
 

Londrina 

2014 

 

QUITÉRIA APARECIDA BATISTA 
 

 

 

 

 

 

 

AS INTERPRETAÇÕES SOBRE O RECREIO: 
 OS DESEJOS DOS ALUNOS ENTRE A REALIDADE E AS 

POSSIBILIDADES 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

QUITÉRIA APARECIDA BATISTA 
 

 

 

 

 

 

 

AS INTERPRETAÇÕES SOBRE O RECREIO:  
OS DESEJOS DOS ALUNOS ENTRE A REALIDADE E AS 

POSSIBILIDADES  
 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciada em Pedagogia. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Sandra Regina 
Ferreira de Oliveira. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Londrina 
2014 



 

 

 

 

 
 

QUITÉRIA APARECIDA BATISTA 

 
 

 
AS INTERPRETAÇÕES SOBRE O RECREIO: 

 OS DESEJOS DOS ALUNOS ENTRE A REALIDADE E AS 
POSSIBILIDADES  

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciada em Pedagogia. 
 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

____________________________________
Orientador: Profª. Drª. Sandra Regina 

Ferreira de Oliveira 
Universidade Estadual de Londrina – UEL 

 
 

____________________________________ 
Prof. Drª. Ednéia Consolin Poli 

Universidade Estadual de Londrina – UEL 

 

___________________________________
Prof. Msª. Dirce Aparecida Foletto Moraes 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 

 

 

 

Londrina, _____de Maio de 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, 

José Maria e Aparecida,  

pelo exemplo de amor verdadeiro, 

incentivo, dedicação e torcida para a 

realização de mais essa etapa da 

minha vida. 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus e à fé que tenho nele, que me concedeu 

sabedoria e saúde; e por Me iluminar nessa trajetória, permitindo que tudo isso 

acontecesse 

A minha orientadora, por acreditar em mim, pelo suporte, pelas suas 

correções e incentivos, pelo seu empenho e dedicação nas orientações de cada 

passo deste trabalho e por ser uma execelente profissional, na qual me espelho 

Aos meus pais, que me deram apoio desde o início dessa jornada, e por tudo 

que sempre fazem por mim, pelo incentivo, carinho, simplicidade, exemplo e amor 

incondicional e que, apesar de todas as dificuldades, fortalecem-me 

 Aos meus irmãos, Matheus e Thadeu, que sempre acompanharam a minha 

caminhada, torcendo por mim, pela amizade e companheirismo de sempre 

 Ao meu noivo, Leandro, pessoa maravilhosa, que de forma especial me deu 

força. Obrigada por acreditar em mim, pelo companherismo, carinho, amor e 

amizade 

A todos os professores do curso, que me mostraram a importância da vida 

acadêmica e auxiliaram no desenvolvimento desse trabalho 

Ao Programa PIBID, que possibilitou condições mais adequadas para a coleta 

de dados para essa pesquisa 

 Às amigas que conquistei durante esses anos de graduação e qυе fizeram 

parte dessa caminhada, tornando-a mais agrádavel, е qυе vão continuar presentes 

еm minha vida, cоm certeza 

 Às colegas de turma pela oportunidade de convívio e por todos os momentos 

dessa trajetória 

À Universidade Estadual de Londrina, por ter me proporcionado momentos 

importantes para minha formação 

E a todos que de alguma forma acompanharam, torceram, contribuiram e que, 

direta ou indiretamente, fizeram parte da minha formação.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que os vossos esforços desafiem as 
impossibilidades, lembrai-vos de que 
as grandes coisas do homem foram 
conquistadas do que parecia 
impossível. 
                                Charles Chaplin 

 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/


 

 

 

 

 
 
 
BATISTA, Quitéria Aparecida. As interpretações sobre o recreio: os desejos dos 
alunos entre a realidade e as possibilidades. 2014. 70 p. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2014. 
 

RESUMO 
 

A escola é um espaço significativo para a observação de características culturais de 
uma sociedade. Este trabalho tem como objetivo investigar a visão dos alunos sobre 
o horário do recreio, antes e depois das ações desenvolvidas, com a 
intencionalidade de propor um recreio mais atrativo para os alunos. Busca 
compreender como os alunos descreviam e desejavam o recreio da sua escola, por 
meio de dados coletados via observações e aplicação de dois instrumentos de 
pesquisa. O aporte teórico vem dos estudos de Fernando Hernandez e Montserrat 
Ventura, que tratam o trabalho pedagógico por meio de projetos, e do autor 
Fernando Savater, que aborda o conceito de socialização. O estudo aqui 
apresentado relaciona-se diretamente com os projetos desenvolvidos no 
PIBID/Pedagogia (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) no 
período de 2012-2013, da Universidade Estadual de Londrina, com a valorização da 
abordagem interdisciplinar. Esta pesquisa é parte do Projeto Recreio, que surgiu da 
demanda de uma escola que tinha o horário do recreio marcado por correrias, brigas 
e pequenas confusões, que invadiam a sala de aula comprometendo as relações de 
ensino e aprendizagem. O projeto foi idealizado com atividades monitoradas e 
dirigidas com o objetivo de diminuir os conflitos existentes, mas mantendo, o máximo 
possível, a liberdade e autonomia das crianças, a ideia de um espaço de 
convivência e interação entre os alunos, preservando o momento como um tempo 
de ―descanso‖ das atividades realizadas na sala de aula. Ao analisar as narrativas 
dos alunos pode-se constatar que as crianças entendem o horário do recreio como 
um tempo para descansar dos estudos, tomar o lanche, ir ao banheiro, beber água e 
principalmente brincar. É um tempo para se divertir. Quando perguntamos a elas 
como gostariam que fosse esse momento, responderam que gostariam de mais 
tempo para o horário do recreio, pois alegam que não da tempo de fazer tudo que 
gostariam como, por exemplo, brincar e comer. Desejam também ter novos 
brinquedos e brincadeiras  para utilizar nesse tempo/espaço. A pesquisa revelou que 
o tempo/espaço do  Recreio  pode ser considerado um momento de lazer, onde as 
crianças comem e descansam, características essas, relevantes às necessidades 
dos alunos para um melhor rendimento no processo de aprendizagem em sala de 
aula. O mesmo pode também  ser compreendido como um termômetro para medir a 
sociabilidade do ambiente escolar.  

 

 

Palavras-chave: Recreio. Socialização. PIBID. Anos Iniciais. Cotidiano Escolar. 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – Como é o horário do recreio e como gostaria que fosse?  

Figura 2 – Como está sendo o horário do recreio da sua escola, como era antes e o 

que mais está gostando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAPES          Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

PCNS            Parâmetros Curriculares Nacionais 

PIBID Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

UEL              Universidade Estadual de Londrina 

UFRGS        Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UNIALFAS   Projeto Pedagógico das Séries Iniciais – Alfabetização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.capes.gov.br/


 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1   INTRODUÇÃO......................................................................................................11 

 

2   CAPÍTULO 1: BREVE ESTADO DA ARTE: AS PESQUISAS SOBRE O 
RECREIO...................................................................................................................15 

 

3   CAPÍTULO 2: PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO: AS POSSIBILIDADES DE SE 
EDUCAR POR MEIO DO TRABALHO COM PROJETOS........................................27 

3.1 Socialização: um projeto interativo.......................................................................27 

3.2 Processo de socialização: as possibilidades de se educar por meio do trabalho 
com projetos...............................................................................................................33 

 

4   CAPÍTULO 3: O PROJETO RECREIO E SEU DESENVOLVIMENTO...............38 

4.1 O PIBID/Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina................................39 

4.2 O Projeto Recreio.................................................................................................41 

 

5   CAPÍTULO 4: A VISÃO DOS ALUNOS SOBRE O HORÁRIO DO RECREIO....47 

5.1 O recreio da escola pelos alunos: descrição e expectativas................................47 

5.2 O recreio do projeto PIBID pelos alunos: o que mudou?.....................................54 

 

6   CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................59 

 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................66 

 

ANEXOS....................................................................................................................68 

Anexo A: Faça uma produção de texto sobre como é o horário de recreio e como 

você gostaria que fosse..............................................................................................68 

Anexo B: Faça um pequeno texto sobre como está sendo o horário de recreio na sua 

escola, como era antes e do que mais está gostando...............................................69



11 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Dentre as possibilidades de escolha de tema a ser pesquisado para construir 

este trabalho, optamos por aprofundar em um assunto que já vinha sendo estudado 

por meio da minha participação no Projeto Recreio, vinculado ao Programa PIBID1 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Desta forma, esta 

pesquisa é decorrente de experiências vividas nas ações desse projeto aliadas a 

outras tantas ocorridas no curso de Pedagogia, ao longo de quatro anos e meio.  

No ano de 2012, quando cursava o terceiro ano da graduação, participamos 

da seleção para compor a equipe do PIBID/Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, o qual propunha trabalhar a partir da metodologia de projetos2. Na divisão 

ficamos com o grupo que trabalhava com o Projeto Recreio, elaborado para atender 

a necessidade de uma escola que participava do PIBID. Os alunos da escola em 

questão, durante o recreio (intervalo entre aulas), relacionavam-se de forma 

turbulenta, com muita correria, brigas e confusões, e isso influenciava, direta e 

indiretamente, o processo de ensino e aprendizagem, principalmente após o 

intervalo.  

A situação vivenciada naquele contexto aliou-se ao interesse pessoal de 

aprofundar o estudo, investigando o que os alunos entendem por horário do recreio, 

compreendido aqui como um espaço e um tempo importante dentro do cotidiano 

escolar3.  Assim, durante a realização do PIBID coletamos por meio de filmagens, 

fotografias e aplicação de questões junto aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, em duas escolas municipais da cidade de Londrina, dados que 

auxiliassem na construção de respostas para essa questão. Fez-se necessário 

estipular um recorte para a elaboração deste trabalho de conclusão de curso e 

optamos por selecionar como fonte de pesquisa o material coletado junto aos alunos 

de 3º e 4º anos de uma das escolas que participaram do projeto.   

                                                           
1
 O Programa PIBID será apresentado no terceiro capítulo da pesquisa. 

2
 Sobre a organização do trabalho pedagógico por meio de projeto, ver  capítulo 2. 

3
 Por isso, em algumas passagens do texto utilizamos a expressão “tempo/espaço” como referência ao recreio. 
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Sendo assim, este estudo buscou deslocar nosso olhar para os olhares e para 

as ações das crianças em relação a esse momento do cotidiano escolar, procurando 

entender o que acontece, o que nos levou a conhecer melhor a escola.  

  Outro fator que influenciou a escolha do tema decorreu da aproximação que 

tivemos com as crianças durante as ações do Projeto Recreio, o que desencadeou a 

seguinte questão: já perguntaram para as crianças o que elas pensam sobre o 

recreio? Foi em busca dessa resposta, de saber mais sobre a percepção das 

crianças, que iniciamos nossa pesquisa. 

O estudo aqui apresentado está organizado em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentamos o resultado do levantamento realizado no site da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para conhecer 

outras pesquisas realizadas sobre o tema. Nas pesquisas encontradas e 

selecionadas para aprofundar este estudo, verificou-se que o objetivo principal das 

mesmas é entender e investigar, por meio das análises das brincadeiras, a cultura 

da criança, entendida como sujeito histórico e social, suas práticas culturais e como 

ela produz cultura brincando.  

Tais pesquisas concluem que as crianças relacionam o recreio com 

brincadeiras, sendo um momento prazeroso e divertido. Ressalta-se ainda que seja 

no momento de brincar, na interação com o outro, que vai se constituindo as culturas 

produzidas pelas crianças. Notamos aqui a importância de um olhar diferenciado 

para esse espaço e tempo, para que não fique restrito apenas à hora do descanso e 

do lanche. 

Após conhecer o que as pesquisas apontavam, redigimos o segundo capítulo, 

no qual se apresenta o corpo teórico selecionado para esta investigação. 

Aprofundamos o estudo em dois conceitos: socialização, compreendido a partir dos 

estudos de Fernando Savater (2005); e trabalho com projetos, baseado nos autores 

Fernando Hernandez e Montserrat Ventura (1998).  

Quando buscamos entender as diferentes formas de socialização, recorremos 

a Fernando Savater, que afirma ser a socialização um processo interativo, pelo qual 

http://www.capes.gov.br/
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a criança se desenvolve e conhece os outros, questão fundamental para se viver em 

sociedade.   

Na escola, o processo de socialização busca promover a integração da 

criança à sociedade. As ações propostas na escola ajudam - ou deveriam ajudar - a 

criança a construir sua identidade, seus princípios éticos e morais, a desenvolver 

suas potencialidades e ampliar a noção de pertencimento ao mundo. Assim sendo, 

como expõe Savater (2005), essa demanda torna-se a mais importante função da 

escola, pois a partir dessa formação se constrói outros conhecimentos e as relações 

sociais. 

Sobre o trabalho com projetos, os autores Hernandez e Ventura (1998) 

apontam que a função dos projetos de trabalho é organizar os conhecimentos 

escolares, por meio da ligação de diferentes conteúdos e problemas de modo a 

facilitar, para os alunos, a construção de conhecimentos. Eles podem surgir de uma 

questão inicial ou pela necessidade de aprofundar algum conteúdo. 

Caracterizam-se por valorizarem o interesse dos alunos em torno de um 

problema inicial e estabelecerem relações com diferentes informações, criando uma 

teia na qual a aprendizagem se torna mais significativa para todos. Também por ter 

como propósito relacionar a aprendizagem com a dia a dia dos alunos para se 

tornarem cidadãos ativos, críticos e participativos na sociedade em que vivem e para 

que tenham acesso ao conhecimento científico de forma mais interessante.  

O trabalho com projetos busca estimular e valorizar a participação do aluno, 

que tem papel ativo, faz parte de todo o processo. Esse trabalho possibilita ainda 

que o processo de ensino e aprendizagem articule-se em torno de um todo, 

superando a forma fragmentada, e colaborando para que a aprendizagem se torne 

mais significativa.  

No terceiro capítulo apresentamos o Projeto Recreio e seu desenvolvimento, 

que foi composto por atividades monitoradas e dirigidas, jogos e brincadeiras, com o 

objetivo de diminuir os conflitos existentes nesse tempo/espaço, e visando melhorar 

também a convivência e interação entre os alunos. Todas as ações executadas 
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durante o recreio foram filmadas e eram socializadas com os alunos 

quinzenalmente, para abordar o conceito de autonomia e respeito.  

Foram desenvolvidas algumas atividades com os alunos em forma de 

desenho e produção de texto, para saber o que pensavam sobre o horário do 

recreio, como gostariam que fosse e como estava sendo o horário do recreio na sua 

escola com as ações do projeto e do que estava gostando. 

No último capítulo, tratamos da análise dos dados coletados a partir da visão 

dos alunos sobre o horário do recreio, buscando entender quais as interpretações 

que as crianças produziram sobre o recreio e se os mesmos compreenderam as 

mudanças que aconteceram durante as ações do projeto.  

