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RESUMO 

 

Essa monografia aborda o espaço que as escolas públicas costumam ter e não utilizar. 

Usam-se os pátios somente nos vinte minutos de recreio e nos momentos de recepção e 

despedida. Os pátios escolares costumam ser amplos e bem diversificados e, além disso, é o 

único lugar que reúne todos os estudantes, podendo haver troca de conhecimentos e culturas. 

Porque a escola, em geral, tem como espaço de aprendizado a sala de aula e acaba excluindo os 

demais espaços da escola? Para realizar este trabalho utilizei as observações de estágios, minha 

vivência junto às unidades escolares próximas à minha residência, a memória de minha 

experiência enquanto aluna, dialogando com pesquisas relativas a esta temática e documentos 

oficiais. Muitos pesquisadores vêem a sala de aula como um lugar escuro e feio e garantem que 

é necessário mudar alguns hábitos escolares para aproximarem os alunos da escola, 

proporcionando o prazer em estudar. Em meu estudo, o pátio da escola se apresenta como uma 

possibilidade de repensar a escola. 

 

 

Palavras-chave: Escola. Pátio escolar. Sala de aula. Recreio. Liberdade. 
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INTRODUÇÃO 

 

É difícil saber sobre o que mais te fascina a ponto de você querer defender, modificar e 

pesquisar durante anos. O trabalho de conclusão de curso assusta e nos deixa indecisos, até 

mesmo escolher o tema se torna uma tarefa árdua. 

 Quero ser professora, mas acredito na capacidade de produção de conhecimento fora 

de sala de aula, que pode ser um momento de troca de experiências, de liberdade, contato com 

a natureza e cultura.  Sei que poucos são como eu. É mais um motivo de tanto interesse da 

minha parte. Por que as crianças, com pátios tão grandes nas escolas, se mantêm trancafiadas 

em sala de aula? Disciplina? Porque no recreio os estudantes estão tão agitados? É um pouco 

compreensível... Vinte minutinhos durante toda uma tarde ou manhã em que eles podem se 

sentir livres. O recreio é onde a claridade os faz acordar, sentir a vida, a infância. 

 Além do recreio há outros momentos e lugares na escola em que os alunos podem se 

sentir livres para conversar, divertir e socializar uns com os outros as suas experiências e 

vivências. 

Nada no recreio e nas aulas extra-classe gera conhecimento? Eu defendo a liberdade das 

crianças e respeito à cultura de cada uma delas, mas claro que precisam de certas orientações e 

cuidados. Muitas aulas poderiam ser trabalhadas para serem desenvolvidas em um espaço 

aberto, mais dinâmico e rico em cores.  

Os pátios das escolas costumam ser amplos, com corredores, área livre e ás vezes até 

mesmo possuem árvores, jardins e plantas em geral. As aulas de ciências, por exemplo, 

eventualmente tratam da natureza: plantas, animais, água, solo e etc. Não seria uma forma mais 

dinâmica de trazer determinados assuntos para a realidade? Em diversos momentos da minha 

vida acadêmica eu ouvi professores levantando essa importância, de trazer o conteúdo para a 

realidade do sujeito. Acredito na capacidade motivacional de poder ampliar o querer aprender 

já que se trata do meu, da minha história e da minha realidade. 
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1 – A infância 

 

As lições que os escolares aprendem entre si no pátio do colégio lhes são cem vezes 

mais úteis do que tudo o que se lhes diga na classe. (Rousseau, 1995, p.120).  

 

Para a maioria das pessoas esse é o momento mais feliz da vida. Aproveitar a infância e 

poder ser criança. Percebemos o quanto é bom depois que nos pegamos com obrigações, tarefas, 

cobranças, stress, compromissos diversos e quando temos a consciência de que qualquer ato 

não aceitável será de nossa responsabilidade. Aí sim percebemos que não somos mais crianças 

e que foi muito bom enquanto durou. 

É comum encontrar em livros de história a ausência do termo infância. Durante muitos 

anos as crianças eram tratadas de forma muito diferente de como é hoje em dia. Crianças pobres 

não tinham infância. Elas trabalhavam muito e dividiam tarefas com adultos. Phillippe Ariès, 

em História Social da Criança e da Família, trata bastante desse assunto. 

 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil 

crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não 

houvesse lugar para a infância nesse mundo. (Ariès, 1981, p.50). 

 

 Muitas pessoas não têm o privilégio de viver a infância, pois perdem esse direito para o 

trabalho infantil, por necessidade de ajudar em casa ou até mesmo por uma gravidez precoce. 

É a triste realidade de muitos! 

 Contudo, a maioria das crianças exerce essa função muito bem. Felizes e 

despreocupadas elas crescem e se desenvolvem socialmente, formando o seu caráter e a sua 

personalidade em todos os espaços em que convivem. A escola, a segunda casa da criança, é 

fundamental nesse processo de desenvolvimento e os professores essenciais nessa formação. 

 Uma das obras mais fantásticas, em meu entendimento, para enfatizar e discutir um 

pouco o tema infância é Emílio (Rosseau, 1995). Nessa obra, Rousseau busca a todo momento 

mostrar o modo como educa o menino Emílio. Eu li o livro dois e é interessante a forma como 

ele relaciona a importância da natureza para um bom desenvolvimento do sujeito. Ele afirma 

que a criança procura descobrir o ponto fraco de quem participa de sua educação e por conta 

disso é preciso estar atento. Também deixa claro que para ele as crianças precisam de muito 

pouco para serem felizes. “Uma criança é menor do que um homem; não tem nem a força nem 

o raciocínio deste, mas vê e entende tão bem quanto o homem, ou quase tão bem; tem o paladar 
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igualmente sensível, embora o tenha menos delicado, e distingue igualmente bem os odores, 

embora não ponha nisso a mesma sensualidade’. (Rousseau,1995, p.130). 

Em meu entendimento ele quis dizer que somos todos sujeitos vivos e errantes. 

Dispostos a conhecer a vida e usufruir da existência. As crianças, por sua vez, não têm a mesma 

liberdade de um adulto, mas possivelmente o dia de conhecer as verdades irá chegar e assim 

ela provará os doces e amargos dessa nossa trajetória que chamamos de vida. 

A questão de que educação não vem da escola e sim de casa, é muito polêmica e gera 

muitas discussões. Eu não quero entrar nessa questão. No entanto, não podemos esquecer que, 

como educadores, contribuímos para o futuro de cada criança que convive conosco. O adulto 

de hoje já foi criança e carrega consigo memórias, histórias e vivências. “A natureza quer que 

as crianças sejam crianças antes de se[rem] homens. Se quisermos perturbar essa ordem, 

produziremos frutos precoces, que não terão maturação  nem sabor e não tardarão em 

corromper-se; teremos jovens doutores e crianças velhas.” (Rousseau, 1995, p.75) 

Mas voltando a questão infância eu acho importante enfatizar que ninguém nasce 

sabendo. Tudo que nós aprendemos é porque alguém nos ensinou ou porque observamos outras 

pessoas fazendo. Outra questão importante é que o nosso corpo e a nossa mente não aprendem 

tudo de uma única vez. Passamos por estágios na vida desde o nascimento e, no decorrer da 

história, nós vamos desenvolvendo a capacidade de aprender e se desenvolver. 

 Nós adultos somos completamente diferente uns dos outros. Com a criança não é 

diferente. Ao nascer o sujeito já está moldando a sua personalidade e vários fatores irão ajudar 

a moldar essa criança, como a forma que ela é educada, por exemplo. 

