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RESUMO 

 

Este trabalho procura refletir sobre o papel do recreio na vida dos alunos, analisando como os 

processos de socialização se realizam durante esse tempo-espaço. As questões centrais do 

estudo são: De que forma o recreio contribui para a socialização, compreendida 

pedagogicamente como conhecimento significativo para a vida? Como o recreio é enfocado 

pelos autores consultados, bem como captado nas interações entre os alunos nas escolas 

examinadas? A observação de crianças e adolescentes no espaço escolar, em especial do 

recreio, em duas instituições de ensino da rede constitui o principal procedimento metodológico 

adotado para apreender os significados do recreio no processo de socialização. Além do mais, 

é empregado para análise dessas observações o conceito de socialização em Durkheim, Berger 

e Luckmann. Os sentidos do brincar para Gilson Schwartz e de experiência para Jorge Larrosa 

Bondia contribuem para interpretar os significados do processo de socialização entre os sujeitos 

observados. A suposição da pesquisa aponta a relevância do tempo-espaço do recreio para a 

educação de crianças e adolescentes no que se diz respeito à construção qualitativa das relações 

sociais.   
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1. INTRODUÇÃO 

A literatura consultada sobre as dimensões e os alcances do saber pedagógico no sentido 

de ser um campo de criação de valores e formação individual é muito explorada, no entanto, há 

uma menor atenção e desenvolvimento de pesquisas sobre o recreio em si: seu tempo, seu 

espaço e seu potencial educativo. A sala de aula é o espaço institucionalizado e reconhecido em 

que o processo educacional e de construção dos conhecimentos se dão.  O processo educativo 

é amplo e complexo. A sala de aula é, entre outros, apenas um ambiente em que esse processo 

se materializa.  

A escola é um agente de socialização em todas suas dimensões, contudo, na hora do 

recreio esse caráter toma um sentido único e peculiar por ser um espaço e tempo onde não há 

tarefas pré-determinadas, nem obrigações a cumprir. As diferentes turmas estão em contato 

direto e onde encontramos comportamentos, linguagens, posturas e apropriação do espaço 

diferentes daquelas observadas dentro da sala de aula. 

  A interação social é inerente ao ser humano, porém é necessário que haja ambiente para 

que isso aconteça, como por exemplo: a organização dos espaços escolares, o tempo 

disponibilizado, a dimensão e configuração espacial podem ou não ser fatores potencializadores 

de interação e de socialização.  

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os processos de socialização que se dão 

no tempo e no espaço do recreio escolar. Observando o cotidiano escolar e as interações sociais 

dentro deste ambiente, pretendemos construir reflexões que contribuam para a valorização do 

tempo-espaço do recreio. Neste sentido, as questões centrais são: De que forma o recreio 

contribui para a socialização, compreendida pedagogicamente como aprendizagem significante 

para a vida? Como o recreio é enfocado pelos autores consultados, bem como captado nas 

interações entre os alunos nas escolas examinadas?  

Minha escolha em dirigir o olhar ao recreio vem de um sentimento de profunda 

curiosidade em saber como crianças e adolescentes se comportam e se expressam quando não 

estão sendo diretamente dirigidos por adultos, ou seja: na escola as crianças se encontram em 

uma situação de liberdade com seus pares. Por isso, tinha curiosidade de compreender como 

eles aplicam os saberes e ações de outros ambientes aprendidos fora do espaço escolar - como 

família, vizinhança, bairro, igreja, etc – neste espaço escolar. Além disso, observar a relevância 

do recreio para o sistema de ensino, no que diz respeito a dimensão pedagógica da socialização.   

Durante minha trajetória acadêmica tive a oportunidade de realizar dois anos de estágio 

obrigatório dentro de duas escolas públicas. Este contato diretamente com a realidade escolar 
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contribuiu em muito para um maior alcance de pensamentos em relação a assuntos sobre a 

educação. A partir desta proximidade com a escola, com os alunos e professores experimentei 

espanto, perplexidade, encantos, dúvidas, angústias, empatia, alegria, enfim, uma serie de 

sentimentos que me proporcionaram observações, reflexões e novos olhares. Interessei-me 

pelas relações que ali eram estabelecidas, suas dinâmicas e formatos.  

Os comportamentos e as formas de comunicação sempre chamaram minha atenção, 

como por exemplo, a dificuldade da maioria dos alunos em acompanhar os conteúdos ensinados 

pelos professores. O controle, as regras, as relações hierárquicas 

(aluno/professor/diretor/inspetor/funcionários e etc.), as tensões dentro de sala de aula e o 

“alívio” fora dela constantemente estavam presentes em meus pensamentos. 

  A partir dessas vivências pude direcionar meu olhar a construir considerações, 

ponderações, contrapontos e questionamentos sobre o ambiente e o sistema escolar como um 

todo, para adiante direcionar mais interesse e curiosidade pelo ambiente do recreio como um 

espaço e tempo aparentemente neutro e a margem de todas essas tensões.  

Neste presente trabalho consideramos importante que o sistema de ensino seja estudado, 

analisado e repensado periodicamente. Portanto, essa monografia visa contribuir para a 

sugestão de reflexões que criam debates e laçam perguntas para que o estudo do recreio escolar 

possibilite novos olhares sobre os alunos e consequentemente sobre o sistema escolar e sua 

estrutura. Consideramos que a pessoa do aluno deve ser o centro de todos os esforços do sistema 

de educação, por isso, não há como pensar sobre os desafios de desenvolvimento do sistema 

escolar sem pensar no aluno como o principal sujeito neste processo.  

Acreditamos que as interações sociais no período escolar são de grande valor para a 

constituição do indivíduo, qualidade de vida e desenvolvimento social. Não há nada mais 

significativo para um aluno do que ter amigos e/ou inimigos na escola. As relações sociais ali 

construídas e estabelecidas ganham um espaço valorativo considerável na vida de crianças e 

adolescentes. Neste sentido escolhemos explorar o tempo-espaço do recreio como um terreno 

adequado para a observação das relações sociais em prática.  

  Com relação à metodologia de trabalho, foi realizada uma observação participante de 

crianças e adolescentes em vários ambientes escolares, como sala de aula, corredores, refeitório, 

mas, principalmente o recreio, explorando as implicações da socialização entre os sujeitos 

observados. Duas escolas foram o campo empírico das observações sustentadas ma pesquisa, 

denominadas ficticiamente como Escola A e Escola B. Assim também, buscamos 

fundamentações teóricas a partir de Émile Durkheim através do seu conceito acerca do Fato 

Social na obra As Regras do Método Sociológico, bem como nas análises de Peter Berger e 
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Thomas Luckmann a respeito do conceito de socialização discutido na A Construção Social da 

Realidade: tratado de sociologia do conhecimento.  

  A estrutura textual desta monografia é composta por introdução, dois capítulos e as 

considerações finais. O primeiro visa discutir o conceito de socialização para Durkheim, Berger 

e Luckmann, ressaltando os significados da experiência e o brincar no recreio. O segundo 

capítulo consiste no relato etnográfico das escolas A e B, procurando refletir acerca dos sentidos 

dos processos de socialização fomentados no ambiente do recreio.  
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2. REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE OS PROCESSOS DE 

SOCIALIZAÇÃO ESCOLAR  

 

Este capítulo apresenta os significados do processo de socialização concebidos na 

literatura investigada, enfocando a questão núcleo da pesquisa: De que forma o recreio contribui 

para a socialização, compreendida pedagogicamente como aprendizagem significante para a 

vida? Desta forma, tomamos como ponto de partida analisar os significados e as implicações 

de socialização compreendida a partir de cientistas sociais como Durkheim, Berger e 

Luckmann, para em seguida aplicá-la no próximo capítulo ao espaço-tempo do recreio.  

 

2.1. Contribuições de Durkheim: a força coletiva da sociedade 

Émile Durkheim explicando o Fato Social em sua obra As Regras do Método 

Sociológico, escrito em 1895, sustenta a existência de fatores externos ao indivíduo que através 

de um poder de coerção produzem neste indivíduo, o agir, o pensar e o sentir. Para ele, diferente 

do funcionamento dos fenômenos orgânicos e psíquicos, participar de um grupo/organização 

nos faz adquirir ideias externas a nós mesmos, as quais nós não as formulamos, mas as 

recebemos pela educação e pelas instituições sociais. Fora deste grupo temos a sensação de 

solidão de nossos pensamentos, isto é, dos pensamentos que adquirimos na vivência do grupo. 

Durkheim define fato social como:  

 

É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre 

o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral 

na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência 

própria, independentemente de suas manifestações individuais. (2007 Pág. 13) 

 

Esta definição de fato social apresenta três características principais: coercitividade, 

generalidade e exterioridade. As regras sociais internalizadas no processo de socialização 

tomam caráter de deveres definidos no direito e nos costumes independentemente da minha 

vontade, isto é, ao desempenhar papéis sociais como ser mãe, esposa, ou, amiga, estou 

respondendo à regras de forma a cumprir um dever social. Neste sentido podemos afirmar que 

a função das regras sociais diz respeito ao processo de internalização de deveres, transmitidos 

pelas instituições sociais de modo muito sutil e coletivo. Para Durkheim, na relação indivíduo 

e sociedade, esta é mais forte do que o indivíduo, por isso o conceito de fato social é 

fundamental em sua teoria.   
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Continuando expondo sua análise, a força da coerção se comprova quando tentamos nos 

opor ao grupo ou um movimento de manifestações coletivas, por exemplo, isto é, 

imediatamente sentimos que ele se volta contra nós na intenção de se afirmar. Segundo 

Durkheim, os sentimentos vivenciados em grupo não são por nós produzidos e sim pelo grupo 

em nós. Quando voltamos a estar sozinhos, ou não pertencemos mais ao grupo, esses mesmos 

sentimentos tendem a cessar. Esses sentimentos passageiros fazem parte da natureza de 

movimentos de opinião mais duráveis que estão em todos os círculos sociais como, círculos 

religiosos, políticos, literários, artísticos e etc.  

