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RESUMO 

ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO: UMA ETNOGRAFIA DAS REDES DE 

RELAÇÕES DE PODER NO COTIDIANO DOS RECREIOS. 

Esta pesquisa teve o objetivo de identificar, em aportes da literatura, em concepções 

de profissionais da educação e de alunos como se percebe o recreio escolar e que 

características lhe são atribuídas, incorporando, ou não, o possível entendimento de 

que seja um espaço e tempo propício para observar e analisar a socialização e as 

redes de relações de poder entre os alunos. A metodologia é de natureza etnográfica 

e qualitativa, utilizando a observação participante, depoimentos de professores e 

alunos e por fim uma revisão bibliográfica. As análises foram temáticas, descritivas, 

com foco na palavra dos autores, dos docentes e dos alunos, demonstradas por 

citações literais. Nas conclusões, observou-se que as relações de poder no recreio 

foi objeto da atenção dos autores e de sua percepção crítica. No caso dos 

professores, encontrou-se apenas duas menções a esse aspecto e entre os alunos 

nenhuma menção. Foi comum aos aportes da literatura, dos docentes e discentes a 

concepção do recreio como espaço e tempo de liberdade, diversão e descanso. 

Recomendou-se, então, a continuidade de pesquisas, reconhecendo-se, pelos 

dados obtidos, que o recreio tem expressivas possibilidades de análise das relações 

sociais e de valores de formação que merecem a atenção dos educadores.  

Palavras-chave: Recreio. Relações sociais. Relações de Poder. 
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ABSTRACT 

ANTHROPOLOGY AND EDUCATION: AN ETHNOGRAPHY OF POWER RELA-
TIONS IN EVERYDAY SCHOOL BREAKS. 

This research aimed at identifying through the literature, conceptions of education 

professionals and students how school breaks are realized and what caracterizes 

them, taking into account (or not) the possible understanding that it is a time and pla-

ce of observing and analysing the socialization and the network of power relations 

between students. The methodology is of ethnographic and qualitative nature, using 

the participant observation, testimonies of teachers and students, and at last a biblio-

graphic review. The analyses were thematic, descriptive and focused on the spee-

ches of the authors, faculty members and students – shown in literal demonstrations. 

The conclusion shows that power relations were objects to the attention of the 

authors and their critic perception. As for the teachers, only two mentions of these 

relations were found, and amongst the students, none. In common between all of 

them, it was found the description of the school breaks as a time and place of free-

dom, fun and rest. It is recommended then the continuity of researches, acknowled-

ging by the data obtained that the breaks encompass expressive possibilities for 

analysing social relations and building values that are worthy of the educators’ atten-

tion.  

Key-words: School break. Social relations. Power relations. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O Trajeto pessoal teórico até a pesquisa 

A vida cotidiana é vista como um espaço onde o acaso, o 

inesperado, o prazer profundo de repente descoberto num dia 
qualquer, eleva os homens dessa cotidianidade, retornando a 
ela de forma modificada… a vida de todos os dias não pode ser 

recusada ou negada como fonte de conhecimento e prática 
social (Maria Falcão). 

  Por se tratar de uma dissertação com trabalho de campo e observação 

participante, relembro Clifford Geertz (2014, p. 15-20), que ao tomar emprestado 

uma expressão de Gilbert Ryle, afirma que a etnografia é uma descrição densa, na 

qual o etnógrafo (…) 

enfrenta uma multiplicidade de estruturas conceptuais 
complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às 
outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e 
inexplícitas, e que ele [o etnógrafo] tem que, de alguma forma, 
primeiro apreender e depois apresentar. 

  Durante o trabalho de campo me ví desafiado a fazer esse exercício de 

apreensão e interpretações de dados colhidos durante o encontro etnográfico. Por 

não ser uma realidade estática, destaco que os resultados são preliminares. Não é 

nossa intenção esgotar o tema ou apresentar conclusões precipitadas e definitivas 

sobre as concepções do recreio. Se conseguirmos lançar alguns lampejos de luz 

que favoreçam as reflexões e discussões acerca das dinâmicas de interação entre 

os/as alunos/as durante o recreio, nos daremos por satisfeito. 

  Ao iniciar a escrita, me senti desafiado a mergulhar em minha trajetória, pois 

queria entender, antes de redigir, porque os temas vinculados à Antropologia, à 

Infância e a Educação me afetavam. Recordo-me que, no início da Graduação do 

Bacharelado em Antropologia na UFF (Universidade Federal Fluminense), os 

professores de Introdução à Etnografia (Joana Miller), de Etnologia Brasileira (Tania 
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Stolze) e de Teorias Antropológicas do Dom (Daniel Bitter), ao relatarem as suas 

experiências etnográficas, afirmaram que a dimensão central do trabalho de campo 

em Antropologia era a modalidade de ser afetado (FAVRET-SAADA, 2005, p. 

155-161), ser tocado. Partindo dessa premissa, não foi difícil concluir que 

desenvolveria os meus trabalhos de campo em uma escola e que meus 

interlocutores seriam os vários profissionais que atuam na educação e 

principalmente aqueles que estão no centro do processo educacional, os alunos. 

  A Educação sempre esteve presente em minha trajetória. Aos 6 (seis) anos 

de idade adentrei as portas da escola como aluno e não saí mais. Atualmente, tenho 

trinta e quatro anos e frequento a Universidade como estudante do Bacharelado em 

Antropologia, pós-graduando em Orientação Educacional (especialização lato-

sensu) e Mestrado Acadêmico em Educação. Em relação à profissão, sou professor, 

membro da equipe diretiva e conselheiro de um grande colégio confessional situado 

em Icaraí - Niterói/RJ. Nos últimos anos, tenho circulado nesses espaços formais de 

produção do conhecimento e tenho me interessado pelas possibilidades de 

aproximações entre Antropologia e Educação.  

  Na escola fiz grandes amigos/as, vivi paixões, alegrias, tristezas, sonhos e 

frustrações. Conheci professores/as fantásticos/as. Homens e mulheres que ao 

assumirem o seu protagonismo como educadores/as, nos apresentavam o 

fascinante mundo da escrita e da leitura, dos números e formas geométricas, da 

sociologia e da reflexão filosófica, da ética e da estética. Professores/as que, com o 

brilho nos olhos e conscientes da importância de sua atuação como agentes de 

transformação, tocavam os corações (HERNÁNDEZ, 2010) e nos ajudavam a 

descobrir o verdadeiro sentido da vida: o amor, a compaixão, a solidariedade, a 

fraternidade, o comprometimento social.   

  No final de 1998, ano em que concluía o Ensino Fundamental, me vi diante 

de uma crise vocacional. Precisava definir se, no ano seguinte, me matricularia em 

uma escola regular ou técnica. Me recordo de uma breve conversa que influenciou a 

minha decisão. Naquela ocasião, disse à professora Sandra (Física) que estava com 

muitas dúvidas sobre o meu futuro profissional. A sua resposta foi categórica e mais 

ou menos assim: “faça o Curso Normal, acho que você será um bom professor”.  

  Em 1999 iniciei o Curso Normal no Instituto de Educação de Belford Roxo. 

Colégio estadual localizado na rua Almeida Santos, s/n, Vila Santo Antônio da Prata 

- Belford Roxo - RJ. O primeiro contato com o curso foi ótimo. Éramos apenas três 
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homens (Leandro, Edmilton e eu) em uma sala com trinta e cinco alunos/as. Era a 

primeira vez que me deparava com colegas adultas, casadas e com filhos em uma 

sala de aula. O clima era muito agradável, descontraído e os/as professores/as  

competentes. 

  Com o passar dos meses, estava convicto que a opção pela Educação era 

acertada, mas comecei a me desanimar com a instituição. O Instituto ficava no cume 

de um morro íngreme. O transporte público parava distante e tínhamos que fazer 

uma longa caminhada de, aproximadamente, vinte minutos morro acima. Me recordo 

que chegava em sala ofegante, suado, cansado e com sede. Nos dias mais quentes 

do verão era comum faltar água. A direção alegava que o problema era físico, pois a 

água não tinha pressão para vencer a subida e chegar até o reservatório que 

abastecia as caixas d’água. Com bebedouros secos, éramos liberados na hora do 

intervalo. Não bastasse a falta de água, também ficávamos sem aulas. 

  No ano seguinte, resolvi me transferir para outra instituição. Me matriculei no 

Colégio Santa Maria, localizado na Av. Automóvel Clube, 269 -  São João de Meriti – 

RJ. Esse era um colégio católico tradicional e conservador, marcado pelo moralismo 

religioso e rígidas regras disciplinares. Por se tratar de um colégio particular e caro, 

não nos faltava estruturas físicas. O pátio era bem organizado, arborizado e limpo. 

Tínhamos espaços tematizados, jardins, sala de musica, biblioteca, auditórios, 

ginásio poliesportivo, teatro, piscina, sala multimídia e duas cantinas modernas para 

a época. As salas de aulas eram arejadas, com mobília padronizada e confortável. 

Durante o período em que estudei nesse colégio, não me recordo de aulas 

canceladas ou falta de professores. As estruturas física, administrativa e 

organizacional eram impecáveis. Posso afirmar, com muita tranquilidade, que a 

grande maioria dos alunos e professores que frequentavam esse colégio pertenciam 

à classe média. O espaço era habitado basicamente por caucasoides (brancos/as), 

poucos destoavam desse padrão. 

  Nos intervalos, tínhamos um verdadeiro desfile de moda. Meninos e 

meninas ostentavam seus tênis e bolsas de grifes variadas. Era comum encontrar 

bolsas da Zoomp, Ellus, Fórum, Company, Yes Brasil, Victor Hugo, Cantão, Kipling e 

Triton. Os tênis mais usados eram Nike, Adidas, Mizuno, Reebok e Redley. A 

variedade de cores chamava a atenção, mas as marcas e modelos eram sempre os 

mesmos. Naquele contexto em que o uniforme escolar padronizava, as grifes 
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cumpriam a função da distinção social. Mesmo sendo um colégio de classe média, 

muitos alunos não ostentavam grifes que era privilégio apenas dos mais ricos.  

  A homogeneidade encontrada na escola contrastava com o contexto 

geográfico local. Os muros altos e os portões de ferro nos transportavam para uma 

“realidade paralela”, ao mesmo tempo que indicava uma separação entre dois 

“mundos”. Dentro dos portões homogeneidade, mas ao transpassar os limites 

impostos pelo concreto e o ferro, nos confrontávamos com a diversidade, a 

heterogeneidade e os sinais visíveis da pobreza ou da vulnerabilidade social. Os 

contrastes nos saltavam aos olhos. 

  Hoje, quinze anos depois, a realidade dos municípios localizados ao norte 

da cidade do Rio de Janeiro, na região antigamente conhecida como Baixada da 

Guanabara  é outra, mas o estigma da pobreza ainda impera no imaginário. 1

  Foi nesse contexto de contrastes, que me vi tocado pelo mal estar do 

estranhamento (PEIRANO, 1992, 1995; OLIVEIRA, 2000; GEERTZ, 2001, 1988, 

2014). Malinowski (1978) não emprega o termo estranhamento, embora adote a 

ideia como princípio de conhecimento na busca das diferenças culturais. No meu 

caso, procurava os meus “iguais” e não os encontrava. Vivi um tempo de 

inquietação. Eu me perguntava sobre o por quê da ausência da diversidade de 

gênero, diversidade de etnias e cores, diversidade social e religiosa.  

  Por ser uma escola confessional Católica - universal - que arguia  sobre a 

valorização do sagrado e da diversidade, então aonde estavam os filhos e as filhas 

de santos, as Yawos e os ogãs? Aonde estavam os fio-de-contas, o torço e os 

contra-eguns? Em uma escola rodeada por favelas, aonde estavam os moradores 

locais, a população do entorno, os evangélicos, pentecostais, umbandistas, 

protestantes, budistas, espíritas… Aonde estavam os portadores de deficiências? 

