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RESUMO  

O Programa de Estágio do Sesc em Pernambuco transporta o estudante ao conhecimento das mais diversas 

experiências dentro do campo corporativo. Durante a vivência em uma determinada área, é possível aprender 

sobre o funcionamento de outras, deixando visível a importância do trabalho inter e multidisciplinar entre elas, 

fortalecendo a rede existente em todas as Unidades Operacionais. Neste Trabalho, aprecia-se o relato de 

experiência de um dos maiores Projetos da grade programática da Atividade Recreação do Sesc no estado, que 

trata do aproveitamento do tempo livre nas férias escolares, utilizando o lazer educativo como mote. O referido 

projeto é concebido através de um tema gerador para todas as Unidades que o realizam. A escolha do tema deste 

trabalho surgiu a partir do reconhecimento de uma prática profissional motivadora, advinda da coordenação da 

atividade, quando o estagiário se reconhece como parte de uma equipe pensante, onde se garante o espaço para 

expressão de ideias, não restringindo o estagiário apenas ao papel de um tarefeiro aprendiz. Estas elucubrações 

são um estímulo à adoção de um modelo de intervenção, onde o estagiário coloca-se em uma posição 

participativa dentro de um projeto, de modo a criar, opinar, intervir e elaborar estudos que contribuam para uma 

das maiores realizações da Atividade Recreação.Pretende-se, com este estudo, propagar as oportunidades que 

são disponibilizadas aos estagiários, gerando motivação para estudar, pensar, criar, recriar, repensar e inovar, 

traduzindo à práxis no âmbito profissional, além do sentimento de autonomia e da importância que é 

proporcionada ao estagiário no processo. 

 
Palavras-chaves: Lazer Educativo. Recreação. Educação. Estágio. Práxis. 

 

ABSTRACT 

 

The SESC / PE Internship Program transports the student to the knowledge of the most diverse experiences 

within the corporate field. During the experience in a certain area, it is possible to learn about the operation of 

others, making visible the importance of inter and multidisciplinary work between them, strengthening the 

existing network in all the Operational Units. In this paper, the experience report of one of the major projects of 

the programmatic grade of the Recreation Activity of Sesc Pernambuco, which deals with the use of free time 

during school holidays, is used. The said project is conceived through a generator theme, for all Sesc Units of the 

State that perform it. The choice of the theme of this work arose from the recognition of a motivating 

professional practice, from the coordination of the activity, when the trainee recognizes himself as part of a 

thinking team, where space is guaranteed for expressing ideas, not restricting the trainee only to the role of an 

apprentice apprentice. These elucubrações are a stimulus to the adoption of a model of intervention, where the 

trainee places himself in an active participatory position within a project, in order to create, express opinions, 

intervene and elaborate studies that contributes to one of the greatest achievements of the Recreation Activity. 

The aim of this study is to propagate the opportunities that are available to the trainees, generating motivation to 

study, think, create, recreate, rethink and innovate, translating to praxis in the professional scope, beyond the 

sense of autonomy and importance that is trainee in the process. 

 

Key-words: Educational Leisure. Recreation. Education. Internship. Praxis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade Recreação na Instituição Sesc consiste em promover ações destinadas ao 

entretenimento por meio de práticas lúdicas com ênfase em conteúdos socioculturais 

educativos e multidisciplinares. 

O presente relato insere-se no Projeto Brincando nas Férias, realizado durante o mês de 

janeiro de 2017 em 14 Unidades do Sesc: da Região Metropolitana do Recife, Agreste e 

Sertão de Pernambuco. Trata-se de uma colônia de férias que compreende um conjunto de 

vivências lúdico-recreativas, com características multidisciplinares, ensejando a socialização e 

a vivência nos mais variados conteúdos. A mesma acontece duas vezes ao ano, em janeiro e 

julho, no período das férias escolares, da qual crianças e adolescentes com idades de 5 a 15 

anos participam de jogos e brincadeiras lúdico-recreativas durante cinco dias. 