Para ele desde a infância os comportamentos são impostos as crianças, com pouco 

espaço para a espontaneidade, visando à criação de regras de conduta que fazem parte da 

formação das instituições sociais bem como o do “projeto de socialização” da criança. A escola 

é uma clara ilustração na existência da coerção no esforço de impor uma série de 

comportamento aos alunos, bem como sua internalização por eles. O objetivo desde mecanismo 

é formar o ser social ou ser coletivo, fazendo das crianças membros da sociedade. Os 

educadores apenas reproduzem e/ou são intermediários da pressão já exercida pela sociedade. 

Está estabelecido culturalmente o modelo de um ser social, e, para conhecer este modelo ou o 

delineamento deste, basta observar como são educadas as crianças num determinado ambiente 

escolar.  

É criado um sistema de signos que conduzem nossas ações desde pequenos. Porém, 

ações e sentimentos individuais se tornam distintos quando colocados em grupo ou dentro de 

qualquer organização social, ou seja, cria-se algo novo, diferente de qualquer indivíduo dentro 

do grupo, isto é, algo próprio do grupo. É a partir da socialização e das organizações sociais 

que se explica o Fato Social, no sentido de sua força coletiva, como se apreende nesta 

passagem:  

 

Um fato social se reconhece pelo poder de coerção externa que exerce ou é 

capaz de exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder se reconhece, 

por sua vez, seja pela existência de alguma sanção determinada, seja pela 

resistência que o fato opõe a toda tentativa individual de fazer-lhe violência. 

(DURKHEIM, 2007 pág. 10)  

 

A escola é um espaço rico em exemplos de processos de socialização, e, por conseguinte 

de representações dos fatos sociais. Desde o ano de entrada da criança até o fim de seu período 

de vida escolar, ela pensa, age e sente conforme e através das interações sociais ali vivenciadas. 

Desta forma, entendemos que a existência e a institucionalização do tempo-espaço do recreio 

possibilitam reflexões sobre o fato social no sentido durkeimiano. 
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  Como todo fato social, a rotina de um recreio tem suas próprias leis e dinâmicas de 

funcionamento. Dependendo da escola, dos alunos, dos professores, do espaço disponível, dos 

zeladores, das condições externas e internas, essas leis e dinâmicas são particulares e únicas em 

cada recreio de cada escola. Porém, o recreio possui uma força coercitiva e generalizante, no 

sentido de ser produzido pelo e no coletivo, ademais de ser exterior ou ter uma existência além 

e fora do individual.  

Construímos o mundo que nos rodeia e ao mesmo tempo somos formados por ele. 

Segundo Durkheim, as regras sociais impostas pelas instituições e/ou organizações sociais são 

essencialmente conservadoras, pois visam à manutenção de suas regras para a obtenção da 

ordem social. Através de mecanismos de coação e coerção há pouco espaço para mudanças ou 

quebra das regras, uma vez que Durkheim se preocupa com a integração social e evitan.do a 

anomia, ou, desregramento. Para ele, o processo de aprendizagem da “consciência coletiva” no 

espaço escolar reforça a socialização, com as regras que interiorizamos desde pequenos, 

transformadas em hábitos. Regras estas que existem antes de nós e que ao mesmo tempo foram 

formadas por nós, porém, não como seres individuais, mas no processo e dentro de uma 

vivência coletiva, ou seja, de grupo ou de organização social.  

 

2.2. Contribuições de Berger e Luckmann: interações entre subjetividade e objetividade 

A partir da ideia de organização social passaremos para algumas considerações sobre 

instituição social segundo Peter Berger e Thomas Luckmann, em A construção Social da 

Realidade, bem como o trabalho “O que é uma instituição social?” de autoria de Berger e 

Brigitte Berger. Além de outras características fundamentais de uma instituição, que citaremos 

mais adiante, o controle é inerente e importante para sua manutenção:  

 

As instituições, também, pelo simples fato de existirem, controlam a conduta. 

humana estabelecendo padrões previamente definidos de conduta, que a 

canalizam em uma direção por oposição às muitas outras direções que seriam 

teoricamente possíveis. (BERGER e LUCKMANN, pág.80, 2007)  

 

Para eles, o caráter controlador é intrínseco à instituição através de mecanismos dentro 

de um sistema de controle social criado através de tipificações de condutas. As tipificações de 

condutas ou ações possibilitam colocar ações dentro de categorias, permitindo o indivíduo a 

agir em conjunto e/ou parceria com outros indivíduos e não mais sozinho.  

As sanções dentro da ordem de controle social aparecem, geralmente, decorrentes da 

geração que não participou da elaboração das regras. Segundo ele, é mais fácil quebrar regras 

nas quais você não cooperou para sua elaboração, isto é, as gerações mais novas são o lugar 
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que mais existem tensões em relação a ordem das instituições. Simplificando, Berger afirma: 

“é mais provável que o indivíduo se desvie de programas estabelecidos para ele pelos outros do 

que de programas que ele próprio ajudou a estabelecer.” (pág. 89, 2007)  

A prioridade de uma instituição é manter suas definições institucionais e evitar qualquer 

redefinição. Para isso, toda instituição tem um corpo de conhecimento que é transmitido como 

uma fórmula ou método, isto é, conhecimento que fornece as regras de conduta 

institucionalmente adequadas. Este conhecimento, segundo Berger, constitui a dinâmica 

motivadora de conduta institucionalizada. Essas condutas unidas à ideia de conhecimento, ou 

seja, conhecimento socialmente objetivado toma caráter de verdade ou realidade. Desta forma, 

qualquer conduta que se afaste deste conhecimento, consequentemente se afasta da verdade e 

involuntariamente da realidade, não sendo assim reconhecida pela instituição. A partir deste 

raciocínio que entendemos, a elaboração de Berger em cima da ideia que a instituição é definida 

como um padrão de controle, ou seja, uma programação da conduta individual imposta pela 

sociedade.  

Como será mencionada mais adiante, a linguagem é a primeira instituição que temos 

contato ao nascer. Segundo o autor, a linguagem supera todas as outras instituições, pois é 

através dela, e dentro dela, que todas as outras se tornam conhecidas e se estabelecem. Todas 

as características fundamentais de uma instituição são: a exterioridade, a objetividade, a 

coercitividade, a autoridade moral e a historicidade. É a partir destas características que as 

instituições se mantém. 

A força coercitiva da instituição está substancialmente fundamentada na ideia que ela 

possui existência objetiva, ou seja, de realidade. Quando o indivíduo se afasta desta realidade, 

por ignorância ou por vontade de modifica-la, a força coercitiva, tende a se expressar de forma 

severa ou hostil.  

Na perspectiva de regras sociais e a internalização delas desde o nosso nascimento, a 

socialização seria a imposição de padrões sociais à condutas individuais. Neste sentido, Peter 

Berger e Brigitte Berger analisam, no trabalho Socialização: como ser um membro da 

sociedade, a socialização como um processo em que o indivíduo aprende a ser membro de uma 

sociedade através de diversos mecanismos. O processo de socialização na infância e os padrões 

de conduta que lhes são impostos, por vezes, estão condicionados não só há localização 

geográfica, como o país ou região em que os adultos residem, mas a classe social a que 

pertencem. 

Segundo os autores, a socialização passa a ser uma moldagem ou configuração da 

criança para que possibilite que a sociedade a reconheça e passe a ser uma participante. O 
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processo de socialização se mantém e avança a medida que a interação e a identificação com 

os outros permanece. Além da interação e identificação, a representação de papeis faz parte do 

princípio de uma socialização, constituindo-se na função de aprendizagem. A representação de 

papeis sociais pode representar significado social, como por exemplo, o significado de “o bom” 

e “o mal”.  

A socialização sempre envolve modificações no microcosmo do indivíduo porque ela 

acontece numa interação mútua. Um marco crucial no processo de socialização, para os autores, 

é quando a criança assimila que uma ordem ou vontade de sua mãe, como por exemplo, “minha 

mãe não gosta que eu me suje”, passa a ser entendida como importante e significativo para 

outros muitos adultos e a seguir de forma geral, passando a ser assimilado como “não devemos 

nos sujar”, tornando-se assim uma regra social.   

Neste caminho dá-se a construção do eu e do me, os autores entendem que a identidade 

é o “me socializado”, ou seja, a identidade é a individualidade socializada. Nasce em 

decorrência da interação com os outros, bem como está fortemente condicionada por essas 

interações. Só depois que uma identidade é reconhecida e confirmada pelos outros é que se 

pode tornar real para o indivíduo a qual pertence. Os processos de socialização são proficientes 

ao tipo específico de identidade que se harmonize com os ideais e as necessidades culturais 

desta sociedade. Assim sendo, podemos compreender que a socialização não somente é 

responsável pela formação de identidades, mas liga o microcosmo ao macrocosmo, 

possibilitando o indivíduo unir-se a outros indivíduos e posteriormente e consequentemente a 

um universo social inteiro.  

Prosseguindo com a análise sobre socialização, é visto que os seres humanos são 

portadores de uma dimensão objetiva bem como, subjetiva. Os sociólogos Peter Ludwing 

Berger e Thomas Luckmann abordam a dimensão subjetiva da socialização em sua obra A 

construção social da realidade, escrita em 1967.  O objeto de análise nesta obra é o mundo da 

vida cotidiana, isto é, a realidade da vida cotidiana, sendo seu objetivo “[...] tentar esclarecer os 

fundamentos do conhecimento na vida cotidiana. A saber, os objetificações dos processos (e 

significações) subjetivas graças às quais é construído o mundo intersubjetivo do senso comum.” 

(BERGER e LUCKMANN, 2007, pág.36)  

A experiência subjetiva da vida cotidiana efetua-se através das interações sociais, 

principalmente nas interações face a face. Expressões faciais, por exemplo, são reflexos do 

outro e vice e versa. Bem como através das tipificações que conforme a convivência se tornam 

mais ou menos anônimas, estabelecendo assim sua influência de significado. Desta forma, se 

constitui a estrutura social no qual é o elemento fundamental da realidade da vida cotidiana. 
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Através da objetificação das coisas e pessoas podemos construir nossa objetividade ou nosso 

olhar objetivo sobre as coisas, porém há situações que fogem das objetificações, dessa forma, 

se faz presente à subjetividade das ações e das relações humanas. 

