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Ao leitor adulto 

Vocês dizem:  

- Cansa-nos ter de privar com crianças. 

Têm razão. 

Vocês dizem ainda: 

- Cansa-nos, porque precisamos descer ao seu nível de compreensão. 

Descer, rebaixar-se, inclinar-se, ficar curvado. 

Estão equivocados. 

Não é isso o que nos cansa, e sim, o fato de termos de elevar-nos até alcançar o nível dos sentimentos das 

crianças. 

Elevar-nos, subir, ficar na ponta dos pés, estender a mão.  

Para não machucá-las 

 (Janusz Korckzac) 



 

 

RESUMO 

 

 

Fundamentando-se nas teorias pedagógicas críticas, pode-se entender o recreio como um 

tempo-espaço para o exercício da autonomia e democracia. Consequentemente, é também 

campo de luta, onde o poder homogeneizador de uma concepção não dialógica de educação 

pode silenciar as manifestações infantis justificadas por um discurso de ordem e disciplina. 

Assim, o objeto da investigação é o recreio como um tempo-espaço democrático. Por meio da 

pesquisa qualitativa, busca-se desvelar quais as dificuldades e possibilidades de se organizar 

um recreio democrático numa escola de Ensino Fundamental I localizada na cidade de Santos, 

legitimando os conhecimentos e propostas de todos os sujeitos que atuam ali cotidianamente: 

inspetores, inspetoras, crianças, cozinheiras e cozinheiros. Para tanto, são analisados o PPP da 

escola, bem como seu regimento, a fim de compreender de que maneira a escola pensa e 

organiza o recreio. Observações do intervalo e entrevistas com os sujeitos da pesquisa 

também são utilizadas para compreender a articulação das propostas dos documentos com a 

prática cotidiana e os caminhos teóricos. Utiliza-se como referencial as reflexões de Walter 

Benjamim (1987, 1989, 2011), Paulo Freire (1967, 1987, 1996, 2002, 2011) e Mikhail 

Bakhtin (2014) para desenvolver as compreensões de linguagem, dialogia e experiência, pois 

entende-se que esses elementos são significativos para aprimorar a reflexão de um recreio 

democrático que concebe as críticas e contribuições do paradigma do materialismo histórico e 

dialético. Por fim, a coleta e análise de dados buscam subsídios para uma intervenção que 

propõe uma organização coletiva e dialógica do recreio, mediada por uma proposta 

emancipatória. 

 

 

Palavras-chave: Educação democrática. Recreio escolar. Tempo-espaço escolar.  



 

 

RESUMEN 

 

 

Basándose en las teorías pedagógicas críticas, puede entenderse el recreo como un tiempo-

espacio para el ejercicio de la autonomía y la democracia. En consecuencia, también es campo 

de lucha donde el poder homogeneizador de una concepción no dialógica de la educación 

puede silenciar las manifestaciones de los niños justificadas por un discurso de orden y 

disciplina. Por lo tanto, el objeto de investigación es el patio de recreo como un espacio-

tiempo democrático. A través de la investigación cualitativa el estudio trata de descubrir qué 

dificultades y posibilidades de organizar un recreo democrático en una escuela primaria da 

ciudad de Santos (São Paulo), con la legitimación de los conocimientos y propuestas de todas 

las personas que trabajan allí diariamente: inspectores, inspectoras, niños, niñas, cocineros y 

cocineras. Así, són analizados el proyecto político y pedagógico de la escuela y sus 

reglamentos a fin de comprender como piensan y organizan el recreo. Observaciones y 

entrevistas con los sujetos de la investigación también se utilizan para entender la articulación 

de las propuestas de documentos con medios prácticos y teóricos. Se utiliza como referencia 

las reflexiones de Walter Benjamin (1987, 1989, 2011), Paulo Freire (1967, 1987,1996, 2002, 

2011) y Mikhail Bakhtin (2014) para desarrollar la comprensión del lenguaje, dialogía y 

experiencia, ya que se considera que estos elementos son importantes para un recreo 

democrático que concibe las críticas y aportaciones del paradigma del materialismo histórico 

y dialéctico. Por último, la recogida y análisis de datos basado la intervención que propone 

una organización colectiva y dialógica de recreo, con la mediación de una propuesta 

emancipadora. 

 

Palabras clave: Educación democrática. Recreo escolar. Tiempo-espacio de la escuela. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on critical pedagogic theories we can understand the playtime as a time-space for the 

exercise of autonomy and democracy. Consequently, it is also a fight field where the 

homogenizer power of a not dialogical education reduces to silence the childish manifestation 

justified by a discourse of order and discipline. Thus, the object of the research is the playtime 

as a democratic time-space. So, by means of a qualitative research, we seek to care which are 

the difficulties and possibilities to organize a democratic playtime in a First Elementary 

school, situated in the Santos city, legitimizing know ledges and proposals of all customers 

that act there daily: Inspectors, children, cooks and chefs. Therefore are analyzed the PPP 

(Political-Pedagogic Program) of the school, as well as its rules of procedure, in order to 

understand how the school itself thinks and how organizes the playtime. Observations of the 

playtime break and interviews with the subjects of the research are also used to understand the 

relationship between the proposals of the documents with the daily practice and the theoretical 

paths. Are used as a referential the reflections of Walter Benjamin (1987, 1989, 2011), Paulo 

Freire (1967, 1987, 1996, 2002, 2011) and Mikhail Bakhtin (2014) to develop the 

understandings of the language, with dialogism and experience, so it is understood that these 

elements are important to enhance the reflection of a democratic playtime that conceives 

criticisms and contributions of the paradigm of historical and dialectic materialism. Finally 

the collection and the data analysis search subsidies for a intervention that proposes a 

collective and dialogical organization of the playtime, mediated by a emancipator proposal. 

 

Key words: Democratic education. Playtime. Scholar time-space.  



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Foi na faculdade de Educação Física, inicialmente escolhida devido a uma prática 

‘libertadora’ na adolescência em acampamentos de férias, que me encontrei com a Educação. 

As diversas teorias que fundamentam tal disciplina escolar ampliaram e ressignificaram toda a 

minha compreensão inicial dessa área de conhecimento, proporcionando questionamentos e 

reflexões sobre as minhas experiências motoras e sobre como poderia trabalhar enquanto 

professora. As teorias curriculares da Educação Física, também conhecidas como perspectivas 

ou abordagens (Darido e Rangel, 2005), trazem, em seu leque de ‘opções’, desde um currículo 

desenvolvimentista, fundamentado pelas áreas da fisiologia e psicologia, até as perspectivas 

críticas, embasadas pela contribuição de pensadores marxistas e de Paulo Freire (1967). O 

caráter político e ideológico da Educação Física confirmou a minha escolha na profissão. 