Na edição de julho de 2016, foi adotada a ideia de trabalhar um único tema gerador para 

todo o estado. Depois de uma realização exitosa, ficou definido que, a partir deste período, 

todas as realizações deveriam seguir um único tema para todas as Unidades do Sesc 

realizadoras.  

A definição do tema é realizada a partir de uma consulta com a equipe técnica de cada 

Unidade Operacional, onde devem apresentar sua proposta completa de concepção e o que a 

mesma despertará nos indivíduos que irão usufruir dela. Respaldada em Cavallari e Zacharias 

(2003,p.38): quando um grupo de pessoas com alguma característica comum se desloca para 

um mesmo lugar, tendo pelo menos um objetivo comum e com espírito lúdico, estamos 

realizando um acampamento lúdico.  

Na Instituição Sesc, os participantes do Projeto não ficam acampados, passam o dia em 

atividade, mas dormem em casa e retornam no dia seguinte, onde se dedicam a experiências 

alegres, junto à equipe técnica de recreadores e monitores especialmente selecionados por 

suas habilidades e competências de compreensão e liderança. Acrescenta-se a isso a 

importância das atividades recreativas desenvolvidas estarem fundamentadas nos conceitos da 

recreação e do lazer educativo.  

Dumazedier (1980) ressalta que as atividades recreativas podem ser classificadas em cinco 

categorias dentro dos conteúdos culturais do lazer: físicos, manuais, artísticos, intelectuais e 

sociais. Dessa forma, é possível criar opções de livre escolha para as diferentes idades a fim 

de proporcionar experiências, situações e vivências cujo objetivo não seja somente o 

entretenimento, mas, sobretudo, a intervenção em suas dimensões cognitivas, perceptivas, 
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afetivas, culturais, sociais e motoras, através de diferentes tipos de atividades, conhecendo 

principalmente qual o propósito de cada uma delas. 

 O autor nos traz a reflexão de que estamos percorrendo o caminho correto, uma vez que 

nossos propósitos coincidem. É possível desenvolver as cinco categorias com alegria e 

participação dos integrantes, motivando a reinvenção dos repertórios já conhecidos, 

apropriando-se de modo diferente dos espaços e apresentando diferentes formas de brincar, 

jogar e principalmente se divertir. 

Este relato foi descrito através do caminho percorrido pelas experiências supracitadas 

que, de acordo com Marcellino (2006), ao se referendar a uma situação semelhante, 

disponibilizaram possibilidades de “Reinventar, ressignificar, reconhecer espaços nos bairros 

para a prática do lazer exigiria uma postura diferenciada dos animadores, ou uma nova forma 

de planejamento de equipamentos, mais participativa, de acordo com as aspirações populares 

(...), em consonância com o próprio conceito de lazer”. 

RECREAÇÃO E LAZER 

 

Duas palavras com conceitos diferentes, porém confundidas, por muitos, na qual 

ambas possuem o mesmo significado, porém existe um caminho de peculiaridades que cada 

uma possui. O assunto é amplo e com linhas de trabalho e ferramentas diferentes. Trataremos 

aqui as principais definições e tópicos em linhas gerais. 

 

Conceitos de Recreação 

 

A origem do termo recreação pode ser ressaltada a partir de duas posições 

diferenciadas. A primeira, proposta por Marinho et al. (1952), aponta que a palavra recreação 

foi proveniente do latim recreatio (que representa recreio, divertimento), sendo derivada do 

vocábulo recreare, com o sentido de reproduzir, restabelecer, recuperar. Nesse âmbito, 

destaca-se a ideia de que o objetivo da recreação era a renovação/recuperação para o trabalho. 

A segunda posição, que foi expressa pelo “Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa” e por 

alguns estudiosos do assunto (BRÊTAS, 1997; MARCELLINO, 1990), relaciona a origem do 

termo recreação com recreare – que significa recreio, divertimento, mas com outro sentido 

dos destacados acima. Nessa ótica, a recreação pode estar ligada à possibilidade de “recriar, 

criar de novo, dar novo vigor”. Enquanto a primeira interpretação encaminha o significado de 

recreação para o divertimento, com finalidades específicas de reprodução e de 
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restabelecimento, a segunda interpretação é tomada na perspectiva da recriação, que de certa 

maneira completa a questão do divertimento. 