  A linguagem para Berger e Luckmann é um elemento que dá à subjetividade das coisas 

a objetividade, pela sua capacidade de transmitir significados. Segundo ele, a linguagem é 

flexivelmente expansiva para que objetifiquemos diversos tipos de experiências que 

vivenciamos durante nossa vida. Além disso, interagindo com tipos diversos de pessoas e faixas 

etárias, adotamos linguagem própria aquela interação, para que faça sentido tanto pra mim 

quanto para o outro. Segundo Berger e Luckmann “a linguagem constrói, então, imensos 

edifícios de representação simbólica que parecem elevar-se sobre a realidade da vida cotidiana 

como gigantescas presenças de um outro mundo.” (2007, pág. 61). 

  Neste sentido observamos que a linguagem dos alunos em sala de aula costuma se 

caracterizar de uma certa forma, e no espaço do recreio, de outra. Desta forma podemos 

perceber a diferença de significado que existe para os alunos, entre estes dois ambientes. Em 

geral a linguagem dentro de sala de aula caracteriza-se por um grau a mais de formalidade e 

relativa a personalidade do professor ou professora em questão, bem como o nível de 

proximidade e intimidade. No recreio o tom de voz pode aumentar e a linguagem ser mais 

informal e descontraída. Voltaremos à questão da linguagem mais adiante. 

Segundo os autores, o homem só é humano porque ele é social, ou seja, o homem só é 

homem, de fato, no sentido humano, quando está em interação social. O homem sozinho não 

pode produzir um ambiente humano, Berger e Luckmann afirmam: “O organismo humano não 

possui os meios biológicos necessários para dar estabilidade à conduta humana. A existência 

humana, se retornasse aos seus recursos orgânicos exclusivamente, seria a existência numa 

espécie de caos.” (2007, pág.75)  

A ordem social produz o homem e ao mesmo tempo é produzida por ele. O homem não 

nasce pronto para a sociabilidade. A partir de seu nascimento ele passa por um processo de 

socialização. Inicia-se com a interiorização, que consiste em absorver a subjetividade das coisas 

e das pessoas, atribuindo-as sentido e as tornando subjetivamente significativo.  

Segundo os autores, o processo de socialização consiste em dois momentos: a 

socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária é formada no 

primeiro contato que o indivíduo tem com a sociedade, através de seus pais e/ou primeiros 

cuidadores, ou seja, o período da escolarização, sobretudo na infância. Neste período a 

interiorização só acontece quando há identificação através de laços afetivos, por isso a 

relevância de formar o ser social para Durkheim, forjando laços de sociabilidade e 
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solidariedade. Desta forma, a criança absorve papéis significativos que com o passar do tempo 

são identificados e interiorizados de modo sutil e quase sem resistências, fazendo que a criança 

seja capaz de identificar a si mesma e de adquirir uma identidade como um espelho, isto é, ela 

se constrói conforme o reflexo do outro. Neste sentido os autores afirmam: 

 [...] a personalidade é uma entidade reflexa, que retrata as atitudes tomadas 

pela primeira vez pelos outros significativos com relação ao indivíduo, que se 

torna o que é pela ação dos outros para ele significativos. Esse processo não é 

unilateral nem mecanicista. Implica uma dialética entre a identificação pelos 

outros e a auto- identificação, entre a identidade objetivamente atribuída e a 

identidade subjetivamente apropriada. (BERGER e LUCKMANN 2007, 

pág.177) 

 

A consciência do outro (um ser diferente e externo a nós) é um fator importante para o 

processo de socialização e formação de uma consciência de realidade objetiva e ao mesmo 

tempo de uma identidade que passa pela subjetividade. É nesta hora, segundo os autores, que a 

sociedade, a identidade e a realidade se cristalizam, e se estabelece a relação simétrica entre a 

realidade objetiva e a realidade subjetiva.  

Por outro lado, a socialização secundária configura-se substancialmente no e pelo 

mundo do trabalho, bem como a partir da formação universitária. A socialização secundária é 

a interiorização de outros mundos baseados em instituições. Vale lembrar que a socialização 

primária também é uma realidade que se fundamenta nas instituições, porém caracterizadas por 

elementos essencialmente afetivos e normativos. Essa interiorização se dá por aparelhos 

legitimadores (o corpo de conhecimento) dotados de símbolos rituais ou materiais. As 

socializações primária e secundária tendem a entrar em tensão pelas novas e diferentes 

aprendizagens em que a segunda trás e pela forma de como isto se dá.  Na socialização 

secundária o corpo de conhecimento é quem dita como e quando essas aprendizagens 

acontecem. As formas de aprendizagem e seu conteúdo são estabelecidos institucionalmente, 

podendo reforçar prestígio de função, bem como por interesses ideológicos. 

Uma questão interessante durante o processo de socialização secundária é que ela se 

apropria de uma dimensão afetiva para gerar a interiorização de significados, não só a 

interiorização, mas o mais importante, a consolidação de “suas verdades”. A carga afetiva leva 

o indivíduo a imergir nos conteúdos institucionais definidos como necessários a socialização e 

a aprendizagem. Nesta esfera os autores dão o exemplo da socialização dentro de um espaço 

religioso, através de uma instituição religiosa. Neste processo de afetividade se constrói novas 

significações e consequentemente a socialização naquela instituição. 

A socialização nunca termina e está em constante movimento e ressignificação. 

Segundo Berger e Luckmann a realidade subjetiva está constantemente ameaçada de se 
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dissolver, principalmente pelo seu caráter “artificial” de se estabelecer como realidade da vida 

cotidiana, por isso, cria mecanismos (legitimação) de auto afirmação o tempo todo para garantir 

um certo grau de simetria entre a realidade subjetiva e objetiva.  

A realidade como é apreendida na consciência individual, ou seja, realidade subjetiva 

deve ter como realidade objetiva uma relação socialmente definida, isto é, a essência da 

institucionalização é manter-se através das rotinas. É necessário que ocorram ações repetidas e 

esperadas para que a realidade subjetiva seja afirmada e mantida, proporcionando uma sensação 

de segurança e compreensão da realidade aos indivíduos.  Segundo os autores uma forma eficaz 

de manutenção e conservação da realidade é a conversa. Eles afirmam: “Pode-se considerar a 

vida cotidiana do indivíduo em termos de funcionamento de um aparelho de conversa, que 

continuamente mantém, modifica e reconstrói sua realidade subjetiva.” (BERGER e 

LUCKMAN, 2007, pág. 202). 

  É importante lembrar que a conversa neste caso é mais implícita do que explícita, ou 

seja, são formas de falar que carregam como pano de fundo significados totalmente 

característicos de um certo “mundo” que ao expressar verbalmente confirma a realidade 

objetiva deste “mundo”. Neste sentido os autores afirmam: “Ver-se-á que a maior parte, quando 

não a totalidade, da conversa cotidiana conserva a realidade subjetiva.” (BERGER e 

LUCKMAN, 2007, pág. 203) Ou seja, segundo os autores, “a linguagem realiza um mundo, no 

duplo sentido de apreendê-lo e produzi-lo.” (BERGER e LUCKMAN, 2007, pág. 204). Quando 

usamos uma linguagem específica para cada ambiente ou para cada grupo social estamos 

reforçando e mantendo a realidade daquele ambiente ou daquele grupo. 

A socialização acontece num contexto de estrutura social específico. Por isso nossa 

atenção, dentro de uma análise micro sociológica, deve considerar os processos macro 

sociológicos. Neste sentido uma socialização “bem sucedida” para Berger e Luckmann seria 

um alto nível de simetria entre realidade objetiva e subjetiva e, portanto, uma socialização “mal 

sucedida” seria uma grande assimetria entre realidade subjetiva e objetiva.  

O processo de construção da identidade também acompanha essa teoria. Desta forma, 

segundo os autores o máximo sucesso na socialização pode ser observado em sociedades com 

uma divisão de trabalho simples, bem como uma mínima distribuição de conhecimento. Pelo 

fato do programa institucional na qual ele interioriza a realidade objetiva é mais ou menos o 

mesmo para todos. Essa questão, mais uma vez, é diretamente ligada à identidade. Em uma 

sociedade caracterizada por divisões de trabalho bem marcadas e simples como no caso do 

fidalgo e do camponês, não existe problema relacionado à questão de identidade. Já numa 
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sociedade complexa e contemporânea como a nossa podemos observar diversos contextos e 

questões relacionados à identidade. 

Quando há numa sociedade a possibilidade de duas respostas ou mais, ocorre a pergunta 

“Quem sou eu?”. Ou seja, quanto mais complexa, mais heterogênea e maior distribuição de 

conhecimento, mais chances há do indivíduo não ter sucesso em sua socialização, bem como 

na construção da identidade, pois nessa sociedade há diversas realidades objetivas disponíveis.  

Desta forma, construímos os papéis sociais, que durante o processo de assumir e deixar 

de assumir um papel, a consciência acompanha esta realidade. Essa questão está dentro do 

campo do estudo sobre o pluralismo da realidade e o pluralismo da identidade característica de 

nossa sociedade industrial, que não aprofundaremos neste presente trabalho. Porém, cabe 

ressaltar que:    

 

Uma sociedade a qual os mundos discrepantes são geralmente acessíveis, [...], 

acarreta particulares constelações da realidade e da identidade subjetivas. 

Haverá uma consciência geral cada vez maior da realidade de todos os mundos, 

inclusive o do próprio indivíduo, que é então subjetivamente apreendido como 

<<um mundo>> e não como <<o mundo>>. Segue-se que a conduta 

institucionalizada do indivíduo será apreendida como <<um papel>>, do qual 

pode desligar-se de sua própria consciência e que <<desempenha>> com 

finalidade de manobra. (BERGER e LUCKMANN, 2007, pág. 227) 

  

Os contextos existem em virtude de definição social e são interiorizados como 

realidades no curso da socialização. Da mesma forma, o estado psicológico é relativo às 

definições sociais da realidade em geral e sendo ele próprio socialmente definido, ou seja, a 

estrutura social é afetada pelo ser humano e ao mesmo tempo em que ele afeta a estrutura social. 