Na escola a criança passa uma grande parte do seu dia. E no futuro, ao se lembrar da sua 

infância, ela recordará das vivências e aprendizados que obteve nesse período. 

 

1.1 – Liberdade Para as Crianças 

 

Todos têm o direito à liberdade e as crianças também. Contudo, dentro da sala de aula 

o professor tem uma visibilidade maior dos atos e comportamentos, podendo interferir e 

corrigir. Quando estão pelos pátios e arredores da escola são observados de forma diferente, 

pois se dispersam. Eu me pergunto: o que pode e o que não pode dentro da escola? Os estudantes 

sabem dessas regras? Sabem o que é certo ou errado? 

 

A liberdade. Eu acho que a parte mais forte que eu consigo ver é a liberdade. É aquela coisa de sair de 

dentro de uma sala de aula como se fosse uma prisão, sentada numa cadeira, sem movimento, sem falar... 
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é aquela mesmo da liberdade. “Não, aqui estou solto, posso correr, me movimentar, gritar...” A liberdade 

eu acho que é o ponto principal para eles, para eles é o mais forte. É a hora da brincadeira. Às vezes passa 

pela minha cabeça: Aqui eu não sou um aluno, aqui eu sou uma criança com o direito de brincar, de correr, 

de gritar. (Mattos, 2005, p.53). 

 

Essa é a fala de uma professora do GEFA (Grupo Escolar Fernando de Azevedo) ao dar 

uma entrevista para o autor do livro Professoras primárias X atividades lúdico-corporais: esse 

jogo vai para a prorrogação, de Luiz Otávio Neves Mattos. 

É uma discussão interessante. Até porque as questões extra-classe são pouco frequentes. 

Quando eu era criança eu tinha uma visão de total liberdade no recreio. Era o momento em que 

eu não precisava obedecer  regras. Poucas vezes fui punida por conta disso. Às vezes a 

professora saía dez minutos antes do sinal tocar e ficava brincando com a turma ou fazendo 

alguma atividade livre... Quando o sinal enfim tocava podia até estar interessante, mas todos 

largavam o que estavam fazendo para fazer as atividades desejadas. Era o meu momento. Eu 

escolhia as regras. Pelo que ando observando durante os estágios, esse direito ao recreio 

continua acontecendo. 

Ao ler o trabalho de Mattos (2005) sobre a escola GEFA, eu comecei a pensar sobre as 

aulas sempre em sala de aula. Seria uma forma de manter a ordem tradicionalista? Lembrei-me 

de uma fase que vivi enquanto estava no ensino médio que, por conta de um problema elétrico 

fomos estudar no pátio.  Poucas turmas permaneceram nas salas porque a claridade do sol era 

pouca para enxergar. Foi uma experiência única. A aula ficou menos pesada e todos se 

comportaram no intuito de ganhar a confiança do professor para repetir aquilo mais vezes, o 

que nunca mais aconteceu. É claro que esse é o meu ponto de vista. Talvez o professor e  alguns 

estudantes não tenham ficado satisfeitos com aquele ambiente, se sentindo desconfortável ou 

desconcentrado para estudar. 

Ao refletir sobre o posicionamento de um adulto e o do estudante perante esse assunto, 

eu logo me lembro do conceito cultura, pois são dois pontos de vista opostos. E logo o adulto 

tem a razão por ser adulto e também por saber das regras sociais daquele espaço. Tornou-se 

cultural respeitar o tradicionalismo. Da Matta (1981), diz que o mundo pode e deve ser 

classificado por conta das regras que regem esse mundo. Diz também que as regras estão por 

toda parte, dentro e fora de cada um de nós. 

Essas regras nos fazem tentar andar sempre na linha. E sabemos que caso tomemos 

alguma decisão que não é aceita em determinados lugares e designadas por algumas pessoas 

haverá consequências como punições, castigos e exclusão. 
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Durante todos os estágios que fiz no decorrer na faculdade, sempre me fascinei pelo 

recreio. É algo que não tem controle. Eu me assumo como pesquisadora e fico ali observando 

o comportamento das pessoas. Ficou evidente para mim que o recreio não é apenas um 

momento de lazer. São também os minutos de liberdade, descanso, alimentação, 

relacionamentos e vivências. E mais, não há regras ou quase não há. Apenas as regras 

comportamentais que não podem ser descumpridas. Por exemplo, brigar, responder aos 

funcionários da escola de forma grosseira, mexer em objetos da escola onde o acesso é restrito 

(caixa d’água, material da professora etc.) e xingamentos. E incrivelmente sempre tem uns que 

acabam pisando na bola e perdem o direito de curtir o recreio. Tirando essas exceções, o aluno 

pode administrar o tempo dele como quiser. Ele pode brincar, se alimentar no refeitório, trazer 

algo para comer de casa, pode lanchar com amigos, ficar na biblioteca etc.. Sempre têm os que 

ficam próximo às grades que separam a escola da rua observando quem passa. E também é 

comum aqueles que se acham amigos dos funcionários da escola. Pelo pouco que observei os 

mais disputados são o(a) zelador(a) e as(os) responsáveis da limpeza. E por incrível que pareça, 

aquele funcionário que a gestão coloca para ficar no pátio observando o que as crianças estão 

fazendo não costuma agradar muito os estudantes. Normalmente é alguém sério, que conhece 

as crianças pelo nome e quando necessário chama a atenção do aluno com um tom bem alto e 

autoritário.  

As regras se fazem presentes, mas de uma forma indireta. Quando um menino bate no 

amigo, por exemplo, ele sabe que será punido e que perderá o recreio, no mínimo.  

E as brigas? Eu confesso que eu teria muita dificuldade de ser uma gestora ou 

coordenadora nas escolas que eu estagiei. Parece que todo dia tem pelo menos uma briga. De 

meninos e de meninas também. Aliais se tornou comum assistir meninas puxando os cabelos 

umas das outras. Em pracinhas, ponto de ônibus e portão de escola. No youtube é só procurar 

por briga de menina. E como mágica aparece inúmeras brigas. E quase sempre com uniforme 

escolar, com platéia, vários celulares registrando a confusão e normalmente são meninas 

adolescentes. O que as escolas costumam fazer para evitar esses tumultos? Será que tem jeito 

de amenizar essas confusões com auxilio profissional, diálogo e outros meios? 

 

1.2 – Brincadeiras no recreio: observações a partir de uma pesquisa empírica. 

Emmel (1996) em seu artigo “O pátio da escola: espaço de socialização” relata uma 

pesquisa empírica de sua autoria, baseada na introdução de brincadeiras durante o recreio. Um 
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projeto que realizou na zona rural de São Paulo para compreender as formas de interações das 

crianças com o apoio do brincar. Resgatando brincadeiras antigas como amarelinha e queimado. 

O que despertou o interesse da autora foi o fato de atuar em uma escola da região e 

chegar à conclusão de que as crianças, durante o recreio, ao invés de descansarem ficam mais 

agitadas e eufóricas. A pesquisa durou um ano. Ela trabalhou com cerca de 200 crianças, na 

faixa etária de sete a dez anos de idade. Ainda no resumo a autora apresenta os resultados que 

pretende obter. 

