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RESUMO 

 
 
Compreendemos o recreio escolar, ou intervalo das aulas, como um momento 
almejado pelos estudantes. Trata-se de um espaço e tempo propício para 
descansar, tomar lanche e se divertir, além de ser um momento rico para 
aprendizagem das relações sociais. Este trabalho tem como tema o espaço e o 
tempo do recreio e sua importância no processo de socialização. Objetivamos 
compreender qual a concepção dos professores sobre o recreio e como 
interpretaram as ações realizadas na escola a partir da realização de projeto 
específico, que teve por objetivo tornar o recreio um espaço e um tempo marcado 
por atividades que fomentaram o relacionamento entre as crianças, com foco na 
construção da autonomia. Os professores foram convidados a responderem um 
questionário antes da realização do projeto. Após o término do mesmo 
entrevistamos professores, gestores e funcionários da escola. O referencial teórico 
pautou-se em autores que tratam do processo de socialização, com recorte 
específico para socialização na escola. A pesquisa e os resultados apresentados 
relacionam-se diretamente com os estudos e ações desenvolvidos no contexto do 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Concluímos que os 
envolvidos com a educação da criança na escola compreendem a importância do 
recreio para a formação do aluno, mas não se envolvem diretamente no período. 
Apontamos como desafio encontrar alternativas para que possa ser garantido o 
direito de descanso do professor, assim como de uma boa aprendizagem para os 
alunos, em todos os âmbitos, pois o Recreio é um momento ímpar na escola para o 
ensino sobre a socialização. 
 
Palavras-chave: Recreio. Socialização. PIBID. Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo compreender qual a concepção dos 

professores quanto ao recreio e como interpretaram as mudanças efetuadas por 

meio de um projeto que levou à escola propostas e alternativas para esse espaço e 

tempo do contexto escolar. 

 

Para atingir este objetivo utilizei1 questionários que foram respondidos por 

professores das escolas envolvidas na pesquisa, além da observação realizada em 

uma escola da cidade de Londrina que tem uma proposta diferenciada para o 

horário do recreio. Todas as ações desta pesquisa se realizaram no contexto do 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), que objetiva 

valorizar a docência visando o aperfeiçoamento da formação de professores para a 

educação básica e a melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Como 

aluna da graduação, participei do referido projeto, nos anos de 2011 a 2013. Um dos 

subprojetos propostos pela equipe da Pedagogia intitulava-se Projeto Recreio e foi 

desenvolvido em três escolas municipais da cidade de Londrina. 

 

No Projeto Recreio discutimos sobre a importância das brincadeiras e 

jogos no espaço do recreio e os desdobramentos quanto à utilização deles para o 

processo de desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, moral e social da criança. 

Essas questões são importantes, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, 

etapa na qual a ludicidade pode ser um caminho para uma aprendizagem mais 

eficaz e uma maneira de favorecer a socialização entre as crianças, contribuindo 

assim para a construção de conhecimentos. 

Neuenfeldt (2005) ressalta que: 

A necessidade de investigar o recreio escolar faz-se imprescindível 
por dois motivos básicos, a) averiguar se há a necessidade, ou não, 
de uma intervenção pedagógica que crie oportunidades para todas 
as crianças brincarem espontaneamente e b) alertar para a 
possibilidade de utilizar o recreio, rico pelas suas relações sociais, 

                                                 
1 Na introdução optou-se por utilizar a primeira pessoa do singular como sujeito da narrativa. O restante do 
texto apresenta-se na primeira pessoa do plural. 
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como espaço de educação para a cidadania. (NEUENFELDT, 2005, 
p.31). 

 

Diante dessas concepções, motivei-me em realizar essa pesquisa e, em 

última instância, compreender um pouco mais sobre a escola e seus muitos tempos 

e lugares, do qual o recreio é um deles. 

Registro que, antes da participação no PIBID, já me interessava os 

estudos relacionados ao brincar e à ludicidade. Tal interesse iniciou-se quando, no 

primeiro ano de curso de Pedagogia, participei do Projeto de Extensão na 

Ludoteca/UEL. Fiquei nesse projeto por um ano e meio, quando entrei no PIBID. 

 

Permaneci no projeto PIBID/Pedagogia UEL, até terminar a edição em 

2013 e continuo trabalhando no programa, agora com outros projetos voltados para 

a Educação Infantil. Tal programa propicia a oportunidade de estar em contato com 

o universo escolar e adquirir conhecimentos por meio de estudos e trocas de 

experiências, acrescentando saberes que me preparam para atuar como futura 

pedagoga nas escolas. 

 

Sobre minha iniciativa, ao optar a voltar a estudar, depois que meus filhos 

já estavam adultos, percebi a necessidade de ampliar meus conhecimentos em 

busca de uma realização profissional. A escolha pelo curso de Pedagogia foi pelo 

fato de ter interesse pela profissão e por me colocar em contato direto com o 

relacionamento e o desenvolvimento humano.  Aos poucos, o que era um sonho foi 

se transformando em realidade, o que foi, para mim, uma conquista e me 

proporcionou grande satisfação. 

 

Iniciei esse objetivo buscando conhecimentos e me preparando no Curso 

Pré-vestibular da UEL (CEPV). Depois, ao verificar o currículo do curso de 

Pedagogia, parecia que demoraria uma eternidade cursar todas as disciplinas, e 

mais, ter que desenvolver um trabalho de conclusão do curso. Essa tarefa foi 

compreendida como preocupante, parecia mesmo que seria impossível. Agora, em 

pensar que estou no último bimestre do curso e quando olho para trás vejo quantos 

conhecimentos novos aprendi durante esses quatro anos e meio de duração de 
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curso, só posso dizer que sinto uma imensa alegria por chegar até aqui, com a 

realização desta pesquisa. 

Apresento os resultados da pesquisa em quatro capítulos. Buscou-se, no 

primeiro capítulo, compreender como diferentes estudos tratam a temática “recreio”. 

Para isso, realizei uma busca no site da CAPES, selecionando dissertações que 

tratassem do tema. 

 

O segundo capítulo foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica com 

recorte específico para dois livros, sendo um de Fernando Savater “O valor de 

educar” e o outro de Philippe Merieu “O cotidiano da escola e da sala de aula”. Optei 

por aprofundar meu conhecimento quanto ao conceito de socialização. No terceiro 

capítulo apresento com maior detalhamento o Programa PIBID, o Projeto Recreio e 

como a pesquisa aqui apresentada relaciona-se com os mesmos. 

 

No último capítulo apresento as concepções dos professores, funcionários 

e diretores sobre o recreio, antes do projeto e depois do projeto desenvolvido pelo 

PIBID/Pedagogia. 

 

Todo esse estudo possibilitou o aprofundamento em um assunto de meu 

interesse e indicou a relevância e importância do Recreio como espaço/tempo da 

escola propício para a socialização, mas que exige maior comprometimento de todos 

os profissionais da educação. 
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2 RECREIO ESCOLAR: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA A 

PESQUISA 

Para aprofundar o conhecimento sobre o tema desta pesquisa, realizamos 

uma busca no portal da CAPES, localizando dissertações produzidas no período de 

2009 a 20112. Utilizamos como palavras chave: “recreio” e “horário de intervalo”. 

Para “horário de intervalo” como indicador da busca não obtivemos nenhum 

resultado. O retorno da investigação para a busca realizada com a palavra “recreio” 

foi de cinco dissertações. A seguir apresentamos uma abordagem mais detalhada 

sobre cada pesquisa, realizada a partir da leitura dos resumos. 

Na pesquisa intitulada As culturas infantis no espaço e tempo do recreio: 

constituindo singularidade sobre a criança, Souza (2009) desenvolveu um trabalho 

com noventa e três crianças na faixa etária entre nove a onze anos, da terceira e 

quarta série do Ensino Fundamental3, na cidade de Belém, estado do Pará. O 

objetivo foi compreender o significado e sentido que os alunos atribuem ao horário 

de recreio assim como historiar como esse tempo foi se constituindo no espaço 

escolar. A metodologia pautou-se na observação exploratória e no uso do 

questionário como instrumentos para coleta de dados.  

Em outra pesquisa, intitulada O brincar no contexto escolar: significados 

das brincadeiras realizadas em aulas de educação física e no recreio, Silva (2010) 

investigou sobre as brincadeiras realizadas no ambiente escolar, em aulas de 

Educação Física e no horário do recreio, em duas turmas da segunda série de uma 

escola pública da cidade de Campinas, estado de São Paulo. A metodologia 

utilizada foi a observação das aulas de Educação Física e do horário do recreio, 

como também foi realizada entrevistas com algumas crianças sobre o brincar.  

Na pesquisa O que pode ser tão interessante na escola quanto à hora do 

recreio: em busca de práticas alternativas na escola contemporânea, Lopez (2010) 

objetivou descrever e analisar atividades do Projeto de Extensão dos anos iniciais do 

                                                 
2 Estipulamos três anos como limite de busca porque entendemos que tal período atenderia a 

complexidade adequada para um trabalho de conclusão do curso de graduação. 
 