Berger e Luckmann falam de uma dialética entre o homem e a sociedade, onde se 

começa na socialização e se estende por toda a vida do indivíduo, entre cada ser humano e sua 

situação sócio histórica. Na visão deles, “externamente é uma dialética entre o animal individual 

e o mundo social. Internamente, é uma dialética entre o substrato biológico do indivíduo e sua 

identidade socialmente produzida.” (BERGER e LUCKMAN, 2007, pág. 237) 

Neste sentido, existe uma esfera de limitação na qual o indivíduo vive. Alguns fatores 

biológicos limitam algumas vivências (como um homem ser incapaz de gerar um filho), e, por 

outro lado, o mundo social também impõe limites de ação ao que é biologicamente possível 

para o ser humano, ou seja, “a dialética manifesta-se na limitação mútua do organismo e da 

sociedade.” (BERGER e LUCKMAN, 2007, pág.337)  

A canalização social da atividade é a essência da institucionalização, que é o fundamento 

da construção social da realidade. Desta forma, a realidade social determina a atividade, a 

consciência e o funcionamento orgânico. Os autores dão exemplo do funcionamento da 
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sexualidade e da nutrição humana. São duas esferas na qual a sociedade determina a forma de 

existirem, ou seja, questões de impulsos biológicos como se alimentar e a satisfação sexual são 

socialmente estruturadas. A sociedade estabelece limites para o corpo, assim como o corpo 

estabelece limites para a sociedade. 

O indivíduo socializado vive em uma dialética interna entre a identidade e o seu 

substrato biológico. Sentimentos como o medo, ou sensações como o cansaço são vencidos por 

coragem e esforço para submeter o corpo a uma identidade social específica, ou seja, há uma 

constante luta entre um “eu superior” e um “eu inferior”, segundo os autores. 

Apesar do corpo humano funcionar pelas leis da natureza, a socialização e a construção 

da realidade social dominam a natureza. Desta forma, eles afirmam que “na dialética entre a 

natureza e o mundo socialmente construído, o organismo humano se transforma. Nesta mesma 

dialética o homem produz a realidade e com isso se produz a si mesmo.” (BERGER e 

LUCKMAN, 2007, pág. 241). Desta forma podemos entender que, além de estar em constante 

construção e desconstrução a realidade humana é uma realidade socialmente construída. Após 

conhecermos elaborações teóricas sobre a socialização através de Durkheim e Berger e 

Luckmann, passaremos a seguir à reflexão sobre o recreio. 
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3. O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO NO ESPAÇO-TEMPO DO 

RECREIO  

 

A questão núcleo desse capítulo constitui: Qual é o papel do recreio no sentido de 

permitir experiências de socialização para a vida de modo ampla? Neste sentido, nos parece 

que a criação do espaço-tempo do recreio, como momento único e singular no período do dia, 

é a admissão de uma lógica estressante, formatada e rígida do sistema de ensino. Estar dentro 

de uma sala de aula pode ser tão cansativo e estressante, que o recreio é quase uma compensação 

ou uma recompensa por tanto trabalho duro ou até mesmo uma pequena trégua em meio a tanto 

esforço.  

Além disso, através do olhar sobre o recreio escolar, buscamos a reflexão sobre a 

possibilidade de haverem outras formas de ensinar e outras formas de aprender, bem como e 

principalmente, sobre as interações sociais. Estas são concebidas como via de acesso principal 

para exploração de práticas de educação para a cidadania, associada a ideia de um sistema de 

ensino que abrace a promoção da criatividade na liberdade, com menos mecanismos de controle 

e coação.  

Ademais, trazemos a reflexão, a possibilidade da escola como instituição principal do 

sistema de ensino, admitir, investir e abraçar a ideia de que existe construção de conhecimento, 

de relevância pedagógica, através de outras vias, além da assimilação de informações dentro da 

sala de aula em conjunto com avaliações. Vias essas como a interação social, através do lazer, 

das brincadeiras, das conversas e de elementos que envolvem e estão presentes num recreio 

escolar. 

 

3.1.  A socialização no recreio 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 1, inciso IV “a 

criança tem o direito à brincar, praticar esportes e divertir-se.” Neste sentido vemos o lazer 

como um elemento da esfera dos direitos de um cidadão, portanto, de responsabilidade do 

Estado, das instituições, bem como da comunidade. Desta forma, acreditamos que a escola está 

inserida neste contexto, portanto deve garantir este direito. Garantir este direito em questão com 

responsabilidade pedagógica traz uma dimensão valorativa, educacional e emancipatória para 

o lazer dentro do ambiente escolar.  

A escola, como instituição, tem como características a assimilação da responsabilidade, 

disciplina e regras. Em geral, o aluno costuma se sentir mais coagido a aprender do que de fato 
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convencido ou motivado a aprender. A partir do ensino fundamental e até o ensino médio o 

ambiente acolhedor que é característico do jardim de infância é finalizado e separado. A 

“seriedade” toma conta do processo de ensino e o ambiente torna-se marcado por tarefas, 

disciplina e sacrifício. O tratamento com os professores torna-se menos íntimo e mais 

diversificado.  

Mas, o que aconteceu com aquele ambiente acolhedor e de brincadeiras do jardim de 

infância? Porque há essa diferença na natureza do ensino e aprendizado entre o jardim de 

infância e o ensino fundamental/médio? Um marcado pelas brincadeiras, pelo lazer e pelo afeto 

e o outro marcado pela acumulação de informação, deveres e avaliações?  

Durante minha trajetória bibliográfica tive a oportunidade de estudar a monografia de 

Tatiana Uchoa Cavalcante, para Licenciatura em Pedagogia para Universidade Federal 

Fluminense que nos trouxe a perspectiva valorativa do brincar na infância para o 

desenvolvimento humano. A partir daí pude conhecer as considerações do psicanalista e 

psiquiatra infantil, Donald Woods Winnicott, em seu livro A Criança e seu Mundo, escrito em 

1971, segundo ele, “é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode 

ser criativo e utilizar sua personalidade integral e é somente sendo criativo que o indivíduo 

descobre o eu.” (Pág. 80). 

 Para ele, educar não deve ser somente repassar informações e apontar um caminho para 

a vida, mas deve ir além disso, deve auxiliar a criança a se conhecer, ter consciência da 

sociedade e de si mesma. Além de oferecer ferramentas pra que a criança trilhe seu caminho, 

compatível com suas referências, seus valores e seu contexto, lidando com as circunstâncias 

que a vida lhe trouxer. Neste contexto, compreendo que o autoconhecimento se faz 

extremamente importante para o desenvolvimento dos potenciais humanos. 

  Neste sentido, entendo que o autoconhecimento só é possível quando temos consciência 

do outro. Para o sociólogo Norbert Elias, em seu livro A Sociedade dos Indivíduos, a construção 

da noção de indivíduo (do eu) se dá a partir da socialização. Apesar de não existir um eu puro, 

segundo ele, é na construção e na consciência deste eu que se dá a noção de indivíduo além de 

se tornar o mecanismo central da maneira como enxergamos o mundo (a construção do eu e a 

noção de indivíduo). 

Nesta direção procuro explorar o potencial educativo do recreio. Que dimensões de 

desenvolvimento humano o recreio engloba? O recreio é um tempo-espaço que discrimina 

experiências socialmente educativas? Como compreendemos o papel do recreio escolar? O que 

é o recreio, afinal?  
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Entende-se que o recreio é um tempo dedicado à recreação dos alunos, bem como ao 

descanso dos professores. E o que significa recreação? O dicionário informal entende que 

recreação é uma forma de passar o tempo para obter distração, ou seja, obter relaxamento mental 

ou físico. Diferente do lazer, que exige empenho em atividades de forma a obter diversão. 

(www.dicionarioinformal.com.br). Este presente trabalho tem o objetivo de ir além desta 

compreensão unicamente recreativa do recreio.  

O sociólogo Gilson Schwartz desenvolve em sua obra “Brinco, logo aprendo”, a 

questão do brincar estar intimamente ligada ao processo de aprendizagem. Neste sentido, ele 

afirma: 

Brincar, jogar, divertir-se, muito frequentemente significa abrir-se ao 

inusitado, ao acaso, a uma dinâmica sem muitas certezas que admite a 

dispersão, a errância que não equivale necessariamente ao erro, à diversidade 

e à diferença que zombam da estabilidade existencial de todo e qualquer 

sujeito, levando ao limite a crítica do mundo, mais que a sua compreensão 

fundada num princípio sólido ou aparentemente substancial. (SCHWARTZ, 

2014, pág. 26)  

 

Por mais que alguém fique sozinho, ou brinque sozinho no recreio, é comum nesta hora 

as interações sociais acontecerem. Quando o relacionar-se toma lugar principal pra que se possa 

brincar ou jogar não depende mais só de você e de seu controle racional sobre a situação. É 

preciso se abrir para o inusitado das interações e para as decisões que fogem do seu controle. 

Neste sentido, Schwartz afirma que é neste momento que nos abrimos para o imprevisível, para 

a criatividade e para a mobilização de competências que não se limitam apenas ao espaço 

autocontido da nossa razão.  

O controle é um elemento presente em todos os espaços-tempo da escola, 

principalmente dentro da sala de aula. Em toda aula há um programa a ser cumprido, de uma 

forma determinada, num tempo determinado e esperando-se um resultado específico. No 

recreio este controle torna-se mais fluido. Há menos determinações e mais liberdade de agir, de 

falar, se mover e se expressar. Por mais que hajam inspetores e responsáveis pela ordem do 

recreio, este é um momento no qual espera-se que os alunos estejam “espairecendo” a cabeça 

para voltarem para sala de aula com as mentes “desestressadas”, por isso, algumas liberdades 

ali são permitidas.  