O estudo aqui apresentado contribuiu imensamente para minha formação 

acadêmica por se tratar de uma temática que não é discutida no curso de 

graduação. Portanto, com o desenvolvimento desse trabalho compreendi que o 

horário do recreio, além de um espaço de lazer, no qual as crianças comem e 

descansam, pode ser considerado um momento rico de possiblidades para 

desenvolver aprendizagens fora da sala de aula, tais como o respeito mútuo, a 

autonomia, a socialização e a troca de experiências, transformando assim a 

aprendizagem em um momento mais prazeroso, por meio de jogos e brincadeiras. 
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2 CAPÍTULO 1: BREVE ESTADO DA ARTE: AS PESQUISAS SOBRE O 

RECREIO 

Ao definir como tema de pesquisa o recreio, fez-se fundamental conhecer 

outras pesquisas que tiveram como foco o mesmo assunto. Para tanto, realizamos 

no site da CAPES uma pesquisa por dissertações defendidas entre 2009 a 20114 

utilizando como palavras de busca recreio e horário de intervalo. 

Tendo a expressão horário do intervalo como chave de busca, não foram 

encontradas dissertações. Como retorno para a busca com a palavra recreio, 

obtivemos no ano de 2009 um total de 14 dissertações, em 2010, 18 e em 2011,15 

dissertações.  

De todas as dissertações encontradas, a partir do título, selecionamos cinco 

dissertações que julgamos mais relacionadas ao nosso tema. Na leitura do resumo, 

identifiquei que o objetivo presente em todas era, principalmente, entender e 

investigar a cultura da criança como sujeito histórico e social, suas práticas culturais 

e como ela produz cultura pelo divertimento. As pesquisas foram desenvolvidas a 

partir de análises sobre as brincadeiras e as atividades das crianças interpretadas a 

partir do conceito de cultura.   

Os pesquisadores trabalharam com níveis de escolaridade variados, sendo 

turmas de 2ª, 3ª e 4 ª séries5 e 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental. A maioria 

das dissertações é da área da Educação, uma da área de Educação Artística e uma 

da área de Ciências da Saúde.  

Após a leitura dos resumos, selecionamos três pesquisas para leitura 

detalhada. Tais pesquisas aproximaram-se mais do tema que nos propusemos a 

investigar. A primeira, de Ana Paula Vieira e Souza (2009), As culturas infantis no 

espaço e tempo do recreio: constituindo singularidade sobre a criança. A segunda 

pesquisa intitulada A invenção das brincadeiras: um estudo sobre a produção das 

culturas infantis nos recreios de escolas em Curitiba, de Nélio Eduardo Spréa 
                                                           
4
 A opção por trabalhar com dissertações e com o recorte de dois anos relaciona-se com os limites advindos de 

uma pesquisa de conclusão de curso de graduação. 

5
 Mantivemos a terminologia série para ser fiel ao constante nas pesquisas. Atualmente, nomea-se “anos” para 

as turmas do ensino fundamental. 
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(2010). E a última dissertação selecionada é de Danusa Manzur Lopes (2010) com o 

seguinte título: O que pode ser tão interessante na escola quanto à hora do recreio?: 

em busca de práticas alternativas na escola contemporânea. 

 Na dissertação de Ana Paula Vieira e Souza (2009), foram pesquisadas e 

analisadas as culturas que as crianças produzem no recreio em uma escola pública 

do município de Belém, estado do Pará. São abordados os seguintes temas: 

Infância, Culturas Infantis e Recreio. 

O foco principal da pesquisa é apreender e analisar por meio da emissão de 

enunciados discursivos feitos por crianças, na faixa etária de 09 a 11 anos, e 

observações do seu horário de recreio, as culturas infantis produzidas pelas 

crianças.  

 A pesquisa surgiu de um interesse pessoal da autora por não concordar com 

as regras que existem para esse horário (não correr, não gritar, não sujar o uniforme 

etc) e por se lembrar de quando era estudante, na época da Ditadura Militar, na qual 

o recreio era o momento da merenda, de cantar o hino nacional e fazer fila. Era 

também uma forma de castigo para aqueles que, por exemplo, não sabiam 

responder a tabuada e ficavam sem participar do recreio como punição. 

A pesquisa foi desenvolvida compreendendo a criança como sujeito histórico 

e social que produz cultura, com base na concepção de Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

sobre a constituição do sujeito na perspectiva sócio-histórica. A autora escolheu 

essa linha teórica para contribuir com a valorização das especificidades 

socioculturais das crianças. 

Os estudos de Lev Semenovitch Vygotsky sobre os fenômenos humanos em 

seu processo de transformação e mudança, no aspecto histórico, considerando o 

sujeito em sua totalidade social e marcado por uma cultura, foi outro balizador da 

investigação efetuada. 

Ana Paula Viera e Souza (2009, p.18), baseando-se nos estudos de Manuel 

Jacinto Sarmento, escreve que: 
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[...] as culturas das crianças são um conjunto de atividades, rotinas, 
artefatos, valores e ideias produzidos e partilhados em interações com os 
seus pares. Estas atividades e formas culturais não nascem 
espontaneamente; elas constituem-se no mútuo reflexo das produções 
culturais dos adultos para as crianças e das produções culturais geradas 
pelas crianças nas interações.  

  

Sendo assim, as crianças interpretam e atribuem significado às ações dos 

adultos, consolidando-as em outras ações, produzindo culturas. 

Para aprofundar a compreensão acerca dessas interações, a autora busca 

Bakthin e seus estudos sobre a teoria do discurso e da constituição do sujeito como 

referencial. A partir dele, escreve: 

Para analisar os dados foi utilizado como base Bakhtin (2004) que aponta o 
sujeito constituído e imbricado no seu meio social pelos discursos que o 
circundam, pois cada sujeito é um sujeito híbrido em uma arena de conflitos 
e contradição dos vários discursos ideológicos. O sujeito vê o mundo a 
partir de ruídos, vozes, sentidos, sons e linguagens que se misturam, 
constroem-se, modificam-se e transformam-se. A interação dialógica 
assume papel primordial e, a partir dela o sujeito se constitui e é constituído 
sujeito histórico e cultural. (SOUZA, 2009, p.23) 

  

 Ao total participaram da pesquisa de Souza (2009) 93 crianças de 09 a 11 

anos, de uma escola da rede municipal de Belém, sendo 57 alunos da 3ª série e 36 

alunos da 4ª série, entre 50 meninas e 43 meninos. 

 Como instrumento de coleta de dados foi feita a observação e um 

questionário com questões abertas.  

Nas observações foi analisado o comportamento das crianças durante o 

recreio, suas relações, diálogos, expressões, atitudes, a fila na merenda, as 

brincadeiras e jogos. 

 O questionário foi composto por duas partes: dados pessoais e questões 

abertas sobre o recreio, por exemplo, o que é o recreio para você? O que você faz 

no recreio?.  

Em seguida à coleta de dados, os resultados foram tabulados e a partir da 

análise a autora estabeleceu sete eixos temáticos, sendo: Significados e sentidos do 
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recreio; O espaço e tempo da bricadeira e do jogo; A televisão como artefato 

cultural; A internet, e a comunicação virtual e os eletrônicos; O trabalho infantil 

doméstico; As interações afetivas; Os processos de aprendizagem e as práticas de 

leituras. Depois conversou com as crianças, perguntado se elas gostariam de 

continuar esses estudos; elas responderam que sim e então a pesquisadora 

explicou que voltaria para observá-los no horário do recreio e também para 

conversar sobre algum eixo temático. As conversas foram gravadas. Em todas as 

fases da pesquisa a autora ressalta e enfatiza a importância de dar voz a criança. 

As respostas das crianças demonstram que as mesmas compreendem o 

recreio como um momento para brincar, conversar, divertir-se, obter prazer. Neste 

espaço e tempo identificaram-se as brincadeiras, os jogos, a televisão, a internet, a 

leitura, a interação com adultos, o fazer nada, entre outras iniciativas.  

A pesquisa mostrou a importância de se ter um olhar diferenciado para o 

recreio, tendo-o não apenas como hora da merenda. Apontou para a necessidade 

de a escola conceber esse tempo como espaço para as interações sociais e 

culturais, para convivência e produção de cultura. Destacou também a importância 

de um novo olhar para a formação de professores críticos e pensadores que saibam 

reconhecer as culturas infantis, nas quais as crianças são atores sociais e sujeitos 

de direitos. 

 Essa dissertação trouxe contribuições para a nossa pesquisa, principalmente 

quanto à interpretação do horário do recreio como um momento propulsor de 

culturas infantis e não somente como momento da merenda e do brincar. 

 A dissertação de Nélio Eduardo Spréa, intitulada A invenção das brincadeiras: 

Um estudo sobre a produção das culturas infantis nos recreios de escolas em 

Curitiba, teve por objetivo analisar, por meio das brincadeiras que aconteceram no 

horário do recreio, a maneira como as crianças produzem cultura.  

A pesquisa aconteceu em uma escola municipal da cidade de Curitiba com 

alunos de 06 a 11 anos. A escola foi escolhida devido ao seu funcionamento em 

período integral, com três intervalos, possibilitando um maior tempo para 

observação. 
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O interesse pelo tema foi despertado bem antes na vida de Spréia, quando 

observava os filhos e filhas das famílias de foliões que acompanhavam a bandeira 

de Santos Reis, cantando e dançando de casa em casa. Chamou-lhe a atenção que 

vários passos e coreografias utilizados na Folia de Reis apareciam entre as crianças 

quando estas brincavam. Nesse momento o autor supõe que as práticas infantis 

poderiam conter traços de uma tradição. Ou seja, as crianças, quando brincam, 

conservam e reestruturam saberes e ações do mundo adulto e estes saberes, 

posteriormente, serão base para a vida adulta. 

Partindo dessas observações, o autor descreve na pesquisa o seu 

encantamento pela forma como as crianças demostram o que compreendem da vida 

por meio das relações que estabelecem enquanto brincam. O pesquisador 

apresenta lembranças de sua infância. Uma dessas recordações relacionava-se ao 

folclore, tema estudado em um livro de Estudos Sociais na época em que cursava o 

Ensino Fundamental. Descreve a imagem do Bumba meu boi apresentada no livro e 

explica como sonhava com a possibilidade de ―ser o boi‖; também destaca que 

gostava de ouvir histórias sobre a mula sem cabeça, Boitatá e sacis.  A imaginação, 

possibilitada pelo constante no livro e nos relatos das histórias ouvidas, criava um 

mundo à parte, com muitos desafios. 

Para sustentar sua pesquisa, Spréia faz uma aproximação entre os estudos 

de Florestan Fernandes com autores que pesquisam no campo da Sociologia da 

Infância, como Manuel Jacinto Sarmento e William Corsaro.  

 Na Sociologia da Infância, a criança é entendida como o centro da pesquisa, 

e considerada como produtora de cultura. Neste sentido, o estudo recai na busca 

por compreender como a criança age no processo de socialização, construindo 

conhecimentos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre seu mundo.  

Spréia cita Florestan Fernandes para explicar a riqueza de significados que as 

brincadeiras infantis apresentam: 

As brincadeiras das crianças carregam em sua forma, em sua estrutura 
dramática e em sua lógica de existência, a corredeira cultural dos tempos. 
Invento, aqui, este termo corredeira cultural dos tempos na tentativa de 
ilustrar aquilo que uma brincadeira tradicional é capaz de assegurar: ela 
transporta, em sua composição, aspectos culturais que atravessam os 
tempos. Dentro dos limites de sua estrutura e de suas regras, ela pode 
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sintetizar valores que, muitas vezes, não são apenas reflexo do ambiente 
moral atual. Uma brincadeira pode reunir construções morais próprias dos 
períodos históricos em que foi criada, desde que esta moral preencha, 
ainda, determinadas funções sociais. (Florestan Fernandes apud SPRÉA, 
2010, p. 17). 

 

A questão principal da pesquisa mantém-se na produção de culturas pelas 

crianças em um lugar privilegiado repleto de oportunidades, por isso o recreio passa 

a ser o campo de investigação do autor. 

As brincadeiras são as principais ferramentas da produção de culturas 

infantis, seja na relação com outras crianças ou com adultos. Conforme a criança 

interpreta e age sobre o mundo, a cultura infantil vai criando autonomia. As 

brincandeiras são entendidas como modo de vidas das crianças. Elas brincam e 

fantasiam a partir da realidade e, de acordo com o centro de interesse, reconstroem-

nas. 

Durante a pesquisa de campo foi produzido um documentário audiovisual das 

observações, o que auxiliou na coleta e organização dos dados, constituindo-se 

também como um material de devolutiva da pesquisa para a escola. 

O pesquisador fez uma dinâmica com as crianças perguntando quais eram as 

suas brincadeiras preferidas e várias foram citadas. Depois selecionou alguns 

alunos para uma conversa. Estes citaram brincadeiras tradicionais. Durante as 

filmagens foram realizadas conversas informais.  

As crianças ficaram empolgadas com a câmera e mostraram diversas 

brincadeiras. Quatro brincadeiras foram selecionadas para análise: Chocopito, Mãe 

Polenta, Polícia e Ladrão e a Dança. Na análise das brincadeiras, as crianças 

portam-se como atores realizadores de sua socialização. Percebeu-se também a 

relação entre as brincadeiras realizadas no recreio e as atividades da aula de 

Educação Física. 

A transcrição transformou-se em um texto escrito formado de trechos 

selecionados de narrativas das crianças e as filmagens representaram um estágio 

importante no processo da pesquisa. 
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As brincadeiras tradicionais são encontradas no dia a dia da escola: Ciranda 

cirandinha; A canoa virou; Pirulito que bate-bate; Um, dois, feijão com arroz; Hoje é 

domingo, pede cachimbo; Jogos de mãos; Pula-corda com canções; os Pega-pegas; 

o Bater figurinhas e a Bolinha de gude. Tais brincadeiras são consideradas como 

bens culturais, pois se mantém certo padrão ao longo do tempo, independente da 

região. 

  No entanto, por outro lado, as brincandeiras também são atualizadas, 

adaptadas e remodeladas pelas crianças devido à inserção de novas brincadeiras e 

de novos elementos sociais. 

Pode-se perceber pelas falas das crianças que o processo de escolarização 

interfere na forma de circulação das brincadeiras, assim como na forma como se 

aprende ou como se ensina uma brincadeira. 

As brincadeiras das crianças são compostas por expressões assimiladas, 

transmitidas e recriadas por elas e por adultos a partir da interpretação de ideias, e 

valores próprios da sociedade do seu tempo. Todavia, a criança produz cultura 

através de modificações de brincadeiras de sua época assim como das brincadeiras 

tradicionais. 