Devido à tradição histórica e cultural em nossa sociedade, a recreação continua sendo 

perpetuada a partir da ênfase em aspectos técnico-operacionais, em detrimento de outros, 

predominando o significado de recreação como a reprodução de jogos e brincadeiras.  

Apesar das críticas efetuadas sobre a tradicional visão de recreação, ressaltamos a importância 

de diferentes práticas culturais disseminadas até mesmo nessa perspectiva para a compreensão 

de seu processo de construção. Faz-se necessário buscar um entendimento ampliado sobre 

essas práticas, por meio da análise dos significados sociais, pedagógicos e culturais por elas 

incorporados em nossa realidade.  

Nas décadas de 1970 e 1980, surge um entendimento diferente de recreação, 

influenciado principalmente pelo conceito apresentado por Dumazedier (1975), a função 

recreativa (que tem o sentido de divertimento) está relacionada com as funções de descanso e 

de desenvolvimento pelo lazer e orientada para a criação permanente do indivíduo por si 

mesmo. Respaldados por essa ideia, alguns autores (BRÊTAS, 1997; MARCELLINO, 1987) 

têm expressado o entendimento de que a recreação não pode mais ser pensada apenas como 

uma atividade acrítica, e sim deve ser compreendida num sentido mais amplo, ou seja, como 

uma das possibilidades de lazer. Segundo Brêtas (1997), recreação pode ser entendida como o 

criar, o recrear e o recriar-se, que está intimamente atrelado à ação do homem sobre o mundo. 

Constitui-se, assim, num espaço privilegiado para a construção coletiva de novos 

conhecimentos e, ainda, em possibilidade de influenciar educadores mais comprometidos com 

as mudanças necessárias para o surgimento de uma sociedade pautada em valores mais 

humanos.  

 

Conceito de Lazer 

 

Na história de nossa sociedade, observamos que, com a diminuição das horas de 

trabalho e com a crescente preocupação com a melhoria da qualidade da vida urbana, o lazer é 

valorizado e, para ele, dirige-se o interesse dos estudiosos de assuntos sociais. São 

pesquisadas e analisadas suas contribuições na vida dos indivíduos, diante da riqueza de 

possibilidades que ele oferece. É preciso ressaltar que os estudos da área associam a origem 

da palavra lazer ao termo latino licere, que significa lícito, permitido. Segundo Dumazedier 

(1979), a sociologia do lazer foi fundada nos Estados Unidos, mas é nas décadas de 1920 e 

1930 que surgem os primeiros estudos da sociologia empírica do lazer nos Estados Unidos e 
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na França, buscando relacionar os fenômenos do lazer aos outros campos da realidade social. 

No entanto, foi somente a partir da Segunda Guerra Mundial, que a sociologia do lazer e uma 

série de pesquisas sobre o assunto se proliferaram por outros países e passaram a se relacionar 

de modo mais frequente com outras áreas sociais, tais como: política, urbanismo, 

planejamento econômico, saúde e assistência social. 

No estudo realizado por Ferreira (1959), percebe-se novamente a ideia de que lazer é 

um tempo, e de que a recreação está relacionada às atividades nele desenvolvidas. A 

recreação representava a possibilidade de organização racional do lazer, sendo capaz de 

auxiliar na manutenção do equilíbrio da sociedade diante dos grandes problemas apresentados 

pelas mudanças decorrentes da industrialização e do crescimento desordenado das cidades. 

Em 1969, o lazer passa a ser tratado de forma institucional, com a realização de um 

seminário que visava à análise crítica sobre a situação do lazer no Brasil. O “Seminário de 

1969” foi realizado, em São Paulo, pela Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura de São 

Paulo e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no estado. Na oportunidade, vários temas 

debatidos apresentaram diversidade de enfoques possíveis para a questão do lazer. Como 

principais resultados desse evento, Requixa (1977) destacou as seguintes questões: a 

identificação de um grande número de pessoas (profissionais ou voluntários) que atuavam no 

campo do lazer; a possibilidade de conhecer a produção teórica da área e a consequente troca 

de experiências; a ampliação da concepção de lazer, extrapolando a faixa etária infantil; o 

despertar do interesse de outras regiões do Brasil em organizar seminários sobre o tema.  