 Neste sentido, Schwartz afirma: “A brincadeira, o lúdico e o jogo parecem exilados para 

a “hora do recreio”, o “intervalo”; ao ócio se opõe o “negócio” assim como a poesia, o mito e 

a fantasia se opõe ao conhecimento com fundamento, à história com sentido e ao pragmatismo 

responsável” (2014, pág. 38)   

http://www.dicionarioinformal.com.br/
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O lazer na escola pode ser capaz de criar um ambiente propício para o fortalecimento 

das relações sociais, através dos conflitos e resolução de conflitos, amizade, ensino sobre 

cooperação, respeito, ou seja, de uma racionalidade que se constrói coletivamente. O recreio 

nos traz a dimensão lúdica que existe no jardim de infância e pode continuar existindo no 

sistema de ensino fundamental/médio. Uma dimensão com potencial criativo e educativo. E 

não apenas um espaço-tempo para relaxar, sem significado qualitativo para o desenvolvimento 

humano e para as relações humanas. 

Neste sentido, para o pedagogo Jorge Larrosa Bondia, a aprendizagem vai além da 

informação. Segundo ele a informação e opinião permeiam o que entendemos por 

aprendizagem e consequentemente por conhecimento. Considera-se que quanto mais 

informação e mais opinião você tem, mais conhecimento também. Bondia traz uma nova 

perspectiva em relação ao conhecimento. A experiência. A experiência deve ser separada da 

informação e da opinião, no campo do conhecimento. Para ele, experiência é conhecimento. A 

experiência é aquilo que nos toca, aquilo que acontece dentro de nós. Viver num mundo aonde 

se entende que conhecimento é informação e opinião apenas, pode acabar com a experiência. 

“[...] a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência, também faz 

com que nada nos aconteça.” (BONDIA, 2002, pág. 22)  

No recreio os alunos podem viver diversas experiências diferentes das de sala de aula. 

A escola é responsável em promover tanto um ambiente propício, como quadras de esportes, 

materiais de jogos e brincadeiras e ambientes que favoreçam interações sociais, bem como 

disponibilizar um tempo hábil e proveitoso para que os alunos tenham condições tranquilas de 

efetuar suas necessidades no curto espaço de tempo do recreio (geralmente de 20 minutos) como 

ir ao banheiro e lanchar, bem como brincar, jogar e conversar.  

Segundo Bondia, passamos por um momento atual escasso de experiências. Muito em 

parte por excesso de informação. Para ele o excesso de informação é em si uma antiexperiência. 

Assim como, o excesso de opinião. Como ter opinião hoje em dia é ser visto como alguém que 

tem conhecimento, costumamos nos dar por satisfeitos assim. Porém, o excesso de opinião 

também tira do indivíduo a experiência pois traz junto o significado de conhecimento e a ideia 

do “saber”, ou seja, sentir-se bem informado e ter opinião sobre certo assunto significa possuir 

conhecimento.  

Para ele, quando a informação e a opinião tomam todo o espaço do estar e do acontecer 

neste mundo, nos tornamos sujeitos incapazes de experiência. Segundo ele, a base do 

conhecimento informação/opinião está associada a nossa ideia de aprendizagem bem como para 

os pedagogos no que se entende por “aprendizagem significativa”.   
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Desde pequenos até a universidade, na perspectiva de Bondia, estamos submetidos ao 

um sistema que funciona da seguinte maneira: primeiro precisamos nos informar e depois 

opinar. Opinar de uma forma crítica e pessoal. Desta forma, segundo ele, a opinião seria como 

a dimensão “significativa” da chamada “aprendizagem significativa”. Seria a parte subjetiva 

em reação ao objetivo que é a informação. Estar bem informado e bem preparado para responder 

as perguntas do professor torna-se o alvo do aluno, o ponto central do processo de 

aprendizagem. Este mecanismo de aprendizagem para o autor, torna impossível a experiência.  

Para Bondia, o saber da experiência se dá na relação, isto é, na mediação entre o 

conhecimento e a vida humana. O saber da experiência não tem a ver com verdades, mas tem a 

ver com o sentido ou o não sentido do que nos acontece. Não é um saber único, universal, mas 

um saber finito ligado à existência de um indivíduo ou de um grupo, portanto, um saber 

particular, subjetivo, relativo e pessoal.  

A experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece. Por isso, duas pessoas que 

passam pelo mesmo acontecimento terão experiências singulares e nunca serão repetidas. 

Portanto, mais uma vez, o saber da experiência está ligado a qualidade existencial, a vida 

singular e concreta. A lógica da experiência, segundo ele, produz diferença, heterogeneidade e 

pluralidade. Há sempre uma dimensão do incerto e do que não se pode prever, por isso ela é 

uma abertura ao desconhecido.    

Neste sentido, prosseguimos com a reflexão da importância de compreender o recreio 

como tempo-espaço de valor para o desenvolvimento do aluno no que diz respeito a sua 

dimensão intelectual, física, afetiva, social, simbólica, bem como o desenvolvimento da 

capacidade de relacionar-se e interagir.  

 Na obra A Escola e o Mundo do Aluno: Estudos sobre a construção e o papel 

institucional da escola, coordenada por Marcelo Baumann Burgos e lançado em 2014, podemos 

perceber a complexidade dos processos educacionais escolares relacionado à pessoa do aluno. 

Burgos estuda a relação entre a escola e o mundo do aluno dentro de um contexto que traz a 

ideia de construção social do aluno. 

  Foram realizados quatro anos de pesquisa em nove escolas da rede pública da cidade do 

Rio de Janeiro. No desenvolvimento do estudo o lugar mais importante a ser analisado em sua 

opinião está na relação do aluno com a escola, família e vizinhança. Este conjunto formaria a 

vida do aluno dentro de uma ligação diária de influências mútuas. 

Segundo ele, desde o século XIX, o tema Educação/Escola passou por diferentes 

objetivos e projetos nacionais. Assim como, diferentes atribuições de valores morais conforme 
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a época e a concepção do significado de infância. Hoje faz-se necessário recuperar o sujeito por 

trás do aluno. (BURGOS, 2014, pág. 10).  

Para Burgos, a construção institucional da escola está diretamente ligada e é 

indissociável da construção social do aluno que por sua vez trata-se de um processo que passa 

pela relação da escola com a família, juntamente com o lugar de moradia do aluno. 

  Neste sentido Burgos busca estudar as dimensões de sociabilidade do aluno e para isso 

ele escolhe o recreio escolar como o momento em que o “mundo do aluno” estaria em contato 

mais direto com a ordem escolar, ou seja, aonde é possível observar que a relação do aluno 

como sujeito social portador de um contexto cultural, com a escola produz uma cultura escolar 

peculiar e expõe tensões institucionais. A maior delas, a dificuldade da escola em dialogar com 

o “mundo do aluno”, com sua história de vida e contexto social, ou seja, o mundo do aluno é 

conhecido pela escola, mas não reconhecido.  

Suas pesquisas apontam que o recreio expõe como cada escola lida com o mundo do 

aluno. E que a qualidade desta relação está diretamente ligada a possibilidade ou não de 

aprendizagem com dimensão pedagógica, neste momento. Considerando que a maior 

dificuldade da escola está na distanciamento e falta de diálogo entre o universo do aluno e a 

escola como instituição, Burgos acredita que o tempo-espaço do recreio torna-se o ambiente 

perfeito para que a escola conheça os alunos que possui, seu mundo, sua cultura. Por fim ele 

conclui: 

 

[...] a falta de atenção ao recreio como momento estratégico do trabalho escolar 

parece levar ao desperdício de um espaço-tempo privilegiado para a construção 

de um clima escolar mais compatível com as necessidades de uma cultura 

democrática, que leve em conta o mundo da criança e do adolescente, e que 

esteja comprometido com o seu enriquecimento por meio do acesso às regras 

e expectativas caras à sociabilidade propriamente escolar. (BURGOS pág. 121)  

 

Após e partir das fundamentações teóricas sobre a socialização e o recreio observadas 

acima, passaremos ao segundo momento de construção de reflexões estabelecidas a partir de 

um contato direto com a realidade de duas escolas específicas.  

 

3.2. Observações sobre o cotidiano escolar do recreio 

Neste tópico o foco volta-se para uma problematização do cotidiano do recreio em torno 

das questões descritivas e caracterizadoras: Como os processos de socialização se dão no 

recreio? Quais são as dinâmicas de convivência? Quais são as regras? Existe algum elemento 
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peculiar que caracterize a experiência dos alunos da escola A? E dos alunos da escola B? Quais 

são as brincadeiras preferidas? Que aprendizagens ocorrem? 

Essas reflexões e indagações vieram de uma trajetória de dois anos cursando a disciplina 

Pesquisa e Prática de Ensino, que além de criar e proporcionar diversos debates e aprendizados 

sobre Educação envolve a obrigatoriedade de estágio em escolas públicas.1 Inicialmente me 

preocupava compreender como os adolescentes aplicam representações sociais apreendidas 

extra escola, dentro dos espaços escolares e com os outros, em como os alunos se apropriam do 

espaço e se colocam diante das relações sociais ali estabelecidas. Posteriormente, procurei 

refletir sobre o papel educativo da escola nas várias dimensões da vida humana, através de 

discursos, das atitudes, dos sentimentos expressos, das regras, dos castigos e dos 

relacionamentos em todo o contexto escolar. Porém, optei singularmente pelo tempo-espaço do 

recreio.  

Durante minha formação em Licenciatura em Ciências Sociais realizei o estágio. Foram 

quarenta horas de estágio, ao longo de quatro semestres, totalizando 160 horas em duas escolas 

da rede pública da cidade de Niterói. Os três primeiros semestres foram realizados na Escola 

A, no bairro de Itaipu, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, acompanhando as 

aulas de sociologia e algumas de filosofia para alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do 

Ensino Médio, bem como rotinas escolares. O quarto semestre de estágio foi realizado na Escola 

B, no bairro de São Domingos, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, 

acompanhando aulas de sociologia e outras rotinas escolares como o recreio.  Minha escolha 

como unidade de análise se deu em função da realização do estágio supervisionado relacionado 

à minha formação em Licenciatura em Ciências Sociais que consiste basicamente em 

observação e pequenas participações nas aulas de Sociologia do Ensino Médio.  A pesquisa foi 

realizada através de relatos de campo das duas escolas.   