O autor enfatiza um olhar para a criança como detentora de uma identidade 

de sujeito que interfere no mundo, e é ativo na sociedade, além de ajudar a construir 

a realidade em que vive. No recreio escolar acontece, de modo divertido, um grande 

intercâmbio de informações por meio das brincadeiras, e a aprendizagem que ocorre 

durante as mesmas pode ser entendida também como construção cultural. 

Porém, segundo o autor em questão, ao invés de valorizar a espontaneidade 

e liberdade da criança, cada vez mais ela é submetida ao controle e às regras das 

instituições. 

A escola é um espaço significativo para a observação de características 

culturais a partir do que as crianças produzem no universo simbólico no dia a dia, 

nas atividades rotineiras, nas representações e nas brincadeiras. 

  



22 

 

 

 

Em decorrência: 

O recreio escolar pode ser entendido como um momento de aprendizagem 
intensa, pois há nele certa liberdade de ação, a partir de um distanciamento 
do olhar dos adultos. Isso faz com que as crianças sejam co-realizadoras de 
sua socialização. Na visão de Delalande (2001), quem educa as crianças 
são os adultos, mas são elas mesmas que se socializam. (SPRÉA, 2010 
p.76). 

 

Outro ponto importante destacado por Spréa é o fato de as crianças 

brincarem em todos os lugares, mas o recreio é entendido como um momento em 

que realmente podem brincar dentro da escola, o que torna esse espaço/tempo 

especial. 

Spréa concluiu que o processo de produção das culturas infantis pode ser 

permeado por quatro eixos, sendo: assimilação (apropriação de aspectos do 

contexto social, de elementos de outras brincadeiras; adequação  (adaptação dos 

elementos às condições do grupo, remodelagem em função dos interesses lúdicos 

do grupo; invenção (síntese dos elementos remodelados, redefinição das funções da 

brincadeira; transmissão (prática da brincadeira que leva outros grupos a reconhecê-

la, interpretá-la e se interessar por ela). Não é possível delimitar em que ponto cada 

eixo começa ou termina, um é penetrado pelo outro, o tempo todo. 

Constatou-se também que as crianças são portadoras de tradições e que 

assim como aprendem, confeccionam saberes, socializando-os. Neste sentido, 

evidenciou-se o recreio escolar como um momento marcado por diversas influências 

sociodinâmicas. Em síntese, o autor define o recreio como um evento social 

específico das crianças, onde elas são as protagonistas. É um momento esperado 

pelas crianças, pois é quando podem fugir um pouco do controle de comportamento 

imposto pelos adultos. Afirma ainda que, ao brincar, a criança antecipa situações 

que serão cada vez mais comuns ao longo de sua vida. 

O autor finaliza demonstrando que as crianças inventam as suas brincadeiras 

a partir de seu contexto social, e também perpetuam tradições, produzem culturas 

enquanto brincam. A brincadeira é de suma importância para a vida em sociedade, 

pois é o caminho pelo qual a criança interage com outras crianças e outros grupos 

sociais. 
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  Danusa Manzur Lopes (2010) em sua pesquisa: O que pode ser tão 

interessante na escola quanto à hora  do recreio?: em busca de práticas alternativas 

na escola contemporânea, teve por objetivo analisar um projeto de extensão 

chamado UNIALFAS (Projeto Pedagógico das Séries Iniciais – Alfabetização), 

desenvolvido no Colégio de Aplicação da UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). Este projeto cria, de maneira lúdica, diferentes formas de 

aprendizagem, por intermédio de oficinas.  

  Para a autora, de forma geral, o tempo destinado as brincadeiras é restrito na 

escola e acaba quase sempre sendo limitado à hora do recreio, que se torna o 

momento mais aguardado pelos alunos, assim como as aulas de Educação Física. 

  A escolha por esse tema adveio do interesse pessoal da autora ao relatar 

que, até hoje, a escola não conseguiu discipliná-la (o horário do recreio) e formatá-la 

de acordo com seus moldes. Segundo a mesma, para a aquisição de conhecimento 

é necessário momentos de estudo de forma séria, no entanto, é possível aprender 

de forma lúdica e prazerosa também.   

 Atuando como professora, ela observou a diferença e a distância entre o 

interesse dos alunos e as propostas escolares, e constatou a necessidade de 

repensar a organização curricular da escola. 

 Inicialmente, ela questionou em que momentos no plano pedagógico ou na 

rotina escolar estão presentes as brincadeiras, o aprender de forma significativa e 

prazerosa. Em que momento a escola proporciona a interação social, a troca de 

opiniões e a diversidade cultural? 

Fortuna (2004), citada por Lopes (2010), aponta que a brincadeira propicia a 

criatividade, a aprendizagem,  a interação social com a troca de diferentes opiniões 

entre crianças de diferentes idades. 

 O projeto UNIALFAS foi criado para incentivar uma integração maior entre os 

alunos das séries iniciais, por meio de atividades pedagógicas interséries, 

possibilitando aprendizagens de forma prazerosa.  

Levando em consideração que esse projeto já trazia resultados positivos nas 

relações entre os alunos e sobre as aprendizagens, além de oferecer uma 
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interlocução com toda a comunidade escolar, a autora iniciou sua pesquisa com a 

análise dos planejamentos e as atividades propostas, procurando identificar nelas as 

aprendizagens, o lúdico e a interação entre os alunos.  

Segundo Lopes, são as necessidades da sociedade contemporânea que 

levam a indagar o que deve ser trabalhado em sala de aula, chamando a pensar em 

outras maneiras de conceber as propostas curriculares de forma mais criativa e 

flexível. O objetivo foi buscar alternativas que estimulassem o interesse dos alunos, 

tendo em vista que as práticas escolares dos professores, muitas vezes, estão 

desconectadas das práticas e da realidade dos alunos. 

 A autora cita como uma proposta diferente da tradicional, os Temas 

Transversais contidos nos PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais) que, segundo 

sua análise, abre espaço para o aluno participar e tomar decisões. 

Dentre as oficinas observadas em 2007, a autora escolheu as que 

apresentaram maior número de alunos, são elas: ―O baú: boas poesias e muitas 

esquisitices‖, ―Objetos voadores‖ e ―Vira, vira gostosura‖. 

Foram realizadas filmagens de cada uma dessas oficinas, que aconteciam em 

sala. Nas observações a autora constatou que os alunos de diferentes faixas etárias 

se agrupavam por interesse. Todos esperavam ansiosos pelo horário das oficinas. 

Observou também que a participação e o envolvimento dos alunos com as 

atividades da oficina se dava de forma prazerosa, estimulando a criatividade. 

Constatou ainda a necessidade e a importância da interdisciplinaridade, sem 

conteúdos fragmentados assim como dos trabalhos em equipe. 

Por parte dos professores de cada oficina, observou-se o cuidado com o 

planejamento, além da preocupação em tornar o ambiente um lugar agradável e 

prazeroso para possibilitar uma boa aprendizagem. 

Depois de observar as três oficinas, visando aprofundar os estudos, a autora, 

por sugestão da banca, voltou a observar as oficinas que estavam sendo realizadas 

naquele semestre e selecionou uma oficina para centrar a investigação: ―Tramando 

e tecendo o mundo‖, que tinha como objetivo compreender o significado de tramar e 

tecer, o entrelaçamento dos fios, além de desenvolver habilidades motoras, como 
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manusear agulha e linha. Depois realizou entrevistas com alunos que participavam 

da oficina, e com professores das oficinas e do colégio. 

Para os professores foi questionado sobre as aprendizagens ocorridas, e 

sobre as trocas de experiências. Com os alunos foi questionado sobre a escolha por 

aquela oficina, sobre o que aprendeu e sobre o que gostou. 

As professoras entrevistadas disseram acreditar nas oficinas, pois   

contribuem para a aprendizagem dos alunos, para a troca de experiências, para o 

convívio entre eles e para o desenvolvimento da criatividade. Porém, elaborar o 

planejamento para essas oficinas é um desafio, pois exige práticas diferenciadas 

para integrar todos os alunos nas atividades, de acordo com a realidade de todos a 

fim de construir novos conhecimentos de forma prazerosa e significativa. Destacam 

ainda a troca de experiências e ajuda entre alunos de diferentes faixas etárias como 

algo muito rico e proveitoso, além de fomentar o interesse e o entusiasmo. Para 

essas professoras, as oficinas são também uma oportunidade de desenvolver algum 

tema, ou algum conteúdo de uma determinada matéria. 

Os alunos entrevistados afirmaram ter escolhido a oficina pela propaganda 

feita por meio de cartaz. O ambiente e a forma prazerosa de se aprender despertou 

mais interesse nos alunos. 

A autora, em suas considerações finais, destaca que, atualmente, o momento 

de brincar na escola está cada vez mais reduzido; não existem brinquedos, e 

quando existem, ficam apenas para momentos especiais como, por exemplo, o dia 

do brinquedo, ou seja, separado das atividades escolares.  

É função da escola proporcionar momentos de relações sociais entre os 

alunos de forma prazerosa, com troca de experiência e de conhecimentos, afirma 

Danusa. 

A autora finaliza chamando a atenção para a necessidade de pensar outra 

concepção de escola, e outro currículo, que atenda a cada comunidade escolar de 

acordo com suas necessidades, aproximando os conteúdos com a realidade do 

aluno, rompendo com o modelo tradicional e estimulando a aprendizagem. É preciso 

também olhar para a escola não só como espaço de transmissão de conhecimentos, 
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mas ir além, entender a escola como um espaço de socialização, troca de 

experiências, diversidade cultural, e produção e apropriação de cultura.  

 Encerrando esse capítulo, notamos que as pesquisas aqui apresentadas 

mostram quanto o horário de recreio é importante para o desenvolvimento da 

criança. É no momento de brincar que elas produzem culturas, por meio desse 

grupo de atividades que acontece no horário do recreio, na interação com o outro, 

na relação com o adulto. As pesquisam apontam que as crianças relacionam o 

recreio com brincadeiras, sendo um momento prazeroso e divertido, além de 

conversar, fazer nada etc. Notamos aqui a importância de um olhar diferenciado 

para esse espaço e tempo para que não fique restrito apenas ao momento da 

merenda. 

 No próximo capítulo iremos deliberar alguns conceitos primordiais para 

entender essa pesquisa, são eles: o processo de socialização e como se dá esse 

tempo/espaço do cotidiano escolar e o trabalho com projetos. 
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3 CAPÍTULO 2: EDUCAR POR MEIO DO TRABALHO COM PROJETOS: UM 

PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO 

O propósito deste capítulo é abordar dois temas fundamentais para entender 

minha pesquisa, que tem por objeto a interpretação dos alunos sobre o recreio. Tal 

assunto requer pensarmos sobre as formas de socialização das crianças no 

cotidiano escolar.  Portanto, neste capítulo, abordaremos as análises quanto ao 

conceito de socialização estudado a partir do autor Fernando Savater (2005) e sobre 

o que vem a ser definido como projeto na escola, baseando-se nos autores 

Fernando Hernandez e Montserrat Ventura (1998).  

 

3.1 SOCIALIZAÇÃO: UM PROCESSO INTERATIVO 

No Projeto Recreio, desenvolvido no PIBID e a partir do qual delimitamos o 

tema central deste estudo, um dos principais conceitos trabalhados foi o de 

socialização. Para embasar a pesquisa, dentre as muitas opções, escolhemos 

trabalhar com o educador Fernando Savater, escritor e filósofo espanhol, catedrático 

de Ética na Universidade do País Basco. Suas obras relacionam-se à Filosofia, à 

vida social e cultural, entre outros assuntos. 

O conceito de socialização está ligado ao conceito de liberdade, que também 

se relaciona com o objeto aqui estudado. Para entender melhor esse último  

conceito, Savater (2005) aponta que: 

A liberdade [...] não é um a priori ontológico da condição humana, mas um 
êxito da nossa integração social. [...] Ser livre é libertar-se: da ignorância 
primitiva, do determinismo genético exclusivo moldado segundo nosso 
entorno natural e/ou social, de apetites e impulsos instintivos que a 
convivência ensina a controlar. (SAVATER, 2005, p.93). 

 

Em outras palavras, Savater (2005, p.94) resume a liberdade como ―a 

conquista de uma autonomia simbólica por meio do aprendizado‖. É fato que a 

liberdade consiste em um direito, o direito que o cidadão adquiriu de agir conforme a 

sua própria vontade, porém de acordo com as leis da sociedade. 
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O conceito de liberdade e socialização relaciona-se, na atualidade, com o 

consumismo, que acaba transformando as práticas culturais.  Segundo Savater: 

A cultura não é algo para se consumir, mas para se assumir. E não 
poderemos assumir a cultura, nem entender sua evolução e seu sentido, 
nem nos precaver contra os que querem transformá-la em pura mercadoria 
se a desligarmos totalmente do trabalho criador que a produz e da disciplina 
indispensável para realizá-lo. (SAVATER, 2005, p.105-106). 

 

Fazendo uma relação entre cultura e consumismo, Savater (2005) ressalta 

que: 

Quanto menos preparo cultural autêntico as pessoas têm, mais dinheiro 
precisam gastar para se divertir num fim de semana ou durante as férias. 
Como ninguém lhes ensinou a produzir prazeres ativos a partir de dentro, 
criativamente, elas têm que comprar tudo fora. (SAVATER, 2005, p.105-
106). 

 

Percebemos que a forma como vivemos está sendo alterada pela cultura de 

consumo. Entendemos que se trata de uma temática importante para ser trabalhada 

na escola de forma a discutir e valorizar os significados das ideias, crenças, 

conhecimentos, valores, leis e costumes que vivenciamos em sociedade. 

Além de aliar a reflexão sobre socialização com o consumismo exacerbado da 

sociedade contemporânea, Savater (2005) expõe a relação existente entre a 

socialização e a autoridade. Para o autor, é compromisso da família e da escola 

exercer a autoridade frente aos alunos. Essa autoridade deve ser contínua, pois ―se 

a um período de abandono a seus caprichos se segue uma brusca irrupção de 

autoridade, é fácil o resultado ser um desastre‖. (2005, p.106). Sem esquecer o 

princípio de democracia, a autoridade contribui para o desenvolvimento das 

crianças, no sentido de igualdade e autonomia, o que é base para qualquer 

processo de socialização. 

No Projeto Recreio buscou-se trabalhar o processo de socialização por meio 

de brincadeiras e jogos. Sobre aprender brincando, Savater expõe: 

Se o jogo é aquela atividade extremamente livre, que nega qualquer 
instrumentalidade e que a criança busca por si mesma sem que ninguém 
deva impô-la como obrigação, haverá melhor caminho do que este para 
educá-la, a partir não de sua obediência mas de sua jubilosa colaboração? 
(SAVATER, 2005, p.102). 
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O brincar e o lúdico são maneiras eficientes de aprender e a brincadeira é 

essencial para o desenvolvimento da criança. É por meio das brincadeiras e jogos 

que as crianças vivem experiências fundamentais para seu desenvolvimento como 

ser humano. São estratégias potentes que proporcionam às crianças o aprender, o 

conhecer, o fazer e o conviver. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a 

autonomia, desenvolve também a linguagem e o pensamento. 

