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Em minha atuação como animador sócio cultural desde o ano 2000, na região de Campinas, estado 

de São Paulo, verifiquei um grande desenvolvimento das atividades recreativas, principalmente em 

viagens de estudo do meio. Nestas viagens, conhecidas também como viagens pedagógicas, o 

momento de traslado, ou seja, o tempo dentro do ônibus da escola ao local a ser estudado é muito 

importante para o desenvolvimento do trabalho a ser realizado com os alunos. Uma pesquisa 

realizada no ano de 2004 na região de Campinas constatou que 94% dos animadores socioculturais 

consideram importante o conhecimento teórico do lazer, porém, somente 13% desses monitores 

souberam responder corretamente os valores do lazer, sabendo é claro que esse conhecimento ainda 

é mínimo para a atuação nessa área. Isso nos mostra que os animadores não estudam para montar 

uma atividade recreativa, mas “re-criam” uma atividade simplesmente através do seu conhecimento 

prático. Essa pesquisa tem como objetivo central apresentar a importância que o jogo tem nos 

momentos de traslado em viagens de estudo do meio, e que devemos nos preocupar desde com a 

criação até o desenvolvimento do jogo. O interessante do estudo é verificarmos a presença dos 

valores do lazer desde a preparação até o desenvolvimento do jogo. Marcellino (2000, p. 13) diz que 

“Descansar, ‘recuperar as energias’, distrair-se, entreter-se, recrear-se enfim, o descanso e o 
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divertimento” formam os valores do lazer. Nosso trabalho traz uma sugestão de desenvolvimento 

dessas atividades, pensando nos valores e nos conteúdos culturais do lazer, dando mais credibilidade 

para as atividades que serão desenvolvidas em atividades pedagógicas. A idéia que queremos 

desenvolver tem como fundamento principal, não somente o lazer como mero entretenimento, mas 

também como facilitador de desenvolvimento (pessoal e social) e divertimento na criação das 

atividades recreativas e acompanhar os interesses tanto pedagógicos da escola, que estão diretamente 

ligados ao objetivo real do estudo do meio, até mesmo interesses pessoais e sociais que o grupo tem, 

que são as atividades, com músicas, desafios, atividades com imagens, sons, filmes, em geral situação 

que despertem o interesse do publico alvo que são as crianças.  