 

3.2.1. Observações e reflexões sobre a Escola A.   

Na Escola A funciona um projeto de programa educacional do Estado chamado Ensino 

Médio Inovador, o horário das aulas são de 7h às 16:40h, com exceção das quintas-feiras.  O 

Ensino Médio Inovador consiste num programa mais abrangente e completo de educação, que 

contempla as diversas áreas do conhecimento a partir de 8 campos: Acompanhamento 

Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Artes; Comunicação 

                                                             
1 Neste tópico utilizarei a primeira pessoa do singular na redação, uma vez que o relato se encontra fundamentado 

em minha autoria. 
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e uso de Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil e Leitura e Letramento. A escola é 

sempre bem movimentada, com muitos alunos circulando, o ambiente interno da escola tem um 

visual bem artístico, com muitos trabalhos manuais expostos, trabalho de grafitagem nos muros 

e diversos trabalhos de reciclagem feitos pelos próprios alunos que enfeitam todos os ambientes, 

além de muitas plantas em vasos e trabalhos de reciclagem em forma de arte.   

Minha primeira impressão e sentimento ao entrar na escola foi a de um lugar vivo, 

dinâmico, em que as pessoas manifestavam muita energia, ou seja, uma impressão positiva e 

desafiadora, ao mesmo tempo. Os alunos espalhados pelo pátio demostravam estar muito bem 

ambientados, como se o espaço fosse realmente deles, gritavam e discutiam entre si, falavam 

alto e caçoavam um dos outros. Já na sala dos professores a impressão foi distinta, me pareceu 

um lugar pouco acolhedor, as pessoas não se cumprimentavam ao entrar na sala passando por 

ali como se estivessem numa sala vazia.  

Com o passar do tempo e convivência comecei a ter mais contato e conversas com eles 

e notei que os cumprimentos eram realizados sem muita obrigação ou conforme o humor de 

cada um. Observei ainda que os alunos têm muita liberdade para entrar e sair da sala dos 

professores (apesar de ser proibido). Também há muita liberdade para o uso do celular, tanto 

em sala (o que também era proibido), como nos outros espaços da escola.  

No primeiro contato as salas de aula me pareceram lugares marcados pela dispersão, 

agitadas e divididas em grupinhos.  A acústica era muito ruim, devido às janelas abertas que 

davam para a quadra de esportes. Como sempre havia atividades na quadra, estas atrapalhavam 

as aulas. O barulho do ventilador era muito alto, o professor tinha que desligá-lo para começar 

a aula, contribuindo para maior calor e mais agitação. O professor tinha dificuldade em manter 

a atenção dos alunos por muitos minutos seguidos. A rotina das aulas que presenciei se dava 

basicamente desta forma: o professor escrevia no quadro um texto que elaborou previamente 

sobre a matéria do currículo mínimo, o livro disponibilizado pelo Estado não era muito usado, 

pois segundo o docente considerava que trabalhava melhor elaborando seu próprio texto.  

Os alunos tinham bastante tempo para copiar, mas não conseguiam copiar em silêncio 

ou somente copiar, a maioria fazia várias coisas ao mesmo tempo. Após essa etapa, ao mesmo 

tempo em que o professor começava a explicar a matéria, para alunos que prestavam atenção e 

participavam, alguns dormiam, outros ficavam mexendo no celular, e havia aqueles que não 

conseguiam ficar quietos o que dificultava o andamento da aula.  

Na maioria das turmas a capacidade de concentração era instável e escassa, o clima em 

sala normalmente era de brincadeiras e gritos. A carga horária da aula consistia em dois tempos 

de 50 minutos, e eu tinha a impressão que sobrava muito tempo livre e isso contribuía para 
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dispersão e o desinteresse deles. 

A maioria dos alunos não conseguia absorver o conteúdo sociológico. O que eu 

observava é que eles conseguiam decorar os conceitos, mas era raro ver a interiorização desses. 

Era raro também a contextualização dos exemplos dados em sala, notava que os exemplos dados 

eram muito gerais e não particulares à realidade deles. Apesar deles conseguirem relacionar os 

exemplos ao conceito, parecia algo muito distante, sem nenhuma relevância paro o cotidiano e 

seus desafios de vida.  

Percebia também que havia pouco estímulo para promoção de estranhamento da 

realidade, de desconstrução de conceitos e noções enraizadas, reflexão sobre a vida e aguçar 

um olhar e percepção crítica sobre as coisas. Não via provocação de necessidade de olhar crítico 

e reflexão sobre coisas que eram vivenciadas por eles dentro e fora da escola.  

De fato a linguagem e postura do professor é fundamental para construir esse ambiente, 

é necessário um discurso mais palatável e mais produtivo. Raramente há diálogo sociológico 

em sala. Há mais perguntas do que diálogo e muitas vezes as aulas acontecem sem nenhuma 

pergunta. Esse fato ficou bem claro na minha mente porque toda vez que o professor acabava 

de explicar a matéria perguntava bem alto e firme: "Alguma pergunta!?". Nunca havia. Mas 

penso que boa parte da falta de perguntas dos alunos se devia ao tom da pergunta do professor 

e da forma como era exposto o conteúdo. Muitas vezes era como se fosse um discurso fechado, 

pouco instigante, pouco estimulante para haver espaço para outros raciocínios. 

Dentro da sala de aula eu costumava sentar em dois lugares distintos, na primeira cadeira 

ou na última. Na última costumava perceber mais o desinteresse geral. Na primeira me sentia 

mais observada. No começo a minha presença na sala de aula despertou em alguns poucos 

alunos perguntas sobre a universidade, qual era o meu curso e se era muito difícil entrar. No 

entanto, a maioria deles afirmava não ter interesse em continuar estudando após se formarem 

no ensino médio, a preferência era de trabalhar logo. 

 Nenhuma abertura, liberdade ou estímulo de participar de atividades em sala de aula 

me foi oferecido pelo professor. Tinha a impressão que ele não queria me incomodar ou não 

queria se incomodar em pensar em algo que eu pudesse cooperar.  Em geral tinha pouca 

interação e diálogo com os alunos. 

Na hora do recreio os alunos pegavam seus celulares, alguns com fone pendurado num 

só ouvido, e caminhavam para as áreas comuns. A escola possui uma pequena parte coberta 

com banquinhos e mesinhas de cimento e uma parte descoberta, também pequena, com bancos 

num corredor e duas quadras. Uma estava em constante uso, a outra ficava na parte de trás da 

escola e era menos usada no dia a dia. Os meninos usavam a quadra pra jogar futebol ou 
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basquete.  

O clima do recreio entre os meninos e meninas era de descontração, flertes e “azaração”. 

Havia uma sensualidade no ar. Meninos experimentando estilos com seus casacos e bonés e 

meninas investindo nas calças apertadas e cabelos longos. Contatos físicos pareciam o objetivo 

das brincadeiras. Gritos, gargalhadas e “bate-bocas” entre sexos opostos faziam parte do 

cenário. Muitas das interações entre sexos opostos tinham a aparência de paquera. Como o 

espaço para o recreio não era muito amplo, os alunos estavam sempre próximos uns dos outros. 

De vez em quando, um aluno levava um violão para escola e aproveitava o momento do recreio 

para tocar enquanto alguns outros cantavam ao redor dele.  

Em uma semana atípica na escola, a Semana do Meio Ambiente, fiz questão de assistir 

as apresentações e acompanhar a exposição dos estandes. Este evento aconteceu na quadra 

maior que fica atrás da escola, onde encontra-se um palco para apresentações e palestras. 

Quando estava olhando os trabalhos expostos e fazendo perguntas para os alunos a respeito do 

que tratava o trabalho, algumas alunas me rodearam e ficaram tão perto que chegavam a ficar 

encostadas em mim por alguns segundos enquanto eu ouvia a explicação dos outros alunos. 

Achei muito interessante essa postura delas de interesse na minha presença ali. 

Apesar de infelizmente não me envolver diretamente em nenhuma atividade nesta 

escola, as horas em que estive lá, foram de grande valia e contribuíram muito para construir 

questionamentos iniciais sobre o espaço escolar, o relacionamento de professor-aluno, a 

dinâmica de trabalho docente, o ambiente de trabalho, as condições profissionais e emocionais, 

assim como sobre as motivações do professor em estar ali, bem como dos alunos.   

De certa forma, o lugar onde existia ali dentro, me deixava neutra, imparcial e livre para 

refletir, pois não me era exigido nenhum posicionamento, uma vez que estou perto e distante 

ao mesmo tempo. Podia refletir com calma, sem cobrança, ver de perto a realidade e me desfazer 

de alguns pré julgamentos. A observação e as conversas que tive com alunos, professores e 

funcionários foram muito enriquecedoras para minha formação, no que se refere ao contato com 

a realidade escolar e ao aprofundamento de conhecimento pedagógico. 

Acredito ter feito um bom trabalho no sentido de desfrutar essas horas de estágio para 

ampliar minha visão sobre o processo educativo, exercitando meu olhar em várias direções e 

ângulos que me proporcionaram, identificar carências, desafios e necessidades atuais, 

adquirindo cada vez mais experiência na prática, para ser capaz de vislumbrar uma atuação 

futura coerente com a minha formação inicial. Quando esta escola entrou em greve foi 

necessário continuar o estágio em outra escola.  
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3.2.2. Observações e reflexões sobre a Escola B  

Desta forma iniciei minha pesquisa e prática de ensino na Escola B, onde, participava 

das aulas de sociologia para o 3.ano do Ensino Médio, na turma 3001. A Escola B reúne o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, ou seja, crianças e adolescentes de faixa etária dos 6 

anos aos 17 anos. A Escola B, conveniada à Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma 

Unidade Acadêmica vinculada à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Até a presente data, 

a escola possui turmas de Educação Infantil e de Educação Básica (do 1º ano do Ensino 

Fundamental ao 3ª ano do Ensino Médio), atendendo a 395 alunos. A escola funciona em 

horário integral, das 7h30m às 17h. 

Acompanhei aulas de sociologia para turmas do ensino médio. As aulas eram dinâmicas 

e enérgicas, muito dado pela personalidade da professora, que contribuía para este cenário. 