Em 2006, ano seguinte à minha formatura, iniciei meu trabalho como professora pela rede 

estadual de São Paulo, deparando-me com diversas dificuldades e tentando colocar em prática 

as aprendizagens adquiridas na faculdade. A partir desta realidade, pude desenvolver projetos 

relacionados à cultura popular e manifestações culturais do bairro, além de, posteriormente, 

apresentar relatos de experiências em congressos e seminários por conta própria. No mesmo 

ano, tive a oportunidade de participar, como aluna, da Escola Livre de Circo1, localizada em 

Santos/São Paulo. O curso, com duração de três anos, teve como eixo norteador o teatro de 

rua e a cultura popular, fundamentais para minha formação docente. A participação em 

apresentações na rua, festivais e debates provocou análises sobre a importância da utilização 

de espaços informais e da construção coletiva no processo de aprendizagem, bem como a 

importância da ocupação de espaços públicos para a arte e outras manifestações populares, 

muitas vezes marginalizadas pelo paradigma etnocêntrico de cultura. 

A especialização em Educação Física escolar, iniciada em 2007, proporcionou novos 

questionamentos, desta vez relacionados aos processos de aprendizagem e relações que 

acontecem “fora” do momento da aula. No mesmo período, meu trabalho junto às crianças foi 

de identificar e promover diversas práticas no recreio, a fim de ocupar espaços com 

brincadeiras até então não utilizadas. Essas ações me estimularam a pesquisar quais 

concepções tinham os professores e os alunos sobre o recreio, já que era tão esperado pelos 

                                                 
1 Escola Livre de Circo mantida desde 2005 pelas Oficinas Culturais Pagu, espaço cultural do governo do Estado 

de São Paulo, com aulas regulares a cada semestre, atendendo o público de várias faixas etárias. De 2005 a 2009 

a Escola manteve um projeto orientado pelo Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo com trabalho formação 

de profissionais da área, com montagem de espetáculo, estágio em docência e pesquisa. 



 

 

discentes e criticado pelos docentes. Participei de alguns seminários com o relato desta 

experiência, conhecendo, entre trocas e discussões, o grupo de pesquisa em Educação Física 

escolar da FEUSP, coordenado pelo prof. Dr. Marcos Neira. Nos encontros no GEPEF 

(Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP), tive a 

oportunidade de conhecer uma nova visão da educação: as teorias do currículo fundamentadas 

pela perspectiva crítica e pós-crítica.  

Em 2010, iniciou-se o primeiro ano do curso de graduação em pedagogia da Unesp/Univesp, 

no qual tive oportunidade de participar e relacionar os discursos apreendidos na área de 

Educação Física com os conteúdos formativos para professores de Ensino Fundamental I e 

gestores em educação. O curso, de modalidade semipresencial, foi implantado para 

aperfeiçoar a formação de professores das redes públicas do Estado de São Paulo. Para obter o 

título de pedagogia, em julho de 2013, produzi um trabalho que buscou identificar o circo 

como manifestação cultural e componente histórico da identidade do povo brasileiro, a fim de 

atribuir legitimidade à cultura popular consolidando-a e, dessa forma, discutindo a 

importância de uma manifestação como o circo fazer parte do currículo escolar, atualmente 

baseado nos valores da cultura dominante. 

A experiência de viver a pós-graduação, iniciada em 2014, participando das disciplinas e do 

grupo de pesquisa Escola Básica, Gestão e Inovação, sob a coordenação da professora Dra. 

Francisca Eleodora Santos Severino, ofereceu elementos importantes para a produção e a 

sistematização desta pesquisa. 

Pretende-se com este trabalho retomar a temática do recreio de maneira aprofundada e 

ampliada, para apresentar um produto que valorize a articulação entre a teoria e a prática num 

processo dinâmico, de forma que o recreio se transforme por meio de aprendizagens e 

construções coletivas um tempo-espaço que legitime todas as vozes que ali atuam 

cotidianamente. 
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INTRODUÇÃO 

 

Se convidados a pensar na rotina escolar ou em nossa história enquanto estudantes, 

certamente será possível visualizar os momentos de aula, afinal, o trabalho e o estudo sempre 

ocuparam a maior parte do tempo dentro da instituição escolar. Entretanto, entre as 

lembranças retomadas, suponhamos que estejam os momentos de bagunça, de brigas e de 

brincadeiras, que acontecem, em sua maioria, nos tempos e espaços mais suscetíveis à 

transgressão. Seria um destes momentos o recreio? 

O recreio está presente na vida de todo estudante. Pode ser entendido como um momento 

destinado basicamente à alimentação, ao lazer ou até como um ambiente propício para o 

exercício da democracia. Apesar de acontecer num período curto de tempo (média de 15 a 20 

minutos), tal horário é permeado por diferentes leituras de mundo, de sociedade e de 

educação.   

Pertencendo a uma estrutura de organização que tem como objetivo fundamental o ensino, o 

recreio é, portanto, elaborado e experimentado por crianças, professoras, professores, 

funcionárias e funcionários. Sujeitos que, segundo Freire (1987), são capazes de contar e 

construir sua cultura e história. Dessa forma, percebem suas ações e a realidade, criando, a 

partir da experiência, sua leitura de mundo. Ocorre então, no recreio escolar, talvez mais do 

que em qualquer outro tempo da escola, devido ao seu caráter menos rígido e de promoção de 

encontros (alunas, alunos, funcionárias, funcionários, professoras e professores), um tempo-

espaço no qual estão presentes as duas formas de conhecimento abordadas por Freire (1987): 

de características místicas e mágicas; de cunho empírico e racional. Nesse ambiente plural, 

abrem-se as chances para analisar as possibilidades e limitações de um recreio democrático a 

partir do diálogo com os sujeitos que o compõem e o modificam por meio de suas leituras de 

mundo. 

Assim, o objeto desta pesquisa é o recreio como um tempo-espaço democrático. Seu universo 

é uma escola de Ensino Fundamental I, localizada em Santos/SP e seus sujeitos são 

inspetoras, inspetores, cozinheiras, cozinheiros e estudantes da instituição. 