3 Será mantida a nomenclatura séries, conforme consta nas pesquisas estudadas. Atualmente, 

terceira e quarta séries correspondem ao 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 
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Colégio de Aplicação da UFRGS. Centralizou sua investigação no estudo das 

oficinas, realizadas duas vezes por semana, após o horário de recreio, que 

abordavam várias temáticas relacionadas com música, teatro, poesia, jogos, 

brincadeiras antigas, tecnologias digitais, desenvolvimento de raciocínio lógico e 

leitura. Eram propostas temáticas diversificadas e os alunos agrupados por 

interesses e não por faixa etária. A metodologia pautou-se em uma abordagem 

qualitativa de inspiração etnográfica, com observações das oficinas, análise dos 

materiais produzidos nas oficinas e coleta de depoimento de professores e alunos.  

Gebien (2011), nomeou sua pesquisa de Tempos e espaços de brincar no 

ensino fundamental: o que dizem as crianças do primeiro e segundo ano. O trabalho 

foi realizado na escola pública da cidade de Indaial, estado de Santa Catarina. A 

pesquisa foi fundamentada na documentação oficial da ampliação do Ensino 

Fundamental elaborado pelo MEC (BRASIL, 2007), e em estudos sobre o brincar e 

as brincadeiras no Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi de cunho 

qualitativo, com entrevistas semiestruturadas e observações realizadas durante o 

processo. 

Brincadeiras no recreio: uma reflexão sobre as relações de gênero e 

sexualidade é o nome da pesquisa de Penna (2011). O trabalho se desenvolveu a 

partir de análise bibliográfica e buscou compreender a construção das identidades 

sexuais e de gênero nas crianças no recreio escolar das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. A metodologia utilizada foi a investigação nos modos de brincar de 

meninas e meninos. 

Neste capítulo, apresentamos uma análise das dissertações citadas, 

assim como alguns apontamentos retirados dos pareceres do Conselho Nacional de 

Educação. Dentre os cinco resumos estudados, selecionamos duas dissertações 

para leitura: Souza (2009) e Silva (2010) por serem as que mais se aproximaram do 

objetivo central desta pesquisa: aprofundar o conhecimento sobre quais as 

concepções dos professores quanto ao tempo/espaço do recreio e sua influência no 

processo de socialização.  
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2.1 CONCEITUANDO O RECREIO NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Ao buscarmos a etimologia da palavra “recrear”, constatamos que a 

mesma vem do latim (recreare), indicando a possibilidade de proporcionar recreio, 

diversão, alegria, prazer e brincar. Neuenfeldt (2005, p.15) nos define que o recreio 

escolar ou intervalo “é um momento presente na vida de todo estudante. 

Acompanha-o da educação infantil à pós-graduação”.  

Conforme o autor citado, compreendemos o recreio escolar, ou intervalo 

das aulas, como um momento almejado pelos estudantes. Trata-se de um espaço e 

tempo propícios para descansar, tomar lanche e se divertir.  

Sobre o espaço e o tempo do recreio, Souza (2009, p. 65), destaca em 

sua pesquisa: 

Se a escola é uma instituição com possibilidades para a interação 
sociocultural, acreditamos na importância da escola e seus atores 
sociais (corpo docente e discente). O recreio é espaço favorecedor 
de conhecimentos sociais, políticos, culturais que existe no ambiente 
escolar em que é possível presenciarmos um fórum de sentimentos 
construídos a partir dos diálogos entre a trama dos atores sociais que 
vivenciam a cultura no cotidiano da escola. A escola deve priorizar 
momentos de interação cultural para o desenvolvimento da 
constituição do sujeito, criando e oportunizando espaços.  

 

De acordo com o parecer CEB 02/2003 do CNE “Inúmeras questões têm 

surgido a respeito da atividade denominada “recreio” ou “intervalo” nas etapas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental”. (BRASIL, 2003, p. 1). No documento, 

Parecer CEB nº 05/97 contempla-se o recreio e os intervalos de aula como horas de 

efetivo trabalho escolar: 

As atividades escolares se realizam na tradicional sala de aula, do 
mesmo modo que em outros locais adequados a trabalhos teóricos e 
práticos, as leituras, pesquisas ou atividades em grupo, treinamento 
e demonstrações, contato com o meio ambiente e com as demais 
atividades humanas de natureza cultural e artística, visando à 
plenitude da formação de cada aluno. Assim, não são apenas os 
limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com 
exclusividade a atividade escolar de que fala a lei. Esta se 
caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta 
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pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva 
orientação por professores habilitados. Os 200 dias letivos e as 800 
horas anuais englobarão todo esse conjunto. (Parecer CEB nº 
05/97). 

O apresentado anteriormente ressalta que o período do recreio e toda a 

sua potencialidade educativa, precisam estar contemplados na Proposta Pedagógica 

das escolas.   

A essa mesma concepção alia-se Souza (2009, p. 68) ao apontar que “o 

recreio é um espaço, um tempo, um momento de socialização entre os atores 

sociais, expressa liberdade, permite interação com os pares”. Neste sentido, o 

recreio apresenta um amplo campo de oportunidades para o desenvolvimento, 

vivência e aprendizagens sobre os valores morais e sociais.  Para a autora, neste 

espaço e tempo, assim como em outros do contexto escolar, as crianças podem: 

(...) ser vistas como integrantes de um grupo social e como atores 
sociais competentes, capazes de formular interpretações do mundo 
físico e social, sobre si e sobre os outros. Logo, constroem 
significações, formas próprias de ações e de relações com seus 
pares, construindo suas culturas próprias nos espaços e tempos em 
que convivem cotidianamente nos espaços da escola. (SOUZA, 
2009, p. 70). 

 

Em sua pesquisa, na qual buscou desvelar o universo de saberes infantis 

por meio da análise do significado e sentido que as crianças atribuem ao tempo 

destinado ao recreio, concluiu que, “para elas, o recreio é um espaço tempo para 

realização de algumas atividades como: brincar, jogar, correr, merendar, conversar e 

descansar”. (SOUZA, 2009, p. 72). 

A autora escreve:  

O brincar no recreio possui um sentido histórico, este tempo já vem 
sendo apontado por alguns pesquisadores como espaço para a 
interação entre as crianças por meio das brincadeiras. As crianças 
falam do recreio como momento muito importante, o brincar é 
construído historicamente pelas brincadeiras tradicionais alicerçado 
em práticas sociais. (SOUZA, 2009, p. 73). 

Percebe-se que o recreio é considerado um momento rico pelas relações 

sociais, como espaço de educação para a cidadania. Segundo Souza (2009): 
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Visto na perspectiva sócio-histórica o recreio é parte do tempo e 
possibilita as interações entre as crianças, como também é um 
momento de construção de saberes, é um espaço que se vivencia 
outras experiências tanto pelo brincar como pelas conversas entre os 
pares, ainda é mágico porque é um tempo esperado pelos 
estudantes e não importa a idade ou a série, todos esperam por um 
intervalo. (SOUZA, 2009, p. 74). 

 

De acordo com essa concepção, a autora ressalta ainda que o recreio é 

um momento livre para a escolha do que se quer fazer, serve para descansar, para 

conversar, momento significativo no sentido de liberdade, porque não são exigidas 

atividades direcionadas. A mesma autora escreve que seu estudo tem algumas 

semelhanças com pesquisas brasileiras em alguns pontos abordados a “respeito do 

recreio como; ora momento de prazer, ora visto pela comunidade escolar como 

momento de barulho e bagunça, ora para merenda, ora para as brincadeiras, ora 

para se fazer nada, ora para as interações dialógicas”. (SOUZA, 2009, p. 74). 

Souza (2009) indica em suas considerações finais 

[...] a necessidade de lançar novos olhares para o tempo do recreio, 
que ultrapasse a visão de ser apenas momento para a merenda 
escolar. Que o recreio tenha seu espaço e seu tempo independente 
da merenda escolar. Que a escola priorize a interação entre as 
crianças, a constituição de novas culturas infantis, que comtemplem 
o recreio como espaço social, de ampliação das possibilidades 
conectado a outras redes sociais que compõem o universo cultural 
infantil. (SOUZA, 2009, p. 126).  

 

A autora chama a atenção para a necessidade e relevância de novos 

estudos que priorizem as vozes infantis no tempo do recreio como palco favorável 

das culturas infantis e espaços carregados de discursos ideológicos, pois o recreio 

merece ter destaque na escola como atividade extracurricular e não pode ser 

considerado apenas como tempo para a merenda escolar ou como tempo para 

bagunça e desordem.  

A mesma autora ainda ressalta que cabe à escola, como lugar de 

convivência entre gerações e de vivência entre as crianças, propiciar uma formação 

que melhor incentive a produção das culturas infantis e a participação nos contextos 

educativos alicerçados nos princípios que reconhecem as crianças como atores 
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sociais, sujeitos de direitos. Pois investigar o recreio e as culturas infantis é ouvir as 

crianças. É trazer ao campo da educação novas pesquisas.  

Silva (2010), em seus estudos, analisa o brincar no ambiente escolar 

devido à importância e ao lugar de destaque dado pelas crianças para o mesmo. 

Constata que “o brincar na escola ocorria principalmente em duas oportunidades: 

diariamente no horário do recreio e durante dois dias por semana nas aulas de 

educação física”. (SILVA, 2010, p. 85). Para esse autor, o estudo sobre o espaço e o 

tempo do recreio nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que é brincar e 

suas relações com o ensino e a aprendizagem escolar.  

“O brincar não é compreendido como forma de preparação, mas como um 

recurso comunicativo utilizado pelas crianças, uma forma de participação delas na 

vida cotidiana a partir de versões sociais, o que confere significado às ações”. 