 

1) o crescimento do índice de participação das crianças à medida que as sessões de brincadeiras eram 

oferecidas; 2) a progressiva participação de meninas em brincadeiras tidas como masculinas e da 

participação de meninos em brincadeiras rotuladas como femininas; 3) a progressiva permanência de 

meninas em áreas do pátio antes frequentadas exclusivamente por meninos e vice-versa; 4) a ocorrência 

de interações entre os sexos e entre crianças que não se conheciam; 5) o aumento da cooperação entre os 

grupos durante as brincadeiras; 6) os relatos de professores indicando melhoras no comportamento dentro 

da sala de aula após o recreio; 7) a diminuição acentuada dos comportamentos antissociais observados no 

pré-teste. 

 

 Realizou durante esse tempo diversas brincadeiras, onde as classificou como “atividades 

frequentes” (amarelinha, bolinha de gude etc.) e “atividades esporádicas” (cobra-cega, dança 

da cadeira etc.). E mais tarde, depois de um mapeamento do pátio classificou as brincadeiras 

para designar os espaços em um, dois e três: “Atividades competitivas”, “atividades de 

concentração” e “atividades corporais”.  

 A autora afirma que todos nós (e não apenas as crianças) temos necessidade de lazer. 

Isso é muito importante para um desenvolvimento saudável. Não somente por questão de 

descanso de corpo e da mente, mas também pela interação que isso pode nos proporcionar. 

Gerando sintonia e aproximações com os indivíduos. Com as crianças não seria diferente, pois 

fortalece os laços de amizade e, de acordo com Piaget (1973), os jogos e brincadeiras 

relacionam a criança com o mundo, fortificando o raciocínio no processo de assimilação e 

acomodação. 

 No decorrer do texto Emmel demonstra insatisfação com o que costuma ver nas escolas. 

As crianças sempre cheias de energia, mal podem se movimentar, permanecem sentadas e 

enfileiradas por um longo tempo. E quando, enfim, podem ter direito a um descanso, falta 

espaço para que possam ter “uma expansão maior do seu corpo em conjunto com sua mente” 
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(Emmel,1996, p.4). Algumas escolas não deixam nem mesmo que saiam de suas carteiras, 

podendo apenas lanchar e conversar. 

O espaço é sempre limitado e a oferta de brincadeiras, mínima. Antes do projeto, a 

autora apenas se recorda de uma amarelinha riscada no chão do pátio da escola. O que em sua 

opinião só incentiva a gritaria e brincadeiras violentas. Ela também se incomodava com a 

separação dos meninos e meninas que era evidente em diversos locais da escola. Então, através 

das brincadeiras ela criou uma interação com ambos os sexos. 

No total, 43 novas brincadeiras foram introduzidas, sendo 17 com características acentuadamente 

Competitivas, 14 de Concentração e 12 Corporais. É difícil estabelecer um número preciso de 

participantes em função da grande rotatividade dos membros dentro de várias partidas de uma mesma 

brincadeira e entre as várias atividades que estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Frequentemente as 

mesmas crianças participavam de várias partidas de uma mesma brincadeira, ou, tendo participado de 

uma partida em um dos espaços, corria até o outro para entrar em outra brincadeira. Mesmo assim, 

considerando o número médio de participantes em cada partida, pode-se estimar que das 240 crianças que 

cursavam o C.B., cerca de 85% a 90% participou das atividades do projeto. (Emmel, 1996, p.10) 

 

Depois do primeiro semestre foi realizada uma pesquisa com as crianças e pode-se 

perceber quais eram as brincadeiras favoritas, as regulares e até as que não funcionaram. Assim, 

no semestre seguinte já ficou bem mais fácil trabalhar. No fim do ano desenharam algumas 

brincadeiras pelo pátio, a fim de incentivar os estudantes a continuarem brincando, aprendendo 

e se divertindo durante o recreio.  

A autora conclui que o resultado foi positivo não somente para os alunos, mas para toda 

comunidade. Os estudantes tiveram importantes aprendizados: criatividade, formas, esquema 

corporal. Além de diminuir as gritarias e aumentar as interações entre os estudantes.  

Os professores e inspetores garantem que no fim primeiro semestre a mudança no pátio 

já era evidente. Muitas amizades, muitas brincadeiras e pouca gritaria (Emmel, 1996, p.13). 

 Em suma, lamenta que a educação ainda tenha o recreio como um tempo perdido e não 

percebem o quanto seria um lugar muito interessante para se transmitir conhecimentos e gerar 

interações. 
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1.3 – A sala de aula x demais espaços da escola 

 

Lima (2005) aborda as aulas de educação física em uma escola do Ensino Fundamental 

num subúrbio carioca onde observa os comportamentos dos professores e dos alunos. A maioria 

dos professores deixa muitas vezes seus alunos dispersos ou fazendo jogos repetitivos e não 

utilizam aquele momento como gerador de conhecimentos. Os meninos só querem futebol e as 

meninas ficam jogando queimado, dançando e conversando. Pelo que entendi desse perfil de 

professor que deixa o aluno livre no pátio, são os queridos pelos alunos, pois para eles a aula 

de educação física é para “chutar bola”. Aqueles professores dispostos a mudar esse conceito, 

a gerar progressos nessas aulas são uma espécie de chato. Os outros profissionais também não 

conseguem ver as aulas fora de sala como algo que contribui para a formação do sujeito, muitos 

pensam que é apenas um passatempo. 

O que me fez compreender um pouco melhor isso foi o livro Professoras primárias 

atividades lúdico-corporais: Esse jogo vai para a prorrogação (Mattos, 2005). Ele fez a 

pesquisa em uma escola pública chamada Grupo Escolar Fernando de Azevedo (GEFA). Ele 

questiona a todo o momento o conceito de que só se aprende entre quatro paredes. O pátio, a 

quadra e todo ambiente com alguém disposto a ensinar, é válido. Para ele as salas das escolas 

públicas são feias e quando a criança tem a oportunidade de sair daquele ambiente, fica muito 

feliz. Pena que são tão poucas vezes, pois até mesmo quando a aula é de um professor de 

Educação Física ou de Arte, alguns professores recusam a saída das crianças, como se saíssem 

apenas para brincar. Acrescentam que, além do tempo ser curto para passar os conteúdos, ainda 

tem a agitação que as crianças entram em sala, tirando o poder de concentração. Muitos alunos 

que são bons nas aulas de Educação Física são interpretados de maneira oposta nas “aulas 

avaliativas” (português e matemática, por exemplo). São os bagunceiros, desinteressados. 

Mattos (2005), também vai questionar a eternidade de tempo que o aluno passa em sala de aula 

sem fazer nada, apenas esperando o colega terminar. Por que não pode ir à sala de leitura, sair 

da sala? A sala é um lugar cheio de vícios e ordenado por um sistema gigante. É desestimulante, 

escuro e de dar sono. Será que os estudantes pensam como o professor Luiz Otávio? Será que 

gostariam de passar mais tempo nos pátios das escolas? 

A sala de aula tem sua história. Ela é extremamente tradicionalista. É difícil encontrar 

uma turma composta de crianças em que os alunos não estejam enfileirados, no modelo de 

fábrica. Se formando para o mercado de trabalho. Sabemos que como futuros pedagogos que 

seremos precisamos tentar desfazer certos rótulos que foram impostos, mas no fundo também 
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sabemos como essa é uma missão difícil. Não por determinação pessoal do professor, mas sim 

pelo espaço que acaba se tornando limitado para grandes mudanças. Há certas regras a serem 

seguidas e dependendo do local de trabalho, essas regras são blindadas a mudanças. 