Relacionando as brincadeiras com a socialização, Savater (2005) esclarece 

da seguinte forma a base do processo de socialização: 

O poeta Auden observou que ―as pessoas nos parecem ‗reais‘, ou seja, 
partes da nossa vida, na medida em que somos conscientes de que nossas 
respectivas vontades se modificam entre si‖. Está é a base do processo de 
socialização, sem dúvida, mas primordialmente o fundamento da 
humanização efetiva dos humanos potenciais, uma vez que a noção de 
―vontade‖ trabalhada por Auden se conceda sua devida dimensão de 
―participação no significado‖. A realidade de nossos semelhantes implica 
que todos nós protagonizamos a mesma história: eles contam para nós, 
contam-nos coisas e, com sua escuta, tornam significativa a história que 
nós também vamos contando. Ninguém é sujeito na solidão e no 
isolamento, sempre se é sujeito entre outros sujeitos [...] antes de  mais 
nada, a educação é a revelação dos outros, da condição humana como um 
concerto de cumplicidades inevitáveis. (SAVATER, 2005, p.38). 

 

A socialização é um processo interativo, pelo qual a criança se desenvolve, e 

conhece os outros, questão fundamental para viver em sociedade.   

Primeiramente, a criança desenvolve o conceito de si própria, que abre todo o 

processo de aprendizagem. Na escola, a criança tem suas primeiras experiências 

influenciadas por outra instituição além da família, que é a responsável pelas 

primeiras socializações.  Para Savater, as crianças: 

Antes de entrar em contato com seus professores, já experimentam 
amplamente a influência educacional de seu entorno familiar e de seu meio 
social, que continuará sendo determinante – quando não decisivo – durante 
a maior parte do ensino primário. (SAVATER, 2005, p.57). 

 

É na família que os primeiros afetos acontecem, as primeiras sensações e 

emoções que contribuem para transformar a criança em um cidadão sociável. A 

família também faz parte do processo de construção do conhecimento da criança, 
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influenciando a forma de ver o mundo, de agir e pensar, ou seja, é a família que vai 

delineando os comportamentos da criança. Savater (2005) afirma que: 

É no ninho familiar, quando este funciona com a devida eficácia, que 
saboreamos pela primeira vez, e talvez pela última, a sensação 
reconfortante dessa invulnerabilidade. Por isso as crianças felizes nunca se 
restabelecem totalmente de sua infância e aspiram, pelo resto da vida, a 
recuperar seja como for seu fugaz encanto original. (SAVATER, 2005, p.59). 

 

O aprendizado com a família se torna mais prazeroso, pois o afeto auxilia na 

compreensão do que está sendo ensinado, ele é fundamental para o 

desenvolvimento da criança. Por meio do afeto a criança sente segurança e é 

estimulada a aprender e a explorar o mundo. Vai se formando assim a estrutura 

social da criança. 

  Savater ressalta que a família ensina através do exemplo, ―e não por sessões 

discursivas de trabalho, e se apoia em gestos compartilhados, hábitos do coração, 

chantagens afetivas ao lado da recompensa de carícias e castigos diferentes‖ (2005, 

p.60). 

Primordial é a educação transmitida às crianças pela família durante a 

infância, pois será a base para a vida adulta. Conforme o exposto acima, se a família 

não proporciona essa base aos seus filhos, outras instituições se encarregarão de 

fazer isso, porém, não de forma amorosa e com afeto, mas sim pela força, o que 

acaba por não ser um modo de aprender ideal, trazendo prejuízos para o sujeito 

quando adulto. 

Relacionando ainda a família à socialização, Savater (2005) expõe que o 

modo como se aprende na família é diferente de como se aprende na escola: 

Na família as coisas se aprendem de um modo bem diferente de como 
ocorre depois com o aprendizado escolar: o clima familiar é aquecido pela 
afetividade, existem poucas barreiras distanciadoras entre parentes que 
vivem juntos e o ensino apóia-se mais no contágio e na sedução do que em 
lições objetivamente estruturadas. [...] O aprendizado familiar tem por trás o 
mais eficaz dos instrumentos de coação: a ameaça de perder o carinho 
daqueles seres sem os quais não se sabe como sobreviver. (SAVATER, 
2005, p.58). 
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Na escola, o processo de socialização busca promover a integração da 

criança à sociedade. O cotidiano escolar ajuda a criança a construir sua identidade, 

seus princípios éticos e morais e a desenvolver suas potencialidades.  

Savater (2005) ressalta ainda que umas das demandas mais importantes da 

educação é a formação da personalidade, de forma sistemática, pois: 

O desempenho produtivo e o desempenho cívico requerem o 
desenvolvimento de uma série de capacidades... Que não se formam nem 
espontaneamente, nem através da mera aquisição de informação ou 
conhecimentos. A escola – ou, para sermos mais prudentes, as formas 
institucionalizadas de educação – deve, em síntese, formar não apenas o 
núcleo básico da personalidade. Nem o mais estreito utilitarismo autoriza 
hoje – e provavelmente nunca autorizou – o menosprezo da formação social 
e inquisitiva do caráter diante do aprendizado de dados ou procedimentos 
técnicos. (SAVATER, 2005, p.53). 

 

 Dessa forma, a educação escolar é responsável para além de transmitir 

conhecimentos científicos, formar a personalidade do ser humano para a vida na 

sociedade em que vivemos. Assim sendo, como mostra Savater, essa demanda 

torna-se a mais importante função da escola, pois a partir dessa formação se 

constrói outros conhecimentos e as relações sociais. 

A ampliação do espaço de vivência da criança, por exemplo, do âmbito 

familiar para o âmbito escolar é importante para a socialização, porque amplia a 

noção de pertencimento ao mundo.  Conforme Savater ―a criança precisa ser 

reconhecida pelos outros em sua qualidade irrepetível, para confirmar a si mesma, 

sem angústia nem desequilíbrio, no exercício intersubjetivo da humanidade‖ (2005, 

p.54). 

Savater (2005, p.60) deixa claro o poder que tem o que se aprende com a 

família, podendo ser favorável ou não para a criança em seu desenvolvimento até a 

vida adulta e na formação de sua personalidade: ―Nos casos favoráveis, serve para 

o apuramento de princípios moralmente estimáveis que depois resistirão às 

tempestades da vida mas, nos desfavoráveis, faz arraigar preconceitos que mais 

tarde serão quase impossíveis de extirpar‖.  

Com efeito, vemos que o que se aprende na infância permanece para a vida 

adulta, seja uma aprendizagem positiva ou negativa, que consequentemente irá se 
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refletir no processo de aprendizagem na escola. É necessário que a família, como já 

foi citado acima, eduque seus filhos com afeto e carinho, preparando-os para a vida 

adulta, pois Savater observa que (2005): 

As crianças são educadas para serem adultas, não para continuarem 
crianças. São educadas para crescerem melhor, não para não crescerem, 
uma vez que, de qualquer modo, bem ou mal, irão crescer inevitavelmente. 
Se os pais não ajudam os filhos, com sua autoridade amorosa, a crescer e 
se preparar para serem adultos, as instituições públicas se verão obrigadas 
a lhes impor o princípio de realidade, não com afeto, mas com a força. E, 
deste modo, só se conseguem crianças desobedientes, envelhecidas, não 
cidadãos adultos livres. (SAVATER, 2005, p.66). 

 

Notamos, dessa forma, o quanto é relevante antes da escola e outras 

instituições educarem as crianças, o papel e a responsabilidade que tem a família, 

ao educar com amor e afeto, preparando uma base sólida para que na vida adulta 

tenhamos cidadãos conscientes. Vemos ainda que são muitas as fontes de 

informações que chegam até os sujeitos, e todas influenciam no modo de agir e 

pensar das crianças. 

Savater descreve que muitas aprendizagens chegarão à cabeça das crianças 

de modo misturado, por vias indiretas: 

É bom que as crianças adquiram hábitos de cooperação, respeito ao 
próximo e autonomia pessoal, por exemplo, mas sem dúvida essas lições 
empíricas proveitosas lhes chegarão misturadas com outras não tão 
edificantes, embora não menos ligadas à experiência, que lhes ensinarão o 
valor ocasional da mentira, a adulação ou o abuso da força. Por isso é 
importante ensinar-lhes depois, tematicamente, o sentido das preferências 
éticas, que são ideais racionais e não simples rotinas sociais para alcançar 
esta ou aquela vantagem a curto prazo sobre os outros. (SAVATER, 2005, 
p.77). 

 

Podemos destacar que com esses processos de ensino e aprendizagem, 

somada as vivências e experiências, a criança desenvolve sua consciência moral, 

que é pessoal e não de todos. 

Consideramos, portanto, que a socialização é um processo interativo no qual 

a família é a responsável pela base sólida, ou seja, a família é a primeira instituição 

que dá suporte para a criança se inserir na sociedade, logo entra o papel da escola. 
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A partir de então ambas devem caminhar juntas para que uma boa formação seja 

construída. 

O escritor e filósofo Savater foi essencial nesta  pesquisa, pois possibilitou  

compreender melhor como as crianças se socializam. Ficou evidente que é na 

relação com o grupo em que a criança está inserida que ela vai construir e 

interiorizar sua identidade, seus comportamentos para a vida em sociedade, além de 

assimilar culturas e regras, ou seja, são nessas relações que ela aprende a conviver 

socialmente.  

Tudo isso, na prática, foi possível observar durante o Horário do recreio, com 

a realização de várias brincadeiras. Quanto mais o adulto amplia a oferta de 

brincadeiras, criando um ambiente favorável para o convívio e a troca entre as 

crianças, mais estímulo é fornecido para o convívio em sociedade, com respeito ao 

colega e às regras do jogo, em momentos simples e tão importantes como, por 

exemplo, esperar a vez para poder usar determinado brinquedo. Destaca-se 

também que amplia consideravelmente as conversas entre as crianças, as trocas de 

conhecimentos e as invenções e reinvenções de muitas brincadeiras. Somado isso, 

temos o que podemos chamar de processo de socialização.  

 

3.2 PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO: AS POSSIBILIDADES DE SE EDUCAR 

POR MEIO DO TRABALHO COM PROJETOS 

Um dos princípios pedagógicos que norteou as ações no PIBID/Pedagogia foi 

a organização do trabalho pedagógico por meio de projetos. Assim sendo, fez-se 

necessário investigar o que se entende por projetos no cotidiano escolar e como os 

mesmos funcionam. Recorremos às pesquisas desenvolvidas por Fernando 

Hernandez e Montserrat Ventura (1998). Hernandez é espanhol, doutor em 

Psicologia e professor de História da Educação Artística e Psicologia da Arte na 

Universidade de Barcelona.  

Ele defende a inserção de projetos na escola, na busca por reorganizar o 

currículo não mais por disciplinas tradicionais. Segundo Hernandez, as diferentes 

etapas e atividades que formam um projeto estimulam os alunos a desenvolver a 
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consciência quanto ao seu processo de aprendizagem. Os autores tratados apontam 

os projetos de trabalho inseridos em um processo de inovação pedagógica, que 

busca relacionar a teoria com a prática. Sua função é organizar os conhecimentos 

escolares, por meio da ligação de diferentes conteúdos e problemas de modo a 

facilitar para os alunos a construção de conhecimentos. Eles podem surgir de uma 

questão inicial ditada pelo movimento do cotidiano, ou a partir da necessidade de 

aprofundar o que os alunos já sabem sobre algum conteúdo.   

Hernandez e Ventura (1998), ao abordar como os projetos foram se 

instituindo na escola, argumentam que, apesar de já existentes em muitas propostas 

pedagógicas, nas quais são tratados por meio de diferentes terminologias, é com a  

globalização, aproximadamente por volta de 1983, que a  Escola Pompeu Fabra, 

localizada em Barcelona, na Espanha, frente a  necessidade de inovar e reformular 

a organização dos conteúdos curriculares, de forma a melhorar os resultados da 

aprendizagem dos alunos, inicia o trabalho com projetos.   

Hernandez aponta que o trabalho com projetos:  

[...] surgiu da necessidade do professorado do ensino Fundamental (5ª e 6ª 
séries) de analisar e aprofundar-se na teoria e na prática da globalização. 
Nesse grupo, havia se gerado um estado de insatisfação sobre como 
estavam realizando os ―Centros de interesses‖, sistema adotado pela escola 
para trabalhar os conteúdos escolares. Os professores e professoras 
consideravam que os centros de interesse se desenvolviam na escola como 
se fossem lições no sentido tradicional. Seguir algumas propostas da 
denominada escola ativa havia originado um efeito duplo no centro: junto à 
facilidade de criar e utilizar recursos didáticos, foi-se produzindo uma certa 
inércia em sua utilização. Inércia que ia tomando a forma de uma certa 
monotonia no planejamento e realização das atividades, uma retirada 
repetição na programação que suscitou sérias dúvidas sobre o valor de seu 
próprio trabalho. (HERNANDEZ E VENTURA,1998, p.20). 

 

 Foi a partir dessa inquietação do professorado que começam a serem 

inseridos no currículo escolar os Projetos de Trabalhos. Em decorrência surgiu a 

necessidade de refletir e repensar a prática pedagógica, momento no qual os 

professores(as) buscaram inovação para modificar a prática, por meio de cursos, 

discussões, seminários e debates, com a intenção de alcançar um resultado melhor, 

ou seja, uma aprendizagem significativa para o aluno. 

A proposta de trabalhar com Projetos, significou, nesse contexto: 
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Uma continuidade na reflexão sobre a tarefa pedagógica individual e 
coletiva de um grupo de pessoas que ensinam, que se traduziu na 
participação em diferentes cursos de formação, na publicação de materiais 
didáticos e numa forte dose de discussão e de debate no seio do 
professorado sobre questões que afetam a prática de ensino e 
aprendizagem. (HERNANDEZ E VENTURA, 1998, p.22). 

 

Portanto, essa proposta pedagógica foi um momento renovador que permitiu 

aos professores reformularem e inovarem sua prática de forma crítica e, ao mesmo 

tempo, favoreceu a pesquisa educativa. 

Os Projetos de Trabalho caracterizam-se por valorizarem o interesse dos 

alunos em torno de um problema inicial e estabelecerem relações com diferentes 

informações, criando uma teia na qual a aprendizagem se torna mais significativa 

para todos.  

Os objetivos dos Projetos de Trabalho, segundo Fernando Hernandez e 

Montserrat Ventura (1998), são:  

1. Abordar um sentido da globalização em que as relações entre as fontes de 
informação e os procedimentos para compreendê-la e utilizá-la fossem levados 
adiante pelos alunos, e não pelo professorado, como acontece nos enfoques 
interdisciplinares

6
. 