(SILVA, 2010, p. 82). Para o autor, “dessa forma, o contexto e a cultura das crianças 

no ambiente escolar deveriam ser levados em consideração para a realização de um 

trabalho transformador da realidade”. (SILVA, 2010, p. 84). Na mesma linha de 

pensamento o autor afirma que: 

O brincar é uma manifestação humana, portanto dotado de 
significado, constituída historicamente pelos seres humanos ao longo 
de sua existência e que, ao lado dos elementos da cultura corporal, 
faz parte da realidade social das crianças, e não de uma essência. 
(SILVA, 2010, p. 84). 

 

O recreio e as aulas de Educação Física eram considerados pelas 

crianças os únicos momentos com a possibilidade de brincar e poder brincar em 

grupos. Segundo Silva (2010), uma criança entrevistada explica a sua concepção 

sobre o que é ser criança e o que é ser adulto e afirma: “ser criança é quando você 

brinca, você aproveita a vida que você tem quando é pequeno, mas ser adulto é 

quando você tem que trabalhar”, portanto, para o autor, a criança faz a comparação 

que a pode aproveitar o tempo para brincar, porque quando ficar adulto terá 

compromisso com o trabalho. (SILVA, 2010, p. 101). O mesmo ocorre quando são 

convidadas a explicar o conceito de ‘infância’. As crianças entrevistadas “atribuíam 

uma visão positiva à brincadeira relacionada principalmente ao aspecto da diversão 
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que era proporcionada, em contraponto aos aspectos negativos que caracterizavam 

os compromissos de adulto”. (SILVA, 2010, p.101). 

No ponto de vista das crianças, “o recreio e a aula de Educação Física 

eram considerados momentos para brincar e se divertir com o colega ou sozinho 

também”. (SILVA, 2010, p. 102). 

Ao questionar sobre a preferência pelas atividades de correr, “as crianças 

diziam que se não optassem por esse tipo de atividade no horário do recreio, 

dificilmente conseguiriam brincar com alguém, o que nos leva a outro aspecto 

envolvido no brincar: a noção de grupo”. (SILVA, 2010, p. 103). 

Silva (2010), partindo da concepção do brincar como um dos elementos 

da cultura corporal a ser abordado pelo professor de Educação Física como 

conteúdo curricular e de que o brincar, construído historicamente, configura-se de 

formas distantes em contextos específicos, possibilitou em sua pesquisa conhecer 

como dois grupos de crianças se relacionam com um mesmo conteúdo da Educação 

Física na escola, entendida como um espaço para a brincadeira.  

O autor também comenta sobre o entendimento dos alunos entre a 

diferença do brincar no recreio e na aula de Educação Física. Para eles, esses 

tempos se diferem porque na aula de Educação Física devem seguir as orientações 

do professor. 

A obrigatoriedade e a necessidade de seguir regras durante as aulas 
de educação física e o critério dos relacionamentos, por nem sempre 
conseguir brincar com seus colegas mais próximos nas aulas de 
educação física, era um dos aspectos que diferenciava o brincar nas 
aulas de educação física e no recreio. (SILVA, 2010, p, 143). 

 

Podemos perceber essas noções na fala de uma criança entrevistada: “na 

aula de educação física tem que seguir instruções, agora, no recreio, não, você pode 

brincar do jeito que quiser”. (SILVA, 2010, p. 143). 

Para Silva (2010) foi possível reconhecer que o brincar, por se tratar de 

um elemento da cultura, está imbuído de significados construídos coletivamente. 

Tais aspectos foram percebidos nas observações diretas das brincadeiras das 
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crianças, nos comentários das mesmas a respeito de suas brincadeiras e nas 

conversas com as professoras da turma e com as funcionárias da escola. 

Outra conclusão importante apresentado por Silva (2010) retrata a escola 

como espaço sociocultural que proporciona o contato entre diferentes culturas, entre 

diferentes maneiras de conceber o espaço e a relação com os amigos. Em todas 

essas situações, o brincar é entendido como um meio eficaz para trocas culturais. 

Considerando os resultados de sua pesquisa, Silva (2010) indica a 
importância de 

Promover espaços de discussão, ouvir das crianças suas reflexões 
acerca de determinado elemento da cultura corporal, como no caso 
do brincar, e atuar no intuito de promover o embate entre esses 
diferentes pontos de vista, buscando o diálogo e a ressignificação 
desses conteúdos, é um ponto importante e ser levado em 
consideração no trato pedagógico. (SILVA, 2010, p. 156). 

 

A partir das reflexões feitas nos pareceres e das contribuições dos 

autores citados no capítulo, compreendemos o recreio escolar como um momento 

de oportunidades para a socialização e vivência em equipe. Assim, pudemos 

reconhecê-lo como tempo e espaço pedagógico de construção das culturas infantis 

que só são possíveis por meio das interações sociais. 

Os autores entendem o tempo e espaço do recreio muito além de um 

momento específico para os sujeitos descansarem e se alimentarem, no qual o 

professor também aproveita para uma pausa de suas atividades e os alunos para 

gastar energias voltadas ao lazer. Consideram como um tempo e espaço de 

criatividade, socialização e desenvolvimento da aprendizagem, um momento 

apropriado para construir relações e valores na formação dos sujeitos. 

Considerando esses raciocínios sobre o recreio, buscamos compreender 

um pouco mais sobre a importância da socialização no ambiente escolar. Sabemos 

que no horário de recreio ocorrem conflitos, tumultos e desordens por parte dos 

alunos e que, devido à configuração do tempo do recreio ser marcado por maior 

liberdade entre os alunos, assim se torna um momento propício para pesquisas, cujo 

objetivo é conhecer um pouco mais sobre como as crianças vão aprendendo a viver 

em sociedade. 
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3 SOBRE O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO E O CONTEXTO ESCOLAR 

 

No capítulo primeiro conhecemos algumas pesquisas que buscaram 

entender como é o que se efetiva no espaço e tempo do recreio. Identificamos que o 

mesmo é entendido como um importante elemento na composição do contexto 

escolar, principalmente pelo fato de ser no recreio que o processo de convivência 

em grupo se intensifica. 

 

Neste capítulo, dedicamo-nos a estudar sobre o processo de socialização 

no ambiente escolar. Escolhemos dois autores para balizar teoricamente nossas 

reflexões: Fernando Savater e Philippe Meirieu. 

 

Savater é escritor, filósofo e educador, nascido em 21 de junho de 1947 

em San Sebastian, Espanha. É considerado um dos pensadores mais destacados 

da Espanha em sua área e ganhou grande popularidade no mundo inteiro. É autor 

de uma vasta obra que trata da questão da ética, da educação e da filosofia.  

 

Meirieu é escritor, filósofo e especialista em ciências da educação, 

nascido em 29 de novembro de 1949 em Ales, França. É considerado um dos mais 

conhecidos pedagogos franceses com referência no mundo educativo e autor de 

vasta obra. Dirige o instituto de formação de professores em Lyon, na França.  

 

A meta desta fase da pesquisa foi compreender o que esses autores 

discutem sobre a educação escolar para entender o espaço e tempo do recreio e 

sua importância no processo de socialização na escola. 

 

3.1 COMO NOS TORNAMOS HUMANOS: AS CONTRIBUIÇÕES DE FERNANDO 

SAVATER 

 

Apontamos alguns dos principais aportes trazidos por Savater (2005), que 

nos leva a refletir que “nascemos humanos, mas isso não basta: temos também que 

chegar a sê-lo”. (SAVATER, 2005, p. 25-26). Neste sentido, entendemos que o ser 
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humano nasce, mas só posteriormente se torna humano, este fator distingue o 

homem das outras espécies. 

Os outros seres vivos já nascem sendo o que definitivamente são, o 
que hão de ser irremediavelmente, aconteça o que acontecer, ao 
passo que de nós, humanos, o que parece mais prudente dizer é que 
nascemos para a humanidade”. (SAVATER, 2005, p. 26). 
 
 

Deste modo, tornamo-nos humanos por meio de relações com outros 

seres humanos. Savater (2005) explica que “a possibilidade de ser humano só se 

realiza efetivamente por meio dos outros, dos semelhantes, ou seja, daqueles com 

os quais a criança, em seguida, fará todo o possível para se parecer”. (SAVATER, 

2005, p.29).  

 

Savater chama atenção para a relação sociedade-educação quando 

afirma: 

Creio que se pode afirmar que, ao que tudo indica, não foi tanto a 
sociedade que inventou a educação, mas o anseio de educar e de 
levar professores e discípulos a conviver em harmonia durante o 
maior tempo possível foi que, finalmente, criou a sociedade humana 
e reforçou seus vínculos afetivos para além do âmbito familiar 
restrito. (SAVATER, 2005, p.32).    

 

Savater chama atenção para a humanização por meio da educação, na 

qual estão incluídas instituições, como a família e a sociedade. Para o autor, a 

importância do processo educativo na formação humana é tamanha que escreve 

sobre o ato de educar: “ensinar a nossos semelhantes e de aprender com nossos 

semelhantes é mais importante para o estabelecimento de nossa humanidade do 

que qualquer um dos conhecimentos concretos que assim se perpetuam ou se 

transmite”. (SAVATER, 2005, p. 35). 