Havia exposição de filmes, trabalhos em grupo e aulas em roda. Aconteciam discussões sobre 

o conteúdo exposto, perguntas e notava que os alunos se sentiam bastante à vontade em colocar 

suas opiniões. Percebia que em comparação a escola A, os alunos do ensino médio da escola B 

foram levados e conduzidos a um interesse maior para a sociologia, demonstrando isso no 

cotidiano das aulas. A seguir, apresento uma breve etnografia, especificamente sobre o recreio 

do ensino médio desta escola, juntamente com algumas reflexões sobre as questões observadas.  

O início do recreio das turmas de ensino médio era às 10:30hs, 3 horas depois da entrada 

na escola. Diferentemente de outros espaços escolares que conheci o sinal não era alto nem 

estridente, era uma música suave, que ficava tocando nos altos falantes durante mais ou menos 

um minuto.  

Os alunos desciam pelas rampas, alguns meninos pulavam as muretas e se juntavam às 

crianças menores do ensino fundamental que ainda estavam no recreio delas. Alguns interagem 

brincando de totó, jogos de dama e jogos com bola. O fato de adolescentes do ensino médio 

interagirem com crianças menores do ensino fundamental nas áreas comuns, chamou a minha 

atenção. Nos espaços escolares que conheço até hoje, os alunos dos dois segmentos somente 

têm a oportunidade de se encontrarem e interagirem na hora de entrada da escola e da saída.  

A interação entre as crianças é fundamental no processo de aprendizagem. Quando a 

interação acontece através de diferentes faixas etárias este aprendizado tem a possibilidade de 

enriquecimento através de trocas de experiências e cultura. Além de ser uma oportunidade das 

crianças/adolescentes lidarem com valores nos quais a partir de relações desiguais é possível, 

como cooperação, respeito, paciência, aceitação da fragilidade, do menos experiente, 

solidariedade e cuidado, bem como, relação com a pluralidade e diversidade da vida humana. 

  Segundo Tim Ingold (2001), a noção de Habilidade (Skill) que ele desenvolve tem como 
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característica a contribuição que cada geração dá para a próxima. Para Ingold, a cultura não se 

constitui na acumulação de representações, mas no desenvolvimento de modos particulares de 

orientação, ação e interação nas práticas dos sujeitos que se relacionam. 

Durante o recreio nesta escola, uma cena me chamou a atenção, observei que algumas 

meninas por volta de 6 anos andavam abraçadas, como companheiras. Segundo Dayrell “existe 

uma dimensão educativa nas relações sociais vivenciadas no interior da instituição[...]” (1996, 

p. 154).  Neste sentido, penso que a interação é fundamental para o desenvolvimento de 

elementos afetivos e sociais, sendo o recreio, um ambiente propício para que estas relações 

sejam construídas. 

 Presenciei também um episódio em que meninos de mais ou menos 10 anos 

participavam de uma “briga” por uma bola, bem na minha frente. Socos e xingamentos faziam 

parte da briga. Me senti um pouco tensa pois esperava um grito de algum inspetor pra que o 

embate terminasse, porém, depois de um tempo eles próprios colocaram fim na briga sem 

nenhuma intervenção adulta. 

 Na maioria das vezes o ambiente era livre de repreensões e “broncas” dos inspetores. 

Não percebia por parte deles nenhum tipo de repressão de conduta e comportamentos. Isso 

tornava o ambiente leve e descontraído, sem impor controle sistematicamente. A liberdade que 

os inspetores proporcionavam, trazia de certa forma autonomia e responsabilização dos 

comportamentos.  

Neste sentido, vejo o recreio como a “arena” perfeita para “o experimentar” dos 

potenciais sociais de cada um, assim como a vivência das diversas intenções e dinâmicas das 

relações que temos, possibilitando assim o aprendizado e o desenvolvimento das relações 

através da comunicação verbal e corporal. Pensando por este ângulo, Juarez Dayrell afirma que: 

 

[...] a escola se torna um espaço de encontro entre iguais, possibilitando a 

convivência com a diferença, de uma forma qualitativamente distinta da 

família e, principalmente do trabalho. Possibilita lidar com a subjetividade, 

havendo oportunidade para os alunos falarem de si, trocarem ideias, 

sentimentos. Potencialmente, permite a aprendizagem de viver em grupo, lidar 

com a diferença, com o conflito. De uma forma mais restrita ou mais ampla, 

permite o acesso aos códigos culturais dominantes, necessários para disputar 

um espaço no mercado de trabalho. (1996, p. 151). 

 

 

Havia rodinhas de conversas espalhadas por todo o espaço, rodinhas só de meninas, só 

de meninos e mistas. Às 10:40 as crianças menores do ensino fundamental, que ainda estavam 

por ali finalmente começavam a subir para as salas. Portanto haviam 10 minutos mais ou menos, 

de contato entre “grandes” e “pequenos” no mesmo espaço do recreio. 
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O lanche era fornecido pelo escola e geralmente era fruta, como fatias de melão e 

mamão, tangerina, banana e suco. Funcionários como os seguranças e os inspetores, algumas 

vezes, comiam junto com os alunos. 

  A arquitetura da escola é característica do CIEP- Centro Integrado de Educação Pública. 

O espaço para o recreio fica no térreo, com uma área ampla descoberta e outra coberta onde há 

mesas e cadeiras de cimento imitando jogos de tabuleiro no tampo como aquelas de praça 

pública, uma mesa de Totó, alguns poucos bancos de madeira também característicos de praças 

públicas e lixeiras espalhadas pelas colunas. Há duas quadras, uma geralmente está ocupada 

por jogos de vôlei, muitas vezes mistos e a outra quadra maior ocupada por aulas de educação 

física dos menores.  

Muitos adolescentes se espalham pelo chão para conversar ou brincar de cartas. Há 

muitas bolas disponíveis e os jogos acontecem também fora das quadras, livremente, na área 

descoberta como na coberta também. Todos os espaços visíveis estão ocupados pelos 

adolescentes. Três inspetores observam, algumas vezes participam de brincadeiras de vôlei.  

Havia brincadeiras de correr, gritar, empurrar, bater e palavrões. As 11:00hs a música suave 

começava a tocar novamente e os alunos se dirigiam para as rampas. Era hora de subir para as 

salas. 

O tempo do recreio é de 30 minutos. Na Escola A, na qual realizei meus primeiros 

estágios, o tempo de recreio era de 20 minutos e em outros ambientes escolares no qual tenho 

ciência geralmente os recreios são de 15 minutos ou 20 minutos também. Esta escola distingue-

se das outras no fato do recreio ser de 30 minutos, ou seja, um tempo maior reservado para este 

fim. Isto me chamou a atenção justamente pela intenção de apontar neste trabalho a importância 

do tempo/espaço do recreio para o desenvolvimento de aprendizagens e relações sociais. O 

tempo de 15 ou 20 minutos me parece restrito para desenvolver interações sociais mais 

significativas levando em conta as necessidades do aluno na hora do recreio como ir ao banheiro 

e comer, onde algumas vezes perde-se tempo em filas de espera, tanto para ir ao banheiro como 

para pegar o lanche no refeitório. 

 

3.3. Reflexões sobre a socialização no espaço-tempo do recreio 

O recreio como um tempo-espaço não sistematizado nem estruturado (comparado com 

salas de aula), torna-se um campo de observação e análise para a construção de uma reflexão 

que visa apontar possibilidades de aprendizagens, apreensões culturais e socialização de 

crianças e adolescentes. 

  Está presente em nossa literatura pedagógica atual que a escola é dentre outras, a 
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principal instituição responsável pela socialização de crianças e adolescentes. Sabemos que o 

campo da socialização implica em diversas dinâmicas sociais, variadas e em resposta ao tipo 

de grupo na qual ela se dá. (Palacios, 1995). 

Vimos anteriormente no capítulo 1 deste presente trabalho que no campo da sociologia, 

socialização é o ato ou efeito de se tornar social, é o processo de integração dos indivíduos em 

um grupo, ou o processo que o indivíduo internaliza regras sociais.  Segundo o psicólogo e 

educador espanhol Jesús Palacios (1995), há três processos em que se dá a socialização: os 

processos mentais, afetivos e condutuais2 de socialização. Os processos mentais de socialização 

correspondem ao conhecimento de normas, valores, pessoas, costumes, linguagem e aquisição 

de conhecimentos adquiridos através da escola. 

  Nos processos afetivos estão a empatia, o apego (vínculo afetivo aos primeiros 

cuidadores) e a amizade. Os processos condutuais de socialização envolvem a obtenção de 

condutas consideradas socialmente desejáveis, evitando aquelas que são tidas como 

indesejáveis ou anti sociais pelos sujeitos da interação. (1995) 

O tempo-espaço do recreio é caracterizado especialmente por brincadeiras e interações 

de diversas naturezas. A partir dos processos condutuais indicados por Palacios, podemos 

refletir sobre a seguinte afirmação de Brourgere:  

 

Não se pode fundamentar, na brincadeira, um programa pedagógico preciso. 

Quem brinca pode sempre evitar aquilo que lhe desagrada. Se a liberdade 

valoriza as aprendizagens adquiridas na brincadeira, ela produz, também, uma 

incerteza quanto aos resultados de um modo preciso, na brincadeira. É o 

paradoxo da brincadeira, espaço de aprendizagem fabuloso e incerto. (2001, 

pág.98) 

 

Nesse sentido, buscamos trazer à reflexão o tema da aprendizagem como processo de 

engajamento na prática das interações sociais seja na troca de experiências, nas conversas, nas 

brincadeiras e até nas brigas, não restringindo aprendizagem à transmissão de informações e 

conhecimentos como um fenômeno individual-psicológico somente, porém, como um 

fenômeno social-coletivo. Especificamente, mais uma vez, trata-se da viabilidade de explorar 

outras categorias e dinâmicas de aprendizagens. 