Resumindo, onde estavam os alunos que fugiam daquele padrão estereotipado da 

classe média branca brasileira? 

  Eu era muito jovem, mas posso dizer que aquele segundo ano de Curso 

marcou a minha trajetória e de certa forma a minha vida. Comecei a me 

conscientizar de que a sociedade estava repleta de barreiras que impediam o 

acesso de determinados grupos em alguns espaços da cidade. A sociedade estava 

dividida e a escola, como instituição, “reproduzia” (BOURDIEU; PASSERON, 2012)  

 Disponível em: <http://www.oriodejaneiro.com/baixadafluminense-htm/> acesso em 08 de abril de 2015.1

http://www.oriodejaneiro.com/baixadafluminense-htm/
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as mesmas dinâmicas da sociedade, ou seja, ela também excluía e reforçava as 

disparidades entre classes sociais, grupos étnicos, LGBT, religiosos, etc. Quanto a 

mim, estava matriculado e acessava os espaços físicos, mas não me sentia incluído, 

ou seja, vivia uma experiência de “quase inclusão ”. Me angustiava porque não 2

tínhamos textos, discussões ou matérias que abordassem o tema da diversidade no 

espaço escolar. Com o passar dos anos, fui me dando conta de que o suposto 

“esquecimento” em relação ao tema da diversidade era uma opção política e estava 

diretamente vinculado às relações de poder na instituição. 

  Em 2002 me mudei para o interior do Estado do Rio Janeiro. Na cidade de 

Volta Redonda, iniciei o último ano do Curso Normal em uma modalidade que depois 

ficou conhecida como “quarto ano adicional”. O quarto ano não era obrigatório. Ele 

era oferecido para os alunos que desejavam se habilitar para atuar na educação 

infantil e na educação de portadores de deficiências. Do ponto de vista teórico, foi 

muito rico, mas só vimos o tema da inclusão dos portadores de deficiências. A 

diversidade social, religiosa, de gênero, etc. ficou de fora da grade curricular e das 

discussões de sala de aula mais uma vez.   

  Em 2003 terminei o Curso Normal. No mesmo ano, foi implantada a Lei 

10.639/03 - lei que versava sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana. Me lembro que, naquela época, vibrei e fiquei eufórico, pois, acreditava que 

teríamos grandes avanços na Educação Brasileira. A aprovação da Lei 10639/03 

colocaria em pauta o tema da diversidade, da inclusão e da exclusão na escola. 

Contudo, na prática, doze anos após a sua implantação, já conseguimos identificar 

avanços, mas ainda temos um longo caminho pela frente, pois andamos em passos 

lentos. Não podemos perder nossos horizontes e os novos desafios que emergem 

com a implantação de políticas públicas que ampliam o direito à educação. As 

escolas precisam dar conta de articular os variados tipos de conhecimentos dos 

diversos sujeitos sociais, pois esses sempre foram inviabilizados e viram os seus 

conhecimentos serem desconsiderados (GOMES, 2012). 

  Em 2007, pela primeira vez, assumi a função de professor e coordenador de 

pastoral no colégio La Salle São Paulo, colégio de médio porte e bem estruturado, 

situado na Zona Leste de São Paulo - bairro Vila Guilhermina. Como professor/

coordenador e desejoso de entender bem o funcionamento da instituição, passei a 

 Chamo de quase inclusão a experiência de poder acessar superficialmente determinados espaços privados ou públicos 2

da cidade.
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frequentar os vários espaços e atividades extracurriculares que a escola oferecia. 

Caminhava pelas quadras, laboratórios, sala lúdica e biblioteca. Sempre que 

possível, acompanhava os alunos durante o recreio.  

  Passei, então, a observar sistematicamente as dinâmicas, as interações, as 

brincadeiras, as piadas, as performances, os ritos, a agência, os alunos eufóricos e 

também os que se isolavam. Com o tempo, fui me dando conta de que as atividades 

“extra classe”, me oferecia conteúdos e me ajudava a compreender melhor o 

universo escolar. Era possível observar as dinâmicas de socializações (BERGER & 

LUCKMANN, 1985) e sociabilidades (SIMMEL, 1983; VELHO, 2001), o bullying e os 

estigmas (GOFFMAN, 1988) e, por fim, as brincadeiras ou atividades que incluíam 

ou excluíam. As atividades extra-classe e os recreios me ofereciam instrumentais 

para entender melhor as dinâmicas de interações sociais e as redes de poder dentro 

do espaço escolar e, consequentemente a sociedade contemporânea. 

  Fora da sala de aula, as relações fluíam com mais naturalidade, os/as 

alunos/as interagiam “livremente” e se agrupavam a partir dos seus interesses, 

classes sociais, estilos musicais, idade, gênero etc. Nos recreios, casais 

expressavam seus afetos, os alunos mais infantis aproveitavam o tempo livre para 

brincar, outros usavam o tempo para estudar para a prova da aula seguinte ou para 

relaxar, os mais agitados viam no recreio a oportunidade para debochar, ridicularizar 

e até agredir fisicamente os seus iguais. Isso acontecia porque a “vigilância para 

punição” (FOUCAULT, 2013) durante os intervalos eram reduzidas. Sem repressão, 

os alunos se expressavam mais livremente. Foucault (2013) defendia a tese de que 

a escola é um centro de controle que reforça as tendências do “mundo externo”. 

Nelas podemos encontrar pedagogias baseadas na vigilância constante e nas 

punições. Ou seja, as escolas legitimam o poder, o controle dos corpos e a punição, 

dinâmicas que passaram a serem vistas como naturais. 

  Como professor e com presença significativa nos recreios, me deparei por 

diversas vezes com situações tensas, complicadas, tristes, felizes e bonitas. Apartei 

brigas, conversei com casais de namorados e dei atenção a alunos que 

expressavam tristeza em seus olhos. Uma realidade em especial me chamava a 

atenção: os alunos que frequentemente estavam separados ou sozinhos. Em várias 

ocasiões constatei dois tipos de isolamentos, o voluntário e por rejeição. Os 

adolescentes geralmente se isolavam por causa da exclusão do grupo ou bullying. 

Como nessa fase os colegas são referências, a rejeição trás sofrimentos e em 
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consequência o isolamento. Hoje com o uso excessivo dos smartphones e das redes 

sociais, muitos alunos aproveitam o horário do recreio para se conectar com o 

mundo externo e se desconectar dos colegas da escola. Nesse caso, o isolamento 

pode não significar sofrimentos ou dificuldades de interação. Cada caso é um caso e 

precisa ser investigado. No universo das crianças, é mais comum o isolamento por 

saudade de casa e da família, ou em consequência de sofrimentos em decorrência 

de conflitos familiares. Essas não são as únicas causas, também existe a exclusão 

exercida pelo grupo ou por lideranças empoderadas pelos alunos. Nesses casos, as 

lideranças proíbem a participação de alguns alunos considerados “diferentes” nas 

brincadeiras e jogos coletivos. É por esse motivo que o recreio é um locus  

privilegiado para entender como essa teia de relações e exercício de poder se 

processam.  

  Nessa pesquisa, a ênfase está na relação estabelecida entre os alunos no 

período em que se encontram no recreio. Seria o recreio um locus relevante a ser 

estudado na escola? Partindo da observação participante, das entrevistas semi-

estruturadas e do levantamento bibliográfico é possível apresentar  o que pensam os 

professores, os alunos e os autores em relação ao recreio? Na observação e nas 

respostas dos interlocutores há alguma evidencia das relações de poder? E os 

autores, o que dizem sobre esse espaço tempo? 
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2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 
   

  Quanto aos procedimentos de registro e análise de dados, esta pesquisa se 

caracteriza como etnográfica e qualitativa. A coleta de dados (das evidências das 

relações de poder entre os alunos) foram realizadas por meio de observação 

participante nos recreios.  

  É uma pesquisa qualitativa, porque tem como foco de estudo os processos 

vivenciados por sujeitos, em nosso caso, alunos de uma escola particular de Niterói. 

A abordagem qualitativa surgiu na Alemanha, no século XIX. A sua origem, está 

ligada aos avanços das ciências sociais no estudo dos fenômenos humanos. Sua 

realidade é construída a partir do quadro referencial dos próprios sujeitos do estudo, 

cabendo ao pesquisador decifrar o significado da ação humana, e não apenas 

descrever os comportamentos (SANTOS, 1999). 

  Por se tratar de uma observação participante, considerei o rigor 

metodológico que esse procedimento exige em relação à coleta, registro e 

interpretação pertinentes e coerentes com a realidade estudada. Me baseio em 

Malinowski (1978), que abre a sua obra “Os argonautas do Pacífico Ocidental”, nos 

brindando com os principais elementos para desenvolver uma etnografia. Na 

introdução ele ensina o percurso com as suas etapas e oferece todo o instrumental 

para o desenvolvimento do trabalho de campo.  

  Para aplicar o método participante na escola, me baseio em Dauster (2007 e 

2012) que em seus livros “Etnografia e Educação” e “Antropologia e Educação” nos 

ajuda a compreender as bases culturais dos processos educacionais na 

contemporaneidade. Por fim, não poderia deixar de citar Chizzottti (1991) e 

Richardson (1999) que aprofundam o tema da observação participante; já Triviños  

(1994) e Guedes, Cipiniuk (2014), abordaram amplamente o tema do método em 

pesquisas nas ciências sociais. 

  Durante o percurso, descobri a relevância de Margaret Mead (1901-1978) 

para o campo da Antropologia e Educação. Podemos afirmar, que Mead, compõe o 

quadro dos antropólogos culturais mais importantes dos Estados Unidos  no século 

XX. Ela foi pioneira nos estudos de educação e juventude e, desenvolveu, o que 

ficou conhecido como perspectiva comparada nos estudos antropológicos sobre 

cultura. Perspectiva comparada, porque Mead relacionava os elementos culturais de 

sua sociedade com o das comunidades primitivas (MEAD, 2000).  
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  Não posso deixar passar desapercebido alguns autores importantes para as 

nossas discussões, são eles: Mauss (2003); Elias (1995); Ingold (2010 e 2012).  

  Para a análise dos dados, aplico abordagens teóricas de Antropologia e 

Educação, estabelecendo diálogos com os aportes teóricos de Antropologia do 

Poder, com enfoque nos processo de socialização, identidade, inclusão/exclusão e 

diversidade cultural. As análises são balizadas nos autores previstos nas 

referências, além de outros que surgiram com o aprofundamento do trabalho de 

campo e com o avanço nas leituras complementares. 

  Em relação ao tempo de permanência no campo, ele durou quase um ano. 

Iniciei as observações em fevereiro de 2015 e encerrei em dezembro do mesmo 

ano. Em várias ocasiões me perguntei sobre a hora exata de deixar o campo, Ross 

e Kyle (1982) aprofundaram o tema e me ajudaram a dizer, está na hora de parar as 

observações para analisar e redigir. Para as autoras a permanência em campo para 

estudos antropológicos e sociológicos deve ser de no mínimo seis meses, mas esse 

tempo muda quando estudos são na área de educação e saúde, segundo elas 

podem variar entre seis semanas a três anos. 

2.1 Questões 

1 – Que aportes se encontram na literatura recente sobre o recreio e sobre as redes 

de poder exercida pelos alunos no espaço pátio? 

2 – Na literatura, evidencia-se a concepção do recreio como locus de exercício de 

poder? 

3 – Qual é, para os profissionais da educação e para os alunos a concepção do 

recreio? 