 

Essa aprendizagem com o outro é, para o autor, o elemento central do 

processo educativo. O autor argumenta que:  

A primeira coisa que a educação transmite a cada um dos seres 
pensantes é que não somos únicos, que nossa condição implica o 
intercâmbio significativo com outros parentes simbólicos que 
confirmam e possibilitam nossa condição. A segunda coisa, por certo 
não menos relevante, é que não somos os iniciadores da nossa 
linhagem, que aparecemos num mundo em que a marca humana já 
está vigente de mil modos e existe uma tradição de técnicas, mitos e 
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ritos da qual vamos fazer parte e na qual também nos vamos formar. 
(SAVATER, 2005, p. 40).  

 

Compreendemos, então, que é pela educação pautada na convivência 

social que nos tornamos efetivamente humanos. 

O conceito de socialização é bastante trabalhado por Savater (2005). O 

autor refere-se à socialização primária como aquela que acontece em torno familiar 

e no meio social, pois as crianças, antes de entrarem na escola, já experimentaram 

amplamente a influência educacional. É na e com a família que a criança deveria 

aprender atitudes fundamentais como falar, obedecer aos adultos, hábitos de 

cooperação, conviver com pessoas de diferentes idades, respeitar as regras, 

aprender a compartilhar, ter respeito ao próximo e autonomia pessoal. 

Se a socialização primária tiver se realizado de modo satisfatório, a 
socialização secundária será muito mais frutífera, pois terá uma base 
sólida sobre a qual assentar seus ensinamentos; caso contrário, os 
professores ou companheiros deverão perder muito tempo polindo e 
civilizando (ou seja, tornando apto para a vida civil) quem deveria 
estar pronto para aprendizados menos elementares. (SAVATER, 
2005, p. 58).  

 

Nesse ponto de vista, entendemos que a socialização ocorre desde que o 

sujeito nasce e em todo decorrer de sua vida, e é por meio deste processo que se 

aprende elementos culturais da sociedade em que se vive. Quando o indivíduo 

atinge a idade escolar, o processo de socialização secundária inicia-se, veiculada 

pela escola, amigos e meios de comunicação social. Sendo assim, a escola como 

um dos lugares de aprendizagem mais elaborada irá contribuir para a criança 

adquirir conhecimentos e competências específicas que não competem somente à 

família transmitir, como o desenvolvimento da autonomia, capacidade crítica e a 

busca da formação da identidade. O autor deixa claro que tais competências são 

também ensinadas nas famílias, mas na escola são aprendidas de um modo bem 

diferente porque a relação se efetiva com pessoas com as quais estabelecemos 

outro tipo de relacionamento.  

 

Segundo Savater (2005), quando a família socializava, a escola podia 

ocupar-se de ensinar, porém, “agora que a família não desempenha plenamente seu 

papel socializador, a escola, além de não poder realizar sua tarefa específica como 
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no passado, também começa a ser objeto de novas demandas, para as quais não 

está preparada”. (SAVATER, 2005, p. 61).  

 

O autor tem uma posição clara quanto aos problemas que podem ser 

ocasionados pelo descompasso entre o que se espera quanto à educação primária e 

secundária.  

Se os pais não ajudam os filhos, com sua autoridade amorosa, a 
crescer e a se preparar para serem adultos, as instituições públicas 
se verão obrigadas a lhes impor o princípio de realidade, não com 
afeto, mas à força. (SAVATER, 2005, p. 66). 
 

 

Savater entende “força” como uma espécie de medo controlado e ressalta 

que “o medo cobra um preço enorme sob forma de inibição ou rigidez. Mas a criança 

deverá temer alguma coisa se quisermos que ela se aplique na árdua tarefa de 

aprender”. (SAVATER, 2005, p. 68). Nesse contexto, ficou complicada a tarefa atual 

da escola: “por um lado, ela precisa se encarregar de muitos elementos de formação 

básica da consciência social e moral das crianças que antes eram responsabilidade 

da socialização primária realizada no seio da família” (SAVATER, 2005, p. 73) e por 

outro, precisa continuar sua tarefa de ensinar conhecimentos científicos importantes 

para o prosseguimento de nossa civilização.  

 

Ainda que hoje as relações entre família e escola, ou vice-versa, estejam 

estremecidas, cada qual indicando a outra como responsável pelos resultados pouco 

eficazes que temos conseguido na educação de nossas crianças, convém registrar 

que o processo educativo, seja ele escolar ou não, é sempre (e sempre foi) 

acompanhado de transmissão de valores. Conforme retrata Savater (2005): 

E esse processo de ensino nunca é uma simples transmissão de 
conhecimentos objetivos ou de destrezas práticas, mas vem 
acompanhado de um ideal de vida e de um projeto de sociedade. 
Quando era censurado pelo excesso de subjetividade de seus juízos, 
o poeta José Bergamín respondia: “Se eu fosse um objeto, seria 
objetivo; como sou um sujeito, sou subjetivo”. Pois bem, a educação 
é tarefa de sujeitos e sua meta é formar também sujeitos, não 
objetos nem mecanismos de precisão: daí ela ser marcada por forte 
componente histórico-subjetivo, tanto em quem a transmite como em 
quem recebe. (SAVATER, 2005, p.141-142). 
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Savater considera a educação um valor universal ao tratar de relações de 

ensino e de aprendizagem, por meio das quais são transmitidos princípios que 

permitem a integração dos sujeitos. Dessa maneira, compreendemos que a 

formação humana parte de construção coletiva e histórica que ocorre a partir de 

elementos fundamentais para a formação do sujeito. 

Concordamos com o autor quando este indica a educação como sendo 

um processo formador da humanidade. Segundo ele, esse processo contribui como 

parte integrante da socialização no âmbito escolar. Nessas perspectivas, a 

socialização pode ser considerada um elemento essencial básico no espaço e 

tempo do recreio, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da criança. 

 

3.2 O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO: AS 

CONTRIBUIÇÕES DE PHILIPPE MEIRIEU 

 

Philippe Meirieu realça que “a escola tem como missão transmitir às 

jovens gerações meios de assegurar, ao mesmo tempo, seu futuro e o futuro do 

mundo”. (MEIRIEU, 2005, p. 33). Dessa forma, entendemos que a escola assume a 

tarefa de preparar os sujeitos para a vida por meio de transmissão cultural 

envolvendo valores, normas e costumes. 

Neste sentido, a Escola é, antes de tudo, a instituição que faz do 
futuro seu princípio. E que, para preparar o futuro, assume a missão 
de transmitir o passado. Ela é habitada pela preocupação de encarar 
o passado no presente para viabilizar o futuro. E pela vontade de 
projetar-se no futuro para dar sentido ao passado. É uma criação dos 
homens para corporificar a continuidade do mundo. (MEIRIEU, 2005, 
p. 35). 

 

Para o referido autor, toda aprendizagem articula-se com aquilo que o 

sujeito já sabe fazer e sobre as estratégias que lhe são familiares: “articulado a 

conhecimentos já retidos, nomeado com um vocabulário já dominado, mesmo que, 

em contrapartida, as novas aquisições venham a modificar completamente a 

maneira de aprender e de utilizar as aquisições anteriores”. (MEIRIEU, p. 91). 

 

Meirieu (2005) nos leva a refletir quando enfatiza que é preciso ir além 

dos conhecimentos trazidos pelos alunos, que é necessário criar novos interesses e 
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novos conhecimentos, oferecendo situações que favoreçam o aprendizado 

despertando a vontade de aprender. 

 

Sendo assim, o autor destaca que “a escola deve propor um quadro 

estrito feito de condicionantes e de recursos que estruturam e sustentam a 

progressão de cada aluno” (MEIRIEU, 2005, p. 107) no processo de construção do 

conhecimento. O sujeito, para construir conhecimentos, relaciona-se com os demais 

constituindo o que Meirieu (2005) define como “aprendizagem da reciprocidade”. 

Para o autor, tal aprendizagem é fundamental porque: 

[...] contribui, ao mesmo tempo, para construção da subjetividade e 
para a inserção da sociabilidade. E é por isso que o primeiro recurso 
na Escola são os seus colegas. Os colegas com os quais a 
coexistência e a riqueza das interações devem ser garantidas pelo 
professor. (MEIRIEU, 2005, p. 107). 

 

O fato de destacar a importância do grupo na aprendizagem da 

sociabilidade, não diminui a valorização que cada um precisa receber no contexto da 

escola. De acordo com Meirieu (2005), “todo aluno tem necessidade de ser 

considerado em suas diferenças e reagrupado com outros para que se 

responsabilize por eles em função de suas necessidades comuns específicas” 

(MEIRIEU, 2005, p. 121). 

 

 Nesse sentido, a partir da concepção do autor, acreditamos que a 

socialização entre os alunos de uma faixa etária diferente permite aos mesmos 

enriquecer seu saber, isso dará mais sentidos e estímulos para uma aprendizagem 

através da interação, pois “diferenciar a pedagogia é oferecer a cada um os meios 

de apropriar-se dos saberes respeitando suas necessidades específicas e 

acompanhando-o o melhor possível em sua trajetória de aprendizagem”. (MEIRIEU, 

2005, p. 122). 