Os pressupostos da pesquisa tomam como referência o recreio como um campo desvinculado 

das relações escolares formais cotidianas. É nele que acontecem os contatos que podem 

escapar do controle institucional, muitas vezes sendo vistos como uma zona perigosa que 

deve estar sob vigilância hierárquica; todavia, nem por isso este espaço tem a devida atenção 

da comunidade escolar, não se constituindo como objeto dos sujeitos que participam da 
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construção do PPP. O campo em que ocorrem as relações recreativas é pouco valorizado pela 

escola e pelas pessoas que a integram. 

Por ser um tempo-espaço de relações escolares pouco trabalhadas pedagogicamente, 

encontram-se no recreio múltiplas vozes que se entrecruzam numa polifonia permeada ora de 

afetividade, ora de autoridade, ora agressividade. Tem-se, portanto, um ambiente em que, em 

determinadas condições, pode se manifestar uma ordem autoritária de onde derivam poderes 

intercambiáveis. Ordem/desordem se alternam quando se trata da presença da autoridade, 

representada pela figura do diretor, do professor, do inspetor ou mesmo de pessoas da cozinha 

ou da limpeza que impõem uma organização impregnada por meio de um discurso autoritário, 

no qual crianças e inspetores reproduzem-no cotidianamente. 

O objetivo geral deste estudo investiga as possibilidades e dificuldades de se organizar um 

recreio democrático. Para tanto, os objetivos específicos buscam identificar se no PPP da 

escola pesquisada estão presentes as vozes de crianças, funcionárias e funcionários da 

instituição; também desejam verificar se o projeto contempla o recreio e analisam, a partir das 

falas dos sujeitos da pesquisa, de que forma eles pensam e experienciam o recreio. 

Para investigar as dificuldades e possibilidades de organização de um recreio democrático, 

levando em consideração as relações sociais que ali se estabelecem cotidianamente, bem 

como o poder hierárquico que se reproduz, utiliza-se a pesquisa de natureza qualitativa. Se o 

estudo aplica como referencial teórico a corrente crítica, questionadora do caráter universal e 

neutro dos paradigmas científicos e educacionais, a favor da emancipação dos sujeitos e de 

uma nova leitura da realidade social, nada mais justo que desenvolvê-lo por meio de uma 

metodologia que não esconda seu caráter político e ideológico. 

Demo (2003) considera necessária a relação entre teoria e prática na pesquisa, para que esta 

possa ultrapassar os muros da academia, consolidando-se como elemento necessário de toda 

proposta emancipatória. A crítica aos recortes da realidade, característica tradicional da 

pesquisa em ciências sociais, baseada nos métodos das ciências naturais, motivou o 

surgimento de outras metodologias, como as qualitativas, a fim de relacionar-se com o 

processo de consciência crítica.  

 
Parte do processo emancipatório é tipicamente qualitativo, no sentido de qualidade 

política, feita de utopias e esperanças, ideologias e compromissos, influências e 

artes, participação e democracia. Não cabe mensuras. Nem por isso menos 

importante (DEMO, 1996, p.20).   

 

É por meio do caráter descritivo, subjetivo e processual da pesquisa qualitativa que se 

assegura a identificação das possibilidades e dificuldades em organizar e viver o recreio 
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escolar tanto nos seus aspectos teóricos quanto práticos, buscando assim, subsídios para 

enfrentar o abandono do intervalo das aulas como um lugar de aprendizagem para superar 

problemas emergentes, até então deixados de lado, como se eles não merecessem atenção e 

reflexão por pertencerem a um tempo e espaço deslocados das relações escolares.  

A reflexão sobre o Projeto Político-Pedagógico (PPP) também se torna necessária, já que, 

sendo um documento que define as intencionalidades da escola, seus valores e princípios, 

identificando as funções e objetivos, deve considerar o recreio como um de seus elementos 

constitutivos. Numa perspectiva emancipatória, o PPP “pode significar uma forma de toda a 

equipe escolar tornar-se corresponsável pela aprendizagem efetiva do aluno e por sua inserção 

na cidadania crítica” (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, p.256). 

Nesse sentido, o PPP, expressando um compromisso definido coletivamente, não pode ser 

arquivado ou utilizado como prova de cumprimento de tarefas burocráticas, mas legitimado 

enquanto um processo permanente de discussão dos problemas da escola e, 

consequentemente, de busca de alternativas viáveis para a sua superação (VEIGA, 1998). 

Por ser coletivo, o projeto político-pedagógico tem a possibilidade de legitimar todas as vozes 

que atuam de alguma forma na escola. Do diretor ao zelador, todos podem e devem expressar 

seus conhecimentos, impressões e dificuldades, a fim de que a escola consiga conceber sua 

identidade.  

O PPP garante sua legitimidade com a presença nos artigos 12 e 13 da LDB (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação), sancionada em 1996. Na lei, o PPP é definido como uma proposta 

pedagógica que fortalece a autonomia de cada escola, já que viabiliza a elaboração de projetos 

e de organização diferenciados, de acordo com as especificidades de cada uma. Este é um 

marco para o processo de democratização da escola, pois em meio a tantas políticas públicas 

de cunho neoliberal, o projeto político-pedagógico abre possibilidades para 

 

(...) um movimento de luta em prol da democratização da escola que não esconde as 

dificuldades e os pessimismos da realidade educacional, mas não se deixa levar por 

esta, procurando enfrentar o futuro com esperança em busca de novas possibilidades 

e novos compromissos. É um movimento constante para orientar a reflexão e ação 

da escola (VEIGA, 2003, p.276). 

 

Dessa maneira, a análise do PPP da escola pesquisada auxilia na identificação dos 

pressupostos epistemológicos que fundamentam o documento, bem como compreende de que 

maneira o recreio é tratado e pensado. Essa etapa possibilita constatar se a prática cotidiana 

está em diálogo com as concepções descritas no projeto. Ao articular os objetivos do PPP com 
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o pensamento de Freire (2011), entende-se que a proposta da pesquisa pode significar 

importantes passos em direção a uma escola democrática: 

 
Estou convencido da importância, da urgência da democratização da escola pública, 

da formação permanente de seus educadores e educadoras entre quem incluo vigias, 

merendeiras, zeladores. Formação permanente, científica, a que não falte sobretudo, 

o gosto das práticas democráticas, entre as quais a de que resulte a ingerência 

crescente dos educandos nos destinos da escola. (p.32) 

 

À vista disso, é entendido que a intervenção deve proporcionar subsídios para uma elaboração 

de projeto político-pedagógico que tenha como eixos orientadores a participação e o exercício 

democrático. 