4 – Nas respostas dos professores e dos alunos evidencia-se a concepção do 

recreio como locus de exercício de poder? 
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2.2 Objetivo Geral  

   

  Identificar, em aportes da literatura e em concepções de professores e 

alunos, como se percebe o recreio e que características lhe são atribuídas, 

incorporando, ou não, o possível entendimento de que seja um locus de relações de 

poder.  

2.3 Objetivos Específicos  

1 – Verificar aportes de literatura recente sobre recreio. 

2 – Identificar concepções de professores sobre o recreio. 

3 - Identificar concepções de alunos sobre o recreio. 

4 – Verificar, na concepção dos professores, se há evidências de entendimento do 

recreio como locus de inclusão e exclusão. 

2.4 Levantamento de dados 

  Foi feita nas bases Scielo e CAPES a busca de estudos recentes sobre o 

recreio, observando-se seus aportes e a possível menção das redes de poder 

durante os processos de socialização no espaço pátio.   

  Na parte empírica, por dez meses, acompanhei os recreios. Vi, escutei, 

analisei, interpretei e redigi. Na parte da produção textual, fiz munido do diário de 

campo, da bibliografia básica e das entrevistas semi-estruturadas com os alunos e 

com os professores. 

  Para as entrevistas com os professores, encaminhei as questões por email e 

agendamos data e horário. As questões encaminhada foram as seguintes: 1. Para 

você, o que significa o recreio? 2. Sabemos que na sociedade as relações são 

marcadas pelas dinâmicas de poder… Você consegue perceber essas dinâmicas na 

escola? 3. E entre os alunos, é possível falar de evidências de rede de poder? 

  Para as entrevistas, convidei mais de 100 professores, apenas 15 

participaram ativamente da pesquisa. Entre os alunos a receptividade foi ótima, não 
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agendei as entrevistas, elas aconteceram com espontaneidade durante os recreios. 

Para manter um equilíbrio, selecionei apenas o diálogo que tive com nove alunos, 

mas conversei com mais de 100 durante o período da pesquisa. 

   

2.5 Análise de dados 

  Foi feita a análise de aportes da literatura, com foco nas seguintes questões, 

orientadoras da pesquisa: 

1 – Que aportes se encontram na literatura recente sobre recreio? 

2 – Na literatura, evidencia-se a concepção do recreio como locus de exercício de 

poder entre os alunos? 

Em seguida, foi feita a análise das concepções dos profissionais da educação, com 

foco nas seguintes questões: 

3 – Qual é, para profissionais, a concepção do recreio? 

4 – Nas respostas dos docentes evidencia-se a concepção do recreio como locus de 

poder? 

  No caso dos aportes da literatura, privilegiou-se a análise descritiva e a 

preservação, através de citações literais, das palavras dos autores. Da mesma 

forma, no caso da análise da concepção dos profissionais e dos alunos, privilegiou-

se também a análise descritiva e a preservação, através de citações literais, das 

palavras.  

  A metodologia das análises foi recorrente a Laurence Bardin (1979) no seu 

enfoque metodológico de análise de conteúdo, observando-se as etapas de 

organização do material, de análise descritiva e de análise referencial, comparando-

se, nessa etapa, concepções da literatura dos profissionais e dos alunos. 
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2.6 Cuidado ético 

  Foi observada a ética de preservação da identidade da instituição 

pesquisada e de todos os colaboradores, profissionais ou alunos. Em relação aos 

professores, por se tratar de uma instituição de ensino privada, asseguramos o 

anonimato para deixá-los mais tranquilos. Já os alunos, por serem menor de idade, 

preservamos a sua identidade. Com esse cuidado, identificamos as respostas por 

números sequenciais. 

Obs.: Em duas ou três situações cito o primeiro nome de alunos, mas por serem 

nomes comuns não é possível identificar os interlocutores na escola, ou seja, 

mesmo citando o primeiro nome a identidade está preservada. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE DE NITERÓI E ICARAÍ  

  Fundada em 22 de novembro de 1573, dia da posse solene das terras 

doadas por Mem de Sá ao índio Tupiminó Araribóia, Nictheróy começava a existir a 

partir de seu Núcleo de Fundação, no alto do Morro de São Lourenço. De lá, 

algumas décadas mais tarde, iniciava sua expansão em direção ao litoral. 

  Elevada à Vila Real da Praia Grande e à capital da Província em 1819, 

chegou mais tarde à categoria de Cidade e Capital do Estado do Rio de Janeiro até 

1975, quando a FUSÃO com o Estado da Guanabara a despojou de tal condição. 

  O município de Niterói está localizado na micro-região do chamado Grande 

Rio. Sua área total é de 133,916 km2 e sua população conta com 487.562 

habitantes . 3

  O relevo do município é um conjunto de morros que formam o denominado 

Maciço Niteroiense, ao lado do qual encontramos planícies e praias. Niterói está 

dividida em vários bairros, sendo Icaraí o de maior densidade demográfica e de 

maior concentração de grandes edifícios residenciais. 

  A população de Niterói predominante de descendência portuguesa, havendo 

percentuais menores de descendência inglesa, alemã e outras dedica-se ao 

comércio, com um percentual respeitável na área industrial; o serviço público 

municipal, estadual e federal absorve um contingente significativo em função da 

Universidade Federal Fluminense, no funcionamento de órgãos da Administração 

Estadual e outros. 

  O bairro de Icaraí , onde se situa o colégio pesquisado, é o bairro mais 

populoso de Niterói, é essencialmente residencial, embora haja um bom serviço 

comercial, especialmente bancário, em várias ruas. É constituído basicamente pela 

classe média, e a predominância da força de trabalho atua no Rio de Janeiro ou no 

centro da cidade. 

  Entretanto, o bairro vem sofrendo uma explosão populacional, que é 

resultado do que aconteceu em 3 de janeiro de 1974, um verdadeiro “marco 

 Dados do IBGE, disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=330330> acesso em 08 3

de dezembro 2015.

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=330330


�24
histórico" de consequências até hoje discutidas. A partir dessa data, em que se 

inaugurou a Ponte Presidente Costa e Silva, teve início uma fase de profunda e 

constante descaracterização da cidade e do bairro. 
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4. O COLÉGIO  4

Possuímos uma visão humanista e cristã de ser humano: um 
ser integral de múltiplos níveis (físico, psíquico e racional-
espiritual), dimensões (afeto, inteligência e vontade) e relações 
(consigo, com o outro, com a natureza e com Deus); um ser 
histórico, político, simbólico e aberto ao transcendente; um ser 
vocacionado a ser mais e em constante busca por realização; 
um ser capaz de aprender, que se constrói e reconstrói 
permanentemente. 
Reconhecemos que a identidade pessoal, que implica 
autoentendimento, auto-organização e autorregulação, é 
construída e reconstruída como itinerário integrado de vida, 
que envolve: desenvolvimento contínuo e aprendizagens 
múltiplas; processos de socialização e relações sociais 
concretas; integração das diferenças pessoais e da diversidade 
cultural; processo permanente de biografar-se e construir um 
sentido para a própria existência (Documento Político 
Pedagógico 1999) 

4.1 Origem e retrospectiva histórica 

  O Instituto que abriu as suas portas e acolheu a minha pesquisa, que se 

estendeu por quase um ano, está situado em Niterói, no bairro de Icaraí. O colégio 

pertence a uma Ordem Religiosa Católica, fundada em 1680 por um sacerdote 

educador, na Cidade de Reims, na França, com a finalidade de oferecer Educação 

humana e cristã às crianças carentes. 

  As escolas multiplicaram-se e encontram-se, atualmente, em 83 países nos 

cinco continentes. Para o cumprimento de sua “missão”, o Instituto mantém 

centenas de escolas e universidades e conta com milhares de educadores  

dedicados à educação, à promoção humana e ao desenvolvimento social. 

  O fundador e os primeiro colaboradores comprometidos com a escola 

nascente, organizaram um ‘projeto educativo’ a partir da realidade concreta das 

 Os dados históricos apresentados, são o resultado das transcrições das entrevistas realizadas entre os dias 5 a 4

10 de setembro de 2015 com o colaborador 1, religioso que foi o primeiro diretor da escola e atualmente com 95 
anos, continua a exercer a função de diretor emérito. No início da entrevista, o diretor afirma que chegou em 
Niterói em 1955 e foi diretor geral por mais de 50 anos.
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crianças e jovens, da atenção à situação social, econômica e religiosa de seu tempo, 

bem como da sua ação e reflexão sobre suas práticas pedagógicas. 

  Dessa forma, a identidade dessa rede de escolas foi construída ao longo 

dos séculos, edificada no carisma fundacional do santo fundador, nos seus valores 

institucionais e num modo de organização em rede e em comunidades educativas, 

sempre voltadas à educação humana e cristã das crianças e dos jovens, em 

especial dos mais pobres. 

  Os primeiros Irmãos (religiosos consagrados) chegaram ao Brasil em 1907. 

Doze Irmãos, provindos da França e da Bélgica, estabelecendo-se inicialmente em 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aos poucos estenderam sua ação educativa a 

outros estados do país.  

  Em 1937 vieram ao Rio de Janeiro, iniciando suas atividades educacionais e 

sociais no Instituto São Luiz de Jacarepaguá, que funcionou como lar e escola de 

centenas de crianças até 1949. Nesse ano, por incentivo do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, os Irmãos iniciaram a construção do prédio do Colégio em Niterói, e 

puderam abri a escola em 1955, com 120 alunos, cursando o ensino primário. 

4.2 A Comunidade Educativa (concepções) 

  O Colégio da pesquisa é um estabelecimento de educação básica - ensino 

fundamental e médio - mantido por uma Associação de Educadores Religiosos. A 

entidade Brasileira, mantenedora do colégio de Niterói, foi criada em 18 de outubro 

de 1949 na cidade do Rio de Janeiro, atualmente a sua sede se encontra em Porto 

Alegre - RS. 

  No ano em que realizei o trabalho de campo (2015) o Colégio contava com 

cerca de 3100 (três mil e cem) estudantes de educação básica (Ensino Fundamental 

e Ensino Médio), 166 (cento e sessenta e seis) professores e 125 (cento e vinte e 

cinco) funcionários administrativos. O contato com os colaboradores me possibilita 

afirmar que o colégio se caracteriza por desenvolver uma ampla atividade 

socioeducativa, de reconhecimento, municipal, estadual e nacional.   

  A origem do Colégio se deve ao então Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, Edmundo de Macedo Soares e Silva, o qual, em 1948/49, tomando 

conhecimento da iminente saída dos Irmãos Religiosos do Instituto São Luiz de 
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Jacarepaguá - aliado ao interesse do Bispo de Niterói, Dom João da Matha e Amaral 

- se propôs trazer os Irmãos para Niterói. 

  O Colégio situa-se no bairro de Icaraí. Deste bairro procedem cerca de 70% 

de seus alunos. Esses alunos pertencem, portanto, a famílias de classe média, em 

diversos níveis. 

  Os alunos se caracterizam por traços comuns a filhos de família de nível 

cultural, social e econômico “bom” em termos da média brasileira; são crianças e 

adolescentes que tiveram possibilidade de freqüentar escola desde creche, jardim 

de infância, alfabetização até o ingresso no colégio, que se dá a partir do primeiro 

ano. Esses alunos, em grande parte, permanecem na escola até o final do ciclo 

básico (ensino médio). As famílias, de modo geral, conservam perspectivas de 

valores de tradição e são fortemente marcadas pelos traços sociais da elite e 

também fortemente influenciadas pelos meios de comunicação social. 

4.3 Identidade Institucional 

   Apresento a seguir, um resumo da Proposta Pedagógica (1997, p.10-13)  da 

rede, destacando os principais elementos que caracterizam a sua identidade.  Cons-

truída ao longo de três séculos a identidade, edificou-se a partir do carisma fundaci-

onal do Santo Fundador, dos valores institucionais, de um modo de organização em 

rede e em comunidades educativas, da comunhão eclesial e da opção preferencial 

pelos empobrecidos. 