Com a vinda ao Brasil do sociólogo francês Joffre Dumazedier, por iniciativa do Sesc 

em São Paulo e do CELAR (Porto Alegre/RS), no fim da década de 1970, houve impulso para 

o desenvolvimento da sociologia do lazer no País. Essa época foi marcada pelo estímulo a 

intercâmbios de ideias e pesquisas empíricas sobre o lazer, concretizado em inúmeros 

encontros e cursos, organizados principalmente pelos técnicos que atuavam no Sesc em São 

Paulo. É importante ressaltar que, ainda hoje, o trabalho de Dumazedier tem exercido grande 

influência no desenvolvimento dos campos de estudos sobre o lazer em nosso país. O 

conceito de lazer amplamente difundido foi o proposto pelo autor (1979, p.12):  

“...o lazer é o conjunto de ocupações, às quais o indivíduo pode entregar-se 

de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-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, familiares e sociais.” 
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É a partir deste conceito que as ações de lazer na Instituição Sesc se traduzem. 

A ATIVIDADE RECREAÇÃO NO SESC 

 

 De acordo com o documento Institucional, o Modelo da Atividade Recreação, no que 

se refere aos aspectos conceituais da programação recreativa, contempla um conjunto de 

atividades de caráter lúdico e recreativo que se destinam a promover o entretenimento e o 

divertimento, oferecendo oportunidades de participação em realizações multi e/ou 

interdisciplinares que podem atender tanto interesses artísticos e culturais quanto físico-

esportivos, manuais e sociais. 

 Por suas características, as programações recreativas são responsáveis pela 

dinamização dos variados espaços de lazer, tais como salões de jogos, salões multiuso, 

parques aquáticos, brinquedotecas, áreas livres, playgrounds, espaço físico-esportivos, entre 

outros. 

 A adesão e a participação do público acontecem de forma espontânea e reúnem 

pessoas de faixas etárias e características diferenciadas. A participação integral de um 

profissional com perfil adequado ao trabalho com recreação, ao longo das realizações das 

atividades, é um fator de fundamental importância para garantir a eficácia de suas propostas. 

  As programações recreativas têm como finalidade possibilitar o divertimento e 

promover o entretenimento, oferecendo ações diversificadas que possibilitem escolhas, 

estimulem a livre adesão e a socialização. Devem dispor de opções variadas de 

entretenimento, em consonância com princípios e valores adotados pelo Sesc, conjugados aos 

interesses e às características do público participante. 

 O termo “qualidade Sesc” implica dizer que a programação recreativa, além de 

cumprir a função de entreter e divertir, deve revestir-se de propósitos educativos não-formais 

e informais, garantindo o lúdico como elemento de contribuição ao desenvolvimento humano. 

 A EDUCAÇÃO PARA E PELO LAZER 

 

A educação para e pelo lazer constitui o segundo pilar das programações recreativas e tem 

como perspectiva a abordagem da função educativa do lazer. Esse duplo aspecto educativo 

que o lazer propõe (para e pelo) pode ser melhor compreendido quando o tomamos sob dois 

enfoques: primeiro como objeto de fomento à adoção de práticas de lazer e o segundo como 

veículo de educação não-formal. 
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Vale ressaltar que esses dois aspectos não estão dissociados e devem estar presentes nas 

propostas das programações recreativas, fortalecendo o caráter educativo que deve ser 

intrínseco a todas as ações do Sesc. Objetivam, em conjunto, contribuir para a promoção de 

um estilo de vida com qualidade, que perpassa o desenvolvimento pessoal e social, além de 

estimular o senso crítico em relação às ofertas de lazer que a indústria cultural costuma 

oferecer. 