Para desenvolver a pesquisa são utilizadas como técnicas de coletas de dados a observação, a 

entrevista e a análise documental. Os trabalhos de André e Lüdke (1987) constituem a 

referência para a pesquisa qualitativa. Segundo as autoras, a técnica de observação é um dos 

principais instrumentos de pesquisa dessa natureza. Considerando que se trata de um modo de 

aproximação do cotidiano dos sujeitos envolvidos, permite levantar dados em situações 

específicas e que outras formas de coleta não dariam conta. 

Como o estudo aconteceu na escola em que a pesquisadora atua como professora, a 

observação foi participante, já que os funcionários bem como as crianças puderam interagir 

com ela. Os alunos e demais sujeitos da observação foram informados e consultados sobre a 

realização da análise, assim tiveram o conhecimento de que a pesquisa acontece, podendo 

escolher se querem ou não participar.  

A investigação também utilizou a análise documental para obter informações em documentos 

como o PPP da escola pesquisada e o regimento escolar, a fim de identificar a relação entre as 

propostas destes e o que acontece no cotidiano do recreio. Por meio da triangulação entre 

observação, entrevista e análise documental, a intenção foi de levantar dados confiáveis, que 

dialogam entre si, mesmo que produzidos por diferentes procedimentos de coleta. Assim, 

espera-se que o rigor científico e a ética, juntamente aos três procedimentos de coleta de 

dados, sejam um dos passos importantes para que a pesquisa tenha relevância social e 

científica. 

Para o estudo dos dados, foi realizada a análise de conteúdo. Segundo André e Lüdke (1987), 

esse procedimento é considerado um “método de investigação do conteúdo simbólico” (p.41). 

Foi pela análise de conteúdo e quadro teórico da pesquisa que as categorias foram construídas, 

possibilitando a interpretação à luz dos autores de forma sistemática, de modo que 
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estabelecesse novas relações e produzisse conhecimentos e questionamentos inéditos a partir 

das teorizações já consolidadas. 

Vale ressaltar que Freire (2011) sempre se preocupou em manter a coerência entre o dito, o 

escrito e o feito. Esse permanente exercício possibilitou que sua obra Pedagogia do Oprimido 

fosse revisitada, na qual, a partir de críticas de feministas sobre a linguagem machista do 

livro, Freire compreende sua contradição: incluir a mulher quando fala sobre os homens. 

“Como explicar, a não ser ideologicamente, a regra segundo a qual se há duzentas mulheres 

numa sala e só um homem devo dizer: ‘eles são trabalhadores e dedicados’. Isto não é, na 

verdade, um problema gramatical, mas ideológico” (p.93). Não só Freire, mas também 

Bakhtin (2014) mostrou o caráter ideológico e dominador da língua. Portanto, ao corroborar 

com as reflexões dos autores, busca-se superar neste texto a linguagem machista, incluindo na 

produção escrita o gênero masculino e feminino. 

Entre idas e vindas, observações sistemáticas, elaboração de diário de campo, entrevista, 

leituras, cumprimento de disciplinas e o trabalho como docente na escola pesquisada, bem 

como a necessidade da produção de intervenção para o cumprimento do mestrado 

profissional, tomou-se a decisão de olhar para o recreio numa perspectiva que contemple 

exercício da democracia. Para afinar o olhar sobre questões relacionadas a esta prática e, 

consequentemente, a uma educação democrática, buscou-se compreender qual o olhar de 

Freire (1967) para essa temática. 

 

A democracia que, antes de ser forma política, é forma de vida, se caracteriza, 

sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no comportamento do 

homem. Transitividade que não nasce e nem se desenvolve a não ser dentro de certas 

condições em que o homem seja lançado ao debate, ao exame de seus problemas e 

dos problemas comuns, em que o homem participe (p. 81). 

 

Para ele, não é a garantia de voto que constitui uma democracia. Instrumentos políticos como 

este são válidos e fundamentais, porém devem estar pautados na comunicação e esta, para se 

efetivar, deve ser precedida pelo diálogo. Ou seja, qualquer tipo de imposição, uso de força e 

manipulação não atende às necessidades da constituição de uma sociedade democrática. 

Freire (1967, 1987) mostra que a democracia não se recebe, primeiramente porque ela só pode 

acontecer se praticada a partir da base da sociedade, do povo, das massas. A garantia da 

democracia não se dá de forma inversa. Portanto, para conquistá-la, é preciso que o povo lute, 

mobilize-se e organize-se. Esse passo só pode ser dado a partir da conscientização de homens 

e mulheres que, desvelando a opressão, desnaturalizando as condições objetivas e 
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historicizando sua condição social, consigam incluir-se no permanente processo de 

emancipação (FREIRE, 1987).  

Decidir por uma construção democrática e, portanto, justa, já nos coloca num posicionamento 

crítico em relação ao recreio como tal, por entender-se que, apesar de ser considerado um dos 

tempo-espaços mais libertários da rotina escolar, os problemas e as decisões ali tomadas não 

se dão de maneira horizontal; o poder, o jogo, a reprodução, a luta, a opressão e o 

entrecruzamento de vozes fazem desse pequeno momento um grande produtor de signos, 

valores e ensinamentos, que se perpetuam e se reproduzem sem nenhuma forma aprofundada 

de reflexão. 

É muito importante, para compreender como o recreio é pensado e organizado, bem como os 

discursos que estão por trás das práticas de seus responsáveis, de que forma as políticas 

públicas tratam a gestão dos intervalos. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) discorrem sobre 

algumas considerações fundamentais para analisar o sistema educativo e suas práticas 

cotidianas: 

 

Por um lado as políticas educacionais e diretrizes organizacionais e curriculares são 

portadoras de intencionalidades, ideias, valores, atitudes e práticas que vão 

influenciar as escolas e seus profissionais na configuração das práticas formativas 

dos alunos, determinando um tipo de sujeito a ser educado. Por isso, necessitam de 

análise crítica (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, p. 39-40).  

