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RESUMO 
 
Durante o meu dia-a-dia atuando na área de Educação Física como educador, nas escolas da rede 
municipal de ensino, presenciei por inúmeras vezes fatos que me deixaram muito incomodado, pois 
observava com grande freqüência a existência de variadas formas de violência no meio escolar tais 
como agressões físicas,  verbais  ou ainda depredações e furtos contra o patrimônio escolar. Desta 
forma procuramos desenvolver o projeto “Recreio Feliz”, que pudesse minimizar os diferentes tipos de 
violência na escola através da melhoria da relação entre os alunos, construção do respeito mutuo e 
elevação da auto-estima.  
 

ABSTRACT 
 

I’m acting as educator in the area of Physical Education in the net Municipal’s schools and during my 
work I  witnessed facts day-by-day that made me feel very worried. I noticed frequently the existence 
of varied forms of violence in the scholar surroundings such as verbal agressions, depredations and 
roberies against the school’s patrimony. Therefore we searched out to develop the project “Happy 
Playtime” that it could minimize the different kind of violence in the school through the improvement of 
relationship among the students, construction of the mutual respect and increase of self-esteem. 
 
INTRODUÇÃO: 
 
Durante o meu dia-a-dia atuando na área de Educação Física como educador, nas escolas da rede 
municipal de ensino, presenciei por inúmeras vezes fatos que me deixaram muito incomodado, pois 
observava com grande freqüência a existência de variadas formas de violência no meio escolar tais 
como; violação contra o patrimônio escolar envolvendo depredações, furtos de materiais e 
equipamentos como computadores, impressoras, mesas, cadeiras, carteiras, bolas, traves, etc. ou 
ainda conflitos principalmente entre alunos, quer seja através de agressões físicas, verbais ou não-
físicas, envolvendo discriminações de diversos tipos como; raciais, sociais, segregação, exclusão, 
indiferença, enfim, todo e qualquer ato que fazia uso da força contra alguém, ou ainda violação ou 
transgressão de códigos ou regras estabelecidas pela instituição escola e/ou pela sociedade. 
 
Corroborando com o acima exposto CAMACHO (2001), afirma em seu artigo que a violência acomete 
o mundo contemporâneo em todas as suas instancias se manifestando de varias formas, estando 
presente em toda a sociedade, não se restringindo apenas a determinadas classes sociais, a 
determinadas faixas etárias ou a determinada época.  
 
Sendo assim equivocado pensarmos que a violência se restringe somente à pobreza, aos grandes 
centros urbanos, aos adultos e aos dias de hoje. Verificando-se, por exemplo, o crescimento das 
práticas de violência não só nos jovens das classes menos favorecidas, mas também entre jovens de 
classes médias e de segmentos privilegiados da nossa sociedade, nos seus diferentes espaços de 
atuação: na família, na escola ou na rua.         
 

 
OBJETIVOS: 
 
Promover a inserção no meio escolar de alunos através do processo ensino-aprendizado,  que se 
encontrem marginalizados pela instituição escola através da melhoria da relação entre os alunos, 
construção do respeito mútuo e elevação da auto-estima. 
 
Prevenir a ocorrência de variadas formas de violência no meio escolar tais como; agressões físicas e 
verbais, depredações e furtos contra o patrimônio escola. 
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METODOLOGIA: 
 
Caracteriza-se este estudo como uma proposta de abordagem transversal eminentemente qualitativa, 
porém fazendo uso também de dados quantitativos, o grupo amostrado foi composto de 592 alunos, 
os dados de campo levantados foram coletados através de questionários conforme perguntas abaixo: 
 
a-) O QUE É VIOLÊNCIA? 
b-) VOCÊ JÁ SOFREU ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NESTA ESCOLA? 
c-) O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NESTA ESCOLA? 
d-) O QUE VOCÊ SUGERE PARA A ESCOLA MELHORAR? 
e-) O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NESTA ESCOLA? 
 
A escola avaliada foi a EMEF Prof. João Franzolin Neto, localizada na rua Pedra Lavrada, 575 – Vila 
Cisper, Ermelino Matarazzo – São Paulo – SP., sendo a sua comunidade na maioria pertencente a 
classe de baixa renda, a qual provém, na sua grande parte, do trabalho assalariado, as mulheres 
geralmente são domésticas, e os homens trabalham em sub-empregos ou, uns poucos, são 
autônomos. A escolaridade dos pais ou responsáveis se apresenta da seguinte forma; até o quarto 
ano do ensino fundamental= 70%, de quinta a oitava série= 29%, nível superior= 1%. 
 
O tempo de duração deste projeto foi de aproximadamente 3 meses durante o período de set/03 a 
nov/03, com os alunos de ambos os sexos da primeira a oitava série, nos períodos de manhã, 
intermediário e vespertino. 
 
Os recursos disponibilizados para o atendimento desta proposta foram à aplicação de questionário, e 
a utilização de recursos já existentes na escola, tais como; jogos de mesa (ping-pong, xadrez, dama, 
dominó,etc), cordas, gibis, aparelho de som,dentre outros.Durante a execução do projeto “Recreio 
Feliz” foi oferecido aos alunos um momento e espaço com atividades diferenciadas das 
desenvolvidas em sala de aula, que promovessem prazer aos alunos praticantes. Foram ainda 
utilizados os recursos humanos existentes e disponíveis na escola como os auxiliares de período, 
inspetores de alunos, agentes escolares, professores e alunos. 
 
RESULTADOS:              
 
O resultado do diagnostico apresentado após a aplicação do questionário foi; dos 592 alunos 
pesquisados na relação aluno-aluno na escola, 89 (15%) já haviam sido vitimas de algum tipo de 
violência, avaliando de forma mais detalhada, 51 (8,6%) tinham sofrido algum tipo de agressão 
verbal, e 38 (6,4%) algum tipo de agressão física. 
 
CONCLUSÃO: 
 
Após a aplicação do projeto ficaram evidentes vários aspectos positivos, principalmente com relação 
à melhoria da interação e integração entre os alunos, funcionários e professores, bem como, a 
melhoria observada no comportamento dos alunos tanto durante o recreio como em sala de aula. 
Podendo então ser afirmado de forma conclusiva que ocorreu uma redução acentuada nos casos de 
violência na escola em questão. 
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