  O fundador e os primeiros membros organizaram um ‘projeto educativo’ a 

partir da realidade concreta das crianças e jovens, da atenção aos elementos soci-

ais, econômicos e religiosos de seu tempo, bem como da sua ação e reflexão sobre 

suas práticas pedagógicas. 

  Descobrimos na tradição institucional um conjunto de intuições, conceitos e 

práticas que ainda hoje seguem inspirando o ideal pedagógico da rede, de modo 

que podemos reler, para nosso tempo e nossa realidade, a educação, no tempo do 

fundador, como: 

a) Universal: todas as pessoas, independente das condições econômicas e sociais, 

deveriam ter acesso à educação. 
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b) Popular: que atendesse, especialmente, aos filhos dos artesãos e dos pobres, 

que tinham menores possibilidades e condições de receber educação, naquela épo-

ca. 

c) Integral e Integradora: formar integralmente, com atenção ao todo da pessoa, de-

senvolvendo harmonicamente os níveis, as dimensões e as relações, de modo que 

os conteúdos e os valores aprendidos fossem colocados em prática na vida de cada 

estudante, conformando uma unidade e um sentido de vida. Em síntese, o fundador 

se propôs a “ensinar a bem viver”. 

d) Cristã: Os primeiros integrantes queria que as suas escolas tivessem origem, ori-

entação e finalidade cristãs. Isso inspira, até nos dias atuais, a reconhecer que que 

todos os membros envolvidos por essa educação são Igreja, comunidade e povo de 

Deus, partícipes e cooperadores na construção do Reino de Deus, através da cons-

trução de uma sociedade mais justa, fraterna, inclusiva, solidária e humana.  

e) Centrada na pessoa do estudante: o estudante era o centro do processo educati-

vo, o que implicava em conhecê-lo da melhor maneira possível, bem como atendê-lo 

adequadamente, de modo diferenciado, adaptado e personalizado. 

f) Ligada à vida: a educação da rede, de caráter prático, partia da vida concreta dos 

educandos e formava à vida em geral, à vida cristã e também à vida profissional. 

g) Eficaz e eficiente: O fundador considerava imprescindível que os estudantes pro-

gredissem no processo de aprendizagem. Para isso organizou ações pedagógicas 

de natureza preventiva, corretiva e propositiva, inseridas num modelo  pedagógico 

determinado, com a organização dos conteúdos, dos métodos e do funcionamento 

das escolas, bem como com a supervisão do trabalho pedagógico realizado. 

h) Fraterna e participativa: pautada na relação de fraternidade entre os membros da 

Comunidade Educativa entre si e da presença ativa dos educandos na sala de aula 

e na escola. 

i) Aberta: à sociedade, na educação de qualidade dos cidadãos; à Igreja, no estímu-

lo às práticas religiosas e à participação na comunidade eclesial; à família, no diálo-

go com pais e responsáveis sobre a educação dos filhos. 
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Fiéis ao legado do Instituto, e em comunhão com todas as Comunidades Educativas 

da rede, espalhas por 73 países, querem dar, hoje, respostas renovadas aos desafi-

os que o mundo da educação os aponta, por meio de uma releitura criativa da tradi-

ção pedagógica que os precederam. “Reconhecemos que todos os Educadores 

Lassalistas são desafiados permanentemente a ser coração, memória e garantia do 

carisma Educativo do Santo Fundador, segundo o chamado vocacional  5

pessoal” (Ex diretor). 

  Tendo como princípio a Associação de Irmãos e Colaboradores, optam por 

pautar as ações na solidariedade, na interdependência, na partilha de experiências e 

de conhecimentos, na busca conjunta pela melhoria da educação, na prioridade à 

evangelização e na opção preferencial aos pobres. 

  A proposta é que todos os colaboradores tenham presente, em seu modo de 

atuar e de fazer educação, a pluralidade e a diversidade de nossa sociedade, as 

quais são fonte de unidade na pluralidade. 

  Por ser uma das muitas escolas que pertence à instituição, o colégio  onde 

fiz o trabalho de campo, está organizado nos moldes de uma ‘Comunidade Educati-

va’, na qual as ações pedagógico-acadêmicas, administrativas e pastorais são colo-

cadas em prática a partir da dinâmica do diálogo, da subsidiariedade, da interdepen-

dência e da colaboração entre os diversos serviços e níveis organizacionais, com o 

efetivo envolvimento de todos os integrantes no planejamento, no desenvolvimento e 

na avaliação da vida institucional. 

  

 Os religiosos (membros consagrados e com votos de castidade, pobreza e obediência), concebem a dimensão vocacio5 -

nal como chamado de Deus para assumir integralmente a atuação profissional como missão confiada pela Igreja Católi-
ca.
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5. O RECREIO COMO LOCUS DE OBSERVAÇÃO: A VOZ DOS ALU-
NOS 

“Lá... havia apenas crianças, e o tempo todo eu estava lá com 
as crianças, apenas com as crianças. Eram crianças daquela 
aldeia, toda a tropa que estudava na escola. [...] Pode-se dizer 
tudo a uma criança – tudo; sempre me deixou perplexo a idéia 
de como os grandes conhecem mal as crianças, os pais e as 
mães conhecem mal até os seus próprios filhos. Não se deve 
esconder nada das crianças sob o pretexto de que são peque-
nas e ainda é cedo para tomarem conhecimento. Que idéia 
triste e infeliz! E como as crianças reparam direitinho que os 
pais acham que elas são pequenas demais e não entendem 
nada, ao passo que elas compreendem tudo. Os grandes não 
sabem que até nos assuntos mais difíceis a criança pode dar 
uma sugestão importante” [Príncipe Michkin em O Idiota de 
Dostoiévsky].  

  9h45, o sinal toca, as portas das salas de aulas se abrem e os alunos saem 

em disparada como que apostando corrida - o destino ou a linha de chegada?  A fila 

da cantina. Naquele contexto, ser o primeiro a comprar a merenda confere um certo 

reconhecimento. “Caramba Eduardo, todos os dias você é o primeiro da fila, você é 

rapidão” (fala de um aluno na cantina). Ser o primeiro faz com que o aluno não perca 

tempo na fila, afinal de contas, ele ainda precisa comer, ir ao banheiro, beber água e 

brincar. Todas essas atividades precisam ser realizadas em apenas vinte minutos. O 

tempo é curto, mas cada criança e adolescente saem da sala radiantes de felicida-

de. Nos corredores escutamos gritos, risos, conversas descontraídas, vemos brinca-

deiras e os corpos que se expressam livremente. Mas também tem provocações, 

disputas, gargalhadas, piadas, músicas, movimentos, barulhos, cochichos, amiza-

des, intrigas, brigas, resistência, namoricos, olhares, conquistas, decepções, cri-

anças, adolescentes, meninas, meninos, bermuda, calça, tênis,  jaquetas e casacos 

pelo chão, lanches, balas, pirulitos, chicletes, salgadinhos, refrigerantes... 

  O recreio, locus onde a pesquisa se desenvolveu, é um espaço social 

próprio, polissêmico, dinâmico, educativo e importante dentro do espaço escolar. As 

reflexões sobre esse espaço ganham corpo, na medida em que lhe atribuímos des-

taque nas discussões sobre os processos de socialização entre os alunos. Ao me 

inserir no campo, me instiguei com a possibilidade de pensar sobre o lugar que os 

alunos/as ocupam na instituição, pois, cada um/a traz consigo a sua cultura, são ex-

pressivos/as, indisciplinados/as e criativos/as.  
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  Nos primeiros dias, queria entender como acontecia a logística que 

possibilitava escoar das salas de aula ao pátio, pouco mais de um mil e quinhentos 

alunos em aproximadamente cinco minutos. Faltando alguns minutos para o sinal, 

me dirigi para o corredor central do terceiro andar. Me posicionei em um cantinho 

próximo às escadas e com o diário de campo em mãos registrei as primeiras per-

cepções. De onde estava era possível acompanhar o movimento em todos os anda-

res e ver o sobe e desce de alunos. Os responsáveis pelo serviço de orientação dis-

ciplinar (SOD), quinze profissionais, se distribuíram estrategicamente nos corredores 

para acompanhar e auxiliar a movimentação dos alunos.  

  Faltando alguns minutos para o sinal, era possível encontrar com alunos 

circulando pelos corredores. Era a oportunidade para me aproximar e fazer algumas 

perguntas, mas me mantive em silêncio e observando. No segundo, terceiro e quarto 

dia, aconteceu o mesmo movimento, faltando alguns minutos os SODs se distri-

buíam e alguns professores liberavam os alunos mais cedo. 

  Na segunda semana de observação me aproximei pela primeira vez de uma 

aluna. Olá, tudo bem? Estou percebendo que você saiu mais cedo da sala, o que 

aconteceu? Ela respondeu: “estávamos fazendo um teste, quem termina pode sair”. 

A sim, entendo. Ela sem dar muita atenção e sem parar para me responder continu-

ou caminhando em direção ao pátio. Dei alguns passos em sua direção e indaguei 

novamente, mas o que você acha do recreio?  

Ela parou, olhou para mim, abriu um sorriso e disparou: “pô aí, 
na moral, posso ser sincera? A melhor coisa que tem na escola 

é a hora do recreio, adoro comer e usar o celular, mas na sala 
não podemos mascar chicletes ou chupar balas. Tem professo-
res que mandam ir na lixeira para jogar fora. Comer um pão, 

tomar um suco ou fazer um lanchinho é impossível. Na sala 
também não posso usar o telefone, até entendo que tem pes-
soas que não sabem usar, que vacilam e que podem atrapalhar 

a aula, mas ser proibido encostar no telefone já é de mais.  
Como é proibido o uso do telefone em sala, aproveito o recreio 
para colocar as fofocas em dia (risos). Realmente acho que 

essas regras não fazem muito sentido, queria entender qual é o 
mal de um lanchinho durante a aula ou do uso  responsável do 

telefone.  
Em minha casa faço tudo na mesma hora - uso o telefone, 
chupo balas, escuto músicas e estudo. Faço tudo ao mesmo 

tempo e sou ótima aluna, só tiro botão (risos). Eu acho que fi-
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car com fome prejudica muito mais. São muitas as proibições, 

fala serio!  
E tem mais, tem aulas que são um saco, que ninguém merece  
ou aguenta. 

[…] Para mim a única coisa ruim no recreio é o fato de ele ter 
apenas 20 minutinhos, isso é uma sacanagem, deveria ter o 
mesmo tempo de uma aula, cinquenta minutos, afinal de con-

tas, o recreio é muito legal e nele eu aprendo muitas coisas 
(aluno 1).  

  Se entendi bem, você disse que se sente mais livre no recreio, e que nele 

você também aprende muitas coisas, é isso mesmo? “Sim, claro, o recreio é lugar 

de liberdade” (risos). Ela nem terminou a fala e saiu sem se despedir e dando risa-

das. Acredito que ela não entendeu os motivos de minhas perguntas, pois, não men-

cionei que era uma pesquisa, mas a sua fala foi muito importante. Em poucas pala-

vras, ela expressou qual é a sua compreensão sobre o recreio. Em síntese é um es-

paço tempo de liberdade e aprendizado. 

  No mesmo dia da entrevista com a aluna 1, também tive a oportunidade de 

conversar com um aluno nas proximidades do campinho de futebol. Segue o diálo-

go: 

Eu: Olá, tudo bem? 

Aluno: Oi, tudo bem sim, e você? 

Eu: Também estou bem. Estou fazendo uma pesquisa aqui na escola sobre o re-

creio, você poderia contribuir respondendo umas perguntinhas? Te prometo que será 

rápido e que você não vai perder muito tempo do recreio (risos). 