 Jean Lave (1966) contribui com questões que podem ajudar a compreender como os 

seres humanos se constituem na prática e, a partir disso, como o mundo é socialmente 

configurado. A noção de aprendizado com ênfase na prática social, como ela desenvolve, 

enfatiza o cotidiano, a comunidade de prática, as relações e trocas dos agentes que propiciam a 

                                                             
2 Expressão própria do autor. 
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formação das identidades dos sujeitos participantes das interações. 

Dessa forma, uma questão que gostaríamos de mencionar mais uma vez, é a participação 

da instituição como possível acolhedora, promotora ou potencializadora dessas formas de 

aprendizado através da socialização, do que eu chamaria “fora da sala de aula”, mais 

especificamente, no recreio. Através de sua configuração, organização, decoração (em conjunto 

com os alunos) e manutenção do espaço, da viabilização da quantidade de tempo para realização 

do recreio, inspetores e responsáveis conscientes desse processo, enfim, vislumbrar a dimensão 

educativa que pode existir no conjunto das relações sociais que ocorrem no tempo/espaço deste. 

Sem sistematizar ou estruturar formalmente um projeto pedagógico pré estabelecido, mas, 

através do recreio, permitir perceber outras possibilidades de formação de crianças e 

adolescentes. 

 Neste sentido, parafraseando Paulo Freire “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção.” Entender que o ser humano, 

aqui refiro-me aos alunos, possuem capacidades intrínsecas de produção de conhecimento a 

partir de tudo que os rodeia, é essencial neste processo. Neste contexto, podemos entender que 

o conhecimento é o encontro do sujeito com o mundo. Não levar em consideração todos os 

outros ambientes (extra sala de aula) no qual os alunos existem, como espaço de construção de 

conhecimento seria limitador. 

 Juarez Dayrell problematiza a função social da instituição trazendo para a discussão a 

dimensão cotidiana da escola como elemento fundamental de sua existência. Dimensão esta 

que consiste no acesso ao conhecimento, às relações sociais e às experiências culturais diversas 

como possível suporte para o desenvolvimento do aluno como sujeito sociocultural e 

consequentemente o aprimoramento da sua vida social. Segundo ele, devemos olhar para o 

aluno para além do tratamento uniforme dado pela escola, que o caracteriza somente como 

aluno ou aluna, mas como um sujeito que tem uma história e uma forma de viver:  

 

Uma outra forma de compreender esses jovens que chegam a escola é 

apreende-los como sujeitos socioculturais. Essa outra perspectiva implica em 

superar a visão homogeneizante e estereotipada da noção de aluno, dando-lhe 

outro significado. Trata-se de compreende-lo na sua diferença, enquanto 

indivíduo que possui uma historicidade, com visões de mundo, escalas de 

valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de 

comportamentos e hábitos que lhe são próprios. (DAYRELL, 1999, Pág. 5) 

 

Esta visão mais ampla sobre os alunos, como sujeitos dotados de um contexto de vida 

relevante é fundamental para que o cotidiano da escola seja um espaço e tempo significativo 

para eles. Nas interações sociais que o recreio pode promover, os sujeitos estabelecem trocas 
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que possibilitam novas construções de conceitos ampliando e diversificando conhecimento 

cultural e social. Diante desses apontamentos e reflexões contidas neste trabalho, sugerimos 

que o recreio é um ambiente onde a diversidade pode ser comtemplada e abraçada, agregado a 

um entendimento sobre educação como um processo de troca de saberes e construção de 

conhecimento a partir das interações sociais.  

Conforme visto anteriormente neste presente trabalho, Durkheim nos traz a 

compreensão de como a dinâmica da existência de um grupo social pode ser estruturante em 

nossas vidas. Em nossa maneira de sentir, pensar e agir. Em como o mecanismo de controle e 

coerção está presente em todo processo de socialização impondo de forma sutil ou não 

comportamentos pré-determinados.  Neste sentido percebemos a dimensão valorativa que os 

grupos sociais e/ou as instituições ocupam em nossas vidas, isto é, na construção de nosso ser 

social. 

Durante as observações feitas no decorrer dos estágios nas duas escolas em questão, 

pudemos perceber que na escola B os alunos pareciam se sentir mais livres em se expressarem 

e desta forma as aulas que acompanhei me pareceram mais produtivas e dinâmicas, no sentido 

em que havia espaço e estímulo para o debate e as perguntas, consequentemente para o 

aprendizado. 

 Na escola A, o formato e dinâmica da aula e principalmente o tom da indagação do 

professor no final de toda aula (“Alguma pergunta?!!”) nos pareceu a pontuação e demarcação 

de uma figura de autoridade, adotando uma postura que revela um padrão de controle, deixando 

transparecer que a intenção era a de que realmente não houvessem perguntas e a aula 

terminasse. Desta forma, apontamos para uma possível reflexão de até que ponto os 

mecanismos de controle e coerção presentes na socialização pode limitar, enquadrar, restringir 

e diminuir potencialmente as capacidades humanas durante a socialização? Que elementos 

podemos observar quando encontramos menos controle e coerção nos processos de 

socialização? 

O tempo-espaço do recreio nos revela as características estruturais de relacionamento 

alunos e escola/ instituição. Aqui sugerimos que o recreio apareça como uma manifestação das 

características deste processo de socialização/aprendizagem de uma escola.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Refletindo e pensando criticamente sobre o papel do recreio no cotidiano escolar e para 

a vida dos alunos, podemos concluir que este tempo e este espaço é digno de atenção e 

dedicação por parte do sistema educacional. As observações e as reflexões à luz dos autores 

presentes neste trabalho nos levam a consideração da dimensão formadora e pedagógica em 

que as relações sociais vividas dentro do ambiente escolar tornam-se fundamentais e essenciais 

para a formação de um cidadão. O tempo-espaço do recreio mostra-se como um “universo” em 

que as possibilidades de liberdade e livre expressão da criança e do adolescente são reais e 

necessárias dentro de um ambiente escolar permeado de estruturas rígidas de aprendizado. 

Ademais, possibilita a construção de conhecimento, de experiências de aprendizagem e 

desenvolvimento das relações sociais através do diálogo, do encontro, do contato, da amizade, 

das brincadeiras e dos conflitos, ou seja, na prática das interações sociais.  

O aluno como sujeito, seu papel ativo e não somente passivo no cotidiano escolar a 

partir das interações sociais deve ser compreendido como parte do processo do projeto de 

educação e não apenas na lógica vigente que reduz a compreensão da educação e de seus 

processos a uma forma de instrução centrada na transmissão de informações. Neste trabalho 

examinamos que a força coercitiva que nos introduz ao mundo das regras sociais encontra-se 

primeiramente na sociedade e naturalmente dentro do ambiente escolar, ou seja, trata-se da 

força da cultura, dos grupos e da instituição. O ambiente do recreio é produzido pelo coletivo e 

é neste sentido que ele é coercitivo, localizado na manifestação da dinâmica cotidiana. 

Observamos em Durkheim que a formação da “consciência coletiva” é fundamental no 

processo de socialização, sendo formado por nós e em nós. Vimos também em Berger a 

socialização primária e secundária e seus desdobramentos, além da força coercitiva, estrutura e 

dinâmica das instituições sociais como dotadas de potencial em modelar e condicionar 

condutas. Ainda em Berger, observamos o processo que se estende no aprendizado do indivíduo 

se tornar um membro da sociedade e ser capaz de ser reconhecido por ela, bem como a questão 

em que a socialização é responsável pela construção da identidade através do desempenho ou 

não de papéis sociais.     

Em conformidade com os autores que contribuíram para elaboração deste trabalho, 

procurarmos considerar o papel e a dimensão que a socialização exerce na vida de crianças e 

adolescentes, assim como a proporção que a escola e o período escolar alcança na construção 
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do indivíduo social. Neste sentido, procuramos lançar outros olhares a respeito das práticas e 

dos espaços que estimulem as interações sociais no ambiente escolar, principalmente no tempo 

do recreio, pois nos parece possível conceder à socialização caráter de uma possibilidade 

educacional. De acordo com as leituras feitas para construção deste trabalho entendemos que a 

construção da identidade também passa pela socialização. A relação entre indivíduo e sociedade 

se dá neste momento. Neste sentido, destacamos a importância da socialização para a 

aprendizagem e sugerimos maior atenção para o potencial de aprendizado de uma convivência 

humana mais solidária e ética. 
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BROUGÉRE, Gilles. Brinquedo e cultura: Revisão técnica e versão brasileira adaptada por 

Gisela Wajskop. – 4. Ed São Paulo, Cortez, 2001 

BURGOS, Marcelo (org.). A Escola e o Mundo do Aluno: estudos sobre a construção social do 

aluno e o papel institucional da escola. Rio de Janeiro: Garamond, 2014.  

CAVALCANTI, Tatiana Matias Uchoa. A Importância do Brincar no Desenvolvimento da 

Infância. Niterói, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Niterói, Rio de Janeiro, 2015. 

DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sociocultural. In: DAYRELL, Juarez (Org.). 

Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

 

DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. 3.ed. São Paulo:  Martins Fontes,  

2007. 

 

ELIAS, Nobert. A Sociedade dos Indivíduos. Zahar, Rio de Janeiro, 1994. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa/Paulo 

Freire, 25° Ed. – São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

INGOLD, T. From the transmission of representations to the education of attention. In: 

Whitehouse, Harvey. The debated mind: evolutionary psychology versus ethnography. Oxford: 

Berg, 2 

 

LAVE, J. Teaching, as Learning, in Practice. Mind, Culture, and Activity. v.3, n.3, p. 149-164, 

1996 

 

LUCE Patrícia C. DEBORTOLI José Alfredo de O. e GOMES Ana Maria R. In: Experiência, 



42 
 

Performance e práticas de aprendizagem: Temas para pensar o lazer de forma não fragmentada, 

Licere, Belo Horizonte, V.13, n.2, jun/2010 

 

PALACIOS, Jesús, Coll, C., Marchesi, A., Desenvolvimento psicológico e educação: 

psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artes Médicas,1995. 

SCHWARTZ, Gilson. Brinco, Logo Aprendo: Educação, videogames e moralidades pós-

modernas. São Paulo: Paulus, 2014 (Coleção Educação e Comunicação)  

 