2. Introduzir uma nova maneira de fazer do professor, na qual o processo de 
reflexão e interpretação sobre a prática fosse pauta que permitisse ir tornando 
significativa a relação entre o ensinar e o aprender. 

3. Gerar uma série de mudanças na organização dos conhecimentos escolares, 
tomando como ponto de partida as seguintes hipóteses: 

a) Na sala de aula, é possível trabalhar qualquer tema, o desafio está em como 
abordá-lo com cada grupo de alunos e em especificar o que podem aprender dele. 

b) Cada tema se estabelece como um problema que deve ser resolvido, a partir 
de uma estrutura que deve ser desenvolvida e que pode encontrar-se em outros 
temas ou problemas. 

c) A ênfase na relação entre ensino e aprendizagem é, sobretudo, de caráter 
procedimental e gira em torno do tratamento da informação. 

d) O docente ou a equipe de professores não são os únicos responsáveis pela 
atividade que se realiza em sala de aula, mas também o grupo-classe tem um alto 
nível de implicação, na medida em que todos estão aprendendo e compartilhando 
o que se aprende. 

                                                           
6
 Segundo os autores, os “Enfoques interdisciplinares” não leva os alunos a relacionar as fontes de informações 

com os procedimentos para alcançar a aprendizagem e utilizá-la, diferentemente dos objetivos do currículo 
organizado por Projetos de Trabalho. 
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e) Podem ser trabalhadas as diferentes possibilidades e interesses dos alunos 
em sala de aula, de forma que ninguém fique desconectado e cada um encontre 
um lugar para sua implicação e participação na aprendizagem. (HERNANDEZ E 
VENTURA,1998, pg.29). 

Com base nesses objetivos, os autores destacam a importância do trabalho 

com projetos ser considerado no currículo de cada escola, pois é significativo para o 

processo de  ensino e aprendizagem.  

Os Projetos de Trabalho situam-se na perspectiva do ―currículo em espiral‖: 

O importante no planejamento de um currículo é captar a estrutura 
fundamental das matérias para depois ir desenvolvendo-a em seus 
diferentes níveis de complexidade. A finalidade dessa organização com 
ajuste a princípios ou ideias, diz Bruner, permite a generalização, desperta o 
interesse dos alunos e reduz a perda de memória. (Bruner apud 
HERNADEZ e VENTURA,1998, p.38). 

  

Hernandez e Ventura (1998) interpretam ―estrutura fundamental das matérias‖ 

como o modo de promover nos alunos a reflexão do pensamento, como um recurso 

que ajuda na organização da informação, na intenção de estruturar os 

conhecimentos nos seus diferentes níveis de complexidade. 

Segundo Hernandez e Ventura:  

A idéia fundamental dos Projetos como forma de organizar os 
conhecimentos escolares é que os alunos se iniciem na aprendizagem de 
procedimentos que lhes permitam organizar a informação, descobrindo as 
relações que podem ser estabelecidas a partir de um tema ou de um 
problema. Á função principal do Projeto é possibilitar aos alunos o 
desenvolvimento de estratégias globalizadoras de organização dos 
conhecimentos escolares, mediante o tratamento da informação. 
(HERNANDEZ E VENTURA,1998, p.89).                                                                                                                                

Além de organizar os conhecimentos escolares, como disse Hernandez e 

Ventura (1998), o trabalho com projetos busca estimular o interesse dos alunos para 

a aprendizagem, pois o mais importante nos projetos é a participação do aluno, que 

tem papel ativo, faz parte de todo o processo, além da temática ser escolhida a partir 

do interesse dele. Os trabalhos com projetos possibilitam que o processo de ensino 

e aprendizagem articule em torno de um todo e não de forma fragmentada, 

colaborando para que a aprendizagem se torne mais significativa. 

Apesar de Hernandez e Ventura (1998) não citar Paulo Freire em seus 

estudos, é possível fazer uma aproximação entre os mesmos, pois, para tais 
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autores, a pesquisa faz parte do trabalho com projetos, visto que ao executar um 

projeto o professor passa de um mero transmissor de conhecimentos a um 

pesquisador; os alunos também são pesquisadores, tornando-se assim parte do 

processo de ensino e aprendizagem. No trabalho ―todas as coisas podem ser 

ensinadas por meio de projetos, basta que se tenha uma dúvida inicial e que se 

comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto‖, diz Hernandez.  

Nessa perspectiva, Paulo Freire (1996) ressalta: 

Tanto educadores quanto educandos envoltos numa pesquisa, não serão 
mais os mesmos. Os resultados devem implicar em mais qualidade de vida, 
devem ser indicativos de mais cidadania, de mais participação nas decisões 
da vida cotidiana e da vida social. Devem, enfim, alimentar o sonho possível 
e a utopia necessária para uma nova lógica de vida. (FREIRE, 1996, p. 47) 

 

  A pesquisa vai além de encontrar aqueles conhecimentos específicos que 

estão sendo procurados, envolve aprendizagens para a vida como um todo,  torna o 

assunto pesquisado mais significativo, modificando o processo de ensino e 

aprendizagem, assim como propõe os Projetos de Trabalho. 

Logo, o trabalho com projetos tem como propósito relacionar a aprendizagem 

com a dia a dia dos alunos para se tornarem cidadãos ativos, críticos e participativos 

na sociedade em que vivem e para que tenham acesso ao conhecimento científico 

de forma mais curiosa. 

Podemos entender como é relevante o trabalho com projetos, pois ele amplia 

as possibilidades de construir saberes de maneira mais global, objetivando a 

aprendizagem significativa. Enfatizo aqui a contribuição de Hernandez e Ventura 

para com o objeto investigado nesta pesquisa, pois foi possível compreender que, 

de fato, o trabalho com projetos altera a relação com o conhecimento e, 

consequentemente, provoca modificações no processo de ensinar e aprender na 

escola.  
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4 CAPÍTULO 3: O PROJETO RECREIO E SEU DESENVOLVIMENTO 

           Este capítulo tem por objetivo expor como foi realizada a pesquisa, cuja meta 

foi investigar por meio de observações, aplicação de questionário e desenvolvimento 

de atividades na escola, como os alunos compreendem o espaço e o tempo do 

recreio. Apresentam-se também as mudanças ocorridas no recreio durante a 

realização do projeto do qual participamos como bolsistas PIBID.  

          Lembrando, conforme posto no capítulo 1 (Breve estado da arte: as pesquisas 

sobre o recreio), esse espaço/tempo que recebe o nome de intervalo ou de recreio 

não deve ser compreendido somente como um momento voltado para alimentação 

dos alunos, assim como não deve ser entendido apenas como um ―tempo livre‖.  

Conforme destacado nas pesquisas desenvolvidas por Ana Paula Vieira e 

Souza (2009), Nélio Eduardo Spréa (2010) e Danusa Manzur Lopes (2010), esse 

espaço/tempo precisa ser compreendido como um tempo de grande importância na 

escola porque apresenta uma síntese do universo cultural da mesma. Por isso, trata-

se de um espaço relevante e cheio de possibilidades para pesquisas sobre o 

cotidiano escolar.  

O horário do intervalo é um momento importante tanto para os alunos como 

para os professores, pois proporciona, dentre outras questões, um tempo para 

reposição de energias e descanso mental, necessário para o melhor funcionamento 

do processo de ensino-aprendizagem. Proporciona também a socialização entre os 

alunos. Essa pausa é valorosa para a pesquisa desde que a compreendamos como 

sendo parte essencial do contexto escolar. Para tanto, o recreio precisa ser 

reconhecido como propulsor de atividades e vivências culturais lúdicas, para que a 

criança possa usufruir desse espaço de tempo desenvolvendo, também fora da sala 

de aula, algum tipo de saber. 

Correlacionando o horário do recreio com jogos e brincadeiras, Paulo Nunes 

de Almeida descreve:  

Brincar não significa passatempo. A criança se utiliza da brincadeira para 
conhecer o mundo que a cerca. Através do jogo a criança desenvolve a sua 
imaginação e seu pensamento abstrato. Através das brincadeiras a criança 
poderá ter um bom desenvolvimento psicomotor e psico-social, assim como 
as levará à socialização e à contribuição para a sua vida afetiva. As 
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atividades lúdicas encorajam também o desenvolvimento intelectual, através 
da atenção e da imaginação, facilitando a sua expressão. (ALMEIDA, 1990, 
p.57). 

 

Podemos ver pelas palavras de Almeida (1990) que é notória a relação 

existente entre esse tempo/espaço e o lúdico e que são muitas as contribuições que 

a brincadeira oferece para o desenvolvimento integral da criança. 

 

4.1 O PIBID/PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA7 

               A pesquisa realizada neste trabalho de conclusão de curso relaciona-se 

diretamente com os projetos desenvolvidos no PIBID/Pedagogia durante os anos de 

2012 e 2013. O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) tem 

como propósito incentivar e valorizar a docência na educação básica, para melhorar 

a qualidade do ensino público, contribuir para o aperfeiçoamento da formação inicial 

dos cursos de licenciatura e estabelecer a relação entre teoria e prática. O 

subprojeto PIBID/Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina desenvolveu 

suas atividades por meio de projetos, e um dos pressupostos pedagógicos a partir 

do qual as propostas foram elaboradas foi a valorização da abordagem 

interdisciplinar.  

Retomando a discussão sobre projetos, voltemos às ideias de Hernández e 

Ventura (1998), já apresentadas no Capítulo 2 (Processo de socialização: as 

possibilidades de se educar por meio do trabalho com projetos). Estes autores, ao 

estudarem sobre a organização do currículo, indicam que trabalhar com os 

conteúdos organizados em projetos, proporciona maior autoconsciência e 

significatividade para os alunos na relação com sua aprendizagem, pois envolve 

novos sentidos e objetivos que não são possíveis, por exemplo, quando se trabalha 

com os conhecimentos de forma fragmentada.   

                                                           
7 O Projeto Recreio é parte integrante do PIBID, programa que conta com o apoio financeiro da CAPES. 
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A metodologia do trabalho que propõe a organização dos conteúdos a serem 

ensinados para os alunos na escola em forma de projetos propicia o trabalho 

articulado em torno de diversos assuntos, rompendo os limites de cada disciplina.  

Um projeto parte sempre de uma situação que precisa ser investigada, por isso torna 

a aprendizagem mais eficaz, propiciando o desenvolvimento do aluno de forma 

integral e articulada com os problemas da sociedade.  

  O PIBID/Pedagogia trabalhou nas escolas com diferentes temáticas, sempre 

de forma interdisciplinar, por meio de projetos. Os projetos foram: As lentes captam 

o que o coração sente: Calçadão de Londrina. Neste projeto trabalhou-se com 

história local abordada a partir do estudo de fontes. O tema central foi o patrimônio 

histórico e o recorte recaiu no estudo sobre as permanências e transformações no 

Calçadão de Londrina. As lentes captam o que o coração sente: Rua Sergipe. Esse 

projeto buscou favorecer a ampliação e elaboração dos conhecimentos sobre o 

conceito de patrimônio histórico, tendo por foco a Rua Sergipe, devido à significância 

que tem na história da cidade. Outros Olhares, Outras Histórias: Os Kaingang e 

Guarani no contexto da Colonização e da Atualidade. Neste projeto trabalhou-se 

com a temática diversidade cultural. O foco recaiu nos povos Kaingang e Guarani. 

Por meio de troca de correspondências, entrevistas e visitas, os alunos de escolas 

municipais de Londrina e alunos do Colégio Estadual Indígena Cacique Kofej, 

localizado em São Jerônimo da Serra, vivenciaram um processo de construção de 

conhecimentos por meio de troca cultural. Litemática: Resolver problemas não é 

problema. O Projeto objetivou trabalhar com resolução de problemas e literatura por 

meio da construção de histórias envolvendo conteúdos matemáticos. No projeto 

Jornal na escola o objetivo foi criar um espaço para que os alunos pudessem 

expressar suas ideias e também estimular a leitura e a escrita. E, por fim, o Projeto 

Recreio que trabalhou com o horário de intervalo entendido como um termômetro 

para medir a sociabilidade no ambiente escolar.  

As ações desenvolvidas no Projeto Recreio tiveram por intuito desafiar os 

alunos para viverem e agirem mantendo a autonomia e o respeito na relação com o 

outro. Por isso, nossa proposta baseou-se em proporcionar um recreio criativo que 

envolvesse a socialização, cultivando relacionamentos e aprendendo mais sobre as 

relações em grupo.  



41 

 

 

 

 No próximo item direcionamos a abordagem para o Projeto Recreio, do qual 

se elaborou o tema central do presente trabalho. 

4.2 O PROJETO RECREIO 

O Projeto Recreio foi desenvolvido em duas escolas localizadas na cidade de 

Londrina. Esse projeto foi elaborado devido à demanda de uma das escolas 

participantes do PIBID/Pedagogia, a pedido da professora supervisora da escola. 

Cabe explicar que supervisora é o nome dado a professora da Educação Básica que 

participa do Programa PIBID.  

Nessa escola, durante o horário do recreio, que durava em média de 15 a 20 

minutos, os alunos se comportavam de forma agressiva e agitados e isso 

influenciava, direta ou indiretamente, no processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente após o intervalo.  Com o propósito de auxiliar os alunos quanto ao 

processo de socialização, foram organizadas as ações para serem desenvolvidas no 

tempo do recreio.   

O primeiro passo foi observar esses momentos. Percebemos que o recreio 

era um espaço/tempo no qual os alunos relacionavam-se de forma turbulenta, com 

muita correria, brigas e confusões. Desse modo, idealizamos um projeto com 

atividades monitoradas e dirigidas com o objetivo de diminuir os conflitos existentes, 

mas mantendo, o máximo possível, a liberdade e autonomia das crianças, a ideia de 

um espaço de convivência e interação entre os alunos e preservando o momento 

como um tempo de ―descanso‖ das atividades realizadas na sala de aula.  

Trabalhamos com o conceito de autonomia a partir do preconizado por Lahire 

(2005), que a define como atitude de uma vontade que aceita a regra, 

reconhecendo-a como algo racionalmente fundado. Trata-se de desenvolver no 

sujeito um processo de autodisciplina que contemple conter os impulsos, portar-se 

de forma adequada para o momento, saber tomar decisões sozinho, sem a ajuda do 

professor. Nada fácil para qualquer sujeito, ainda mais para crianças.  

No entanto, tornar-se autônomo faz parte do crescimento e quanto mais 

autônomo for o sujeito, maiores as possibilidades de agir de forma consciente e 

transformadora no mundo. 
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O processo de ensino e aprendizagem da autonomia e, consequentemente, 

do respeito mútuo, é constante.  O agir de forma coerente a partir de princípios 

preestabelecidos auxilia os alunos a cuidarem de si e dos outros, a ocuparem seu 

tempo sozinhos ou em grupo, enfim, a serem mais autônomos na condução de sua 

vida escolar.  