 

Atualmente, com o avanço da chamada revolução tecnológica, torna-se mais evidente a 

predominância de uma sociedade marcada pela técnica, pela informação e por novos 

conhecimentos, construindo um novo paradigma de produção e desenvolvimento que, 

consequentemente, influencia os modelos e políticas relacionadas à educação, principalmente 

pela perspectiva mercadológica. Dessa forma, a educação, a partir de um discurso que tem 

garantido sua hegemonia a favor da melhoria de qualidade, busca desenvolver na escola 

elementos exigidos pelo mercado, como competitividade, eficiência e produtividade 

(LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012). Constitui, assim, um processo de subordinação de 

concepções neoliberais que, adaptadas às características específicas do processo educativo, 

instrumentalizam a escola com propostas articuladas ao conceito de qualidade total, na qual 

“ora (re)centralizando certos poderes de decisão, ora descentralizando outros compatíveis com 

estratégias de desregulação e de privatização do setor público da educação” (LIMA, 2013, 

p.13) tornam mais complexos e difíceis os processos de democratização e de participação na 

escola pública. 
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Esse modelo de educação, valorizado pelos discursos dominantes, tem se estabelecido junto 

ao processo histórico de universalização do ensino. A consolidação do modo de produção 

capitalista “reforçou a convicção de que a educação podia ser mecanismo de controle social” 

(LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, p.238). Caminhando nessa perspectiva, as atuais 

políticas públicas trazem em seu bojo um quadro ambíguo em relação à real ideologia que 

subsidia a concepção de educação presente nos documentos oficiais, já que sua construção é 

disseminada de maneira despolitizada, universal e naturalizada. Para Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012),  

 

(...) pode-se concordar que as perspectivas para o campo educacional não indicam a 

construção de uma educação democrática, equalizadora, formadora e distribuidora 

de cidadania. Em vez de um projeto educacional para a inclusão social e para a 

produção da igualdade, adota-se uma lógica de competição em que a equidade, ou 

melhor, a mobilidade social, é pensada sob o enfoque estrito do desempenho 

individual (pp.127-128). 

 

É possível compreender, então, que a educação tem se adequado e se estruturado cada vez 

mais às exigências econômicas, acabando, assim, por favorecer a manutenção do status quo.  

Entretanto, concomitantemente, diversos estudos, principalmente os relacionados a uma 

perspectiva crítica como será visto adiante, revelam que a conquista da qualidade da escola 

não se realiza por meio de ações que privilegiam o parâmetro de qualidade mercadológico, 

mas pela valorização da formação humana, do direito, da cidadania, da superação das 

desigualdades sociais e da emancipação de mulheres e homens. 

Dessa maneira, é importante investigar como as políticas públicas, articuladas com um 

referencial teórico crítico, podem favorecer ações que superem a subordinação da educação 

em relação ao modelo econômico. Em relação ao objeto de pesquisa, o recreio como um 

tempo-espaço democrático, buscou-se primeiramente as orientações legais para a estruturação 

e organização do recreio.  

Não foram encontradas especificações sobre o recreio nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998). O documento ressalta a importância do brincar, de construir espaços para promover 

atividades criativas, mas não associadas especificamente a este ambiente. Na Lei de Diretrizes 

e Bases (1996) também não foram localizados artigos que discutissem sobre a organização ou 

formas de programar o recreio. Referente à temática, identificou-se o artigo 34 da LDB: “A 

jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 

em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola”.  

A lei deixa um questionamento: seria o recreio considerado efetivo trabalho escolar? Na busca 

da resposta, chegou-se então ao parecer CEB nº05/97: 
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As atividades escolares se realizam na tradicional sala de aula, do mesmo modo que 

em outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, as leituras, pesquisas ou 

atividades em grupo, treinamento e demonstrações, contato com o meio ambiente e 

com as demais atividades humanas de natureza cultural e artística, visando à 

plenitude da formação de cada aluno. Assim, não são apenas os limites da sala de 

aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar de 

que fala a lei. Esta se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na 

proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por 

professores habilitados. Os 200 dias letivos e as 800 horas anuais englobarão todo 

esse conjunto. 
 

O parecer CNE/CEB nº 02/2003 esclarece sobre a utilização do recreio como atividade 

escolar: 

Fica muito claro que, caso alguma atividade não esteja incluída na proposta 

pedagógica da instituição, a mesma não poderá ser computada no cálculo das horas 

de efetivo trabalho escolar. Do mesmo modo, a efetiva orientação por profissionais 

habilitados é condição indispensável para a caracterização de horas de efetivo 

trabalho escola. 
 

Dessa maneira, é possível compreender que o recreio não pode ser desconsiderado dos 

procedimentos de organização escolar, já que faz parte da rotina diária de todos que atuam na 

escola. Além do mais, outras pesquisas sobre o tema já evidenciaram seu potencial educativo 

e revelador por ser o tempo-espaço mais livre da tradicional estrutura escolar. Então, se 

tomarmos do ponto de partida o currículo, na noção corrente de proposta ensino-

aprendizagem, que busca responder o que e como estudar (DEMO, 1996), pode-se inferir o 

recreio como parte estrutural do currículo.  

A preocupação em fazer do recreio um tempo-espaço democrático por meio de pesquisa e 

trabalho coletivo não busca somente a construção de conhecimento por parte de todos os 

sujeitos que atuam em seu cotidiano, mas também uma atitude política, já que se entende, na 

perspectiva adotada, que o processo de ensino-aprendizagem leva consigo o caráter 

ideológico, pois tenta superar as condições de reprodução para promover instrumentos de 

emancipação (DEMO, 1996). 

É articulando o quadro teórico, a prática cotidiana e a diretrizes oficiais que se pretende, por 

meio desta análise, contribuir para o processo de constituição de uma escola efetivamente 

democrática. Dessa forma, espera-se que novos olhares se atentem para ambientes ainda 

pouco valorizados na comunidade escolar. 
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CAPÍTULO 1 – ILUMINANDO OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO: O QUE 

DIZEM OS PESQUISADORES? 

 

 

A partir da escolha do objeto da pesquisa, o recreio como um tempo-espaço democrático, 

partiu-se para a investigação de estudos que têm se preocupado com o recreio e uma escola 

democrática. Essas foram as palavras-chave que orientaram as primeiras buscas. O que seria 

um indispensável, porém também despretensioso estado da arte, com o objetivo de mapear a 

produção acadêmica sobre a temática, transformou-se numa reflexão mais sólida sobre as 

investigações, com relevantes informações para a construção do percurso da pesquisa. E não 

só isso: o estado da arte abriu um campo de possibilidades teóricas e epistemológicas para 

fundamentar este trabalho. Essa percepção contribuiu para o encorajamento de procura por 

caminhos teóricos para além dos que se apresentavam mais óbvios. Ademais, mostrou-se 

como um solidificador da relevância do nosso objeto de pesquisa.  

Os pesquisadores selecionados para o então estado da arte ofertaram reflexões relevantes. Elas 

encontram-se nesse capítulo, construindo diálogos com as especificidades da investigação. 