 A sala de aula é um espaço de construção do saber, de conhecimento. E diversos 

recursos são utilizados para auxiliar nessa transmissão de saberes que não é só de professor para 

aluno, pois todos ensinam e todos aprendem naquele ambiente. O lúdico tem a sua participação 

que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança. Todo ambiente da escola, 

dentro e fora de sala de aula, é digno de contribuir para o ensino. Acredito que muitas atividades 

podem ser transferidas para espaços mais alegres, com luz natural. Os estudantes ficam 

eufóricos por momentos de lazer e ludicidade.  

  



16 
 

 
 

2 – O que se vê 

  

Quando você se pega sentada em um banco no pátio de uma escola sem fazer nada, 

apenas observando tudo que acontece a sua volta, é bem provável que irá tentar fazer uma 

análise de tudo aquilo que está vendo. Principalmente se aquele espaço é uma novidade para 

você. Eu comecei assim a me interessar pelos pátios escolares. Moro próxima a três escolas. 

Duas públicas e uma particular e algumas coisas me despertam interesse: primeiro, o silêncio 

do local no período de aula. Segundo, a extrema agitação no tempo do recreio, e terceiro, a 

amplitude e beleza do espaço. 

Desde que resolvi ter esse espaço como o meu local de pesquisa para produção desta 

monografia, eu tento me manter atenta e observadora para assim poder explorar ao máximo o 

assunto. 

Em algumas situações de observação eu me vi em algumas crianças. Em outras, me senti 

um pouco perdida. Um exemplo disso é a tecnologia. Elas conversam sobre celulares, 

aplicativos e rede sociais com a clareza de um adulto. Demonstram estar cada vez mais 

independentes e precoces. O funk parece ser o ritmo musical predileto. Continuam gostando de 

brincadeiras e esportes. O futebol está sempre presente, mas também o MMA e outras artes 

marciais também são valorizados pelos pequenos. 

 

2.1: Correrias e gritarias 

  

 Quando o sinal que indica o recreio toca o mundo parece que vai desabar. Começam as 

correrias para todos os lados: refeitório, cantina, quadra de esportes. Até quem não tem para 

onde ir, corre. A paz que reinava até segundos atrás vai embora num piscar de dedos. É evidente 

que poucos funcionários se sentem confortáveis com tanta agitação. Durante uma ida à escola 

pública da vizinhança conversei com uma antiga professora que disse não gostar de toda aquela 

gritaria: “Amanda, na sua época era suportável. Parece que cada ano que passa está piorando. 

Juro que não sei o porquê, talvez seja o celular que criança não tinha na sua época ou as músicas 

e brincadeiras que eram outras”. E é verdade. Estudei o primeiro segmento todo naquela escola 

e brincávamos de corda, amarelinha, queimado e, durante todas as visitas que fiz na escola para 

estágio em 2013, não vi ninguém interessado nessas brincadeiras. Estão sempre divididos em 

pequenos grupos, com conversas ao pé do ouvido. Quando eu era criança e aluna dessa mesma 

escola, os grupos gerados no recreio eram grandes, formados de acordo com interesse nas 
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brincadeiras. As mais agitadas eram polícia e ladrão, pique-pega e menino(a) pega menina(o). 

Eu não me lembro das brigas e discussões, mas lembro que não era normal tantas brigas físicas 

entre meninos como agora. Brigas estas que são reais ou de brincadeira, simulando grandes 

lutas de MMA com direito a torcida e tudo. A ida das meninas ao banheiro para conferir a 

aparência também é a todo minuto. Perguntei à professora se éramos assim e ela diz: “Não. 

Sempre tem as vaidosas, mas essas daqui são demais. Estão ansiosas pela adolescência”. 

 No espaço do recreio, o que eles demonstram é que querem ser livres. Por conta disso 

gritam, brigam, querem mostrar tudo que sabem, todas as suas habilidades, beleza, o tênis de 

marca que ganharam. Esse é o único momento que eles têm, momento esse muito curto. Vinte 

minutos, vinte preciosos minutos que passam sem que sintam o tempo indo embora. Comer 

correndo, falar com pressa. E porque alto? Porque assim todo mundo escuta. Gritam o tempo 

todo. Parece que a cada segundo alguém está sendo agredido mais é só brincadeirinha... E 

quando algumas das supervisoras levam algum deles à direção por ter respondido ou brigado, 

parece que a vida acabou. A face suada e a fisionomia arrasada, como se sua vida tivesse sendo 

destruída por estarem tirando o direito ao recreio. E agora? Só amanhã?  

Estudando um documento do MEC, eu pude perceber o quanto esse o espaço é 

importante e histórico para a educação brasileira. 

 

As atividades escolares se realizam na tradicional sala de aula, do mesmo modo que em outros locais 

adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas ou atividades em grupo, treinamento e 

demonstrações, contato com o meio ambiente e com as demais atividades humanas de natureza cultural e 

artística, visando à plenitude da formação de cada aluno. Assim, não são apenas os limites da sala de aula 

propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar de que fala a lei. Esta se 

caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com 

frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados. Os 200 dias letivos e as 800 horas 

anuais englobarão todo esse conjunto.  (MEC. Educação básica, 2003, p.2. Parecer CEB nº 05/97). 

 
  

Acredita-se ser um ambiente altamente criativo, de grande importância para a formação 

da personalidade do aluno, pois todos que passaram pela escola carregam consigo lembranças 

boas e ruins desses momentos. 

  Os estudantes querem liberdade. Que é um direito, mas de forma precipitada e agitada. 

Mas fica a minha pergunta: por que os minutos disponíveis para o recreio como momento de 

lazer sempre foram vinte minutos? 

 Vejamos o que diz o parecer do CNE: 

 

No conjunto da legislação vigente fica claro que a jornada obrigatória de quatro horas de trabalho no 

Ensino Fundamental não corresponde exclusivamente às atividades realizadas na tradicional sala de aula. 



18 
 

 
 

São ainda atividades escolares aquelas realizadas em outros recintos, com freqüência dos alunos 

controlada e efetiva orientação da escola, por meio de pessoal habilitado e competente, referidos no 

Parecer CNE/CEB 05/97 que, no seu conjunto, integram os 200 dias de efetivo trabalho escolar e as 800 

horas, mínimos fixados pela Lei Federal 9394/96. O fato do recreio ser considerado “efetivo trabalho 

escolar” não é um entendimento novo. Já foi adotado quando da implantação da Lei 5.692/71 e o CFE, 

no Parecer 792/73, de 5-6-73, concluiu: ‘o recreio faz parte da atividade educativa e, como tal, se inclui 

no tempo de trabalho escolar efetivo...; e quanto à sua duração, ‘... parece razoável que se adote como 

referência o limite de um sexto das atividades (10 minutos para 60, ou 20 para 120, ou 30 para 180 

minutos, por exemplo. (CNE, 1997). 

 

 Logo após este texto é evidenciado que essa é uma questão teórica para muitos lugares 

do Brasil, ficando apenas no papel. Pois na prática, a interpretação dos Estados muda e nada é 

feito para uma mudança de distribuição na jornada escolar. 

 

2.2 – O funk 

 

Uma das inúmeras exibições que são explicitamente expostas fora de sala de aula, 

principalmente no recreio, é o funk com suas letras e danças. Em Angra dos Reis os gostos, 

comportamentos e preferências são bem similares aos dos cariocas. 