 

O autor destaca que nem todos aprendem no mesmo ritmo e com a 

mesma facilidade. Para Meirieu (2005, p.123), “todo aluno tem necessidade de 

trabalhar com outros que tenham sensibilidade, estratégias de aprendizagens e 

níveis diferentes, a fim de enriquecer-se com essas diferenças”.  
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 Por isso, para ampliar o conhecimento de mundo do sujeito, são 

necessários espaços de convivência e interação com o outro para “descoberta de 

outros meios e de outras histórias, na construção de uma forte identidade comum, 

integrando e superando todas as diferenças individuais”. (MEIRIEU,2005, p. 123).  

 

Concordamos com o autor ao mostrar que no espaço escolar se aprende 

valores específicos voltados para a formação do sujeito enquanto ser histórico, 

político, social e cultural, tais como: aprendizagem conjunta da constituição do bem 

comum e da capacidade de pensar por si mesmo e pelos outros participantes. Nesse 

sentido, podemos afirmar que é na prática da vivência cotidiana entre os diferentes 

sujeitos que se aprendem as regras sociais.                                                                              

 

O autor, assim se expressa: 

Para que as pessoas possam enriquecer-se com suas diferenças, é 
preciso, ao mesmo tempo, que utilizem uma linguagem comum, que 
todos dominem as ferramentas técnicas ou conceituais, que tenham 
a mesma compreensão das instruções e que estejam de acordo 
quanto ao modo de funcionamento de seu grupo. (MEIRIEU, 2005, p. 
126). 

 

Nesse contexto, sabe-se que no nosso cotidiano, convivemos com 

diversas situações que possibilitam o relacionamento social pautado na diversidade. 

Assim, entendemos que a escola é um dos lugares no qual a criança experimenta e 

aprende a conviver com as diferenças culturais. 

Instituir a escola é, de fato, permitir sistematicamente as crianças de 
origens, níveis e perfis diferentes que trabalhem coletivamente para 
construir as regras necessárias para “viver juntos” e, 
indissociavelmente, para adquirir os saberes suscetíveis de reuni-los 
em uma humanidade comum. (MEIRIEU, 2005, p. 127). 
 
 

Entendemos que em um trabalho coletivo, como é o trabalho pedagógico, 

é preciso que haja respeito com a diferença e que todos sejam reconhecidos como 

iguais em dignidade e em direito, 

Porque, se a Escola tem como missão socializar os alunos, prepará-
los para seu estatuto de cidadão, ela não o fará organizando 
discussões amáveis sem qualquer critério, mas estabelecendo 
progressivamente situações de aprendizagem em que o confronto 
entre pessoas possa ser regulado pela exigência de verdade; 
elaborando dispositivos em que a mediação de objetos, a existência 
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de regras de funcionamento que permitam o envolvimento de todos, 
a atenção à possibilidade ofereçam a cada um envolver-se em uma 
aprendizagem para se livrar de uma imagem de si a que estava 
preso, favorecendo simultaneamente o acesso aos saberes e ao 
pensamento. (MEIRIEU, 2005, p. 68-69). 

 

Sabe-se que a escola nos tempos atuais é a instituição na qual se 

socializa o saber sistematizado e tem entre suas principais missões, a transmissão 

do conhecimento acumulado historicamente pela humanidade. Dessa maneira, a 

escola como espaço de socialização fornece ao sujeito um conjunto de instrumentos, 

de metodologia, hábitos e novos conhecimentos que serão úteis no futuro dos 

alunos para a vida em sociedade. Nessa linha de pensamento, Meirieu (2005) 

destaca o papel da escola como espaço de socialização das crianças e escreve: 

[...] não é porque se compara o professor a um jardineiro, a criança a 
uma semente, ou porque se fala de “potencialidades” e de 
“desabrochamento” que o desenvolvimento da criança ocorre de 
maneira botânica, bastando regar e ter sol para concretizar 
virtualidades que já estariam presentes, sintetizando em um 
crescimento espontâneo o conjunto de saberes e de habilidades 
dispersos ensinados na escola. (MEIRIEU, 2005, p. 110). 

 

Para Meirieu, a criança não pode ser interpretada como uma semente que 

precisa ser cuidada para se desenvolver, e para isso, o autor acredita que é preciso 

escola e professor promoverem possibilidades para serem desenvolvidas as 

potencialidades dos alunos.  

 

A partir das contribuições de Meirieu, podemos constatar que a educação 

escolar é um dos caminhos para o desenvolvimento humano em sua plenitude e que 

ocorre em um processo contínuo a partir do estímulo, da criatividade e de novas 

descobertas. Concordamos com o autor e acreditamos que o ambiente escolar pode 

ser considerado um elemento fundamental no desenvolvimento da criança e 

contribuir decisivamente para o processo de socialização no contexto social. 
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4 CONHECENDO OS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO RECREIO 

Frente ao contexto apresentado no primeiro e no segundo capítulos, 

compreendemos que o homem se humaniza na interação com outros homens por 

meio do processo educativo, o qual ocorre em muitos espaços, sendo a escola um 

deles. Nesse contexto, na escola, o espaço/tempo do recreio é um ambiente propício 

para estudarmos o processo de socialização e sua influência na aprendizagem das 

crianças. 

Neste capítulo, iniciamos relatando o trabalho desenvolvido na Escola 

Municipal Eugênio Brugin, na cidade de Londrina, estado do Paraná, que tem sido 

referência devido aos resultados atingidos junto aos alunos; prosseguimos 

discutindo a importância de organizar o trabalho escolar por meio de projetos; 

relatamos aspectos do Projeto Recreio desenvolvido no PIBID/Pedagogia ao qual 

vincula-se a presente pesquisa.  

 

4.1 UMA EXPERIÊNCIA A SER DESTACADA: O RECREIO DA ESCOLA 

MUNICIPAL EUGÊNIO BRUGI 

No ano de 2013, quando já estávamos desenvolvendo esta pesquisa 

sobre o horário do intervalo, tomamos conhecimento, via reportagem em um 

telejornal da cidade, que uma escola desenvolvia um projeto para o horário do 

recreio que apresentava resultados importantes para o processo de convivência 

escolar. Optamos por conhecer tal projeto e aqui apresentá-lo, por entendermos que 

o mesmo poderia contribuir com nossos estudos. Para tanto, realizamos uma visita à 

referida escola e entrevistamos a coordenadora pedagógica. 

A escola atende setecentos alunos do Ensino Fundamental dos anos 

iniciais, no período matutino e vespertino. A entrevista foi realizada com a 

coordenadora pedagógica da escola a fim de conhecermos como se deu a ideia de 

trabalhar com um projeto no horário do recreio. Segundo a entrevistada, o projeto se 

desenvolveu a partir de uma proposta iniciada pelo diretor da escola com o objetivo 

de melhorar as relações entre os alunos, prevenir conflitos e pequenos acidentes 

causados por correrias desordenadas no pátio durante o recreio. Relatou que antes 
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do Projeto, o intervalo era realizado na escola em quatro momentos, com duração de 

vinte minutos cada e era muito conturbado. Depois da implantação do projeto, o 

recreio passou a ser realizado em dois momentos de vinte minutos cada, nos quais 

os alunos lancham e se divertem. 

Constatamos que a escola possui equipamentos para os alunos se 

divertirem no momento do recreio, como mesinhas de jogos, campinho de futebol, 

quadra de basquete, pebolim, cama elástica e videogame, que ficam disponíveis 

para uso no pátio. Além dos brinquedos, há monitores que cuidam das crianças mais 

novas durante o intervalo. Esses monitores são os alunos das turmas dos terceiro e 

quarto anos que se destacam pelo bom desempenho e comportamento e por 

terminarem as atividades solicitadas pelo professor na sala de aula. Os monitores 

são encarregados de organizar as brincadeiras, ensinar os mais novos e cuidar 

deles para que não se machuquem e nem briguem.  

Segundo a coordenadora, após a implantação do Projeto, o horário do 

recreio deixou de ser um momento apenas para o lanche e o descanso, e passou a 

ser espaço de relações sociais, de convivência e também de aprendizagens e 

trocas, proporcionando aos alunos desenvolverem atividades lúdicas no momento 

do recreio e de exercitar a convivência, o que contribuiu para ampliar as relações 

interpessoais e favoreceu para a diminuição da agressividade e indisciplina entre os 

alunos na escola.  

Conhecer tal projeto foi de grande importância e possibilitou novos 

olhares e outras ideias para aprimorar o trabalho com o recreio em nossa pesquisa. 

Verificamos que o horário do recreio na escola visitada é desenvolvido de forma 

organizada com monitoria de alunos mais velhos cuidando dos mais novos, de 

maneira que os alunos se alimentam e depois brincam, escolhem os brinquedos e 

brincadeiras tornando esse momento uma fonte de aprendizagem na construção de 

significados para os mesmos. 
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4.2 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM PROJETOS NAS ESCOLAS 

A pesquisa aqui apresentada vincula-se às atividades desenvolvidas no 

PIBID/Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina conforme já destacado na 

Introdução. Um dos pressupostos pedagógicos a partir do qual as propostas do 

PIBID/Pedagogia UEL foram elaboradas, foi a articulação das temáticas por projetos 

valorizando a abordagem interdisciplinar. Por se tratar de um trabalho 

interdisciplinar, o PIBID/Pedagogia desenvolveu pesquisas e ações docentes 

relacionadas às diversas áreas do conhecimento. Um dos subprojetos abordou a 

temática da socialização fora da sala de aula. Trata-se do Projeto Recreio, que foi 

solicitado para atender a demanda de uma das escolas envolvidas no PIBID que 

vivenciava algumas dificuldades quanto ao relacionamento dos alunos, com 

desentendimentos e certa desorganização no horário do recreio.  