A primeira pesquisa que chamou atenção para esta investigação é de autoria de Anna Cristina 

da Costa Silva (2012), sob o título Infâncias em vinte minutos! Histórias de reinvindicação, 

insistência, resistência e (re)invenção no recreio escolar. O estudo aborda e problematiza 

como vivenciam e pensam o recreio crianças de nove e dez anos de uma escola pública na 

capital do Rio Grande do Sul. Ao averiguar a visão da escola e da legislação sobre o recreio, 

Silva, A. (2012) compreende que as crianças percebem e experimentam o recreio de uma 

maneira muito singular, chamando a atenção à importância deste tempo-espaço para as 

crianças, de forma a sensibilizar educadores e adultos à procura de uma percepção mais 

profunda da infância e suas relações no mundo em processo de mudança. 

O referencial teórico utilizado na pesquisa de SILVA, A. (2012) dialoga com investigações 

pós-modernas. Apesar da seleção de caminhos teóricos diferentes desta pesquisa, as 

contribuições de Silva (2012) principalmente no que concerne às temáticas de tempo e espaço 

do recreio, permitiram o aprofundamento de reflexões sobre questões já apontadas 

anteriormente, sobre a concepção de escola presente nos discursos dos funcionários e dos 

documentos oficiais como o projeto político-pedagógico, regimento escolar e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 
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Deste modo, o recreio, enquanto tempo/espaço/funcionamento escolar, também 

produz sujeitos e suas infâncias, pois é fomentador de encontros, desencontros, um 

provocador de desafios, provocações que se apresentam quando da interação do 

sujeito com o cenário e entre as pessoas que nele circulam – ele também é uma 

oportunidade para que o sujeito conheça e cuide de si e dos outros (SILVA, 2012, 

p.16). 

 

Silva (2012) aponta o recreio como um campo fecundo de possibilidades de relação entre os 

sujeitos. Dessa maneira, entende-se que se constitui também como uma arena favorável para o 

estudo e exercício das relações democráticas. Não se trata de tirar ou menosprezar o tempo de 

lazer, pelo contrário: para que ele possa ser instituído de maneira plena, é fundamental o 

desvelamento de formas de opressão, comumente naturalizadas, para fomentar a criação de 

estratégias para a sua superação. 

Outra reflexão importante trazida pela pesquisadora refere-se à duração do recreio: 

 
Este tempo, especificamente destinado à recreação escolar, e que é incomum estar 

acompanhado por uma proposta de escola, mostra-se provavelmente como o 

momento de maior liberdade de ação dos alunos, modo de talvez compensar o 

excesso de disciplinamento dos corpos e concentração que são exigidos das crianças 

nos longos tempos de trabalho a que são submetidas em sala de aula (SILVA, A. 

2012, p.80). 

 

Esse fragmento que a pesquisa de SILVA (2012) corrobora com a hipótese de que este 

intervalo não é pensado pedagogicamente. Além do mais, a afirmação permite compreender 

que o tempo e sua formatação hierarquizada dentro da rotina escolar possuem símbolos 

ideológicos, que vão propiciar subsídios para a investigação do nosso objeto de pesquisa. 

Esses significados, muitas vezes, estão ausentes nos documentos oficiais e nos discursos dos 

sujeitos que ali atuam. Portanto, a compreensão de signo ideológico e outros elementos que se 

entrelaçam com essa categoria serão abordados nesta análise que se inicia pelos estudos de 

Bakhtin (2014). A divisão do tempo, executada por meio de uma classificação que valoriza 

mais as horas de estudos em detrimento do brincar, revela os valores que dominam no fazer 

educativo. Dessa forma, a escola 

 
(...) não somente valoriza menos o brincar, mas as organizações, interações, 

articulações desses outros tantos jeitos de ser do recreio que vão além das 

brincadeiras e que revelam tantos jeitos de serem crianças e de estarem vivendo e 

produzindo suas infâncias fora e dentro da escola, pois recreio não é somente 

brincadeiras (SILVA, 2012, p. 81). 

 

A investigação de Silva, A. (2012) é relevante para a discussão que aqui propomos, pois 

confirma a importância de as crianças experimentarem os tempos escolares de outras formas e 

também participarem de sua organização e seleção.  
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A pesquisa de Tamara Grigorowitschs (2007) tem como objeto as relações entre o jogo 

coletivo e os processos de socialização infantil, analisando-os a partir de uma perspectiva 

teórico-sociológica e, portanto, considerando os jogos infantis como uma forma constituinte 

dos processos de socialização e de formação de identidades. Destaca-se, iniciando por uma 

revisão histórica sobre as teorias do brincar, a ausência de uma discussão sociológica da 

infância que se debruce de maneira densa sobre as interações entre as crianças, das quais o 

jogar infantil faz parte. Seu trabalho discute o que alguns pensadores têm realizado em relação 

à sociologia da criança, analisando diferentes aspectos, positivos e negativos. Entre eles, a 

ausência de relação do jogo infantil com uma teoria sociológica da infância. Sua investigação 

procura levantar informações relevantes que superem o tratamento estritamente psicológico 

dado aos jogos. Dessa maneira, assim como em nossa pesquisa, Grigorowitschs (2007) apoia-

se em Walter Benjamim.  

A diferenciação conceitual entre brincar e jogar, muito presente nos estudos relacionados à 

temática, também é discutida pela pesquisadora. Trabalhando com o conceito de mimese, 

mais do que diferenciar elementos característicos do jogo, a pesquisa propõe articulá-los com 

questões relacionadas à estrutura, organização e cultura, por exemplo. 

 
O jogo infantil possui uma função vital para uma vida em sociedade, pois incorpora 

diversas estruturas organizadoras do ambiente social em sua própria estrutura, e 

dessa forma proporciona às crianças que jogam o conhecimento da dinâmica dessas 

estruturas; revela como determinada sociedade está organizada (ordens hierárquicas, 

divisões de poder, como o saber está estruturado... e assim por diante); apropria-se 

de elementos da ordem social, torna alguns deles mais visíveis, mas também os 

transforma e reage sobre eles. (GRIGOROWITSCHS, 2007, p. 23) 

 

A discussão trazida pela autora sobre o jogo é muito importante para iluminar as análises e 

observações do cotidiano do recreio. Há uma linha muito tênue entre as diversas concepções 

do brincar nos tempos escolares; o que é uma brincadeira boa e o que é uma brincadeira ruim. 

Estes pontos de vista, presentes nos discursos de crianças e adultos, ofertarão indícios de 

como se dá a relação entre eles (mais hierárquicas ou mais dialógicas) e quais suas 

consequências na experiência do recreio. 

