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                                             RESUMO 
 

A realização desta pesquisa visa esclarecer quais são as concepções dos 

profissionais que trabalham nas creches, sobre as aulas de recreação, com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da Educação Infantil. Para fundamentar 

nosso trabalho, fez-se necessário realizar uma pesquisa de campo, permitindo 

assim que pudéssemos construir o mesmo, no qual retratamos a infância e a 

educação, relatando como esta vem acontecendo em três creches 

comunitárias de Jataí, que são instituição que têm o dever de cuidar e educar 

as crianças de até 6 anos de idade. Abordamos as atividades recreativas e 

suas contribuições para a aprendizagem das crianças, enfatizando os jogos 

lúdicos e, principalmente, o brincar, que tem grande importância na pequena 

infância por ser uma necessidade e ao mesmo tempo uma prática natural de 

cada criança para o seu bom desenvolvimento enquanto ser humano. Sabendo 

da importância da recreação para a criança, resolvemos abordar a questão da 

qualificação do profissional recreador e a relevância deste, com intuito de 

promover à criança pequena uma educação de qualidade. Os procedimentos 

metodológicos adotados foram entrevistas semi-estruturada, gravadas com 

todos os profissionais atuantes nestas creches, que se baseavam em cinco 

questões para os recreadores e seis para os demais profissionais, as quais 

visaram a uma melhor obtenção de informações. Os dados coletados e 

analisados permitiram uma visão mais concreta sobre quem são os 

profissionais que trabalham a recreação nas creches comunitárias. É 

importante explicitar que estes profissionais não têm nenhuma formação e por 

isso, alguns têm uma visão equivocada a respeito da recreação na pequena 

infância, considerando-a algo sem importância. No entanto, buscam fazer o 

melhor que podem para oferecer às crianças uma boa educação.    