Paralelamente à coleta de dados empíricos, realizamos pesquisas 

bibliográficas no banco de dados da CAPES, buscando teses e dissertações cujo 

objeto de estudo tenha sido o recreio. O resultado dessa etapa da pesquisa, 

apresentada no capítulo um, indicou que as atividades recreativas, jogos e 

brincadeiras dirigidas podem ser grandes aliados e trazer bons resultados para a 

melhora na socialização dos alunos. Recorremos então aos jogos e brincadeiras 

para a composição das ações do projeto e registramos os resultados por meio de 

fotos e filmagens. 

A ação seguinte desenvolvida foi a filmagem dos alunos no horário do recreio 

sem intervenção das 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, ao olharem para o outro e 

para si, refletissem sobre seu comportamento buscando mudanças para agir de 

forma mais amigável no coletivo, pois, de fato, havia muito tumulto, correria e 

constantes conflitos e discussões que, vez ou outra, aproximava-se da agressão 

física.  

Ancoramos o trabalho com as filmagens e discussões com os alunos ao 

conceito de exotopia tratado por Backthin (2005), em que a ideia enfatiza que só 

outro sujeito pode nos dar acabamento, do mesmo modo que só nós podemos dar 

acabamento a outro sujeito. Observamo-nos a partir do ponto de vista dos outros, 

pois não podemos nos ver por nós mesmos por inteiro. Sendo assim, o outro 

desempenha um papel importante para completar a percepção de si.  

Exotopia significa, portanto, o desdobramento de olhares a partir de um lugar 

exterior, fora de si. Esse excedente de olhar permite que o sujeito se conheça a 

partir do outro, o que possibilita um outro olhar sobre si mesmo. Foi com essa 

intenção que transmitimos as filmagens para os alunos: para que se vissem, e aos 
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outros, no coletivo, para que observassem o modo como se relacionam e a maneira 

como cada um reage a esse relacionamento.  

Após a transmissão das filmagens abrimos um momento de debate e 

discussão sobre o que eles viram e a grande maioria ficou incomodada e até mesmo 

envergonhada com suas atitudes. Realizamos um debate no qual discutimos com 

eles, considerando as possibilidades de compreensão dos mesmos, conceitos 

relacionados à autonomia e respeito (próprio e mútuo) e como esses valores são 

imprescindíveis na relação entre pessoas.   

Em todas as intervenções realizadas durante o recreio foram coletados dados 

por meio de fotografias e filmagens, que eram socializadas com os alunos 

quinzenalmente. A transmissão era realizada no espaço da biblioteca e cada turma 

assistia ao vídeo acompanhada de seu professor.   

Elaboramos atividades recreativas que incluíam jogos e brincadeiras dirigidas 

com o objetivo de oportunizar aos alunos práticas educativas lúdicas, que incitassem 

um relacionamento mais cooperativo entre os mesmos.  

De acordo com Kishimoto (1998, p.146), ―por ser uma ação iniciada e mantida 

pela criança, a brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração, ainda que 

desordenada, e exerce papel fundamental na construção do saber-fazer‖. 

Condizendo com essa afirmação, Brougère (1998, p. 22) ressalta que o sujeito que 

brinca ―insere-se num sistema de significações ou em uma cultura que lhe dá 

sentido‖. A criança constrói sua cultura lúdica na medida em que observa os 

maiores, assim possibilita que sua experiência se acumule ao longo do tempo. 

Na concepção vygotskyana, a questão do desenvolvimento infantil ressalta a 

importância das brincadeiras e dos brinquedos. Para Wajskop: ―A brincadeira é uma 

situação privilegiada de aprendizagem infantil onde há desenvolvimento pela 

possibilidade de interação entre os pares em uma situação imaginária e pela 

negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos‖. (1995, p.35). 

Assim, a brincadeira contribui para o desenvolvimento da criança, facilita o 

desenvolvimento, as potencialidades, e ajuda na construção do conhecimento. 
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Os jogos e brincadeiras eram organizados no pátio da escola, de forma que o 

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

Também havia um espaço com colchonetes para os alunos que optassem por 

descansar durante o intervalo. As brincadeiras e jogos eram sempre variados e 

fazíamos um rodízio para que os alunos tivessem opções a sua escolha. Um método 

positivo no que diz respeito às brincadeiras, era sempre trazer novidades, 

despertando assim o interesse nos alunos para com o envolvimento no projeto. 

 A escola já possuía alguns brinquedos que passaram a ser utilizados pelas 

bolsistas durante o intervalo, tais como: bambolê, corda, amarelinha, cones, bola e 

cesta de basquete.  

Para além do que a escola dispunha, confeccionamos uma gama de jogos e 

brincadeiras visando ampliar o leque de possibilidades de entretenimento. Alguns 

jogos como pescaria das continhas, jogo do alfabeto, jogo das argolas e jogo da 

memória direcionavam seus objetivos para um saber específico, nesse caso 

português e matemática. No entanto, a maioria dos jogos foi confeccionada a partir 

de pressupostos interdisciplinares.   

 Outro aspecto importante de ser relatado é o fato de muitos brinquedos terem 

sido construídos a partir de materiais recicláveis, como caixas de leite, garrafas pet, 

copo de iogurte etc, o que nos levou a perceber que para a criança não importa a 

origem e procedência do brinquedo, mas sim o ato de brincar.  

No decorrer de nossas atividades desenvolvidas com os alunos, foi possível 

perceber que desenvolveram o senso de autonomia e relacionaram-se melhor uns 

com outros. Por exemplo, foi notória a compreensão sobre a necessidade de 

organização das filas para esperar sua vez de jogar e o ato de dividir os brinquedos 

uns com os outros. Para Vygotsky (2001, p.139), ―dominar as regras significa 

dominar seu próprio comportamento, aprendendo a controlá-lo, aprendendo a 

subordiná-lo a um propósito definido‖. 

Ao término de nossas atividades desenvolvidas no subprojeto, realizamos 

entrevistas com a equipe pedagógica escolar: coordenadora, diretora, algumas 

professoras e também com alguns alunos, com o intuito de avaliar as ações 
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realizadas. Nos depoimentos verificamos que equipe escolar e alunos demonstraram 

que as ações foram transformadoras e satisfatórias.  

Optamos por aprofundar na pesquisa analisando  a visão dos alunos sobre o 

Projeto Recreio e como eles veem e entendem esse tempo/espaço. Seria possível 

identificar nos alunos se os mesmos compreenderam as mudanças realizadas? Se 

compreenderam, o que destacariam como mais significativo no novo formato do 

recreio? Quais as interpretações que as crianças elaboram sobre o recreio?  

Para coleta de dados específicos para a pesquisa, selecionamos duas 

escolas e elaboramos dois instrumentos de trabalho, ambos com o mesmo objetivo: 

conhecer a visão dos alunos sobre o horário do recreio. 

Chamaremos de Escola 1, aquela que primeiro recebeu o Projeto Recreio e 

de Escola 2, a segunda escola na qual o projeto foi desenvolvido. 

Na Escola 1 usava-se, na época em que o projeto foi desenvolvido, a 

terminologia série. Participaram da coleta de dados nessa escola alunos do Pré, 1ª e 

2ª série do Ensino Fundamental. Na Escola 2 os participantes eram alunos do 1º, 2º, 

3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 

Inicialmente, realizamos uma atividade de sondagem com alunos, sobre antes 

do início do Projeto na escola.  Para os alunos do Pré e 1ª série da Escola 1 e para 

as turmas de 1º e 2º ano da Escola 2, pedimos que desenhassem  como era e como 

gostariam que fosse o seu horário de intervalo. Solicitamos a atividade em forma de 

desenho, pois os mesmos ainda não tinham domínio básico para escrita de um 

texto. Os alunos da 2ª série da Escola 1 e os alunos do 3º, 4º e 5º ano da Escola 2 

realizaram a mesma atividade, porém em forma de texto escrito.  

O segundo instrumento aplicado aos alunos foi sobre o término das atividades 

desenvolvidas no subprojeto. Solicitamos que contassem como estava sendo o 

horário do recreio na sua escola, como era antes e do que estavam (ou não) 

gostando. Essa atividade tinha o objetivo de avaliar as ações realizadas pelo projeto, 

da mesma forma como foi realizada a primeira atividade, em forma de desenho para 

as turmas que não dominavam a escrita e, em forma de texto escrito para aquelas 

que tinham um domínio básico da escrita. 
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Essas atividades foram aplicadas durante o horário de aula dos alunos, em 

sala, juntamente com a professora de cada turma. 

 Na Escola 1 totalizaram 112 desenhos e 23 narrativas da primeira atividade 

Como é o seu horário do recreio e como gostaria que fosse. Da segunda atividade 

Como está sendo o horário do recreio na sua escola, como era antes e do que mais 

está gostando totalizaram 55 desenhos e 46 narrativas. 

Na Escola 2 recebemos um total de 74 desenhos e 136 narrativas da primeira 

atividade Como é o seu horário do recreio e como gostaria que fosse. Já na segunda 

atividade Como está sendo o horário do recreio na sua escola, como era antes e do 

que mais está gostando são 37 desenhos e 72 narrativas. 

Vale ressaltar que nem todos os alunos responderam ou entregaram as 

atividades, pois faltaram no dia em que foi realizada.  

 Para efeito de prosseguimento da pesquisa e considerando os limites de um 

trabalho de graduação, optamos por trabalhar somente com as narrativas escritas 

das turmas do 3º e 4º ano da Escola 2, pois para a análise dos desenhos seria 

necessário um estudo mais aprofundado de como interpretá-los. 

 No próximo capítulo trataremos as respostas dos alunos, buscando entender 

quais as interpretações que as crianças elaboram sobre o recreio e se os mesmos 

compreenderam as mudanças realizadas pelo Projeto Recreio. 
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5 CAPÍTULO 4: A VISÃO DOS ALUNOS SOBRE O HORÁRIO DO RECREIO 

 Apresentamos nesse capítulo o resultado da análise feita sobre as atividades; 

nelas aparecem as interpretações, os desejos e as expectativas. Enfim, a visão das 

crianças sobre o horário do recreio e sobre o Projeto Recreio. 

 

5.1 O RECREIO DA ESCOLA PELOS ALUNOS: DESCRIÇÃO E EXPECTATIVAS 

Analisando os dados coletados, foi possível dividir as respostas em 

categorias. Para a primeira atividade solicitada Como é o seu horário do recreio e 

como gostaria que fosse, constata-se que os alunos se preocupam em escrever 

mais sobre como gostariam que fosse. 

Ao descreverem como é o recreio relatam que primeiro tomam o lanche e, se 

sobrar tempo, vão brincar com os poucos brinquedos que a Escola oferece, outros 

relatam que preferem descansar. Assim que bate o sinal, bebem água, vão ao 

banheiro e formam a fila para retornar a sala de aula. Selecionamos alguns trechos 

das respostas elaboradas pelos alunos8: 

 

É um momento em que nós descansamos dos cadernos, comemos e 
relaxamos. Nessa escola é chato porque não tem coisas para brincar. 
(Aluno 1)

9
  

 

Quando bate o sinal os alunos descem para o recreio [...] O recreio é muito 
legal porque tem um tempo para descansar um pouco, ou melhor, 
descansar dos cadernos, um tempo para brincar, um tempo para descansar 
as mãos. (Aluno 2) 

 

                                                           
8
 Mantiveram-se as escritas conforme apresentadas pelos alunos, apenas a grafia de algumas palavras foram 

corrigidas. 

9
 Os alunos foram numerados para não expormos seus nomes e a numeração é meramente sequencial. 
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 A pausa/descanso em relação às atividades realizadas em sala de aula é 

constante nos textos dos alunos, principalmente com o uso da expressão 

descansamos dos cadernos. A oposição entre trabalho/lazer é claramente 

identificável, sendo o que se realiza na sala de aula entendido como trabalho e as 

ações do recreio como o tempo de brincar. Chama a atenção as constantes 

referências ao caderno.  Essa constatação levou-nos a indagar: qual o lugar que o 

caderno ocupa no processo de ensino e aprendizagem na escola? Estariam os 

alunos oferecendo indícios de que escrevem muito? Que descanso é esse dos 

cadernos? Da escrita? Da cópia? Enfim, questões que ficarão para serem 

respondidas em pesquisas posteriores devido ao recorte desta. 

A seguir, apresentamos um gráfico elaborado com as respostas para a 

primeira atividade proposta e que mostra, de maneira geral, como as crianças 

gostariam que fosse o recreio: 

 

 

 

Identifica-se que ao responderem sobre como gostariam que fosse o recreio 

indicam para o desejo de terem novos brinquedos, maior variedade no lanche e mais 

tempo para esse tempo/espaço da escola.  
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Dentre os brinquedos mais pedidos estão: cama elástica, piscina de bolinha, 

futissabão, vídeo game, bicicleta, televisão com DVD e ping-pong. Muitos 

responderam que gostariam de ir ao parque, brincar na gangorra, no escorregador e 

no balanço, mas também solicitaram uma reforma no local e que fosse liberado seu 

uso durante o horário de recreio. Vejamos: 

Eu queria que o pátio fosse maior e o parquinho também [...]. (Aluno 3) 

  

O horário do recreio é legal, mas poderia ser bem mais legal, deveria ter [...] 

acesso ao parquinho [...]. (Aluno 4) 

 

Eu gostaria que pudesse ir ao parque. (Aluno 5) 

 

Eu queria que desse tempo de brincar no parque e que tivesse mais 
brinquedos. (Aluno 6) 

 

“Eu gostaria que o parque fosse maior e que tivesse mais brinquedos, 
porque o parque já esta com muitos brinquedos estragados [...] .(Aluno 7) 

 

Ainda sobre esse assunto muitos respondem que querem novos brinquedos 

mas não especificam que brinquedos são esses. Outros já pedem brincadeiras mais 

simples e tradicionais como bambolê, boliche, amarelinha, pega-pega, esconde-

esconde, duro mole, telefone sem fio, vai e vem, cobra cega, peteca, xadrez, pular 

corda e corda bamba. Nesse propósito Ana Paula Vieira e Souza descreve: 

Os enunciados discursivos das crianças sobre o recreio como espaço 
prazeroso para as brincadeiras, ainda são a principal fonte de transmissão 
das culturas infantis e que permite a preservação de determinados 
repertórios por longos tempos históricos, como as brincadeiras tradicionais 
que passam de geração a geração (VIEIRA E SOUZA, 2009, p. 127). 

 

A necessidade de mais tempo e brinquedos aponta para a mensagem que 

esses alunos estão transmitindo quanto ao desejo e, porque não, necessidade de 

brincar. Se aliarmos esses dados quantitativos com as respostas destacadas 

anteriormente e que indicam para a descrição do recreio como tempo de descanso 
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dos cadernos, chegamos à conclusão que, em sala de aula, são poucos os 

momentos que relacionam o ensino e a aprendizagem com a ludicidade.  