Aluno: Claro, participo sim, não se preocupe com o tempo, qualquer coisa deixo jo-

gar outro no meu lugar. 

Eu: Vou deixar o meu gravador ligado, teria algum problema? 

Aluno: Não, pode gravar. 

Eu: Para você, o que é ou qual a importância recreio? Você também pode dizer o 

que você mais gosta de fazer? 

Aluno: Bem… O recreio… (silêncio). O recreio é a hora que temos para descansar 

ou fazer aquilo que gostamos. Eu gosto de brincar e de jogar futebol, mas tem ou-

tros colegas que fazem outras coisas. Tipo… que preferem jogar no celular.  

Eu: Eu percebi que os alunos que jogam bola, logo que bate o sinal, saem correndo 

e vem para cá, por que isso acontece? 
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Aluno: É que só jogam os primeiros que chegam aqui no campinho. Nós costuma-

mos dividir o time na entrada, ou antes de começar a aula ou durante os intervalos, 

momentos em que os professores deixam a sala. Mas tem dias que chegamos aqui 

e já tem gente. Quando isso acontece, ficamos brincando com a bola ali atrás do 

campinho. 

Eu: Quem joga? Geralmente quem é escolhido para compor o time? 

Aluno: Nós fazemos a divisão do time, é uma escolha justa. Tiramos na sorte, os 

dois primeiros que saem tem o direito de escolher ou montar o seu time. Geralmente 

os alunos que querem jogar formam uma fila, os que escolhem o time, retiram da fila 

os seus jogadores. 

Eu: Isso é muito legal. Mas me diga mais uma coisa, todos podem jogar? 

Aluno: Sim claro, todos que gostam podem jogar.  

Eu: Todos mesmo? 

Aluno: É claro que tem alguns que são uma pereba, que são perna-de-pau, esses 

ninguém quer no time. É melhor que fiquem no banco ou que joguem de gandula 

(risos). 

Eu: Só mais uma coisa, prometo que é a última pergunta. Se esses alunos que são 

considerados ruins insistem em jogar, o que acontece? 

Aluno: Isso não acontece, mas se acontecer vai ficar de fora, isso é jogo profissio-

nal (risos). Eles podem brincar de outra coisa. Tenho amigos que não sabem jogar 

bola, mas são muito legais e se dedicam a outras coisas, como tocar violão.  

  A fala do aluno 2 indica uma hierarquia ou uma dinâmica cultural própria 

entre os alunos que gostam de jogos coletivos, com destaque para o futebol. Os 

alunos se organizam em pequenos times e criam as suas próprias regras. A fala     

também evidencia que a exclusão dos jogadores “ruins” é aceita com muita naturali-

dade pelo grupo. O que nos possibilita falar que a exclusão faz parte da regra do 

jogo. Essa prática, comum nas sociedades de consumo, nas grandes corporações e 

em grupos economicamente poderosos pode ser observada em uma brincadeira de 

criança na escola. A regra passa a ser descartar os que são considerados fracos 

pelo grupo e valorizar os fortes. “Jogar é a oportunidade de cada criança afirmar um 

lugar para si no grupo, de desvendar características suas e dos demais, de se fazer, 

por consequência, apreciar ou não, e, nesse sentido, construir uma reputação entre 

os pares” (DELALANDE, 2001). Feitas essas considerações, podemos reafirmar as 

teses de Delalande que passa a discutir como o pátio pode ser compreendido como 
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uma microssociedade. Para além de um espaço de desordem, sem lógica, o pátio é 

um local onde se pode identificar a organização das crianças em grupos.  

  Em outra entrevista/diálogo, uma aluna do nono ano, série final do ensino 

fundamental 2, afirma que ela geralmente fica nas arquibancadas do campão por 

causa da sombra e porque lá não tem crianças correndo. Essa fala aponta mais uma 

separação do espaço físico da escola. Quando chegamos no pátio, no primeiro mo-

mento, não conseguimos perceber como os alunos organizam esse espaço. Temos 

a impressão que não existe uma ordem ou divisões dos espaços. 

Eu gosto do recreio, ele é importante porque depois de algu-
mas horas em sala, nós precisamos descansar. É a hora de 
repor as energias e de conversar com os amigos. […] Eu cos-
tumo ficar por aqui porque o espaço é arejado e mais silencio-
so. Aqui é possível conversar sem crianças correndo, gritando 
e nos acertando a bola (aluna 3). 

  A que ou a quem você atribui o fato de as crianças não brincarem aqui por 
perto? Elas são orientadas pelos professores ou pelo SOD? 

“O motivo exato eu não sei, mas aqui não é legal para correr. 
Sei lá, eu acho que crianças gostam de correr e de brincar, 
aqui não é apropriado. Aqui só é bom para conversar. De uma 
olhadinha, você verá que aqui só ficam os alunos mais velhos 
da escola e a galerinha que curte usar o telefone. Nós do nono 
nos encontramos por aqui (aluna 3). 
  

  Para o aluno 4, criança do terceiro ano do ensino fundamental (8 anos0, “o 
recreio é muito legal, é tipo um parque gigante. […] Eu trago o meu lanche de casa 
todos os dias, desço comendo, quando chego no pátio já posso brincar com os 
meus amigos. […] Eu sempre trago meus bonecos, meus colegas também trazem, 
nós brincamos… Nós também brincamos de correr para pegar os amigos. 
  O aluno 5, cita crianças que gostam de bater e atrapalhar as brincadeiras 
dos menores. Ele aborda especificamente o tema das relações de poder nesse es-
paço. 

Eu gosto do recreio e fico junto com os meus amigos. Com os 
meus amigos, os meninos do sexto e do quinto ano não vem 
atrapalhar a nossa brincadeira. Todos os dias é a mesma coisa, 
eles chutam a nossa bola, correm atras da gente, ficam xin-
gando e mexendo com a gente só porque somos pequenos. 
Nós falamos com o nosso SOD, mas ele não faz nada. As ve-
zes pega um e conversa com ele, mas não adianta, no outro 
dia tem outro incomodando (aluno 5). 
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  O aluno 6, fala das possibilidades gastronômicas do recreio e das eco-

nomias que anda fazendo “serrando” o lanche dos amigos. Vejamos o diálogo: 

Eu: Olá, podemos conversar um minutinho? 

Aluno: Podemos sim 

Eu: O que você acha do recreio? 

Aluno: O recreio é muito legal professor. Eu aproveito para descansar, lanchar e 

economizar o meu dinheiro que minha mãe me dá. 

Eu: Como assim economizar? 

Aluno: (risos) Bem, eu peço um pedaço do lanche de meus colegas, eles sempre 

me dão, eu fico satisfeito e não preciso gastar o meu dinheiro. 

Eu: Entendi, mas tem alguém que nega, que diz que não vai dar? 

Aluno: Tem sim, mas quase não acontece, o pessoal é muito legal. Tem gente que 

traz um pacote de biscoito fechado, ninguém come tudo isso, quem tem muito pode 

dividir. E olha que tenho colegas que trazem coisas muito gostosas. 

Eu: Mas por que você precisa desse dinheiro? 

Aluno: Estou juntado para comprar jogos de video game.  

Eu: Mas quando você tem um lanche, você divide com os seus colegas? 

Aluno: Eu divido, não ligo em dar um pedaço.  

5.1 Espaço/Tempo 

A palavra recreio não é somente utilizada para designar o inter-
valo de 15 ou 20 minutos entre as aulas em uma escola. Não 
se resume, também, à hora do lanche, do descanso ou de ir ao 
banheiro. Na verdade, é muito mais do que um simples interva-
lo. É um tempo e espaço específicos que se configuram numa 
multiplicidade de sentidos, de significações, (re)criações de 
cultura(s). É hora de se aproximar ainda mais dos colegas, dos 
amigos das outras turmas; é hora de os “craques” de futebol 
entrarem em campo (e tem que ser bom; se não fica no banco!) 
sob o olhar atento da “torcida”... É um tempo relativo. Parece 
tão pouco para a conversa “jogada fora e/ou dentro”, para a 
paquera, para estudar e tirar dúvidas com colegas sobre a pro-
va do próximo período; é interminável, porém, para quem está 
ansioso por fazê-la (a prova) e acabar com a angústia de dias 
de estudo e para quem está enamorado e marcou uma “con-
versa muito importante” para a saída da escola, pois ali, no re-
creio, os colegas “pegam no pé”! (PINNO, 2008, p. 12) 
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  Quando o sinal toca, é possível escutar muitos gritos: “RECREIOOOO”; 

“EEEEE”; “RECREIOOOO”. Certa vez escutei, vindo do andar de baixo, o seguinte 

diálogo: “CORRE BERNARDO, PRECISAMOS CHEGAR NO CAMPÃO ANTES 

QUE ELES, CORRE, CORRE…  Resposta: ESTOU INDO, DEMOREI PORQUE 

PRECISAVA PEGAR A BOLA”. Nessa fala, que não consegui identificar de quem 

era, apenas da onde vinha, temos as expresses “CORRE, CORRE” e uma referên-

cia à “BOLA”. As expressões se referem ao uso do tempo e dos espaços físicos na 

escola. Os alunos correm porque acreditam que assim não perderão tempo. É fato 

que as estrutura físicas são exageradas e as distâncias significativas. Um aluno 

pode levar vinte minutos para ir ao pátio, tomar água e retornar para sala sem fazer 

absolutamente “nada” por “falta de tempo”. Na fila da cantina é comum ouvir as se-

guintes reclamações, “desci e só vai dar tempo para comprar a minha merenda e 

subir”; “hoje nem vou conseguir brincar, essa fila está enorme”. “Que saco, aula cha-

ta, fila enorme e recreio curto”. “Nessa escola tudo é demorado, menos o recreio”. 

  Mesmo sendo uma escola grande e bem estruturada, o número de alunos é 

significativo, por isso, quem chega primeiro tem o direito de usar determinados es-

paços, é o caso do campinho de grama e mais dois espaços destinados às brinca-

deiras com bola. Outros espaços também são disputados, a arquibancada do cam-

pão de grama (um dos poucos lugares com sobra), o pátio interno dos lagos de pei-

xes e por fim a fila, as cadeiras e as mesas da cantina.  

  Como o recreio dura apenas vinte minutos, não tem revezamento de times 

ou grupos, quem chega primeiro  “se da bem”, como informou um aluno. 

   
A nossa escola é grande, mas durante o recreio fica tudo lota-
do, tem gente em todas as partes. Nós que gostamos de fute-
bol só temos o campinho de grama e metade do campão para 
jogar. Tem lugares que não é permitido jogar bola. O tempo é 
curto, até chegar, organizar o time e escolher o lado do campo 
que vamos jogar, bate o sinal. Quando saio da sala venho cor-
rendo para cá, mas tem dias que já tem gente marcando o 
campo para os amigos. É aquilo, quem chega primeiro se dá 
bem! E tem outra coisa, sempre aparece alguns querendo 
atrapalhar, que chegam depois e querem jogar, mas aqui não, 
quem chega antes é que pode brincar (aluno 7). 

  Me diga só mais uma coisa, se o aluno que é considerado o melhor jogador 

da escola chegar atrasado, o que acontece? “Eu nunca chego atrasado 

(gargalhada), brincadeirinha… (silêncio). Nesse caso, os times sempre querem os 

melhores jogadores, os alunos que jogam bem nunca ficam de fora, sempre tem al-
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guém chamando para jogar” (aluno 7). Jogar bem confere privilégios, status, 

reconhecimento e poder.  