Herschmann, em seu livro O funk e o Hip-Hop invadem a cena relata a história dos 

movimentos negros desde a sua introdução.  

 

O termo funk, ou melhor, funky, surge na virada da década de 60 para a de 70 e passa, de uma conotação 

negativa, a ser símbolo de alegria, de “orgulho negro”. Na realidade, com a intensa presença do soul no 

mercado, alguns músicos, mais engajados da época passaram a encarar o funky como uma vertente da 

música negra ainda capaz de produzir uma música, digamos, “revolucionária”, dirigida para essa 

minoria étnica. (Herschmann, 2000, p.19) 

 

No Brasil foi um pouco diferente, as músicas eram mais dançantes, mas seguiram guiadas pelas 

influências norte-americanas. Os cariocas foram os que mais aderiram à moda e com isso 

criaram o movimento Black Rio. Grandes nomes fazem parte da cultura desde o início, como 

por exemplo, o Dj Malboro. Desde então o funk vem se modificando e se construindo.  

Hoje, existem muitas classificações que são construídas pelos funkeiros: o funk 

“ostentação”, “apelativo”, “consciente” e o “melody”, são algumas formas de classificação que 

é possível encontrar na mídia, principalmente na internet. Há muitas crianças e adolescentes 

que se dizem MC (Mestre de Cerimônia). Elas dançam, cantam, ficam famosas principalmente 

com o núcleo infantil e algumas ganham muito dinheiro. De vez em quando surge polêmicas 
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envolvendo crianças, como foi o caso da MC Melody. Uma menina de oito anos que 

frequentava casas noturnas, usava roupas semelhantes as das dançarinas adultas e dançava de 

forma vulgar. Seu pai era seu produtor e achava normal a exposição que fazia com a menina. 

As pessoas não perdoaram e compartilharam fotos e vídeos da menina nas redes sociais pedindo 

a prisão do pai e a perda da guarda dela. O MC Belinho, como é conhecido o pai da menina, se 

diz muito arrependido. Ela continua cantando, mas não as mesmas músicas.  

O MC Gui é um dos mais famosos entre as crianças. Suas letras são sem palavrões e 

sem apelações. Costuma falar de primeira namorada, primeiro beijo, amor... Muitas meninas 

pré-adolescentes dizem amar o MC Gui. A Anitta e a Ludmilla também servem de inspiração 

para muitas meninas. 

É comum observarmos a presença do funk em qualquer escola pública da região e, se 

pesquisarmos, é notável que faz parte da cultura nacional. É evidente que o funk teve um 

crescimento enorme nos últimos anos. O que gerou muitas discussões acerca do assunto e 

desconforto para muitos que são diretamente contra sua presença. Contudo, com o avanço 

tecnológico através de celulares e alguns aplicativos o contato com essa cultura ficou cada vez 

mais próximo. Na escola não é diferente. As crianças amam o funk e formam um grande público. 

Sabemos que não frequentam os bailes, porém o contato é inevitável. As músicas são ouvidas 

por parentes, vizinhos e passam tocando a todo minuto em carros com sons excessivamente 

altos. Hoje as crianças já navegam na internet e através dela ou da tevê aprendem as 

coreografias, ansiosas de chegar à escola e repassá-las aos colegas.  

 Silva (2012), em seu artigo “A invasão do funk: embates entre racismo e conhecimento 

na sala de aula”, vai tratar da influencia do funk nas escolas e do descaso e preconceito dos 

profissionais da educação com essa cultura, que faz parte da vida de muitas dessas crianças. Ela 

situa algo interessante que são as discussões que as letras de funk trazem com ótimos temas 

para debates. 

O que eu acho mais importante nisso tudo é que muitas das vezes a letra trata da 

realidade daquelas crianças e respeitar e aprender culturas é sempre importante para o educador. 

E as melodias que menosprezam a mulher, tratam-na como objeto, é um assunto perfeito para 

debater, pois muitas meninas cantam sem interpretar, ou seja, não sabem o que estão dizendo. 

Como mediadores que somos temos a função de discutir isso com os estudantes. 
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A dança é sensual, sexy e está sempre com inovações. Hoje, homens e mulheres têm 

passinhos e espaço nesse mundo. Os meninos e as meninas gostam de reproduzir as danças no 

recreio. 

Silva (2000) fala em seu artigo para o curso Educação, relações raciais e direitos 

humanos, com base no livro Para entender o negro no Brasil de hoje: 

 

As negras e negros desde que foram arrastados para o Brasil na condição de escravos não eram donos dos 

seus corpos, pois eram como simples objetos, isso explicaria porque o funk é uma das danças que trabalha 

de modo tão contundente e expressivo a libertação do corpo do povo negro, principalmente o das mulheres 

negras (Silva, 2000, p.4). 

 

 

Não sei se o ponto de vista da autora é real, mas há uma lógica. E ela é semelhante à 

capoeira, que é uma dança onde os negros se manifestam e praticam desde os tempos de 

escravidão. 

 Ainda é abordado um concurso que teve na escola em que a autora (Silva, 2000) 

trabalhava e que gerou muito desconforto, pois algumas meninas queriam dançar funk. A escola 

por sua vez não podia proibir já que o tema era livre, mas com muito descaso ninguém 

acompanhou os ensaios, deixando as meninas confortáveis para apresentar o que achavam que 

era certo. Um grupo apresentou uma dança legal com a música Som de favelado, que traz a 

questão que o funk é mal falado, mas que quando toca todos dançam. O outro grupo dançou 

Príncipe encantado, uma música cheia de palavras de baixo calão, que diz que a mulher não 

deve se portar como uma dama esperando um príncipe porque eles não existem. E a pior de 

todas foi Fica caladinha, onde o MC diz que a mulher deve se submeter às situações e posições 

vulgares. Detalhe: foi dançada por meninas que não demonstravam desconforto, pelo contrário, 

estavam animadas. 

A escola deve excluir atividades como esta que envolve o interesse dos alunos? Ou 

deveríamos repensar essa cultura que as crianças e os adolescentes tanto gostam? Como 

devemos lidar com a questão? Eles não estão preocupados com os “clássicos”. Se eles não 

tiverem o lugar deles, nunca vão respeitar a vontade de seus professores. E falando nesses 

profissionais, ninguém melhor do que nós para levarmos novidades para a sala de aula, discutir, 

apresentar histórias e origens. E junto com os alunos desconstruir esse rótulo imposto pela 

sociedade. O que falta para que possamos ter autonomia para executar projetos que envolvam 

arte e cultura? Temos autonomia? Se sim, você realizaria um projeto que envolvesse o funk? 
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2.3 – Arte no pátio 

 

Uma certa manhã eu estava assistindo ao programa “Encontro com Fátima Bernardes” 

e uns dos convidados eram Lucas e Orelha, os últimos campeões do Super Star, um concurso 

de bandas da Rede Globo de Produções. De origem simples, cariocas, jovens e negros eles 

começam contando a trajetória de suas vidas. Lucas e Orelha ficaram famosos nas redes sociais 

e conquistaram um grande legado de fãs durante a participação no concurso. Eles cantam 

composições próprias e misturam alguns ritmos como o pagode, o Hip Hop e outros bem 

populares. 