Educar para o lazer considera a importância de ser o homem educado de forma a preparar, 

para si mesmo, uma arte de viver, onde não perca de vista o equilíbrio entre o trabalho e o 

lazer. Portanto, implica desenvolver estratégias práticas para a valorização do tempo livre e de 

sua utilização com práticas que levem ao entretenimento, à diversão e a momentos de lazer. 

Educar pelo lazer propõe a qualificação dessas práticas. A ação educativa, conforme 

preconizado pelas Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, visa contribuir para o desenvolvimento 

de valores, para a informação e a capacitação para escolhas autônomas e críticas. Nas práticas 

da Atividade Recreação, educar para e pelo lazer é favorecer e estimular a participação dos 

indivíduos nas ofertas das programações, isso porque são oferecidas vivências que irão 

resultar numa maior predisposição para escolhas, que poderão elevar o senso crítico. Ao 

participar de uma atividade recreativa, o indivíduo deve ser capaz de se apropriar do 

“produto”: resignificando, recriando, inferindo, enfim, tendo uma atitude participativa, sujeita 

e autônoma. 

COLÔNIA DE FÉRIAS 

 

São atividades programadas, recreativas e esportivas, organizadas por pessoas 

qualificadas, a serem realizadas no período de férias, envolvendo crianças, adolescentes e suas 

famílias. As atividades buscam, geralmente, um contato maior com a natureza (Dantas, 2017). 

No Sesc, Colônia de Férias era compreendida como instalações destinadas a 

programações turísticas, associando hospedagem e recreação,situadas em áreas de interesse 

turístico, atraindo público variado, do próprio local, de outras cidades, estados ou países. Em 

Pernambuco, a Colônia de Férias estava situada na cidade Garanhuns. Atualmente, este meio 

de hospedagem é chamado de Centro de Turismo e Lazer (CTL) onde o serviço oferecido 

assemelha-se ao de hotéis e Pernambuco conta com dois destes centros, um em Garanhuns e 

outro em Triunfo. A grande diferença encontrada nos CTL está na prática do turismo social, 

com tarifas diferenciadas, oferecendo hospedagem a baixo custo para o público prioritário: os 

trabalhadores no comércio de bens, serviços e turismo.  
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Diante deste cenário, a Colônia de Férias deixa de ser vista como meio de hospedagem 

e se transforma numa ação recreativa com propósito definido. Passa a integrar a grade 

programática da Atividade Recreação, oferecendo cinco dias de atividades para crianças em 

período de férias escolares. Em 2012, o Departamento Nacional propõe que este Projeto passe 

a ser chamado de Brincando nas Férias, lançando uma logomarca Institucional em nível 

Nacional, e que o mesmo tenha  sua programação elaborada a partir de um tema gerador, 

ficando cada Departamento Regional com a possibilidade de fazê-lo através da livre escolha.  

Desta forma, o Regional Pernambuco foi trabalhando temáticas diferenciadas para 

cada uma das 13 Unidades Operacionais que realizam este Projeto. Mas, em 2016, foi 

convidado a repensar e alinhar suas práticas para realizar o trabalho em rede e unicidade nas 

ações. Em julho deste mesmo ano, faz o seu primeiro Brincando nas Férias sob uma temática 

única, onde foi lançado um mix de atividades direcionadas para o desenvolvimento da 

programação. 

É neste sentido que este estudo surge como relato de experiência ... 

...BRINCANDO NAS FÉRIAS: É DE ARREPIAR! – A EXPERIÊNCIA EM RELATO. 

O ingresso na Coordenação da Atividade Recreação na função de estagiário ocorreu 

em maio de 2016, lotado na Divisão de Atividades Sociais na Sede Administrativa do Sesc 

em Pernambuco.  

A primeira intervenção teórico-prática ocorreu mediante a participação conjunta na 

construção do mix de jogos, brinquedos e brincadeiras para a edição de julho de 2016 do 

Projeto Brincando nas Férias, cujo tema norteador foi Zoolimpíadas: O bicho vai pegar! A 

programação tinha como proposta oferecer aos participantes o conhecimento da riqueza da 

fauna pernambucana e brasileira e sua biodiversidade através de atividades recreativas 

estimuladoras. Todos estavam imersos num grande jogo onde a maior regra era aprender 

sobre a importância da relação harmoniosa homem-natureza, convivendo em grupo e 

realizando descobertas pessoais.  