Elaboramos um projeto no qual o horário do recreio foi compreendido para 

além de espaço/tempo da alimentação e do descanso, sendo compreendido como 

importante para o ensino e a aprendizagem, assim como quanto à socialização e à 

construção da autonomia. Ao elaborarmos nossa proposta de intervenção, partimos 

do princípio de que o horário do intervalo é um momento muito importante, tanto aos 

alunos quanto aos professores, pois proporciona uma oportunidade de reposição de 

energias e um descanso mental, necessário para o melhor funcionamento do 

processo ensino/aprendizagem.  

Nesse sentido, o intervalo/recreio escolar precisa ser reconhecido como 

um momento propulsor de atividades e vivências culturais lúdicas, para que a 

criança/aluno possa usufruir desse espaço de tempo desenvolvendo também fora da 

sala de aula algum tipo de saber, nesse caso, o saber socializador. 

Trabalhamos com a interpretação de que a escola é um espaço para 

transmissão de uma cultura mais elaborada, sendo assim, planejar o trabalho 

educativo e as formas de organização da vida das crianças na educação é pensar e 

projetar seu futuro para o desenvolvimento humano. 

O trabalho no PIBID foi realizado, como já dito, por meio de projetos. 

Nessa perspectiva, Hernandez e Ventura (1998, p.51) apontam aspectos que 
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destacam como o trabalho com projetos pode contribuir para “que a criança 

estabeleça relações com muitos aspectos de seus conhecimentos anteriores 

enquanto que ao próprio tempo, vai integrando novos conhecimentos significativos”. 

Para eles, o trabalho com projetos favorece a criação de estratégias de 

organização dos conhecimentos escolares e favorece que os alunos construam 

conhecimentos a partir da transformação da informação “procedente dos diferentes 

saberes disciplinares em conhecimento próprio”. (HERNANDEZ e VENTURA 1998, 

p. 61).  Destacam que o ponto de partida para a criação de um projeto é a escolha 

do tema, que pode surgir de uma experiência comum e que torna a aprendizagem 

mais significativa. Assim, pode “originar-se de um fato da atualidade, surgir de um 

problema proposto pela professora ou emergir de uma questão que ficou pendente 

em outro Projeto”. (HERNANDEZ e VENTURA, 1998, p. 67). 

O que deve ser levado em conta no desenvolvimento de um projeto é 

A perspectiva de globalização que se adota na escola, e que se 
reflete nos Projetos de trabalho, trata de ensinar o aluno a aprender 
encontrar o nexo, a estrutura, o problema que vincula a informação e 
que permite aprender. Finalmente esta que se pode fazer coincidir 
com os objetivos finais de cada nível educativo. (HERNANDEZ e 
VENTURA, 1998, p. 66).  

No entanto, para não perder o sentido do que se quer alcançar, o 

importante é que o projeto esteja relacionado aos objetivos e conteúdos “porque 

permite estabelecer novas formas de conexão com a informação e a elaboração de 

hipótese de trabalho”, (HERNANDEZ e VENTURA, 1998, p. 68). 

Os autores afirmam ainda que 

É importante constatar que a informação necessária para construir os 
Projetos não está determinada de antemão, nem depende do 
educador ou do livro-texto, está sim em função do que cada aluno já 
sabe sobre um tema e da informação com a qual se possa relacionar 
dentro e fora da escola. (HERNANDEZ e VENTURA, 1998, p.64). 

Por esses motivos optamos por organizar o PIBID/Pedagogia por meio de 

projetos. Tal organização proporcionou aos alunos uma aprendizagem diferenciada 

fora da sala de aula com o intuito de ajudá-los, pois, conforme Hernandez e Ventura 
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(1998, p.72) “os projetos geram um alto grau de autoconsciência e de 

significatividade nos alunos com respeito à sua própria aprendizagem”. 

Participamos do PIBID/Pedagogia no período de 2011 a 2013. 

Trabalhamos em duas escolas localizadas em regiões periféricas da cidade de 

Londrina, na zona sul. Com o objetivo de preservar as escolas e as pessoas 

envolvidas na pesquisa, chamaremos as escolas de Escola um e Escola dois. 

Ao iniciarmos nossas atividades no PIBID, a proposta de trabalho para os 

anos de 2011 e 2012 seria abordar o ensino de História nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com o tema Patrimônio Histórico. No entanto, em uma das escolas 

fomos surpreendidos, pois a escola apresentava demandas que precisavam ser 

atendidas e que influenciavam negativamente no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Por intermédio da professora supervisora/PIBID da 

mesma escola, foi proposto elaborar um projeto para ser desenvolvido no horário de 

recreio, pois esse tempo que deveria ser de descanso e de convivência entre os 

alunos, acabava por ser um tempo de correria, discriminações e pequenas 

confusões.  

 

Como positivo, percebemos que as crianças tinham total liberdade, 

mesmo havendo uma colaboradora para cuidar de todos. Porém, os alunos não 

sabiam como utilizar esse “espaço de liberdade” e acabavam envolvendo-se em 

agressões, agitações e falta de respeito, pois a intervenção da pessoa que cuidava 

do horário de intervalo acabava sendo a ação de separar as crianças para não 

acontecer agressões mais graves. 

 

Preparamos um projeto com estratégias para que o momento de intervalo 

se tornasse mais significativo para os alunos. Para isso, o primeiro objetivo foi 

planejar atividades recreativas que pudessem melhorar o comportamento dos alunos 

bem como auxiliar nas formas de socialização. Verificamos que a escola possuía 

alguns brinquedos para serem utilizados durante o intervalo, tais como: bola, cones, 

corda, bambolê e amarelinha. Para ampliar a diversidade de brincadeiras, 

construímos outras variedades de brinquedos a partir de materiais recicláveis, são 
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eles: quebra-cabeça gigante, jogo de memória, jogo do alfabeto, vai-e-vem, copobol, 

entre outros. 

Os jogos e brincadeiras eram organizados no pátio da escola, de maneira 

que os alunos pudessem escolher o que mais gostassem de brincar. Procurávamos 

sempre trazer novidades para despertar o interesse dos alunos.  

 

A Escola um possui seis salas de aulas, duas são salas de EI-6 

(Educação Infantil), duas de primeiro e duas de segundo ano dos anos iniciais; 

também possui biblioteca, sala de recursos e sala que atende alunos com TGD 

(Transtornos Globais de Desenvolvimento) num total de cento e cinquenta e seis 

alunos, que foram atendidos pelo Projeto Recreio no período vespertino. A Escola 

dois atende quatorze turmas, sendo duas de EI-6 (Educação Infantil), duas de 

primeiro ano, duas de segundo ano, três de terceiro ano, três de quarto ano e duas 

de quinto ano, num total de trezentos alunos, que também foram atendidos pelo 

Projeto Recreio PIBID/Pedagogia – UEL, no período da tarde. 

 

4.3 O PROJETO RECREIO COMO PARTE DO PIBID/PEDAGOGIA 

Conforme já explicado no item anterior, a pesquisa aqui apresentada 

vincula-se ao Programa PIBID/Pedagogia da UEL. Ao iniciarmos o Projeto Recreio 

na Escola um realizamos algumas atividades de sondagens com os alunos a fim de 

verificar qual a concepção deles sobre o período interaulas e como acontecia o 

desenvolvimento do recreio. 

A primeira ação desenvolvida no projeto foi a filmagem dos alunos 

durante o horário do recreio sem intervenção das estagiárias bolsistas, durante o 

período de duas semanas. Na perspectiva de iniciar um processo de 

conscientização sobre a forma de se relacionar com o outro, trabalhamos as 

filmagens com os alunos para que eles pudessem olhar para si e para o outro e 

assim refletirem sobre o seu comportamento, para buscar melhorias em suas 

relações interpessoais.  

Aproveitamos esse momento para uma discussão sobre conceitos 

relacionados à autonomia e respeito mútuo, imprescindíveis para convivência com 
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os outros. Nosso objetivo foi promover ações que possibilitassem aos alunos 

construírem conhecimentos necessários ao processo de socialização e ao 

desenvolvimento da autonomia. 

Os jogos e as brincadeiras eram organizados no pátio da escola, de forma 

que o aluno pudesse escolher onde e com o que gostaria de brincar.  

No início do projeto, nossas interferências eram constantes, no sentido de 

orientar sobre como poderiam se organizar de forma que todos participassem. Com 

o passar do tempo, a necessidade de intervir diminuiu significativamente. 

Para coletar os dados específicos para esta pesquisa de monografia, 

elaboramos um questionário estruturado com perguntas abertas perguntando para 

os professores o que entendiam por horário de recreio e se o consideravam 

importante para o processo de aprendizagem dos alunos (Anexo 1). Ao final do 

projeto, entrevistamos os mesmos professores para compreender como analisavam 

as mudanças decorrentes do Projeto Recreio. Optamos por manter o anonimato dos 

participantes.  

