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POSSIBILIDADES DAS VIVÊNCIAS LÚDICAS NO TEMPO ÓCIO VIVIDO PELAS 

CRIANÇAS NO RECREIO 

 

RESUMO 

O presente estudo intitulado: Possibilidade das vivências lúdicas no tempo ócio vivido pelas 

crianças no recreio versará as estratégias de intervenção com a participação dos 

acadêmicos do curso de pedagogia para a dinamização do recreio e a falta de participação 

dos alunos no Centro Social Espírito Santo, com o objetivo de torná-lo um momento de 

interação e aprendizado, minimizando conflitos e brincadeiras indesejadas que muitas  

vezes causam discussões e acidentes. O embasamento teórico para a presente pesquisa 

sustentar-se-á em autores como Ferreira (1999), Lucon Schwartz (2007),Ortega et al (2002), 

Schwartz ( 1997). Este estudo busca investigar possibilidades lúdicas que possam ser 

propostas e desenvolvidas por acadêmicos, monitores e professores diminuindo os conflitos 

e agressividade praticados pelos alunos, recorrentes nesse pequeno período de ociosidade 

vivido pelos mesmos. Assim esperamos por meio desse projeto conseguir trazer mais 

segurança e a possibilidade de novo aprendizado para as crianças, com a interação entre os 

pequenos e os maiores, sendo que os de maior idade poderão auxiliar na execução do 

projeto, tanto ajudando as acadêmicas quanto aprendendo algo a mais.      

 Palavras-chave - Recreio escolar.  Atividades Dirigidas.  Interação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O recreio escolar ou intervalo das aulas é um momento presente na vida de todo 

estudante. Acompanha-o da educação infantil à pós-graduação. Sem buscar a delimitação 

de termos, mas entendendo como fundamental à sua compreensão a análise etimológica da 

palavra "recreio", percebe-se que a sua raiz nos leva ao termo recreação: "Período para se 

recrear, como, especialmente, nas escolas, o intervalo entre as aulas" (FERREIRA, 1999, p. 

1721). 

Nesse projeto será feita a análise de um problema muito comum nas escolas, O 

Recreio. A escola tem vivenciado um aumento da agressividade e da violência, nos diversos 

momentos, especialmente nos períodos de intervalo entre as atividades formais. Isto pode 

estar ocorrendo, também, devido à falta de ações mais significativas, ou mesmo, pela falta 

de experiência com atividades que envolvam o espírito de colaboração e o respeito pela 

opinião do outro.  

Os movimentos e brincadeiras não significam dispersão, mas sim manifestações 

expressivas da motricidade infantil.   
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O recreio, por representar um intervalo maior entre as atividades previstas, torna-se 

um momento passível de aumentar a incidência de demonstração de atos agressivos e de 

fomento à exclusão, uma vez que a falta de opções, de estímulos positivos e de 

desconhecimento sobre o universo lúdico, podem ser elementos capazes de influenciar 

atitudes de rebeldia.  

Este estudo visa contribuir com sugestões de atividades possíveis de realizar no 

tempo ócio vivido pelas crianças no recreio, detalhando a importância desse  momento 

visando a melhoria dos processos educativos existentes nas escolas, e contribuindo para a 

formação do acadêmico pelo desenvolvimento de suas habilidades em entender e 

compreender o mundo da educação. 

A esse respeito Ortega (2002, p. 143), afirma que: 

O conflito emerge em toda situação social em que se compartilham 

espaços, atividades, normas e sistemas de poder e a escola 

obrigatória é um deles. Um conflito não é necessariamente um 

fenômeno da violência, embora, em muitas ocasiões, quando não 

abordado de forma adequada, pode chegar a deteriorar o clima de 

convivência pacífica e gerar uma violência multiforme na qual é difícil 

reconhecer a origem e a natureza do problema. 

Com o objetivo de melhorar o relacionamento entre as criança, e oferecer-lhes 

aprimoramento cultural, espírito de equipe, socialização e a melhoria da disciplina, o recreio 

é inserido durante os 15 minutos de intervalo. Este pode ser um momento em que os alunos 

podem realizar diferentes atividades, tais como: atividades recreativas, jogos culturais, artes 

plásticas, jogoteca, roda da paz e exposição, novos talentos, etc. 

2. OBJETIVOS 

 

Nossos objetivos com esse projeto são: Investigar a interferência das atividades 

lúdicas no sentido de diminuir a violência no recreio, apresentando possibilidades para 

que os alunos aproveitem o intervalo de forma humanizada, através da interação social. 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa será desenvolvida no Centro Social Espirito Santo em uma instituição 

não governamental em Campo Grande, localizada no bairro Aero Rancho, que atende a 

uma comunidade de classe social média e baixa. Será desenvolvida com os acadêmicos do 

curso de pedagogia juntamente com monitores e alunos do 1º ao 9º ano. Como 

procedimentos serão adotadas pesquisas bibliográficas, com objetivo de descobrir as 
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diferentes possibilidades de estratégias recreativas que favorecessem os momentos de 

interação dos alunos. Será aplicada a pesquisa de campo para coleta de dados in loco. Os 

dados serão coletados através de questionários, para discernir o gosto e o interesse deles 

pelas brincadeiras e serão analisados através de gráficos e por fim, será apresentada à 

equipe do Centro Social Espírito Santo, atividades e jogos para serem aplicados no recreio 

melhorando o mesmo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, realizaremos o contato com instituição 

a fim de divulgar e apresentar o Projeto: Possibilidades Das Vivências Lúdicas No Tempo 

Ócio Vivido Pelas Crianças No Recreio. Em seguida realizamos pesquisas biográficas a 

respeito do assunto, bem como sugestões de atividades lúdicas possíveis de realizar no 

recreio.  

Em outro momento voltamos à instituição realizando observações das atividades 

desenvolvidas pelas crianças durante o recreio.  Nesse momento do projeto estamos 

analisando os dados para planejar as ações futuras juntamente com alguns acadêmicos do 

curso de pedagogia para seguirmos os procedimentos previstos no projeto. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O resultado esperado com essa ação é o de um recreio mais organizado, com 

menos conflitos e com a possibilidade do prosseguimento tranquilo das aulas. A realização 

do projeto poderá também desenvolver nos alunos inúmeros conteúdos, valores, habilidades 

e competências, demonstrando que a aprendizagem pode e deve ocorrer em todos os 

espaços e tempos dentro da escola e não apenas na sala de aula. 

Dentre os conteúdos e habilidades que poderão ser desenvolvidos com o presente 

projeto destacam-se: respeito, socialização, tolerância, a importância do lazer, da higiene e 

da alimentação durante a recreação.  

Espera-se que o processo de mediação de conflitos possa viabilizar o diálogo 

construtivo e a negociação de tomada de decisões, visando relações interpessoais 

confortáveis na convivência escolar. Assim, essa proposta apresenta-se à escola como uma 

alternativa democrática para prevenir situações em torno dos diversos tipos de violência. Já 

notamos uma preocupação dos monitores em relação as propostas de atividades  que 

podemos proporcionar as crianças nesse momento do recreio.  
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