O primeiro assunto que surge é relacionado à educação dos meninos, pois os dois 

começaram a cantar na escola. O pai de um deles diz ser muito rígido e se as notas não 

estivessem boas, então tinha que parar de cantar. Disse que as professoras não os deixavam 

cantar em sala, mas que durante o recreio as fãs sempre pediam suas músicas favoritas. O 

assunto corre e a apresentadora questiona a postura dos profissionais de educação referente à 

arte. Para ela a arte é uma inteligência e é desvalorizada pela escola. Acredita que deveria ser 

tratada como qualquer outra inteligência, pois poucos possuem esse talento de fazer arte. Disse 

ainda que deveria partir da escola esse respeito e valorização.  

A partir do momento que é transferida para o recreio a arte é tratada como brincadeira, 

como lúdico e não como uma parte do currículo escolar. 

 Está nos Parâmetros Curriculares Nacionais que ensinar arte significa: “Não isolar a 

escola da informação sobre a produção histórica e social da arte e, ao mesmo tempo, garantir 

ao aluno a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais e grupais com base em 

intenções próprias. E tudo isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam 

durante a atividade artística”. (PCN – Arte, 1997, p.56). 

Mas pensando bem se estão levando arte para o recreio, estão enriquecendo o espaço 

com músicas, lazer e com a arte propriamente dita. 

Eis a questão: O recreio é um bom lugar para se fazer arte e outras atividades que acabam 

sendo descartadas em sala de aula? Essa seria uma ideia interessante de se trabalhar no pátio da 

escola? O que os alunos pensariam a respeito?  

 São questões singulares, pois irá partir das particularidades e necessidades da escola e 

também irá depender do local e das pessoas que ali frequentam. Mas é comum assistir na tevê 

alguns artistas dizendo que sua banda ou carreira começou na escola. E até mesmo em filmes 

podemos ver cenas que refletem bem isso: Escola do Rock, Glee, High School Musical e 
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Malhação são alguns exemplos de arte sendo aprimorada nas escolas. Alguns com ajuda 

pedagógica e outras rejeitadas, escondidas e atacadas por quem é do contra. 

 

2.4 – Influência tecnológica 

 

 Seja em escola pública ou privada; seja no primeiro, segundo segmento ou nível médio. 

A tecnologia está presente em todos os âmbitos, interagindo conosco, nos comunicando com o 

mundo, nos ensinando, contribuindo para o nosso avanço pessoal e social e também nos 

divertindo. Com os pequenos não seria diferente.  

Vivemos uma cultura contemporânea chamada por muitos de “cibercultura”, que seria 

o avanço crescente de tecnologia, principalmente a digital. 

Na maioria das escolas o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos é terminantemente 

proibido em sala de aula. Algumas escolas mais radicais proíbe o uso do aparelho em qualquer 

espaço da escola. E outras mais modernas não só permitem o uso como também levaram a 

tecnologia para as aulas e até possuem wifi que pode ser usado pelos estudantes. Varia conforme 

a instituição e o currículo que ela possui. 

Na rede pública de ensino em Angra o aparelho é proibido em sala de aula. Quando 

chega o intervalo se vê muitos celulares nas mãos dos estudantes. Na maioria das vezes para 

jogos, mas também é usado para redes sociais como facebook, por exemplo.  

Independente da classe social, quase todos os estudantes possuem celulares. A maioria 

não tem acesso à internet ilimitada, então quando estão usufruindo da tecnologia wifi é raro 

dispensar. Ao pesquisar sobre o assunto descobri que algumas escolas e cursos em Angra, 

ambos privados, disponibilizam o wifi para os alunos utilizarem nos intervalos das aulas. 

Em meados de agosto desse ano (2015), foi realizado o JEAR (Jogos Estudantis de 

Angra dos Reis) e em uma entrevista sobre os jogos para a tevê Rio Sul um professor de 

educação física e também participante do projeto falou sobre o atual desinteresse dos jovens 

em relação ao esporte. Para esse professor a maior causa desse desânimo é o contínuo uso dos 

celulares. Pois até pouco tempo atrás quando a internet não era assídua em nossas vidas os 

jovens eram mais esportistas, mais ativos. De acordo com esse professor, antes (cinco anos atrás 

ou mais) era preciso selecionar os jovens nas escolas, pois a demanda era grande. Eram muitos 

atletas. Agora, são poucos os que querem participar.  

Até que ponto a influência tecnológica é saudável? Quais serão os problemas que essa 

futura sociedade adulta enfrentará?  
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3 – A criança no espaço extra-classe 

Muitas pessoas já passaram por todos os âmbitos escolares e principalmente na infância 

deixam suas marcas naqueles lugares e carregam dali lembranças para a vida toda, sejam elas 

boas ou ruins. Os tempos mudam e as formas de comportamento também, contudo cada um 

continua tendo o seu papel social: o professor continua sendo o mestre. E os alunos são os que 

aprendem desde cedo que precisam ir à escola, ser obediente e dedicado para assim se tornar 

um bom adulto perante a sociedade. Sabemos que isso é o que eles aprendem, mas não é tão 

fácil assim. Mantê-los concentrados principalmente na infância é uma tarefa difícil. Na sala de 

aula os professores têm o hábito de evitar qualquer distração para conseguir manter a ordem. 

Como eu sempre observo como estagiária, assim que uma brincadeira ou confusão acontece na 

sala de aula é preciso que o professor aumente o tom ou até mesmo grite para conseguir focá-

los novamente.  

 Fica sempre bem evidente que independente do turno, manhã ou tarde, os estudantes 

chegam calmos, cada um do seu jeito. Depois do recreio eles voltam bem diferentes. É claro 

que isso acontece por uma junção de fatores: eles se alimentaram, brincaram, conversaram. 

Produziram e gastaram energia. Para conseguir a atenção dos alunos os professores se 

desdobram. Esse é o instante em que mais vemos alunos fora de suas carteiras e levantando o 

tom de voz. Porém, principalmente de manhã também é possível perceber que eles já não têm 

mais sono, pois vão para o recreio ainda sonolentos e voltam ativos. 

 As escolas costumam ser amplas, sejam elas públicas ou privadas. Com salas, corredores 

e pátios. As salas são vistas como o espaço de estudar e o pátio é tido como o espaço de 

acolhimento, de despedida e de intervalo.  

 Nós sabemos que muitas confusões são geradas no recreio, justamente por essa 

liberdade, pelo contato direto e por não ter alguém o tempo todo acompanhando cada aluno. 

Durante as minhas pesquisas para esse trabalho eu encontrei diversas ideias de diferentes 

escolas, como a citada no capítulo 1, item 2, que se tratava de brincadeiras antigas resgatadas 

por uma pesquisadora e apresentada aos alunos de uma escola na Zona rural de São Paulo. Mas 

também vi outras ideias que não citei no trabalho por falta de referências, como escolas que 

criaram eleições para formar líderes que ganhavam função de fiscal e assim se tornavam 

responsáveis pelos próprios amigos, tentando até mesmo resolver os problemas gerados no 

recreio. Mas não acompanhei os resultados obtidos. 
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3.1 – Afinal, o que é o recreio escolar? 

De acordo com o Mini Dicionário Português a definição de recreio é: “1) Diversão, 

folguedo, entretenimento. 2) Brincadeira, passatempo. 3) Lugar onde se recreia. 4) Coisas que 

recreiam 5) Recreação 6) Intervalo entre as aulas na escola para as crianças brincarem e 

tomarem o lanche.” (1999, p.270). Eu pesquisei em outros dicionários para tentar encontrar 

alguma definição diferente e observei que elas não se diferem muito, apenas uma palavra ou 

outra, mantendo uma base bem semelhante. 