O que foi vivenciado no Projeto Recreio possibilitou várias situações 

relevantes para pesquisa. Escolhemos trabalhar com a concepção dos professores 

sobre o recreio buscando compreender o que entendem sobre a importância desse 

tempo para o processo de socialização e aprendizagem dos alunos. Buscamos 

também compreender como os professores entenderam as alterações propostas no 

projeto. 
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5 OS PROFESSORES: QUAIS SUAS CONCEPÇÕES SOBRE O HORÁRIO DO 

RECREIO? 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados coletados a partir da 

aplicação de questionários junto aos professores das escolas nas quais 

desenvolvemos o Projeto Recreio, conforme explicitado no capítulo terceiro. O 

objetivo foi compreender como os professores entendem esse espaço/tempo da 

escola. Os docentes responderam um questionário antes da realização do projeto na 

escola e depois foi feita entrevista após a finalização. 

 

5.1 O HORÁRIO DO RECREIO PELOS PROFESSORES 

 

As perguntas constantes no questionário aplicado aos professores antes 

do desenvolvimento do projeto foram: Como é realizado o horário de recreio em sua 

escola? O que você entende por horário de recreio? Para você, como deveria ser o 

recreio? Você considera esse horário de recreio importante? Por quê? 

 

As respostas para a questão Como é realizado o horário de recreio em 

sua escola? foram organizadas em três temáticas: banheiro e alimentação; brincar e 

jogar; e descansar, conforme consta na tabela 1. 

 

Tabela 01 – Como é realizado o horário de recreio em sua escola? 

Temáticas Quantidade % 

Banheiro e alimentação 2 40 

Brincar e jogar 2 40 

Descansar 1 20 

Total 5 100 

Fonte: Pesquisa da autora 

 

Verifica-se que 40% dos professores consideram o recreio um momento 

para as crianças irem ao banheiro e depois se alimentarem, 40% consideram que o 

espaço do recreio serve para as crianças brincarem e jogarem e 20% consideram o 

recreio momento para os alunos descansarem. 
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Analisando tais respostas, percebe-se entre os profissionais a concepção 

de que o horário do recreio é um momento livre, em que as crianças se alimentam, 

brincam e descansam. É fato que esse espaço tem sua função vinculada à 

alimentação, mas é necessário ir além, conforme destaca Neuenfeldt: 

O recreio está passando despercebidamente no contexto escolar. As 
causas podem residir na forte valorização das disciplinas intelectuais, 
o que faz com que ele seja visto apenas como um momento para dar 
ao professor uma pausa na sua atividade docente e um tempo para o 
aluno extravasar energia, descasar ou merendar. (NEUENFELDT, 
2005, p. 16). 

 

Aliando as respostas dos professores às ideias do autor em questão, 

identificamos que se poderia valorizar mais o momento do recreio investindo em 

atividades de socialização, relacionando o alimentar e o descansar às brincadeiras 

que favorecem a interação entre as crianças. 

A questão seguinte indagava: O que você entende por horário de recreio? 

Obtivemos respostas que possibilitaram a classificação em três temáticas: 

alimentação e descansar; socialização; alimentação e brincar, conforme consta na 

tabela 2. 

 

 Tabela 02 – O que você entende por horário de recreio? 

Temáticas Quantidade % 

Alimentação e descansar 2 40 

Socialização 2 40 

Alimentação e brincar 1 20 

Total 5 100 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

Ao constatar na tabela dois, 40% dos professores consideram que o 

recreio é o momento para a alimentação e descanso; para 40% é o momento para 

socialização e 20% afirma que é o momento para as crianças se alimentarem e 

brincarem. Assim, identificamos que 100% dos professores compreendem e 

conferem ao horário de intervalo grande importância quanto à socialização. No 

entanto, mesmo conferindo essa importância, o recreio não recebe tratamento 
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diferenciado nas escolas analisadas, o que reforça a análise apresentada por 

Neuenfeldt quando aborda que: 

Outra característica do recreio, que o coloca em segundo plano no 
contexto escolar, é o curto espaço de tempo (15 a 20 minutos). 
Nenhum professor quer abrir mão dos poucos minutos de intervalo 
que tem por direito, como qualquer outro trabalhador. Neste sentido, 
percebe-se que as necessidades dos alunos não estão sendo 
consideradas. [...] Este momento de “trégua” entre professor e aluno 
não pode ficar oculto no contexto escolar.  (NEUENFELDT, 2005, p. 
16). 

 

Segundo o autor, o horário do recreio é o momento importante para 

explorar a curiosidade, a criatividade das crianças e precisa ser reconhecido pelos 

professores para além de uma forma de recreação ou de gasto de energia. 

Ao relatarem sobre Como deveria ser o recreio? os professores indicaram 

respostas que foram agrupadas em quatro temáticas: mais jogos e brincadeiras; 

momento de diversão; tempo livre; escolher o que quer fazer, conforme consta na 

tabela 3. 

Tabela 03 – Para você, como deveria ser o recreio? 

Temáticas Quantidade % 

Mais jogos e brincadeiras 1 20 

Momento de diversão 1 20 

Tempo livre 1 20 

Escolher o que quer fazer 2 40 

Total 5 100 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

Nas respostas da questão três verificou-se que 20% dos professores 

consideram que o horário do recreio é um espaço/tempo que poderia ter mais jogos 

e brincadeiras, 20% afirma que é um momento de diversão, 20% que é um momento 

de tempo livre e 40% que as crianças poderiam escolher o querem fazer. 

É importante valorizar o destaque que os professores conferem para a 

liberdade de escolha dos alunos. No entanto, Neuenfeldt (2005) escreve que “este 

momento de “trégua” entre professor e aluno não pode ficar oculto no contexto 

escolar. O que fazem as crianças quando estão longe dos olhos dos professores?” 

(NEUENFELDT, 2005, p. 16). 
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Entendemos que o horário do recreio deve favorecer a liberdade, mas se 

possível, monitorado por um adulto, para garantir a segurança das crianças, assim 

como auxiliar na aprendizagem de regras e dos limites necessários para viver em 

sociedade. 

A última questão do questionário indagava se Consideram o horário de 

recreio importante? Por quê? As respostas recebidas indicam que todos os 

professores concordam com a importância desse tempo/espaço da escola, mas por 

razões diferentes, como apresentado na tabela 4. 

Tabela 04 – Você considera o horário de recreio importante? Por quê? 

Temáticas Quantidade % 

Sim; Descansar 2 40 

Sim; Socialização 3 60 

Total 5 100 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

Nas respostas da questão quatro, 40% dos professores consideram que o 

horário do recreio é importante, e que é momento para descansar e 60% responde 

que é momento para socialização. É fato que o horário do intervalo é um momento 

muito importante, tanto para os alunos como para os professores, pois proporciona 

uma oportunidade de reposição de energias e um descanso mental imprescindível 

para o bom funcionamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Mas, é necessário compreender também, como já afirmado várias vezes 

neste texto, que o recreio escolar é muito importante por ser um espaço/tempo de 

socialização. Os alunos são sujeitos participativos desse espaço/tempo, e no 

processo de interação com os outros constroem valores que serão fundamentais 

para a sua vida dentro e fora da escola. Sendo assim, o recreio, além de contemplar 

o descanso e a alimentação, também é uma oportunidade para potencializar o 

desenvolvimento de atividades recreativas que podem auxiliar no processo de 

socialização e construção de autonomia, ambas condições básicas para a 

construção do conhecimento.  
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5.2 O HORÁRIO DE RECREIO PELOS PROFESSORES APÓS O PROJETO 

RECREIO 

Ao término de nossas atividades desenvolvidas no Projeto Recreio, 

entrevistamos funcionárias da escola, as professoras supervisoras do PIBID, as 

diretoras e coordenadoras pedagógicas das Escolas com o intuito de avaliar como 

compreenderam as ações realizadas pelo projeto.  

Nas respostas, verificamos que todas compreenderam as ações 

realizadas como transformadoras e satisfatórias, como podemos constatar nos 

fragmentos dispostos a seguir e que serão comentados na sequência: 

“Não tenho sala, mas percebo neles a vontade de estar ali brincando 

[...] as crianças ficam curiosas para saber o que vai ter de diferente 

no intervalo e após tomarem o lanche eles mesmos se organizam 

para ir aos jogos; tem autonomia para escolher; não há correria; há 

socialização e respeito com os amigos”. (Professora A4) 

 

“Quando acontece o projeto os alunos voltam mais animados e 

motivados e narrando as brincadeiras, deixam de brigar no pátio [...] 

voltam animados e motivados a realizar as atividades propostas em 

sala com muita atenção”. (Professora B)  

 

“Sou professora do EI, são crianças de cinco para seis anos. O 

recreio direcionado com as brincadeiras, com as pibidianas, ele é 

bem interessante porque as crianças ficam super envolvidas nas 

brincadeiras, voltam para a sala bem mais tranquilas e mais atentos 

também. O dia que acontece alguma coisa de não conseguirem 

brincarem, reclamam, brigam na fila e voltam mais agitados para a 

sala. Então, acredito que o projeto é excelente e dá para dar 

continuidade, desde que tenha pessoal na escola, e é bem 

interessante. Estão de parabéns”. (Professora C) 

 

                                                 
4 Manteve-se o anonimato dos participantes da pesquisa. Manteve-se também a originalidade dos textos 
quanto à composição textual. 
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“Eu sou monitora de pátio, ajudo a cuidar do recreio, e antes as 

crianças corriam muito no recreio. Antes das pibidianas vir ajudar a 

cuidar do recreio. O trabalho delas desenvolveu nas crianças mais 

tranquilidade, eles conseguem agora parar para prestar atenção nas 

brincadeiras, não ficam mais correndo, se comunicam entre si, 

respeitam fila para brincar um com os outros, dão oportunidade para 

o amigo que ainda não brincou e quando elas não vem, elas vem só 

uma vez por semana, quando elas não vem, eu coloco os brinquedos 

e eles entre si consegue se monitorar, um ajuda a cuidar do outro, 

respeitando fila e a ordem. Foi muito bom esse projeto para a 

escola”. (Colaboradora da Escola um) 

 

 “Eu sou professora e também sou supervisora do projeto PIBID. No 

início do ano letivo, no intervalo, as crianças saiam correndo 

aleatoriamente e causou uma grande preocupação porque esse tipo 

de brincadeira no intervalo que eles faziam podia acontecer qualquer 

dia, um acidente. Então foi neste momento que pensamos em 

desenvolver o Projeto Recreio na escola. A partir do momento que 

deu o início ao projeto com opções de brincadeiras, o intervalo 

tornou-se mais significativo, prazeroso para as crianças, pois esse 

projeto, ele é importante porque resgata as brincadeiras sadias, as 

cantigas de roda e outras brincadeiras, e isso tudo acrescenta o quê? 