Algumas respostas indicam o desejo de aulas diferentes, o que será 

analisado posteriormente. Comparando esse desejo com a ausência do brincar em 

sala de aula, inferência que fazemos a partir dos dados de nossa pesquisa, 

ousamos concluir que, talvez, um dos caminhos promissores para o ensino e a 

aprendizagem seria romper com as delimitações entre o que se faz na sala de aula e 

o que se faz no espaço/tempo do recreio, levando para dentro das salas um pouco 

mais de ludicidade e trazendo para fora alguns conhecimentos como temáticas para 

jogos e brincadeiras. Nossa proposta seguiu a segunda opção devido aos limites 

das ações do PIBID na escola.  

O Recreio, apesar do pouco tempo, conforme indicado em nossa pesquisa, é 

um tempo/espaço de preservação de certas brincadeiras tradicionais. Essa 

permanência é indicada na pesquisa de Nélio Eduardo Spréa: 

À mostra nos pátios de recreio escolar foram encontradas inúmeras 
brincadeiras infantis que fizeram parte da infância de quem hoje é adulto. 
Algumas delas podem ter origens remotas, mesmo que ao longo do tempo 
tenham se transformado substancialmente. Outras podem ter se originado 
mais recentemente e, mesmo assim, guardarem características universais e 
apresentarem certa durabilidade no tempo. (SPRÉA, 2010, p.216) 

 

Em nossas observações constatamos também a permanência dessas 

brincadeiras e, as mesmas são indicadas, juntamente com outras mais modernas, 

como desejo dos alunos. Concordamos com as análises de Spréa que indicam a 

importância de tratar o horário de recreio como um potente espaço de práticas 

culturais e que possibilitam desenvolver as noções de pertencimento a um grupo 

social.  

A categoria selecionada à duração do horário do recreio também merece 

análises específicas. Os alunos relatam e reclamam do tempo ser pouco para 

comer, beber, ir ao banheiro e ainda brincar. As crianças descrevem que não dá 

tempo de fazer tudo isso durante o horário do recreio: 

Eu queria que o horário de recreio fosse uma hora a mais. (Aluno 8) 
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Gostaria que o recreio fosse mais longo [...]. (Aluno 9) 

 

O recreio é chato só tem 15 minutos, eu queria que o recreio fosse 1h20 de 
recreio para nós brincarmos e lancharmos, porque só para lanchar vai 5 
minutos, para brincar 10 minutos já bate o sinal e já não tem graça [...]. 
(Aluno 10) 

 

Eu gostaria que fosse 30 minutos de recreio, não dá tempo de comer e de 
brincar, queria que mudasse para 30 minutos, dá tempo de brincar e comer. 
(Aluno 11) 

 

A próxima categoria trata-se do lanche, em geral os alunos descrevem que 

desejam lanches diferenciados, mais saborosos; entretanto não reclamam da 

merenda que recebem, pelo contrário, gostam da comida:  

Eu quero um lanche mais gostoso, tipo batatinha [...]. (Aluno 12) 

 

No refeitório tem muita comida gostosa principalmente quando ela dá 
bolacha recheada, macarrão com salsicha, bolo de chocolate com cobertura 
de chocolate, pão de queijo e refrigerante, gosto muito do lanche da escola. 
(Aluno 13) 

 

Eu gosto muito do recreio porque nós comemos a deliciosa comida das 
merendeiras, principalmente quando tem macarrão com queijo, pão com 
salsicha e suco de uva. (Aluno 14) 

 

Incluímos nesta análise dois fatos que se relacionam com o lanche: o primeiro 

é que, em alguns relatos aparece o pedido de liberdade para poder repetir o lanche; 

o segundo é o pedido de autorização para levar para a escola o lanche de casa: 

Eu também queria que pudesse repetir o lanche mais vezes. (Aluno 15) 

 

Eu queria que liberasse pra eu trazer meu lanche, para eu comer, mas não 
posso trazer porque a escola já dá a merenda da escola, eu não gosto da 
merenda. (Aluno 16) 

 

A quarta categoria refere-se a algumas aulas especiais que os alunos 

gostariam de participar se tivessem oportunidades de terem esses tipos de aula 
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durante o horário do recreio, são aulas de dança, teatro, música, natação, futebol, 

ginástica, violão, computação e pintura. Desse modo, as crianças declaram: 

 

Quero que tenha no recreio aula de dança [...]. (Aluno 17) 

 

Eu queria que tivesse [...] mais vôlei, futebol para as meninas, ginásticas, 
brincadeiras, mais atletismo. (Aluno 18) 

 

Eu queria que no meu recreio tivesse aula de futebol. E também que tivesse 
piscina que tem professor. (Aluno 19) 

 

Eu queria que minha escola tivesse aulas de ginástica e salas de 
computadores, de Tv, e vídeo game, e o recreio fosse mais demorado e que 
tivesse aula de violão e aula de natação. (Aluno 20) 

 

Eu queria que tivesse aula de dança para as meninas e para os meninos 

futebol. (Aluno 21) 

Queria te tivesse um teatro das princesas e também que a gente pudesse ir 
ao laboratório. (Aluno 22) 

 

Na última categoria temos um simples pedido dos alunos, a inserção da 

música no horário do recreio, eles relatam que música deixa o ambiente mais 

animado, e as querem por esse motivo e também para dançar. Vemos abaixo 

algumas solicitações: 

 

Eu gostaria que tivesse música para nós dançar [...]. (Aluno 23) 

 

Eu queria que tivesse [...] música para o recreio ser mais legal. (Aluno 24) 

 

Eu queria que o recreio [...] com música poderia ser melhor. (Aluno 25) 

 

As cinco principais categorias em que dividi as narrativas foram analisadas 

até aqui. Outras colocações aparecem em número menor nas narrativas, mas 
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considero importante citá-las para que possamos compreender a leitura que os 

alunos fazem do espaço escolar:  

Algumas respostas ultrapassam o que se deseja para o horário do intervalo e 

invade a sala de aula e outros espaços da escola, como é o caso das que indicam a 

necessidade de uma reforma e outra que pede um do elevador. 

Alguns alunos se preocupam com a imagem da escola, e querem vê-la bonita 

e bem conservada, isso se resume no seguinte relato: 

 

Eu queria que a quadra fosse cercada, os muros fossem tudo bem 
pintadinho e não tivesse desenhos na parede, fosse tudo reformado e no 
banheiro fosse tudo bonitinho e principalmente tivesse uniforme novo. 
(Aluno 26)

10
 

 

Outro fato curioso que aparece nas expressões das crianças é que a escola 

tenha elevador, pois se trata de uma escola com escada e vários degraus. Assim os 

alunos argumentam: 

 

Eu todo dia desço por 4 escadas para o refeitório [...] queria que tivesse 
elevador na escola. (Aluno 27) 

 

Eu queria que na nossa escola subisse de elevador [...]. (Aluno 28) 

 

Ainda com relação ao espaço físico da escola, alguns alunos solicitam a 

quadra de esportes somente para eles, pois como a Escola em questão divide o 

prédio com outra Escola Estadual, a quadra11 é de uso coletivo das duas 

instituições. Constatamos nas produções de textos das crianças que elas não 

gostam muito dessa ideia: 

                                                           
10

 A escola em questão divide o prédio com outra escola, ou seja, no mesmo prédio funcionam duas escolas, o 
que acaba por reduzir os espaços, pois tudo é divido ao meio. 

11
 A quadra de esportes é de uso coletivo das duas escolas, porém sempre tem alguma atividade diferenciada, 

em que  ambas ocupam a quadra, tendo que dividi-la. 
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Queria a quadra pra gente [...].(Aluno 29) 

 

 [...] Eu não queria que tivéssemos que dividir a quadra. (Aluno 30) 

 

De modo geral, foi possível perceber que esse horário é esperado pelas 

crianças, por ser um momento diferenciado da sala de aula, por ser um momento de 

descansar, mas também de brincar e interagir com o outro. A visão que as crianças 

têm do recreio é de um tempo de brincadeiras, jogos, descanso. Correlacionando 

esse momento com os desdobramentos do Projeto Recreio - cujas ações não foram 

analisadas nesta pesquisa em sua totalidade - o que se percebe nas falas das 

crianças é o desejo e a expectativa de, ao saírem da sala de aula e irem para o 

recreio, encontrarem novas possibilidades de tornar esse momento mais prazeroso. 

 

5.2 O RECREIO DO PROJETO PIBID PELOS ALUNOS: O QUE MUDOU? 

Considerando as alterações no espaço/tempo do recreio realizadas por meio 

do subprojeto do PIBID, apresentado no Capítulo três (tópico 4), buscamos 

compreender se os alunos identificavam tais mudanças e, caso afirmativo, como 

interpretavam-nas e que considerações fariam a respeito delas.  

Com esse objetivo solicitamos que os alunos respondessem a seguinte 

questão: Como está sendo o horário do recreio na sua escola, como era antes e do 

que mais está gostando? A maior parte dos alunos descreve que o Projeto tornou o 

horário de recreio mais alegre e divertido. Como mostra o gráfico: 
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Os alunos relatam que:  

 

O meu recreio era meio chato, mas agora as brincadeiras estão muito mais 
legal porque está muito divertido, eu brinco com meus amigos com o 
bambolê, boliche e telefone sem fio. (Aluno 31) 

 

Antes das professoras virem era muito chato e quando elas vieram ficou 
muito mais legal porque tem jogos como boliche, telefone sem fio, quebra 
cabeça [...]. (Aluno 32) 

 

Antes eu gostava de brincar só de pega-pega tubarão, agora eu brinco de 
várias coisas [...] agora se fosse para mim decidir agora eu iria disser que 
esta bem melhor assim. (Aluno 33) 

 

Antes o meu recreio era só jogar, mas agora eu brinco com as coisas do 
pibid [...]. (Aluno 34) 

 

 

 É realmente o recreio está mais legal e eu estou gostando muito [...] é 
antes nem se compara com o de hoje, eu gosto do futebol, do lanche e das 

brincadeiras. (Aluno 35) 
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Eu estou gostando das brincadeiras, antes era chato porque só tinha futebol 
e corda. Agora tem brinquedo, tem boliche, matemática, quebra-cabeça, 
telefone sem fio e roda bolinha. (Aluno 36) 

 

Está muito melhor e muitos brinquedos é de reciclável [...]. (Aluno 37) 

  

O que mais os alunos valorizaram foi a ampliação quanto às opções de 

brincadeiras. Porém, tal compreensão não é unânime entre as crianças.  Alguns não 

identificaram mudanças com a intervenção do Projeto e mencionaram que continua 

chato e não mudou muita coisa: 

 

Eu acho que o recreio é muito pouco os brinquedos [...]. (Aluno 38) 

 

Eu não gosto de nenhum brinquedo [...]. (Aluno 39) 

 

Eu acho o recreio muito chato, não mudou nada [...]. (Aluno 40) 

 

O recreio esta sendo mesma coisa de antes [...]. (Aluno 41) 

 

Outra divisão que pode ser feita aqui é que alguns citam o futebol, sendo esse 

o jogo preferido, mas sem abrir mão das brincadeiras disponíveis, ficando estas em 

segunda opção: 

 

 [...] o jogo mais legal é o da burquinha mas o mais legal é o futebol, é bem 
legal o futebol é muito mais legal do que todos os brinquedos. (Aluno 42) 

 

Eu gostei muito do futebol e o gol com rede e quando ta chovendo tem 
várias brincadeiras como jogo da velha e jogo da memória. (Aluno 43) 

 

Eu jogo futebol e brinco de pega-pega e eu nunca acompanhei mas já 
brinquei de boliche e argola e adorei mas perdi, eu adoro suas brincadeiras 
e quero que continue, mas eu sugestão é que brinque com bola. Eu adoro 
vários porque quando não tem quadra (futebol) nós iremos brincar com 
vocês. (Aluno 44) 
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Para outros ainda, além da diversão que as brincadeiras proporcionam, elas 

ajudam na aprendizagem, estimulam o raciocínio e o pensamento, pois em certas 

brincadeiras é necessário fazer contas, relacionar imagem a palavras e a letras, 

montar partes da imagem etc. Ajudam também na interação e na relação com o 

outro porque favorece a socialização entre os alunos. Spréa (2010) afirma que o 

horário do recreio não se resume a brincadeira, nesse tempo/espaço acontece 

inúmeras possibilidades de interação: 

Não é apenas atrás de brincadeiras que as crianças saem correndo da sala 
ao ouvir o sinal bater. Sua empolgação se deve também à possibilidade de 
dar continuidade à história de ontem, revendo e renovando situações que 
vem sendo construídas ao longo de inúmeros encontros de amizade. 
(Spréa, 2010, p. 219). 

 

  Vejamos algumas narrativas: 

 

Eu estou achando melhor porque antes eu e minhas amigas não tinham 
nada para fazer, só ficava ali no canto sem fazer nada e quando vocês 
colocaram os brinquedos o som melhorou, melhorou tudo, porque agora eu 
e minhas amigas brincam a gente dança e faz muitas coisas. Eu acho que 
com vocês colocando esses brinquedos também ajuda as crianças a 
pensar, ficar mais inteligentes por que as crianças raciocinam e aprendem, 
a dividir, a ficar mais inteligentes e muito mais, eu quero que continue essas 
brincadeiras. (Aluno 45) 

 

Bom, eu entrei no meio do ano, mas eu estou gostando das coisas novas. 
Eu gosto mais do jogo da memória e outros. Bom, la na outra escola tinha 
jogos, corda, lenço atrás, pato ganso, pega-pega. Eu gostaria de ter esses 
jogos aqui nessa escola igual na outra. Esses jogos sabe com que são 
feitos, de papel, EVA, canudo e etc. Eu achei muito legal essas brincadeiras, 
interativas, ajuda a pensar, a interagir a se enturmar mais com os amigos e 
eu sei que ajuda a melhorar nos estudos. (Aluno 46) 

 

 [...] eu gosto muito dos brinquedos [...] eu vou brincar porque não gosto de 
ficar sozinha. (Aluno 47) 

 

Antes no recreio eu ficava muito quieto sem brincar com ninguém. Agora 
que vocês vieram, é mais alegria é mais diversão. Obrigada pelo seu 

divertido trabalho. (Aluno 48) 
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Sobre interação entre as crianças, Vieira e Souza (2009) afirma que: 

As crianças apontam as convivências entre os pares, às vezes formados por 
grupos de crianças, outras vezes formados por conversas com os adultos 
no recreio. As crianças têm necessidade de se relacionar com os seus 
pares, elas precisam do outro para se constituir enquanto sujeito ideológico. 
Neste momento interacional entre eu e o outro, elas elaboram atividades, 
desenvolvem tarefas. A criança é o sujeito ativo nas culturas infantis e na 
relação com o meio em que vive. (VIEIRA E SOUZA, 2009, p.127). 

