foram de brincadeiras 
tradicionais. Isso pode acontecer 
porque é nesse instante que os 
alunos podem correr livremente, 
brincar do que quiser, encontrar 
os amigos e originar novas pos-
sibilidades de brincadeiras.

Discussão

Spréa (2010) em seus estudos 
observou que as crianças trans-
formam o recreio em algo que 
eles planejam e gostam de fazer, 
é nesse intervalo das aulas que 
elas conseguem se soltar, agir e 
pensar de forma que aprendam 
a solucionar problemas das pró-
prias brincadeiras. Em concor-

que, o recreio é o momento que 
a criança pode se movimentar, 
e que quando as crianças escu-
tam o sinal sonoro que anuncia 
o recreio, é a mesma coisa que 
anunciar a hora da diversão, em 
que eles podem brincar, pular e 
correr livremente.

Para Santos (2015), o recreio 
é onde se originam as maiores 
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expressões lúdicas, é nesse mo-
mento onde as oportunidades 
para criarem jogos e brincadei-
ras e suas próprias regras, nas 
quais as crianças participam pelo 
simples motivo de brincar.

Assim, nosso estudo mostrou 
que as crianças continuam re-
alizando brincadeiras tradicio-
nais, em conformidade os estu-
dos de Osani e Oliveira (2014) 
constataram que o brincar no 

-
ções ao passar dos anos, mas as 
crianças não deixaram de lado 
as brincadeiras tradicionais, que 
são as responsáveis por promo-
ver a socialização nesse momen-
to em que as crianças criam e 
recriam diferentes situações.

-
te que as crianças realizam brin-
cadeiras sem o uso de materiais 
ou brinquedos (bafo, cabra ce-
ga, fui ao cemitério, polícia e la-
drão, pega-pega, pega gelo, pe-
ga esconde). Corroborando com 
os nossos dados Santos (2015) 
evidenciou que o brincar livre no 

-
ra as crianças uma vez que elas 
não dispõem de materiais e brin-
quedos para a realização de su-
as brincadeiras e os poucos equi-
pamentos existentes nas escolas 
não estão em boas condições. 
Mesmo assim, as crianças reali-
zam as brincadeiras tradicionais.

Em nossos achados perce-
beu-se que as brincadeiras mais 
predominantes era as de pe-
gas (pega-pega, pega gelo, pe-
ga esconde), Prates (2010) 

as brincadeiras de pegar são 

predominantes na hora do re-
creio, pois as escolas não dispo-
nibilizam material para esse mo-
mento. Fala ainda que, por causa 
da falta de material é que as 
crianças optam pelas brincadei-
ras de perseguição, mesmo gos-
tando dos jogos com bola.

É importante atentar a neces-
sidade da escola em ofertar es-
paços para que as crianças pos-
sam brincar, pois é por meio das 
brincadeiras que surge a possi-
bilidade de reorganização de ex-
periências prévias, colaborando 
para a construção de novos co-
nhecimentos, seja de ordem afe-
tiva, cognitiva ou motora. Assim, 
compreende-se o recreio como 
um momento oportuno para se 
realizar brincadeiras (FRANZ; 
PERUZZO; RODRIGUES, 2015).

como resultados em sua pes-
quisa que 100% das brincadei-
ras realizadas na escola eram 
realizadas em grupo e nenhu-
ma individualmente. Em estu-

que nas séries iniciais há predo-
minância de jogos coletivos (em 
grupo) e competitivos. Os estu-
dos acima estão em acordo com 
os nossos resultados, tendo em 
vista que, todas as brincadei-
ras tradicionais realizadas pelas 
crianças no recreio escolar eram 
sempre em grupo.

Nos estudos de Silva, Silva e 

o horário do recreio é um tem-
po sagrado, passa muito rápido 
se comparado a tudo que os alu-
nos querem realizar nesse ins-
tante, pois elas expressam suas 
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vontades e descarregam suas 
energias que estavam presas 
durante as aulas em sala de au-
la. Soecki, Antonelli e Rothermel 
(2013) ainda complementam di-
zendo que o recreio é o momen-
to em que a criança pula, cor-
re, brinca, grita e se diverte sem 
nenhuma cobrança, assim o re-
creio é um dos momentos mais 
esperados pelas crianças duran-
te o período escolar.

Através do presente estudo, 
-

ças em sua maioria preferem re-
alizar brincadeiras tradicionais a 
brincadeiras tecnológicas duran-
te o recreio escolar, usando como 
local de suas brincadeiras o pátio 
da escola, é um amplo espaço, o 
qual permite que os alunos pos-
sam desenvolver diversas brin-
cadeiras nas quais grandes gru-
pos brincam simultaneamente.

Foram encontradas brincadei-
ras tradicionais como bafo ou jo-
go do bafo, cabra cega, fui ao 
cemitério, toque ou pique (pe-
ga-pega), polícia e ladrão, to-
ca congela (peque cola ou pega 
gelo), toca esconde, toca escon-
de (pique esconde), já as brinca-
deiras tecnológicas foi observada 
apenas o Minecraft. Assim, além 
das brincadeiras tradicionais se-
rem mais realizadas no momento 
do recreio escolar, ainda obser-
vou-se que as brincadeiras que 
eram mais realizadas foram as 
de pega-pega e suas variações.

Apesar de a tecnologia es-

crianças, com esse estudo foi 
possível observar que os alunos 
da escola E.M.E.F. Sebastião Al-
ves de Lima ainda preferem re-
alizar brincadeiras de maneira 
mais tradicional durante o re-
creio. Sendo estes dados de su-
ma importância para que os pro-

insiram em suas aulas brinca-
deiras e jogos tradicionais tendo 
em vista a relevância cultural e 
no desenvolvimento biopsicosso-
cial das crianças.
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