Os valores positivos na vida de cada criança, valores estes que 

muitos estão perdendo. É um projeto que está trazendo assim... 

Causa grandes expectativas nas crianças e que no início as crianças 

precisavam ser orientadas para poder participar, já no decorrer desse 

projeto, de todas essas atividades, hoje as crianças apresentam 

comportamento muito diferente, elas mesmas têm a sua autonomia 

de escolher do que elas querem brincar, respeitando a sua vez, até 

mesmo sendo solidário, sabendo se socializar, então, isso para a 

vida deles trouxe muitos benefícios, até mesmo aqui dentro da 

escola, a gente vê a grande mudança, do início do ano até agora 

trazendo assim, mudanças positivas”. (Professora e supervisora do 

PIBID) 
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“Sou Diretora da Escola um. Com o início do projeto em nossa 

Escola através do PIBID, percebemos uma grande mudança no 

comportamento dos alunos, já que eles ficavam ansiosos correndo 

de um lado para outro, eles aprenderam a participar das atividades 

em grupo, com respeito e interação estimulando uma relação 

harmoniosa”. (Diretora da Escola um) 

 

“Sou supervisora da Escola um. Um ponto importante desse projeto é 

os momentos de integração e socialização dos alunos permitindo 

uma convivência saudável e também divertida e ao mesmo tempo, 

eles desenvolvem a conscientização de limites, regras e de valores: 

são necessários para a formação do cidadão no convívio social e 

familiar, ou seja, baseado na cooperação e na solidariedade”. 

(Supervisora da Escola um) 

 

Podemos perceber nos depoimentos coletados junto à equipe pedagógica 

e pelos professores, que a realização do Projeto foi de grande importância para as 

escolas e ampliou a compreensão dos professores, gestores e funcionários sobre a 

interpretação elaborada para esse espaço e tempo da escola. Todos indicam a 

importância do tempo de recreio quanto ao seu significado para o desenvolvimento 

dos alunos, quanto às formas de cooperação e o respeito, necessários como 

princípios éticos para a convivência em comunidade. 

Nas palavras de Biason:  

É nesse tempo-espaço que a escola mostra seu modo de se 
relacionar internamente, seus conflitos, suas dificuldades, sua 
capacidade de empatia, suas regras, seus limites e tantas outras 
faces dos relacionamentos humanos, que transparecem livremente 
no brincar. Pudemos observar com as crianças brincam e se 
relacionam, por meio desse brincar, com os outros e com os objetos 
nos espaços abertos. A escola aprendeu muito com as ações desse 
projeto, pois não é preciso muito para que as crianças se organizem 
melhor no recreio e convivam bem entre elas. É preciso apenas um 
olhar atento e acolhedor, que mostra como deve ou não ser, quando 
for necessário. (BIASON, 2014, p. 42-43). 
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Pode-se considerar por meio da análise dos dados coletados via 

questionário e entrevistas que todos, em maior ou menor grau, já conferiam 

importância ao tempo/espaço do recreio. A realização do projeto ampliou essa 

compreensão colocando em discussões, principalmente, a necessidade de 

planejamento e acompanhamento para as ações a serem realizadas no Recreio. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as reflexões realizadas ao longo deste trabalho, buscou-

se compreender a importância da socialização no recreio escolar e as concepções 

de professores quanto ao tempo/espaço pedagógico no qual se socializa, constrói-

se e aprende. Neste estudo foi muito importante contextualizar a criança, o recreio, o 

jogo, as brincadeiras e a educação no contexto escolar.  

Iniciamos o estudo com uma busca no portal da CAPES para localizar 

dissertações produzidas no período de 2009 a 2011, cujo tema abordasse o recreio. 

Detivemo-nos nas pesquisas de Souza (2009) e Silva (2010) que, por caminhos 

diferentes, chegam às mesmas conclusões e entendem o tempo e espaço de recreio 

muito além de um momento específico para os sujeitos descansarem e se 

alimentarem e o consideram um tempo e espaço de criatividade, socialização e 

desenvolvimento da aprendizagem, um momento apropriado para construir relações 

e valores na formação dos sujeitos. 

Referendamos a abordagem teórica desta pesquisa nos dedicando a 

estudar sobre o processo de socialização no ambiente escolar a partir de dois 

autores: Fernando Savater e Philippe Meirieu. 

Optamos por nos alongar na abordagem sobre o PIBID/Pedagogia da 

UEL porque o estudo relacionado nesta monografia teve sua origem no Projeto 

Recreio, um dos subprojetos realizados no PIBID no período de 2011 – 2013. 

Ao fim de todo esse trabalho, algumas conclusões podem ser colocadas. 

Identificamos que as ações desenvolvidas no Projeto Recreio tornaram esse 

espaço/tempo da escola mais agradável com a utilização de materiais pedagógicos 

nos jogos e brincadeiras, o que favoreceu a criação de um ambiente mais 

socializador. Os professores, gestores e funcionários perceberam tal mudança e 

indicaram que as mesmas contribuíram para uma melhora nas atitudes dos alunos 

no momento do recreio e que também provocou mudanças positivas na sala de aula. 

No entanto, é importante registrar que percebemos que os professores 

não demonstravam interesse em compartilhar do momento do recreio junto aos 

alunos, mas diziam que algo teria que ser feito, pois estavam cientes sobre os 
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ocorridos na questão de disciplina de alunos. Apesar de identificarem as mudanças 

positivas quanto ao horário do recreio advindos do Projeto Recreio, não se 

envolveram no sentido de participar mais de tal projeto de forma que pudesse 

continuar na escola após o término do PIBID. É certo que em tal horário os 

professores estão descansando, o que é justo e necessário. Por isso, indicamos 

como um desafio encontrar algumas alternativas para que possa ser garantido o 

direito de descanso do professor e de uma boa aprendizagem, em todos os âmbitos, 

dos alunos. E, conforme já destacado, o Recreio é momento ímpar na escola para o 

ensino sobre a socialização. 

No decorrer da pesquisa e, principalmente, por meio dos relatos dos 

professores, verificamos que o horário do recreio possibilita benefícios aos alunos, 

pois contribui para a redução da agressividade e melhora o comportamento deles, 

pois aprendem a respeitar e valorizar mais a si e aos outros. 

Nas palavras de Neuenfeldt (2005): 

A maior certeza que temos, no entanto, é que todo e qualquer projeto 
pedagógico que uma escola possa almejar só será alcançado se for 
abraçado por todos. Equipe diretiva, professores, demais 
funcionários e comunidade devem girar em torno dos mesmos 
objetivos e é indispensável que se sintam sujeitos de sua própria 
história. (NEUENFELDT, 2005, p. 99). 

 

Sendo assim, esperamos que os profissionais da educação voltem seu 

olhar para a importância do recreio no contexto escolar de forma a contribuir para 

que esse espaço/tempo seja significativo para a aprendizagem dos alunos.  

Um caminho dentre os tantos que podem ser pensados, é investir em 

jogos e brincadeiras, entendidos como potentes elementos para a aprendizagem e 

construção de significados para o desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, as 

ações pedagógicas realizadas em tal espaço são merecedoras de atenção e 

planejamento coletivo, como qualquer outra ação a ser desenvolvida no ambiente 

escolar, porque planejar o trabalho educativo, e as formas de organização da vida 

das crianças na escola, é pensar e projetar o futuro do desenvolvimento humano. 
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Não podemos finalizar esta monografia sem destacar a importância do 

PIBID na vida do acadêmico de um curso de licenciatura. Foi por meio desse 

programa que pudemos participar de atividades, estudos e cursos que possibilitaram 

ampliar a visão sobre nossa atuação como futuros professores. Possibilitou também 

a oportunidade de estar em contato com o ambiente escolar, o que fez toda a 

diferença quando selecionamos um recorte de pesquisa para a realização deste 

trabalho de conclusão de curso. 
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES: ANTES DO PROJETO 

1- Como é realizado o horário de recreio em sua escola? 

2- O que você entende por horário de recreio? 

3- Para você, como deveria ser o recreio? 

4- Você considera o horário de recreio importante? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