 Conforme eu colocava "o que é recreio" em sites de buscas o resultado obtido era muito 

maior, mais rico e definido. Tratava-se de definições de pesquisadores e também de pessoas 

comuns, estudantes de diversos cursos e escritores de blog. Eles introduziam a sociabilidade e 

toda essa questão social de interação. Também acrescentavam a capacidade do recreio de 

contribuir para o desenvolvimento intelectual, físico e motor, principalmente das crianças do 

primeiro segmento. Tempo de exercer as atividades extracurriculares também é comum 

encontrar em buscas online. 

As crianças, em geral, costumam brincar com vizinhos, primos e filhos de amigos dos 

pais. Não é nada que tenha um contato diário e constante. Ao começarem a frequentar a escola 

o contato aumenta e essas crianças ganham um monte de amigos com quem ela irá conviver 

por dia, meses e até mesmo anos. Dessa forma, elas vão ajudando uns aos outros e vão 

aprendendo juntos. 

 

3.2 – O que eu vi na minha infância durante os recreios? 

Eu entrei na escola com dois anos e não foi porque minha mãe trabalhava, e sim porque 

na opinião dela eu não tinha amigos na vizinhança e somente ela interagia comigo durante todo 

o dia. Na educação infantil eu estudei com muitas crianças, que literalmente cresceram junto 

comigo seja na escola, no bairro e até mesmo na igreja. Muitas delas não estudavam na mesma 

sala, mas no recreio podíamos brincar, conversar, brigar e fazer muitas atividades juntos.  

O recreio sempre foi o meu melhor momento na escola, independentemente da idade. 

Eu sempre fui daquelas crianças que chegavam na escola já pensando no que eu faria no recreio, 

com quem conversaria, se jogaria bola ou não e se perderia tempo lanchando. Das brincadeiras 

eu me recordo de várias: queimado, futebol, piques, piques diversos, boneca, pular corda. 
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Lembro-me de subir em árvores (mesmo com as punições) e me recordo também de sempre 

subir um morrinho que tinha nos fundos da escola até chegar na caixa d’água. A gente falava 

que estava passeando no shopping ou no centro da cidade.  

 Eu gostava de conversar com os funcionários da escola, já no muro eu nunca costumei 

ficar porque a minha mãe sempre dizia que era perigoso. E raramente ia à biblioteca. 

 No segundo segmento do ensino fundamental eu tive uma turma muito unida e nós 

costumávamos ficar sempre juntos, geralmente sentávamos na porta da sala de aula. Na escola 

não tinha cantina, apenas refeitório e pipoqueira. Foi nessa fase também que eu comecei a 

praticar esportes. Quando podia eu jogava um pouco durante os intervalos. Sempre levava 

biscoito de casa e ficava dando algumas voltas pelo pátio com alguns amigos. Não me lembro 

de brigas, somente de muita falação. Quando chegou o último ano do ensino fundamental eu 

me sentia a dona da escola assim como os meus amigos também. Só nos importávamos com as 

quatro turmas do nono ano, pois o restante era taxado por nós como infantil, criança e pirralho. 

No primeiro ano do ensino médio viramos o outro lado da moeda. Nós que éramos as 

crianças e os segundos e terceiros ano não entrosavam muito, principalmente no início. Quem 

conseguia se entrosar era considerado popular e se arrumasse um namorado no terceiro ano 

então... Mas no primeiro ano do ensino médio sempre entravam muitos alunos pois vinham de 

muitas escolas municipais por não ter ensino médio, então também conheci muitas pessoas 

nessa fase. O primeiro ano ficava em um corredor meio isolado onde somente nós ficávamos 

por ali. Do segundo ano em diante o recreio já passou a ser mais amplo com direito ao pátio 

inteiro e à quadra de esportes. 

 Na universidade o intervalo é bem diferente, pois não tem um horário fixo.É comum 

sair da sala e não ter nenhuma turma, a não ser a própria turma no pátio. Também entra a questão 

da liberdade e independência, de poder sair da universidade e ir onde quiser lanchar, conversar 

ou até mesmo ir embora. 
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3.3 – Uma passadinha no turno da noite 

 

Ao preparar o material teórico para a minha pesquisa eu encontrei um texto importante. 

Ele me fez pensar no espaço externo da escola de outra perspectiva, pois se trata de jovens e 

adultos e não crianças. O texto é “A escola como espaço sócio-cultural”, de Juarez Tarcísio 

Dayrell. Novamente, preciso entrar no assunto cultura, pois trata do social, de um espaço onde 

todos interagem e exibem o seu modo de viver. 

Dayrell (1996) relata uma pesquisa empírica que fez em duas escolas públicas no turno 

da noite em periferia de Belo Horizonte. E mesmo sabendo que se tratava de jovens e adultos e 

que eu poderia criar confusões a respeito da minha pesquisa eu fiz questão de ler e acabei me 

surpreendendo por conseguir resgatar desse texto vários aspectos relevantes que iriam 

contribuir para o meu trabalho. 

Trata-se de uma observação crítica em todos os âmbitos e momentos escolares que o 

autor acompanha durante suas idas a escola. Sempre trazendo a questões do social, as relações 

e interações no cotidiano das pessoas que ali frequentam. O que chamou a atenção do autor foi 

o isolamento do exterior da escola. O muro separa os dois mundos: Escola e rua. Para ele é 

como se estivesse tentando separar algo que não tem como separar, que deveria está interligado. 

Contudo a escola insiste em se fechar com suas próprias regras. Mas os alunos recriam o seu 

próprio espaço e tentam construir o seu mundo de relações, de encontro. Cada espaço do pátio 

passa a ter uma utilidade, seja para namorar, matar aulas, observar os movimentos, etc. 

Durante os meus estágios e a minha vida escolar eu sempre observei essa questão de 

apropriação dos espaços. Os mundos que ali se encontram, alguns se unem e outros se repelem. 

De acordo com Dayrell (1996), os alunos e professores são capazes de dar outro significado ao 

espaço. Uma professora que dá aula no pátio em um dia muito quente está criando uma nova 

significação para aquele lugar. O pátio, principalmente no recreio, é rico em culturas, 

diversidades e histórias. 

A escola, como espaço socio-cultural, é entendida, portanto, como um espaço social próprio, ordenado 

em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam unificar e 

delimitar a ação dos seus sujeitos. Cotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os 

sujeitos envolvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias individuais, ou 

coletivas, de transgressão e de acordos. Um processo de apropriação dos espaços, das normas, das práticas 

e dos saberes que dão forma a vida escolar. Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a instituição, esse 

processo, como tal, é heterogêneo. Nessa perspectiva, a realidade escolar aparece mediada, no cotidiano, 

pela apropriação, elaboração, reelaboração ou repulsa expressas pelos sujeitos sociais 

(Ezpeleta&Rockwell in Dayrell, 1996, p. 137). 
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Depois desta citação Dayrell aborda o cotidiano escolar e isso me fez criar uma 

comparação com o que eu vejo nos espaços da escola. Ele, enfim, entra no assunto diversidade 

e acredita que essa não é trabalhada dentro da escola, afirma que o conhecimento é considerado 

produto para a escola, assim como só é valorizado o resultado e não a aprendizagem do 

processo. A diversidade é o que eu acredito ser mais lindo quando os estudantes estão livres, 

podendo ser quem são de verdade. 