Além de exprimir sobre o social, o jogo também é produtor de sentidos. O componente lúdico 

permite que sua dinâmica não só se realize por meio de reprodução de valores, mas de criação 

de outros significados. O jogo também confronta os valores de uma determinada cultura, res 

significando-os. Assim, em suas diversas dimensões, constitui-se como um elemento 

potencializador de experiências e compreensões. Entre elas, o ato de jogar pode se 

transformar em um meio de preparação para a vida adulta, com finalidades instrumentais ou, 
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numa perspectiva sociológica da infância, deixa de ser meio para alguma coisa, tornando-se o 

objetivo finalizado, o fim. 

 
Pois, afirmar que o jogo possui uma função social não significa que, para a criança, 

ele possua uma finalidade consciente e específica que estaria além dele; continua a 

ser atividade desinteressada e sem consequências pré-definidas; mas, ao mesmo 

tempo, possibilita um contato ativo com o mundo social (suas estruturas, regras, 

valores, hierarquias etc.). (GRIGOROWITSCHS, 2007, p. 24) 

 

A pesquisa não nega os elementos normativos e instrumentais do jogo, mas também não 

rejeita a liberdade e a não objetivação do jogo. Portanto, suas dimensões colocam-se no 

mesmo patamar e integram diferentes percepções, assumindo sua característica complexa e 

específica. 

A escolha do recreio como o locus de observação na pesquisa de Grigorowitschs (2007) se 

deu pela característica de menor interferência de docentes e adultos no cotidiano escolar. 

Como a análise se debruça em reflexões sociológicas do jogar infantil, as atividades docentes 

e as aulas não possibilitariam um amplo levantamento de dados como o recreio.  

 
O recreio escolar configura-se como um dos poucos momentos de interação coletiva, 

no qual é possível encontrar todos os dias sempre as mesmas crianças, estabelecer 

vínculos coletivos, mesmo que delimitados pelo curto tempo do recreio escolar (30 

minutos), e utilizar um amplo espaço ao ar livre destinado ao jogo 

(GRIGOROWITSCHS, 2007, p.101). 

 

A observação atentou-se para os tipos de jogos e seus tempos, quem jogava com o que, em 

quais circunstâncias, como os espaços eram ocupados, como as crianças se agrupavam. É 

interessante destacar que nessa investigação, apesar de diversas análises que dialogam com 

este referencial teórico, encontrou-se um recreio com configurações espaciais e temporais 

bem diferentes da escola pesquisada. 

 

Os recreios possuíam duração de 30 minutos e os espaços destinados ao jogar eram 

os seguintes: uma rampa de skate, alguns espaços gramados, uma horta, duas 

quadras poliesportivas ( que na maioria das vezes estavam ocupadas por aulas de 

educação física ou capoeira); um tanque de areia; uma arquibancada; banquinhos ao 

redor de um chão de terra; corredores externos ao redor do prédio da escola; um 

espaço semi-gramado com árvores, um pátio interno ( do qual um quarto era 

utilizado como refeitório) (GRIGOROWITSCHS, 2007.p 100). 

 

Uma escola que permita a ocupação desses espaços no recreio, bem como tenha instituído 

uma duração de 30 minutos (o dobro da instituição pesquisada) traz, entre os sentidos 

produzidos pela constituição desses espaços e do tempo, uma visão de escola, por parte dos 

gestores, diferenciada da identificada nesta pesquisa. 
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Para maior sistematização da observação, a pesquisadora dividiu seu tempo entre os grupos de 

alunos e seus diferentes jogos. Com as observações, Grigorowitschs (2007) questiona o 

caráter disciplinador e controlador da escola no recreio. Suas análises refletem sobre o 

intervalo das aulas com uma configuração diferente de outros momentos da escola. A 

autoridade está presente na escola e no recreio. Porém, neste último, ela se dá mais em uma 

relação simbólica. A pesquisadora justifica a afirmação não só pelo referencial teórico, mas 

também pela pesquisa empírica. Segundo Grigorowitschs (2007), na escola investigada o 

número de responsáveis pelo recreio é pequeno perto da quantidade de crianças e por isso, 

muitas vezes os inspetores não conseguiam caminhar pelos pátios, tamanha a demanda para 

solucionar situações conflitivas. Essa situação também é diagnosticada na escola selecionada 

para esta análise. Dessa forma, a autora conclui:  

 
Não seria cabível afirmar que havia um controle generalizado por parte da escola no 

que diz respeito ao jogar no recreio. Havia sim uma limitação de tempo, afinal trinta 

minutos é um tempo bastante escasso se comparado com o tempo destinado às 

outras atividades escolares, e também, um controle simbólico, pois frequentemente 

havia ameaças por parte das próprias crianças de contar para as autoridades adultas 

da escola certas atitudes dos colegas consideradas inadequadas (...), mas essa não é 

uma especificidade do ambiente escolar (GRIGOROWITSCHS, 2007, p. 103). 

 

A relação de gênero está muito presente também no cotidiano do recreio, não só no ato de 

jogar, mas também em quesitos aparentemente comuns. As turmas divididas em filas de 

meninos e meninas ou os banheiros são exemplos de como a escola separa, classifica e agrupa 

por sexo, sendo então o gênero uma maneira de sistematizar formas de organizar e disciplinar. 

Mais uma vez, encontra-se aqui a íntima relação do recreio com o conceito Bakhtiniano de 

linguagem como um fator social e ideológico. A forma como os espaços, os tempos e a 

organização das crianças são sistematizadas configuram valores e concepções ideológicas 

pertencentes à linguagem; e esta não se dá apenas por meio da fala, visto que os silêncios, as 

grades e os portões, por exemplo, também são portadores de sentidos a serem analisados.  

Pensar no recreio como um tempo-espaço democrático exige que se considere todos esses 

elementos que, muitas vezes, passam despercebidos na rotina escolar.  

Gebien (2011) estuda o que pensam as crianças dos primeiros e segundos anos sobre os 

tempos e espaços de brincar. Sua investigação promove reflexões sobre ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos, sobre as relações entre brincar e estudar nos primeiros e 

segundos anos, suas proibições e permissões, seus tempos e espaços. Para tanto, a pesquisa 

empírica ocorreu numa escola pública da cidade de Indaial – SC, com entrevistas e 

observações de crianças que cursavam o primeiro ano em 2010 e o segundo em 2012. As 
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análises de dados permitiram distinguir que a brincadeira é permitida especificamente em três 

momentos: no recreio, na aula de educação física ou quando a professora permite. Ou seja, o 

Ensino Fundamental, em sua atual conjuntura, deixa de lado algumas prioridades da infância, 

entre elas, o brincar. 