  Durante o recreio, os alunos correm contra o tempo cronológico, mas 

também precisamos estar atentos a outro tipo de tempo, um tempo específico que 

se configura em uma multiplicidade de sentidos, de significações, (re)criações de 

cultura(s). Um tempo marcado pelo prazer, pelo lúdico e pelas interações (PINNO, 

2008, p. 12).  
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6. CONCEPÇÕES DE RECREIO NA LITERATURA: O QUE DIZEM OS 
AUTORES 

  Neste Capítulo reúnem-se alguns aportes da concepção do recreio na 

literatura. Selecionei estudos que focalizam a inclusão nesse ambiente de relações e 

vivências que se constróem num espaço que possibilita autonomia e liberdade para 

brincar, embora se observem, também, aspectos de poder, de agressividade e te-

mas relevantes para a reflexão antropológica e que dialoga com a nossa pesquisa. 

  Inicia-se, então, com Penna (2011) que estudou o estabelecimento de 

relações de gênero e identidades sexuais no recreio, focalizando alunos e alunas 

dos anos iniciais do ensino fundamental. 

O estudo partiu do pressuposto de que alguns modos de agir, 
de brincar e de ocupar espaços, entre as crianças, no recreio 
escolar, estão ligados à construção das identidades sexuais e 
de gênero. Pude refletir, a partir das leituras, como essas dife-
renças são engendradas nas crianças de formas variadas, po-
dendo ser verificadas nas brincadeiras que sinalizam modos de 
brincar apropriados para meninos e para meninas. Brincadeiras 
como pique-pega,  amarelinha e elástico, entre outras, foram 
identificadas como brincadeiras de meninas e de meninos, ou 
ora de meninas, ora de meninos, sofrendo variações de acordo 
com o local investigado. O futebol e a brincadeira de boneca 
foram as atividades lúdicas que se destacaram como as práti-
cas mais representativas dessa diferenciação (PENNA, 2011, 
p. 9). 

  A metodologia empregada pela autora foi qualitativa, de natureza biblio-

gráfica, possibilitando identificar, sobretudo, preconceitos e estigmas, que deflagram 

ironias, ofensas, gestos que ridicularizam, que desmerecem os que são considera-

dos “diferentes”. 

  Verificou-se também, nesse aspecto, que o recreio oferece oportunidades 

significativas de obtenção e análises de questões referidas a identidades sexuais, a 

aprendizagens de conhecimentos e valores e a ressignificações. 

Apesar da discriminação, a homossexualidade se faz presente 
nas escolas, conquistando o direito à cidadania. O recreio es-
colar se coloca, assim, como um local privilegiado de análise, 
onde as crianças significam e ressignificam suas aprendiza-
gens lúdicas. Entretanto, as pesquisas indicaram que ainda são 
raros os estudos que discutem essa temática, com foco no re-
creio escolar, assinalando, assim, a necessidade de mais in-



�39
vestigações que possam contribuir para a reflexão de profissio-
nais da educação sobre os valores éticos e morais que emba-
sam as relações de gênero e sexualidade na infância, na esco-
la e no recreio escolar (PENNA, 2011, p. 9). 

  Na recorrência ao sentido linguístico, encontra-se que o significado de 

recreio é o de espaço que proporciona prazer, diversão, tempo para recrear. Na re-

corrência teórica da autora, ela encontra a mesma concepção, embora também en-

contre a compreensão de que esse seja um espaço improdutivo. 

De acordo com Wenetz (2005), na distribuição do tempo esco-
lar, o recreio é comumente considerado como um período de 
brincadeiras e diversão, descanso das atividades intelectuais 
destinado à diversão dos alunos. Delalande (2009) também 
observa que o recreio escolar é percebido por muitos professo-
res como um tempo para os alunos “recriarem” suas energias 
para o retorno à sala de aula. Neuenfeld (2003) assinala que o 
recreio é um dado oculto na escola, considerado nas ações 
escolares como um “espaço improdutivo” pelo fato de ser com-
preendido como um período de descanso para o professor e de 
merenda ou extravasamento das energias para os alunos 
((PENNA, 2011, p. 43). 

  Assim, a pesquisa de Penna (2011) traz, na compreensão do recreio, a 

importância dos significados e possibilidades que oferece às pesquisas, tanto no as-

pecto do seu entendimento, como no aspecto do acolhimento às diferenças, que 

suscitam reações, especialmente nos casos de crianças que destoam da “normali-

dade” em sua forma de ser e se expressar socialmente. 

  Lopez (2010, p. 12) indaga sobre “O que pode ser tão interessante na escola 

quanto à hora do recreio?” Essa indagação é parte do projeto da Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul intitulado “UNIALFAS: propostas alternativas para séries 

iniciais – o que pode ser mais interessante na escola que a hora do recreio?” O inte-

resse desse Projeto é o de implementar ações que visem desenvolver aprendiza-

gens diferenciadas, de modo mais lúdico, entre crianças de diversas idades, reuni-

das num mesmo espaço.  

  A natureza da pesquisa é etnográfica, implementada em oficinas cuja 

observação proporciona os dados, complementados por depoimentos de alunos e 

docentes participantes do Projeto. A base teórica foi constituída de estudos culturais 

da educação, que proporcionaram refletir sobre a escola, ainda vinculada a modelos 

concebidos com pouco atendimento às necessidades contemporâneas dos alunos. 
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Na organização atual de escola, nós, professores, assim como 
os alunos, sabemos que o tempo reservado para a brincadeira, 
o “faz-de-conta”, a imaginação, o encontro com o inesperado, a 
descoberta, é ainda restrito nos espaços e nos tempos escola-
res. Fortuna (2004) nos auxilia a pensar que, na maioria das 
instituições de ensino, o momento da rotina escolar em que as 
crianças se expressam com maior liberdade e experimentam 
outros modos de se relacionar, fazer descobertas, tem sido pri-
oritariamente a hora do recreio. Tal momento é aguardado, an-
siosamente, por alunos de qualquer faixa etária e é possível 
reconhecer tal expectativa pela agitação que muitas vezes 
toma conta da sala de aula quando se aproxima da hora do 
recreio, pelas insistentes perguntas feitas pelos mesmos: 
“Prof., que horas são?”; “Quanto tempo falta pra hora do re-
creio?” (LOPEZ, 2010, p. 13). 

  Ressaltam-se, desse modo, a importância de jogos, brincadeiras, que 

estimulam nas crianças à criatividade e à imaginação, numa escola que precisa sus-

citar interesse e prazer dos alunos, enquanto fatores de estímulos à motivação para 

aprendizagens significativas. 

A questão central de minha investigação está expressa no título 
da mesma: “O que pode ser tão interessante na escola quanto 
a hora do recreio?” Em busca de práticas alternativas na escola 
contemporânea. E os questionamentos iniciais de meu interes-
se de pesquisa estavam assim definidos: em que momento no 
planejamento pedagógico e ou na rotina escolar estão sendo 
propostas atividades que incluam o brincar, o divertimento, a 
aprendizagem e a descoberta como fontes de prazer aliados à 
construção de conhecimentos significativos? E em quais espa-
ços e tempos da escola estão previstas propostas que promo-
vam entre os alunos interações sociais, trocas de pontos de 
vista, sensibilizações para lidar com as diferenças identitárias, 
com a pluralidade cultural? (LOPEZ, 2010, p. 85). 

  Desse modo, a pesquisa oferece indicativos para se refletir sobre a im-

portância do recreio, pelas possibilidades, não só de propiciar diversão, como tam-

bém de estimular processos criativos, favorecendo o imaginário e a vontade de estar 

nesse ambiente, que é locus significativo da escola e das aprendizagens que fazem 

parte de sua missão e compromisso. 

  Recco (2009, p. 12) pesquisa o “Recreio escolar: uma análise qualitativa 

sobre a agressividade entre os estudantes do ensino fundamental I”, com a finalida-

de de analisar reações agressivas entre as crianças, considerando que nesse espa-

ço-tempo o controle de adultos é menor. 

  A investigação foi feita numa escola pública em nível de fundamental I, no 

período matutino, com crianças do 1º ao 4º ano e com profissionais encarregados de 

acompanharem as atividades. Foram observados o contexto de ocorrências, as situ-
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ações agressivas, a reação desencadeada no agredido e a intervenção do adulto e/

ou do colega, podendo-se verificar as diversas evidências. 

Em relação ao primeiro tópico, quanto ao contexto de ocorrên-
cia, foram observadas quatro situações predominantes de 
agressões tanto físicas como verbais: situação de jogo, provo-
cações, filas e disputa de material. Sobre o segundo tópico, a 
reação desencadeada no agredido, subdividimos em: revide e 
não revide. Acerca do último tópico, a intervenção do adulto e/
ou dos colegas, constatamos: fala geral sobre a temática, con-
versa com o agressor e com o agredido, aconselhamento, ad-
vertência, chamada de atenção aos envolvidos e ação física 
direta. Os resultados apontaram para uma predominância de 
atos agressivos nas ocasiões de jogo esportivo e agressões 
tanto físicas como verbais entre os respectivos escolares. As-
sim, o recreio escolar por ser um ambiente propício para ativi-
dades diversificadas não deve ser negligenciado do contexto 
escolar (RECCO, 2009, p. 12). 

  Análises dessa natureza são oportunas, quando se observa que, dos 

conteúdos escolares, os mais difíceis não são os cognitivos, como os de matemática 

ou biologia, mas sim a maneira de conviver com o outro, destacando, desse modo, a 

importância da convivência. 

  Nesse sentido, realça-se o recreio, com seus muitos significados, suas 

muitas oportunidades de encontros, brincadeiras, aproximações, constituindo-se, 

desse modo, como espaço importante de pesquisa e produção do conhecimento. 

Paulo Freire (1996) é então recorrido em seu realce dos “pátios dos recreios”. 

Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebe-
mos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a 
importância das experiências informais nas ruas, nas praças, 
no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos re-
creios, em que variados gestos de alunos, de pessoal adminis-
trativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação. 
Há uma natureza testemunhal nos espaços tão lamentavel-
mente relegados das escolas (FREIRE, 1966, apud RECCO, 
2009, p. 15). 

  A observação do recreio permite compreender a escola com uma visão mais 

ampla, pois nas atividades do recreio se revelam os vários aspectos da convivência 

e dos comportamentos dos alunos, assim como acontece nas aulas de Educação 

Física. A espontaneidade dos alunos favorece essa observação. 

  No recreio há momentos de soltura das amarras da imobilização do corpo, 

diferente dos limites que existem em sala de aula, com os tempos limitados às car-
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teiras e à imobilidade. Portanto, o recreio é uma oportunidade expressiva de movi-

mento e socialização. 

Ademais, o recreio é um ambiente propício para a socialização 
entre os estudantes, é através desse envolvimento-aproxima-
ção que as crianças aprenderão e se desenvolverão em diver-
sos aspectos, pois cada indivíduo está numa faixa de desen-
volvimento diferente (cada um tem a sua história de vida e car-
rega consigo um grande repertório de experiências e sabedori-
as populares vivenciadas em diferentes contextos sociais) e, 
por essa razão, é por meio dessa interação entre eles e elas 
que haverá aprendizados (RECCO, 2009, p. 18). 

  Entretanto, a agressividade pode também manifestar-se, embora requeira 

uma especial consideração ao que é, realmente, agressivo ou violento. De todo 

modo, essas situações solicitam observação e intervenção dos adultos, seja em 

agressões físicas, ou verbais, que se revelam especialmente em situações de jogos.  

  Finalmente, destaca-se o recreio como objeto de ações educativas re-

levantes. Delalande (2001) discute “Lacour de la récréation. Pour une anthropologie 

de l’enfance”. O livro de Delalande (2001) é elaborado a partir de sua Tese orientada 

por questões referidas a crianças, suas motivações, ações e reações. Indagam-se, 

com esse propósito, os seguintes aspectos: o que produzem as crianças, entre elas, 

sem a participação dos adultos? O que dizem quando estão entre pares? Como num 

pátio de recreação estruturam suas relações? O que jogam e de onde vêm seus co-

nhecimentos dos jogos? As respostas propiciam enfatizar a espontaneidade, a liber-

dade, a criatividade. 