Explica-se assim a forma como a escola organiza seus tempos, espaços e ritmos bem como o seu fracasso. 

Afinal de contas, não podemos esquecer - o que essa lógica esquece - que os alunos chegam à escola 

marcados pela diversidade, reflexo dos desenvolvimentos cognitivo, afetivo e social, evidentemente 

desiguais, em virtude, da quantidade e qualidade de suas experiências e relações sociais, prévias e 

paralelas à escola. O tratamento uniforme dado pela escola só vem consagrar a desigualdade e as injustiças 

das origens sociais dos alunos. (Dayrell, 1996, p. 4). 

 

E diz ainda que as relações sociais é o que educa o sujeito. São responsáveis por todo 

desenvolvimento do indivíduo e o transforma ser humano e histórico. Questiona que a 

arquitetura e o cenário da escola é uma questão pouco discutida entre os educadores e acaba 

limitando esse espaço. Mas da mesma forma que diz que muitos professores deixam de fazer 

atividades que não tem como desenvolver nas salas, por não querer usar a amplitude do espaço 

externo, o que seria fundamental para ampliar a polissemia da escola. Também é preciso estar 

atento ao comportamento dos alunos caso queira tentar usar o pátio como local de aula. 

Quando os estudantes se sentem livres, podendo conversar sobre qualquer assunto, 

mostrar sua essência, suas crenças e a sua história, independente da idade, de acordo com 

Dayrell (1996), está construindo a sua história e contribuindo para a construção de sua 

sociedade. Tudo é questão de tempo e espaço. Afirma que o recreio é o momento de “encontro 

por excelência” (página????). E mais, é também momento de “fruição da afetividade” 

(página????), pois é ali que namoram, conversam... Porém como esse tempo é curto demais e 

não são incentivadas pela escola as relações acabam sendo sobre assuntos do dia a dia, nada 

aprofundado. “O tempo do recreio é sempre curto, passa rápido, com vários eventos ocorrendo 

ao mesmo tempo e os alunos podendo se envolver com todos eles. Já o tempo na sala de aula 

tende a ser longo, ligado ao fazer, um contínuo “Transformar a impaciência em hábito”, num 

claro processo de disciplinação”. (Dayrell, 1996, p.10). 

As escolas que ele usou como campo de observação tem a sua história, as pessoas são 

outras e de idades diferentes das que eu já observei. É apenas parte do material teórico da minha 
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pesquisa. É preciso destacar também que os interesses de crianças e adultos são diferentes e os 

usos que eles fazem dos espaços das escolas também são completamente distintos. Apenas 

tomei este material para pensar e refletir. E analisar que muitos pontos se cruzam: como a 

diversidade, a liberdade, a cultura, o comportamento, o tempo, os encontros, entre outros. 

Adultos e crianças gostam de se comunicar, ambos apreciam o recreio e o desejam. Assim como 

o tempo de entrada, saída e todas as atividades que acontece na escola. 
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Conclusão 

De acordo com o que foi analisado e refletido eu posso concluir que os tempos mudaram. 

Com isso novos interesses surgiram naturalmente em nossas vidas e nós somos indiretamente 

guiados a acompanhar tamanhas mudanças. Porém não podemos esquecer que criança será 

sempre criança: com suas curiosidades, vontade de aprender, ansiedades e despreocupação com 

a vida.  

A cada dia que passa ouço mais pessoas dizendo o quanto a nossa vida está passando 

mais rápido, o tempo voa. Culpa da correria do dia a dia. Imagina o recreio? Os famosos vinte 

minutos que alegram, dão vida à escola e – por que não? – educam nossos filhos. Esse é o 

momento que as crianças têm para mostrar aos amigos tudo o que sabem, todos os interesses, 

tudo que têm e suas habilidades físicas e também culturais. Aliás, para mim esse é o momento 

na escola mais cultural, diversificado e abrangente que se tem. Quer estudar cultura? Vá a um 

recreio. A princípio é bastante confuso por conta da quantidade absurda de diversidade que se 

encontra. Nas escolas públicas, é bem provável que você terá uma aula de diversidade. 

Nenhuma criança é igual à outra, mas parece que todas ela estão meio interligadas, pois A é 

irmã da B que gosta da C, que não gosta da A, que estuda com a D e assim sucessivamente. Se 

pararmos para pensar em nós, adultos, também somos assim. Mas no mundo da escola, 

principalmente do recreio, é fácil encontrar essas ligações.  

A socialização que ali ocorre parece coisa de gente grande. Eles ensinam e aprendem 

uns com os outros a dançar, cantar, se maquiar, estudar, brincar, brigar, usar tecnologias e 

muitas outras coisas. Aprendem gírias, bordões e palavrões. A escola deve estar atenta nesses 

momentos de interação social, intervindo, orientando e ensinando a conviver em harmonia. No 

recreio e em momentos que os jovens e adultos passam no pátio da escola, também  é possível 

observar alegria, motivação. Mas é óbvio que não é tão intenso como com as crianças. 

As crianças das escolas públicas em que eu estagiei durante todo o meu percurso 

acadêmico se comportam da mesma forma, tendo os mesmos hábitos e costumes. Procurei 

descrever um pouco do que observei, principalmente no recreio. Tentei também fazer pesquisas 

e ler alguns livros que tinham alguma ligação com o que eu estava vendo nas escolas.  

Não observei sujeito por sujeito, pelo contrário, olhei coletivamente para os grupos 

formados naquele espaço. O que encontrei com mais frequência foi o que coloquei como 

tópicos do meu trabalho: a tecnologia, celulares e assuntos acerca de aplicativos e redes sociais. 
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O funk, como ritmo musical predominante e os cantores que fazem mais sucesso. A moda, com 

as vaidades femininas e os estilos masculinos. A correria que se surge no recreio. Futebol, lutas 

e brincadeiras novas e velhas. O espaço vazio e silencioso antes e depois do recreio e a gritaria 

durante o mesmo. Acredito que consegui extrair bastantes informações.  Eu já fui criança e tive 

uma infância marcante. Tenho inúmeras recordações de momentos escolares através de fotos, 

lembranças e memória. 

Entristece-me profundamente quando alguém trata o recreio como lugar de bagunça, 

perda de tempo e até mesmo o pátio como âmbito de correria e para passar o tempo. Eu não 

consigo entender porque a escola vê somente a sala de aula, toda murada, com pouca luz, 

abafada como lugar de ensino-aprendizagem. Parece que é universal. Pois até em filmes é 

possível notar essa barreira que há entre a sala de aula e o pátio. Outra coisa que me chateia é 

quando perguntam o assunto desse meu trabalho e eu explico do que se trata. E de imediato eu 

vejo a reação da pessoa que é como quem quer dizer que eu defendo uma bobagem. Para mim 

é motivo de orgulho! Até porque eu defendo o que eu acredito e através desse trabalho eu pude 

ver que muitas pessoas pensam como eu. Um assunto que fica na minha cabeça desde criança. 

Pois eu sempre pensei que eu não era inteligente por gostar tanto de interagir com todo mundo, 

de ficar fora da sala de aula e por querer estudar de vez em quando fora da sala, por que não?  

O pátio da escola para mim representa: riqueza, diversidade, cultura, amizade, interação, 

brincadeiras, jogos, encontros, amor, saberes, aprendizado, vivências, espaço, liberdade, 

contato etc. 
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