Nesta edição, foi possível vivenciar a realização prática do projeto nas Unidades de 

Casa Amarela, Goiana e Piedade e a utilização do conteúdo do mix de atividades construído, 

com a apresentação de resultados surpreendentes obtidos a partir das variações que surgiram 

no desenvolver das atividades e de acordo com as particularidades locais e geográficas das 

Unidades Operacionais.  
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Foi inevitável não pensar no que estaria por vir, concordando com o pensamento de 

Roger Von Oech (1996): 

“O pensamento criativo supõe uma atitude, uma perspectiva, que leva a procurar 

ideias, a manipular conhecimento e experiência (...) ao adotar uma perspectiva 

criativa, você se abre para novas possibilidades como para mudanças”, “Portanto, se 

quiser ser mais criativo, olhe para o que os outros veem e “pense uma coisa 

diferente””. 

Três meses se passaram e, na busca em descobrir ou redescobrir possibilidades de 

lazer educativo, no suporte que a Coordenação Regional oferece às Unidades para compor 

estudos e programações da atividade Recreação, voltamos ao exercício da proposição da 

temática do projeto para a edição de janeiro do ano de 2017. O exercício consistia em cada 

Unidade do Sesc pensar uma temática, que seria apresentada e defendida via IPTV 

(videoconferência) para que toda a equipe de Pernambuco pudesse  decidir de forma conjunta.  

Lancei-me num desafio pessoal, em produzir um tema para defender e a supervisão 

aceitou. Tive como base a memória emocional gerada pelo filme Divertidamente, lançado em 

2015, que relata a história de uma garota divertida de 11 anos de idade, que enfrenta 

mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal para 

viver em outra. No cérebro dela, convivem cinco emoções figuradas em personagens 

diferentes: a Alegria, o Medo, a Raiva, a Nojinho e a Tristeza. A líder deles é Alegria, que se 

esforça para fazer com que a vida da menina esteja sempre em harmonia. 

 Considerando que a compreensão da emoção refere-se ao conhecimento consciente 

sobre os processos emocionais ou crenças sobre como as emoções trabalham (Izard & Harris, 

1995, apud Lamb, 2009), a sugestão seria adaptar a ideia do filme, trabalhando as emoções, 

com a intenção de levar os participantes do Projeto a conhecerem e se reconhecerem através 

da brincadeira, compreendendo suas emoções e o entendimento que, por mais prazer que 

algumas possam nos proporcionar, não existe uma melhor que a outra, e que o funcionamento 

em conjunto de todas elas resulta no ser humano em pleno equilíbrio.  

No projeto de execução da ideia, cinco emoções semelhantes ao filme seriam 

trabalhadas: a raiva, a repulsa, a tristeza, o medo e a alegria. Um dos princípios de 

entendimento da raiva e da tristeza nas brincadeiras seria proposto através de jogos recreativo-

competitivos, quando duas equipes competem, apenas uma delas se torna vencedora, o que 
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pode causar tristeza e raiva para quem perde. Neste sentido, seria trabalhado o senso de 

competição onde ganhar e perder recebe a mesma importância, proporcionando a experiência 

de que perder ou ganhar é menos importante do que o brincar/participar. O desconhecido 

causa medo e repulsa, desta forma, caixas e espaços misteriosos proporcionaram uma 

experiência única, onde o que fazia arrepiar, ao fim de tudo, não passava de uma narrativa 

proposital carregada de elementos horripilantes, que logo seriam superados. A alegria é a 

linha que costuraria os momentos de interação entre todas as emoções, ela é vendida e paga 

em uma moeda única, onde quanto mais se doa, mais seu tesouro se multiplica. Desse jeito, 

numa semana de arrepiar, as emoções seriam trabalhadas a partir do primeiro elemento da 

brincadeira e do mais essencial: a espontaneidade. Assim se configurava a temática. 