  O campo de pesquisa que fundamentou o livro é o da antropologia social e 

etnografia, privilegiando as crianças como sujeitos. O interesse é o de perceber 

como elas assimilam normas e valores sociais no convívio com seus pares, levando 

em conta que essas crianças são sujeitos e atores sociais do presente, não as con-

siderando, portanto, como projeções do futuro. Com esse interesse, propósito foi o 

de adentrar no pátio escolar e entender como a microssociedade se organiza e fun-

ciona.   

  A pesquisa que fundamentou o livro foi implementada entre os anos de 1992 

e 1997 em três escolas da região oeste francesa e uma da região de Paris. Os ní-

veis escolares das crianças foram o maternal e o infantil.  
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  O grupo era formado por diversas camadas sociais. Quanto ao recreio, 

Delalande demonstra que é um espaço no qual se mantém a construção da cultura 

infantil e as crianças se socializam estabelecendo relações de autonomia e também 

de poder, criando laços afetivos e estabelecendo papéis nos jogos e a posição de 

cada participante, numa perspectiva de relações predominantemente pautadas (res-

salvados os casos de exercício de poder) em atitudes solidárias e adotando referên-

cias dos papéis e funções adultas, especialmente familiares, nas atividades de brin-

cadeira de pai e mãe. 

Nessa prática encontram-se os modelos das relações familia-
res vividas ou observadas pelas crianças. Estas brincam de 
mãe e pai pelo prazer de se incluírem em uma situação que os 
coloca como membros de uma cultura. Observando as crianças 
mais velhas do maternal, a autora percebe o orgulho de quem 
assume o papel do adulto, papel que se reserva aos líderes do 
grupo. Alimentado por elementos do cotidiano, pelo papel fami-
liar e pelas regras da vida que as crianças conhecem, o jogo 
torna-se estereotipado. Dessa forma, os traços característicos 
variam pouco, mesmo em diferentes contextos. Encontra-se na 
encenação a autoridade paternal, o espírito lúdico das crianças 
e a dificuldade em tornar os dois compatíveis. Os jogos permi-
tem pensar o mundo dos adultos e questionar coletivamente os 
mitos e tabus. Nessa dramatização, encontram-se relações de 
força, de autoridade, de cumplicidade e de conflito (DELALAN-
DE, 2001, p. 467). 

  Nas conclusões, a pesquisadora consolida a concepção dos jogos infantis 

como significativos para as aprendizagens, a produção de conhecimento, a criação, 

a espontaneidade, o crescimento, a auto-confiança. Os jogos, portanto, propiciam 

formas de aprender e crescer com os pares, sem os níveis hierárquicos que se en-

contram na relação com professores.  

  Guimarães (2001) aborda, em sua pesquisa, o “Recreio: espaço de 

ambiguidades”; argumentando que o recreio é um movimento lúdico, no qual as cri-

anças experimentam muitas atividades que proporcionam vivenciar os conhecimen-

tos de natureza emocional, social e cultural, de modo lúdico. 

  Contudo, é possível também que as crianças vivenciem momentos nos 

quais se sentem sós e saudosas dos pais e da casa. Essa é uma oportunidade de 

que os colegas se auxiliem mutuamente, numa atitude construtiva e solidária. Con-

traditoriamente, ocorrem também eventos de brigas, agressões e de provocações, 

traduzindo, portanto, ambiguidades. 
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Como é bom por um pouquinho de tempo que seja, não ter de 
ouvir a professora e suas regras de comportamento... como é 
bom poder pôr para fora os sentimentos quase que com com-
pleta liberdade, mesmo que sejam por breves minutos... que 
momento delicioso! Ou, por outro lado, esse período de tempo, 
apesar de desejado, pode ser para alguns o momento de “apa-
nhar” ou mesmo de solidão (GUIMARÃES, 2001, p. 9). 

  Embora o recreio proporcione momentos de autonomia, liberdade, des-

contração, não se pode afirmar que estabeleça um ambiente de liberdade para o 

corpo, diferente do ambiente das aulas, pois, mesmo que haja controle dos docen-

tes, os alunos conseguem encontrar meios de fugir às regras estabelecidas para as 

condutas de classe. 

Embora acredite que o recreio possibilite realmente um período 
de liberdade colocado entre dois momentos de aula, não o 
considero de libertação do corpo, pois, mesmo que os profes-
sores ordenem inúmeras vezes durante o período de aula que 
os alunos fiquem sentados, eles acabam se utilizando de dife-
rentes formas para “driblar” as ordens das professoras andan-
do pela sala de aula, pegando materiais escolares empresta-
dos, etc. (GUIMARÃES, 2001, p. 10). 

  Desse modo, chega-se à consideração de atitudes e sentimentos ambíguos, 

seja nos momentos de recreação, seja nos de aula, observando-se, desse modo, 

que as crianças, em grupos e em parceria, constróem suas próprias experiências e 

fazem suas próprias opções. 

  Souza (2013) focaliza “o recreio como lugar de pesquisa da cultura de pares 

infantis” em sua pesquisa etnográfica, de tratamento qualitativo de dados. A parte 

empírica foi implementada numa escola federal de ensino, com crianças do primeiro 

segmento do ensino fundamental, observando-as no pátio, em horário de recreio. 

  Na concepção do recreio, considera-se a sua condição de uma micros-

sociedade, localizada em espaço no qual as crianças têm liberdade de escolha de 

seus pares, de modo independente do controle de adultos, estabelecendo relações 

de igualdade, compartilhando saberes, vivências, brinquedos, jogos, mas também 

frustrações. 

  O recreio, então propicia oportunidades de brincadeiras, livres das de-

terminações e limitações dos adultos, ao mesmo tempo em que não se define como 

local de trabalho, o que sugere um sentido de descolarização. Nesse locus de es-

pontaneidade e liberdade, as crianças expressam seu desejo de conviver e aprender 
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de modo prazeroso. Contudo, mesmo nesse espaço, há grupos que marcam e 

limitam o seu lugar. 

  Desse modo, confirma-se, em Souza (2013) a percepção de ambiguidades 

que se manifestam no recreio, alternando aproximações com disputas, liberdade 

com limitações, prazer por estar no ambiente recreativo com saudades do ambiente 

da família.  

  Assim, ao final dessas leituras, reúnem-se elementos de análise integrativa, 

que delineiam aspectos comuns da concepção do recreio na literatura observando-

se, também, que o recreio é especialmente instigante a pesquisas que possam am-

pliar e aprofundar as possibilidades de aprendizagens de conhecimentos e valores 

que se formam nesse ambiente, que tem relevante potencial educativo a ser apro-

veitado. 

 



�46

6. DADOS EMPÍRICOS: CONCEPÇÃO DO RECREIO NA PALAVRA 
DOS PROFESSORES 

  Na palavra do Professor 1, o Recreio é um espaço-tempo de interação dos 

alunos, de diálogo sobre o que aprenderam nas aulas, de se sociabilizarem e se po-

sicionarem nas brincadeiras e jogos, “defendendo sua opinião”. Assim, os “docentes” 

deveriam aproveitar a oportunidade do recreio para contextualizar melhor suas dis-

ciplinas.  

Quando se fala de recreio, geralmente as pessoas pensam nas 
brincadeiras e no lanche dos alunos. Porém, o recreio vai além 
muito disso. No intervalo das aulas, os alunos têm a oportuni-
dade de interagir com os colegas para, nas conversas, verifica-
rem o que aprenderam com os professores, ou seja, é o mo-
mento do aluno ver se o colega teve o mesmo entendimento 
que ele teve dos conteúdos. É também o momento dele apren-
der, nas brincadeiras e jogos, a socialização, a seguir regras, a 
respeitar a opinião do grupo e a defender sua opinião. O re-
creio é um espaço onde se aprende o que é democracia. As 
escolas deveriam aproveitar a oportunidade do recreio para 
contextualizar melhor as disciplinas de sala de aula (Professor 
1). 

  Segundo o Professor 2, o recreio é uma oportunidade de contato com 

colegas de outras faixas etárias e outros anos de escolaridade, através de esporte, 

especialmente do futebol, da música, dos recursos de celular, de “modismos”, ampli-

ando relações sociais. 

O recreio pode proporcionar ao aluno, oportunidades de abrir 
um espectro de relações com indivíduos de diferentes faixas 
etárias que não necessariamente passem por mesmos momen-
tos acadêmicos (considerando o contato que já tem com sua 
turma). Seja através do esporte (mais comumente o futebol), 
da música, de experiências com o mundo virtual (pelo celular), 
pelo contato com outros modismos, diferentes estilos, ele pode 
ter chances de interação com um público diverso até mais do 
que se estivesse em um ambiente fora da escola. Lembrando 
que este público diverso em geral está bem próximo de sua 
realidade, condição social e financeira (Professor 2). 

  Para o Professor 3, o recreio é útil, não só aos alunos, como também aos 

docentes. O recreio proporciona um tempo de socialização, de diálogo, verificando-

se, no caso dos alunos, a utilidade da recarga de energia, de relaxamento, da dispo-

sição para prosseguirem com as aulas. 

Na minha opinião, o recreio é necessário, não só para os alu-
nos, como para todos os professores. Nele são recarregadas 
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as energias diárias, ocorre a socialização, os questionamentos, 
os envolvimentos com as diversas realidades. Após a recarga 
das energias, o relaxamento através das conversas com os 
amigos, os alunos terão mais disposição para continuar a se-
gunda etapa das aulas. Até mesmo física e neurologicamente, 
os alunos precisam deste descanso tão precioso (Professor 3). 

  O Professor 4 considera o recreio como um dos dois ambientes de “in-

terpelação” proporcionados pela escola. O segundo, a sala de aula, seria um ambi-

ente mais “disciplinado” e de “relações curtas, privadas”, através das quais se elabo-

ra o conhecimento. 

A escola se constrói em dois ambientes distintos de interpela-
ção. O primeiro é a sala de aula, um espaço organizado, disci-
plinado, propício para o desenvolvimento do saber, científico e 
cultural. Mas, um lugar de relações curtas, quase privadas, en-
tre professores e alunos e entre alunos e alunos, já que o obje-
tivo central é o saber. O segundo são os espaços da escola, 
entrada, pátios, cantinas...neste as relações se apresentam de 
forma antagônica, ou seja, as relações construídas são mais 
abertas, coletivas. 
Nos espaços da escola, que são utilizados, principalmente pelo 
cotidiano do recreio, as relações entre alunos e alunos se tor-
nam mais intensas, mais livres, pois podemos perceber ações 
e reações distintas da sala de aula, como: grupos que se for-
mam por interesses mútuos, independente do espaço da sala 
de aula que fazem parte; grupos que “dominam” as relações, 
os chamados populares da escola, que muitas vezes são admi-
rados pelo próprio grupo; grupos que se excluem ou são ex-
cluídos dos demais. Assim podemos dizer que no primeiro es-
paço o aluno constrói o seu saber e que no segundo espaço o 
aluno constrói a sua identidade e a sua socialização. Ambos os 
espaços são importantes na formação e no amadurecimento 
dos alunos (Professor 4). 
Nos espaços mais livres da escola, “entrada, pátios, cantinas”, 
os alunos têm mais liberdade e as relações são “mais abertas e 
coletivas”. Assim acontece também com o recreio, onde os 
grupos são formados a partir de interesses afins, e não pela 
formação de classes. Há grupos, entretanto, de “dominam as 
relações”, pois são mais “populares” e “admirados”, assim 
como “grupos que se excluem, ou são excluídos”. São diferen-
tes, portanto, espaço em que o aluno “constrói o saber” e o em 
que ele “constrói a sua identidade e socialização”, embora se 
reconheça a importância de ambos para “a formação e o ama-
durecimento dos alunos” (Professor 4). 