 

A partir das narrativas acima, entendemos o quanto é importante para a 

criança vivenciar meios que favoreçam a socialização e interação entre elas, e esse 

tempo/espaço determinado como horário do recreio é um momento rico de 

possibilidades para que isso aconteça, além das oportunidades de aprenderem algo 

de forma lúdica, desenvolverem também o respeito e  autonomia enquanto brincam.  

Assim sendo, podemos considerar que o Projeto Recreio propiciou para as 

crianças um espaço promissor para a socialização entre elas e para desenvolver a 

autonomia, além de favorecer e estimular a aprendizagem de forma prazerosa, por 

meio dos jogos e das brincadeiras que direcionavam seus objetivos para um saber 

em especifico.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nos caminhos trilhados nesta pesquisa nossa intenção foi investigar a visão 

dos alunos sobre o horário do recreio. Buscamos por meio de dados coletados via 

observações e aplicação de dois instrumentos, cada um com uma questão, 

compreender como os alunos descreviam e desejavam o recreio da sua escola e, 

após a realização do projeto PIBID, compreender se identificavam as mudanças e 

como entendiam as mesmas.   

Procurando responder tais questionamentos, primeiramente, realizamos um 

levantamento de pesquisas sobre esse tema no site da CAPES, identificando 

dissertações defendidas entre 2009 a 2011, que utilizaram como palavras de busca 

recreio e horário de intervalo.  De todos os trabalhos encontrados, optamos por 

aqueles que mais se aproximavam do tema desta investigação.   

No capítulo dois, adentramos no estudo dos conceitos de socialização e de 

projeto considerados como os mais relevantes para referendar teoricamente nossa 

pesquisa.  

O PIBID e seus desdobramentos foram destacados no capítulo três, 

possibilitando assim entender melhor o que foi o Projeto Recreio, um dos 

subprojetos do PIBID/Pedagogia. Relembramos que o mesmo foi elaborado para 

melhorar a socialização dos alunos durante o intervalo. Com atividades, jogos e 

brincadeiras monitoradas e dirigidas buscamos suprir e/ou diminuir os conflitos 

existentes, para melhorar esse espaço de convivência e interação entre os alunos. 

No último capítulo, elaborado a partir das respostas formuladas pelos alunos 

para duas questões propostas em diferentes momentos na escola, um antes e outro 

depois do desenvolvimento do projeto, pode-se constatar que as crianças entendem 

o horário do recreio como um tempo para descansar dos estudos, tomar o lanche, ir 

ao banheiro, beber água e principalmente brincar, é tempo para se divertir.  

Quando perguntamos a elas como gostariam que fosse esse momento, 

responderam que gostariam de mais tempo para o horário do recreio, pois alegam 

que não há tempo para fazer tudo que gostariam como, por exemplo, brincar e 
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comer. Desejam também ter novos brinquedos e brincadeiras para utilizar nesse 

tempo/espaço. 

A pesquisa revelou que o tempo/espaço do recreio pode ser considerado um 

momento de lazer, em que as crianças comem e descansam, características 

relevantes às necessidades dos alunos para um melhor rendimento no processo de 

aprendizagem em sala de aula. O que também pode ser compreendido como um 

termômetro para medir a sociabilidade do ambiente escolar.  

Os alunos que participaram da pesquisa relatam esse tempo/espaço como 

um momento de descansar e também de envolver-se com brincadeiras e jogos. Foi 

compreendido também pelas crianças como um espaço de troca com os colegas. 

Tais resultados aliam-se aos encontrados em outras pesquisas que indicam o 

recreio como um espaço destinado a aprendizagens fora da sala de aula, tais como 

o respeito mútuo, a socialização, a troca de experiências, e a construção de relações 

entre gêneros. Sobre isso Lopes (2010) descreve que: 

Aprender a conviver com as diferenças também poderá favorecer o prazer 
na escola. As amizades que se constroem e se consolidam ao longo dos 
anos durante os recreios, nos passeios, nas idas e vindas da escola com os 
colegas ou mesmo com professores, fortalecem os vínculos de afeto entre 
aluno e escola.  (LOPES, 2010, p.91). 

 

Sendo assim, as relações estabelecidas e vivenciadas nesses momentos 

podem ajudar a melhorar a relação entre aluno e escola, favorecendo a 

aprendizagem da criança, tornando-a mais prazerosa e significativa. 

No decorrer das observações, da execução do Projeto Recreio e das 

atividades analisadas, foi possível perceber que as crianças desenvolveram o senso 

de autonomia e relacionaram-se melhor uns com outros. Vemos isso quando os 

alunos compreendem a necessidade de se organizarem em fila para esperar sua 

vez de jogar e o seu posicionamento em dividir os brinquedos entre eles, além de 

ato de devolverem o brinquedo no lugar que pegaram, desenvolvendo assim 

também a questão da organização. 

 Outro fato significativo que a pesquisa revelou é que as ações realizadas no 

Projeto Recreio favoreceram as interações sociais durante o intervalo, o que 
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possibilitou alterações na convivência entre as crianças, permitindo aos alunos maior 

exploração do espaço escolar e maior opção para escolha de jogos e brincadeiras.  

Spréa (2010) considera o horário do recreio diferente de outros espaços e 

momentos de interação entre as crianças. Ele afirma o Recreio escolar como um 

evento social no qual as pessoas mais importantes são as crianças: 

O recreio escolar é um intervalo de tempo que, apesar de durar apenas 20 
minutos, insere as crianças em uma dinâmica especial, completamente 
distinta daquela que se dá durante as aulas. Por ser uma experiência 
cronometrada e por estar submetido a regras e padrões de comportamento 
próprios das culturas escolares, o recreio distancia-se também das 
realidades encontradas em outros espaços de convivência das crianças 
entre si. Mesmo imerso nas circunstâncias sociodinâmicas demarcadas pela 
cultura escolar e contando com a presença de alguns profissionais da 
escola, o recreio escolar se consagra como um evento social em que a 
maioria das atividades tem como protagonistas as próprias crianças. 
(SPRÉA, 2010, p.219). 

 

O estudo mostrou que o horário do recreio é um momento repleto de 

potencialidades e possibilidades para a aprendizagem, sendo para além do 

descanso, um espaço de produção cultural, por meio do lúdico, de atividades 

orientadas, nas quais se oportuniza o acesso mais livre ao conhecimento, e a 

manifestação da autonomia do aluno. Desse modo, Vieira e Souza (2009) afirmam 

que: 

A especificidade do olhar infantil caracterizado pelas culturas infantis 
permeadas de brincadeiras, jogos, músicas, leituras, televisão, internet, 
vem, ao longo da história da cultura, diferenciar o lugar que o adulto ocupa 
e, nesse movimento, a criança constrói sua própria cultura.  A cultura infantil 
é lúdica, é mediadora da criança no mundo, e brincar tem outros sentidos 
para criança, prazer, lazer, socialização. A criança compreende o mundo 
por meio das brincadeiras, dos jogos, do imaginário infantil re-significando o 
sentido de suas ações no mundo social. (VIEIRA E SOUZA, 2009, p. 127). 

 

As conclusões desta pesquisa nos levam a concordar com a ideia do recreio 

como espaço potente de produção cultural infantil, pois a mesma se cria e recria 

através do lúdico, ações que estão presentes nos jogos e brincadeiras que 

acontecem nesse tempo/espaço. 

Outra questão importante a ser destacada nesta conclusão é que o Projeto 

Recreio tinha como intuito, por meio das atividades desenvolvidas, refletir de 
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maneira positiva na qualidade de ensino e aprendizagem também dentro da sala de 

aula. Nesse propósito, Freire (2011) nos afirma que ―ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção‖.  

Portanto, compreendemos a importância do brincar como fonte de 

aprendizagem e entendemos que oportunizar situações que proporcionem a melhora 

no relacionamento dos alunos no ambiente exterior à sala de aula é uma forma de 

criar possibilidades para melhorar também a aprendizagem dos mesmos dentro da 

sala de aula. 

Para Spréa (2010) é por meio das brincadeiras que iniciamos a vida em 

sociedade: 

O brincar nada mais é do que a mais intensa e elementar forma de se 
constituir humano, porque, brincando, o ser humano encontra e distingue as 
primeiras evidências do que é a vida em sociedade, quando ainda é criança 
pequena e durante as brincadeiras lhe são apresentadas uma parte das 
significações que o mundo a sua volta possui. (SPRÉA, 2010, p.226). 

 

Assim, somos levados a acreditar que brincando, a criança começa a entrar 

no mundo social, a brincadeira possibilita a interação e isso influencia a criança na 

forma de ver o mundo, de agir e pensar, pois nesse processo ela adquire 

conhecimento e conhece novos valores. O ato de brincar das crianças desenvolve o 

processo de socialização, o que possibilita sempre novas aprendizagens.  

No projeto desenvolvido, as várias atividades para esses horários 

proporcionaram para essas crianças um poder de escolha, sendo este o facilitador 

da construção da autonomia. Observamos também que elas passaram a se sentir 

importantes por ter alguém se dedicando em algo especialmente para elas, algo que 

elas gostam e que lhes dá prazer.  

Vemos então a necessidade de se ter um outro olhar para esse 

tempo/espaço, tão valoroso para as crianças e propulsor de muitas aprendizagens. 

Segundo Vieira e Souza (2009): 

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. 
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Que a escola priorize a interação entre as crianças, a constituição de novas 
culturas infantis, que contemplem o recreio como espaço social, de 
ampliação das possibilidades conectado a outras redes sociais que 
compõem o universo cultural infantil. (VIEIRA E SOUZA, 2009, p.126). 

 

A questão que lançamos ao final desta pesquisa é que os profissionais da 

educação reflitam sobre o verdadeiro significado do recreio e que ao refletirem sobre 

seu sentido, entendam sua importância e incorporem as práticas do Projeto Recreio 

ao cotidiano escolar, participando das vivências e expressões que acontecem nesse 

tempo, tão carregado de significados e sentidos pelas crianças.  

Que toda equipe escolar desenvolva uma conscientização sobre o horário do 

recreio e veja esse momento como propulsor de vivências e experiências 

significativas, um espaço de tempo tão rico em significados pedagógicos e não 

apenas como um tempo para lanchar e descansar. Que saibamos então dar vozes e 

ouvir as crianças, reconhecendo esse tempo/espaço como relevante para seu 

desenvolvimento e que o mesmo seja valorizado pela riqueza de possiblidades que 

oferece para a formação da criança, oportunidades que se desenvolvem 

especificamente nesse momento.  

Que a escola, como um lugar de convivência, vivência e experiências entre os 

alunos, tenha possibilidades para uma formação que melhor favoreça a produção 

das culturas infantis. Para tal, fica o desafio de pensar e fazer diferente, melhorando 

e modificando a formação de professores e o currículo escolar, rompendo com a 

educação que já está posta, visando formar educadores críticos para, assim, formar 

nossas crianças. 

Conforme destaca a autora Vieira e Souza (2009), percebemos como o 

recreio deve ser reconhecido: 

O recreio merece ter destaque na escola, pois como atividade 
extracurricular não pode ser considerada apenas como tempo para a 
merenda escolar ou como tempo de bagunça e desordem. O recreio precisa 
ter visibilidade e reconhecimento enquanto tempo de atividade curricular, 
não implica dizer que deva ser um espaço de controle e de atividades 
direcionadas. Mas, um espaço em que as crianças possam brincar 
livremente tendo os profissionais como observadores deste momento, não 
de disciplinamento. Portanto, o recreio deve ser livre, as crianças devem 
continuar escolhendo o que fazer neste tempo. Cabe a escola disponibilizar 
material lúdico [...]. (VIEIRA E SOUZA, 2009, p. 128-129). 
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É preciso reconhecer o recreio para além da merenda escolar, reconhecê-lo 

como um momento livre para as crianças brincarem, com o poder de escolha em 

que brincar, favorecendo assim a autonomia. Porém, isso deve acontecer em 

conjunto com o olhar dos educadores, sem dizer o que fazer, mas sim dar opções de 

escolha. 

Com relação à socialização, o presente estudo possibilitou perceber como é 

grande a interação que acontece entre as crianças durante o intervalo, tempo 

concede a socialização entre gêneros e idades diferentes, pois se trata de um 

tempo/espaço interativo. Por meio da socialização a criança se desenvolve, conhece 

outras pessoas e outras culturas, e assim a criança vai se integrando na sociedade. 

Como Spréa (2010) anuncia: 

A dinâmica da vida nos pátios escolares é tão imprevisível quanto a vida 
que passa nas grandes avenidas dos centros urbanos. Não há estabilidade, 
e nunca haverá controle em absoluto. O fluxo criativo imbricado no interior 
dos grupos infantis, suas disputas e sua cumplicidade, dão vazão a uma 
centena de vínculos afetivos, desencadeiam paixões, estabelecem 
hierarquias. A comunidade infantil trafega pátio adentro transportando 
valores, saberes e antecipando centenas de atitudes relevantes a vida em 
sociedade. (SPRÉA, 2010, p.218-219). 

 

Consideramos que o recreio não deve ser imposto com regras, cheio de 

ordens, pois é na liberdade de escolha e autonomia que a criança estimula sua 

criatividade, compartilha suas experiências, adquire novos conhecimentos, cria e 

recria o modo de se divertir nesse tempo/espaço. Enfim, a interação que acontece 

no recreio é elemento essencial para a vida em sociedade. 

Esperamos com essa pesquisa fomentar novos estudos sobre o tema, pois é 

necessário para além de divulgar novos conhecimentos e descobertas sobre esse 

assunto, que esse tempo/espaço seja cada vez mais reconhecido como um 

momento coberto de possibilidades de aprendizagens e que também não passe 

despercebido e abandonado pela equipe escolar, pelo contrário, que ele ganhe 

atenção e os cuidados necessários, para alcançar assim o verdadeiro significado do 

recreio para as crianças. 
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A pesquisa me oportunizou ampliar a visão sobre o cotidiano escolar e obter 

um novo olhar sobre o que é o recreio escolar. Mostramos um tempo/espaço que 

muitas vezes passa despercebido, o que nos possibilitou concluir que esse tema 

merece destaque, devido as suas contribuições para a educação e para o 

desenvolvimento total da criança. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: 

 

 

 

ACADÊMICAS BOLSISTAS: DIVA RICIOLLINA, LILIAN VERÍSSIMO, QUITÉRIA 

APARECIDA BATISTA, THAMIRIS BETTIOL  

PROJETO RECREIO CRIATIVO 

Faça uma produção de texto sobre como é o horário de recreio e como você 

gostaria que fosse. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



69 

 

 

 

ANEXO B: 

 

 

 

 

ACADÊMICAS BOLSISTAS: DIVA RICIOLLINA, QUITÉRIA APARECIDA, LILIAN 

VERÍSSIMO, THAMIRIS BETTIOL 

PROJETO RECREIO CRIATIVO 

Faça um pequeno texto sobre como está sendo o horário de recreio na sua escola, 

como era antes e do que mais está gostando. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