A escolha do tema foi marcada para a manhã do dia 15 de dezembro, através de uma 

reunião, na qual todas as propostas seriam apresentadas. E assim o foi, até que chegou a 

minha vez... No decorrer da apresentação, a recepção da ideia pela equipe casou com a 

proposta do tema, porque antes mesmo do término, todos já estavam contagiados, foi de 

arrepiar ao verificar que o “chat” já estava cheio de ideias para as atividades. Estava então 

definido o tema da edição janeiro de 2017: Brincando nas Férias: É de Arrepiar!  

A partir de agora, estava iniciado o desafio, para além da concepção do tema, da 

seleção e da criação das atividades, este estagiário participou ativamente da construção da 

identidade visual da ideia junto ao Núcleo de Design da Gerência de Comunicação e 

Marketing do do Sesc, da recepção dos materiais e montagem da logística de entrega para as 

14 Unidades Operacionais que realizariam o Projeto em Pernambuco. Além disso, foi possível 

vivenciar a execução. O cuidado e o empenho, mais uma vez, marcaram a realização, de 

modo que pequenos detalhes cheios de significado eram identificados facilmente. As crianças 

foram entrando no clima da temática de forma involuntária, mesmo que tivessem sendo 

intencionalmente conduzidas a percorrer este caminho. A cada dia de execução, os relatos 

surpreendiam a equipe de trabalho, provando que crianças sabem o que sentem: “Tenho medo 

do escuro; Nojo de suor; Raiva quando meu time perde; Triste quando fico de castigo; Alegria 

quando chega o sábado”. 

A preparação desta edição se tornou especial desde o primeiro momento. Baseado em 

experiência própria, os programas de estágios em outras empresas e instituições não me 

deram um tratamento de autonomia e liberdade para pensar e agir. O estágio era resumido 

apenas em mão de obra de baixo custo e, às vezes de qualidade indesejável pela falta de 
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acompanhamento e compromisso com o ensino-aprendizagem pelas empresas ou instituições 

que efetuam as contratações. O sentimento de gratidão e o reconhecimento se dão ao perceber 

o espaço que foi dado para inspirar e expirar cada ideia e possibilidade, resultando numa 

realização favorável, fruto de uma inspiração pessoal, mas de uma respiração coletiva. O 

projeto não apenas supriu as expectativas de quem se dedicou a pesquisar, construir, submeter 

e realizar a ideia, mas vislumbrou a criação de novas tendências, práticas e ideias. 

O que nos impulsiona? O que nos impressiona a ponto de gelar a barriga e arrepiar os 

pelos do corpo? – “É de arrepiar!” simplesmente arrepiou, e transbordou dos olhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente relato teve a intenção de exaltar algo simples e muitas vezes negado: 

oportunidade. É gratificante ver sua ideia sendo ouvida, apoiada e respeitada pela supervisão 

da atividade. Além disso, sendo replicada e ecoada por todo o Estado de Pernambuco, o que 

poderia ser simplesmente só mais uma temática para o Projeto Brincando nas Férias, 

realmente transformou-se em uma prática motivadora, levando-me a acreditar que o saber da 

universidade pode ser, de fato, operacionalizado quando conduzido a partir do viés de 

Guimarães Rosa, “Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”. 

Vale salientar que muitas empresas trabalham com uma concepção de recreação que se 

restringe a um rol de atividades que devem ser seguidas. No caso do Sesc, há uma recreação 

como um repertório de vivências lúdicas críticas e criativas, que deve ser usado com 

sensibilidade e com as adaptações necessárias para os diferentes sujeitos e grupos sociais 

envolvidos. 

Conviver num ambiente corporativo com pessoas contaminadas pelo jeito “Sesc de 

ser”, me fez entender e trabalhar junto, como parte integrante da equipe, pelos ideais desta 

Instituição. Para Augusto Cury (2008), “bons profissionais cumprem ordens, enquanto 

excelentes profissionais pensam pela empresa”. Certamente, o Sesc me estimulou a ser um 

profissional em excelência, fazendo-me concordar com o slogan desta instituição: pessoas 

transformam pessoas. 
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