  O professor 5 considera no recreio a oportunidade para o aluno relaxar, 

desligar, brincar, socializar. 

O recreio é momento de intervalo, ideal para o aluno relaxar. 
Ou seja, é hora de "desligar" a mente dos compromissos das 
aulas, de suas obrigações de estudante. Hora de "administrar" 
sozinho o seu tempo. Nessa hora, é importante que o aluno dê 
atenção à sua alimentação, para repor suas necessidades físi-
cas. Além disso, é hora de conversar com os amigos, caminhar 
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pela escola, brincar, participar de atividades diversificadas 
(quando são oferecidas outras atividades nesse horário, pela 
escola), enfim, cuidar de seu lado social, integrar-se aos dife-
rentes grupos, participar de momentos escolhidos pelo próprio 
aluno. O recreio é o exercício do pequeno cidadão que se pre-
para para conviver na sociedade em que está inserido. Esse 
cidadão precisa compreender a sociedade aonde está inserido 
e todas as dinâmicas de poder que o envolve.   (Professor 5). 

  O “relaxamento” dos alunos é especialmente observado pelo Professor 5, 

assinalando que o recreio propicia desvinculação de compromissos e deveres. O 

tempo é, então, administrado com autonomia, recomendando-se, entretanto, o cui-

dado com a alimentação.  

  As conversas, as brincadeiras, a socialização, o contato com grupos varia-

dos, a liberdade de opções são oferecidos no recreio, enquanto lugar de “exercício 

do pequeno cidadão que se prepara para viver em sociedade”.  Esse professor 

aponta as dinâmicas de poder presente na sociedade e na escola. 

  Relaxamento e descontração são também ressaltados pelo Professor 6 

quando se refere ao recreio como “tempo de descompromisso de estudo, no qual se 

lancha, brinca e conversa”. As amizades se constróem a partir de interesses seme-

lhantes e o caráter e a personalidade são desenvolvidos, assim como os elementos 

físicos e emocionais. Não se trata, pois, de local de processos cognitivos, mas sim 

formação para a vida social e cidadã.  

O recreio escolar é um momento de descontração e relaxa-
mento necessário no ambiente escolar. É o lapso temporal que 
o educando pode dispersar suas atenções e pensamentos 
acadêmicos enquanto lancha, conversa, ou brinca com seus 
colegas. É neste momento precioso que o discente estabelece 
de forma mais criteriosa suas amizades através da identifica-
ção de afinidades já que está forjando sua personalidade e ca-
ráter paralelamente ao seu desenvolvimento físico e emocional. 
Como a escola é o local onde não só se aprende conteúdos 
curriculares, mas como também é o lugar que proporciona a 
formação social de um cidadão, temos no recreio um importan-
te aliado propiciador e colaborador para tal formação (Profes-
sor 6). 

  O professor 7 entende o recreio como oportunidade de interações com 

amigos, de novas ideias, de estreitamento de relações, de conversas, de alegrias, 

assim como de compartilhar tristezas. 

Entendo o recreio, como um momento de interagir com os ami-
gos, de alimentar-se também de idéias. Nesse momento estrei-
tamos as relações sociais e conhecemos melhor o outro. Nas 
conversas diárias do recreio também que compartilhamos mo-
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mentos de alegria e até mesmo desabafamos problemas do 
cotidiano (Professor 7). 

  Para o Professor 8, o recreio é tempo de liberdade, de “regras frouxas”, de 

espaços de movimento, de relações que se ampliam, de interação com alunos de 

outros anos, o que torna mais fortes os laços com a escola. Entretanto, o tempo do 

recreio é pequeno, tanto para os alunos se alimentarem, como para estabelecerem 

relações. Sente-se falta do aproveitamento do recreio como espaço para educação, 

uma vez que não se aplicam as orientações que recebem para preservarem a lim-

peza de espaços de uso coletivo, deixando o pátio sujo, pois têm como certo que 

será limpo por outras pessoas, o que representa uma “falha grave”. 

O recreio é o momento em que os alunos mais se sentem livres 
na escola, pois, na percepção deles, as regras são mais “frou-
xas” a partir do momento em que eles podem se movimentar 
pelos vários espaços oferecidos e se relacionar com outros 
alunos de diferentes séries e turmas, enriquecendo mais ainda 
a interação entre eles e os seus vínculos com a escola. E isso 
é muito importante! Sobre isso, duas considerações: a primeira 
é que o tempo de recreio é muito curto para possibilitar tanto a 
alimentação, quanto essas relações tão valorosas. A segunda é 
a falta de utilização do recreio como um espaço (também) edu-
cativo, pois os alunos não colocam em prática o que aprendem 
em sala de aula (e acredito que também em casa) sobre a pre-
servação do espaço coletivo escolar e sujam a escola (Profes-
sor 8). 

  O Professor 9 considera o recreio como tempo necessário de descanso do 

professor, que fica muitas horas em pé e precisa recuperar-se para dar continuidade 

às aulas, sendo, portanto, necessário que ninguém o interrompa e prejudique. A 

“pausa” do recreio é comparada ao “recesso do meio do ano, que algumas escolas 

estão abolindo”. 

No âmbito escolar o recreio (intervalo) entre as aulas é extre-
mamente importante, pois trata-se de um descanso necessário 
para o profissional de educação.  

Passamos algumas horas em pé falando para as turmas e é 
nesse momento que recuperamos nossas energias para as 
outras aulas. É importante que nesse momento o professor 
possa realmente descansar e que nada possa interrompê-lo 
pois a atividade do professor necessita desta pausa. Esten-
dendo o recreio (intervalo) para o recesso de meio de ano, que 
algumas escolas estão abolindo, também se reflete como um 
momento de pausa, para que as novas aulas sejam mais pro-
veitosas, pois ninguém consegue receber tantas informações 
por tanto tempo sem poder processa-las de maneira adequada 
e o recreio (intervalo) serve também a este propósito. Portanto 
em minha opinião o recreio deveria ser realmente um momento 
de descanso e isto quer dizer de intervalo do trabalho em toda 
a extensão da palavra (Professor 9). 
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7. ANÁLISES COMPARATIVAS DAS CONCEPÇÕES DOS PROFES-
SORES E DELES COM APORTES DA LITERATURA 

  A seguir, apresento apenas as aproximações entre as entrevistas com os 

professores e o aporte dos autores. Faço a opção de não colocar em paralelo com 

as contribuições dos professores e dos pesquisadores as contribuições dos alunos. 

As conversas com eles aconteceram em um clima mais informal, aconteceram du-

rante o recreio. Os alunos ficaram interessados pela pesquisa e foram receptivos, 

mas receptivos que alguns professores. Em uma escola com quase 200 docentes, 

conseguir o retorno de apenas 9 é um indicativo, ou seja, falta de abertura para rea-

lização de pesquisas. Com os alunos consegui ampliar as discussões sobre as suas 

concepções de recreio. Eles não abordaram o tema do poder em suas falas, mas a 

observação das dinâmicas cotidianas, unido às partilhas, me possibilitaram afirmar, 

que os alunos foram os que mais me oferecem materiais para iniciar essa discussão 

sobre o poder entre alunos.     

7.1 Análises comparativas das concepções de professores 

  Foi possível verificar que são aspectos comuns da concepção docente sobre 

o recreio as características de ser um lugar de diversão, de liberdade, de entrar em 

contato com outros alunos, de formar grupos com interesses comuns, não sendo, 

então, um tempo de aprendizagens de conteúdos escolares. 

  O recreio como espaço educativo foi mencionado por um professor, no bojo 

de uma crítica de que os alunos deixam sujo esse espaço, na certeza de que outros 

virão limpar, o que evidencia a desconsideração a orientações que recebem. 

  Assinala-se também a concepção de um professor que centraliza a im-

portância do recreio na pausa dos docentes, no seu descanso do trabalho de aula, 

no fato de sentar-se, ao invés de ficar em pé, como acontece nas aulas. 

  Muito interessante, e de enfoque único, foi a observação de um professor 

sobre o recreio como lugar no qual alguns grupos “se excluem”, ou “são excluídos”. 

Essa foi, na verdade, a única evidência de consideração à inclusão social nos agru-
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pamentos do recreio que, para outros professores, são agrupamentos formados por 

afinidades e interesses comuns.  

  Ainda sobre os professores, apenas um citou que o recreio é um espaço/ 

tempo para o exercício da cidadania. Ele destacou que esses cidadãos precisam 

compreender a sociedade aonde estão inseridos e todas as dinâmicas de poder que 

os envolvem. 

7.2 Análises comparativas entre as concepções dos professores e dos autores 

Observa-se que os aportes da literatura consideram, associadamente ao re-

creio, questões referidas à inclusão/exclusão social, o que é cogitado apenas por um 

docente. De modo também diverso, apresenta-se na literatura o enfoque da inclu-

são/exclusão com foco, especialmente, nas questões relativas às identidades sexu-

ais. 

Ainda diferentes, em relação aos elementos da concepção dos docentes, 

são realces, em aportes dos autores, da condição do recreio de constituir-se como 

espaço-tempo de aprendizagens e construção de conhecimento, enquanto os pro-

fessores dissociam o recreio das aulas nesse aspecto. 

Também é diferente a visão crítica dos autores, que percebem relações de 

poder no recreio, o que não acontece com os professores. Em síntese, a não ser 

nos aspectos de autonomia e diversão, a concepção dos autores é pouco afinada 

com a dos docentes, podendo-se notar percepções que se podem classificar como 

ideais, ressalvando-se apenas uma crítica de um docente aos alunos, por deixarem 

o espaço sujo, considerando que outros virão limpá-lo.  Vale notar, entretanto, nessa 

crítica, que essa conduta é atribuída, de maneira generalizada, a todos os alunos, o 

que talvez mereça uma reflexão sobre essa forma de avaliar.  
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8. CONCLUSÕES 

  Quanto ao objetivo da pesquisa, concluiu-se, nos limites da literatura 

revisada, que há concepções comuns e diferentes entre as dos autores e as dos do-

centes. A inclusão é abordada pelos autores e, quanto aos docentes, encontrou-se 

apenas em um caso, sendo interessante perceber, nesse caso, a menção de que há 

grupos que são excluídos e os que eles próprios se excluem. 

  A visão crítica, a atenção a relações de poder, à agressividade, foram 

elementos contemplados na literatura. Os professores tiveram, predominantemente, 

uma percepção positiva das relações no recreio. Contudo, vale refletir que essas re-

lações são de natureza das relações humanas e, portanto, admitem prazer e dificul-

dades a serem superadas, em prol de mais aproximação, solidariedade, afeto e in-

clusão. As orientações para esse tipo de relação fazem parte do processo educativo.  

  Quanto aos aspectos comuns à concepção de autores e docentes, foram as 

características de liberdade, de diversão, autonomia de opções, brincadeiras, con-

versas, propiciadas pelo espaço e tempo dos recreios. 

  Embora autores e docentes tenham focalizado suas concepções em alunos, 

chamou a atenção o foco de um professor no recreio como tempo necessário ao 

descanso dos professores. Quanto ao descanso, merece atenção o fato de que o 

professor refere-se às aulas como um tempo de cansaço e de “ficar em pé”. 

  O recreio, portanto, traz muitas evidências a serem aproveitadas na for-

mação pedagógica dos alunos e na orientação didático-pedagógica, em processo de 

formação docente continuada, merecendo, sobretudo, a especial atenção dos edu-

cadores e a continuidade de pesquisas.  
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