As falas das crianças trazem elementos importantes para pensar como a escola tem lidado 

com o brincar. Destaca-se, entre os discursos infantis, a oposição entre o brincar e o estudar, 

sendo que o primeiro é permitido como premiação, após a finalização das tarefas, devendo ser 

sempre autorizado previamente pelo docente. É também constatada, por meio das entrevistas, 

a identificação de praticamente todas as crianças sobre o lugar para se brincar na escola: o 

recreio 

Gebien (2011) identifica que a brincadeira só acontece livremente nos pátios e parque durante 

o recreio. “Parece que brincar não é prioridade pedagógica. Conforme avançam as idades, 

diminuem os tempos e espaços de brincar” (GEBIEN, 2011, p.47). Mais uma vez, notam-se 

elementos que confirmam a hipótese de que o recreio não é pensado pedagogicamente; 

entretanto, é um momento muito esperado pelas crianças, pois segundo estas, é quando podem 

ficar mais livres. 

Gebien (2011) ainda buscou informações sobre a proibição da utilização do parquinho no 

recreio. A decisão é justificada pela ausência de professores no recreio das crianças – eles 

estão no momento de intervalo – e os serventes, responsáveis pela organização do pátio nesse 

momento, não poderiam sair de suas funções para acompanhar os estudantes no parque. “As 

crianças não compreendem o motivo desta proibição, pois em nenhum momento foram 

chamadas para conversar e esclarecer sobre o perigo que alguns brinquedos podem provocar 

sem o monitoramento de um professor” (GEBIEN, 2011, p.49). 

Sobre essa problemática, o autor conclui: 

 

A escola é feita de crianças, caso contrário não haveria necessidade de existir. Mas 

elas precisam se sentir parte dessa escola. As mudanças, proibições, quando 

necessárias precisam ser comunicadas. Quando compreendem o porquê desta 

proibição do gramado novo, teriam um outro olhar sobre este espaço, não mais de 

proibição, mas de cuidado. (GEBIEN, 201, p.79) 

 

O pesquisador nos concede uma informação muito relevante sobre o recreio da escola em que 

faz sua investigação. As crianças não são informadas sobre as decisões da rotina escolar, 

decisões essas que estão totalmente vinculadas com o fazer e ser criança na escola, seus 

deveres e direitos. Acreditamos que essa atitude está presente em muitas escolas, públicas e 

particulares, constituindo-se talvez até um componente da cultura escolar. 
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Constatou-se, juntamente à informação anterior, a urgente necessidade da promoção de 

decisões que tenham como ferramenta a inclusão de ações dialógicas nas formas de 

organização da rotina e dos tempos e espaços da escola. O exercício de favorecer relações 

mais democráticas e menos hierárquicas (ou autoritárias), entre funcionários e funcionárias ou 

entre crianças e funcionários (aqui, são referidos como funcionários todos os trabalhadores da 

escola: gestores, professores, cozinheiros, serventes etc.) é fundamental para promover uma 

educação emancipatória, uma educação que supere as relações de dominação e opressão. As 

crianças devem e precisam saber como se dão as decisões e como se organiza o tempo e os 

espaços na escola.  

A citação de Gebien (2011) indica a relevância de vários aspectos que são propostos nesta 

pesquisa, comprovando que estas investigações apresentam consenso por diversas vezes. 

Corrobora-se com a crítica sobre a não inclusão das crianças na conversa para o 

esclarecimento sobre o impedimento do seu uso no recreio. Entretanto, aqui, entende-se que 

elas devem ser chamadas não apenas para serem informadas dessa impossibilidade, mas 

também, juntamente aos funcionários da escola, devem ter voz nos momentos de decisão. O 

brinquedo só é perigoso porque está sem o “monitoramento de um professor” (GEBIEN, 

2011, p.49)? A participação das crianças nas decisões não possibilita maior responsabilidade 

em suas decisões e ações? O professor ou o adulto, em vez de monitorar, não deveria 

acompanhar e participar do momento de brincadeiras no parque? 

Pensar numa educação dialógica e, portanto, democrática, significa legitimar a voz de todos 

que atuam nos diversos tempos e espaços da escola. Entende-se que não é uma tarefa fácil, 

que há um longo caminho a percorrer, mas sabe-se também que na escola são encontrados 

muitos indícios de que a superação dessa educação hierarquizada e não dialógica é possível e 

de alguma forma se mostra presente no cotidiano escolar, por meio de resistências, falas e 

silêncios. 

Outra investigação que se desenvolve a partir do recreio é a de Rosane Linck (2009). Seu 

trabalho tem o objetivo de analisar como as práticas culturais que acontecem no recreio 

escolar têm relação com os processos de pertencimento identitários juvenis. Mais do que um 

tempo-espaço reservado para a alimentação e para o lazer, “os espaços que compõem o pátio 

escolar não são neutros, na medida em que se convertem em lugares constituídos de signos, 

símbolos, vestígios da condição social e das relações sociais de e entre aqueles que o 

habitam” (LINCK, 2009, p.51). 
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Perceber o recreio como um campo de produção e reprodução de signos, no qual estes estão 

atrelados às condições sociais, dirige à compreensão de que os estudos de Bakhtin (2014) 

podem auxiliar efetivamente nos desvelamentos ideológicos disseminados, seja por falas, pela 

organização do tempo, pela disposição dos espaços ou até pelo que não é dito. Para a 

superação de condições consideradas autoritárias, existe a necessidade deste desvelamento. 

Para que o intervalo das aulas se constitua como um tempo-espaço democrático, antes de mais 

nada, é fundamental que se conheça e se compreenda seus tempos, espaços, discursos e sua 

organização de maneira minuciosa, para, em seguida, conceber estratégias para a promoção de 

um permanente processo emancipatório. 

Como já se pôde observar, a pesquisa de Linck (2009) traz diversas contribuições para esta 

pesquisa. Mesmo que os sujeitos do estudo em questão já sejam adolescentes, que a escola 

analisada seja de outra região e que seu referencial teórico leve a pesquisa a outros caminhos, 

o recreio é concebido de maneira muito semelhante. “Para muitos professores e supervisores 

escolares, é considerado como o momento mais agitado, desorganizado, onde os alunos 

transgridem as regras e aprontam tudo o que não podem fazer em aula” (LINCK, 2009, p.34). 

A pesquisa de Silva, A. (2010) busca compreender os significados das brincadeiras ocorridas 

nas aulas de educação física e no recreio. Observando os alunos do segundo ano de uma 

escola pública em Campinas (SP), a investigação utilizou como categorias a noção do brincar 

certo e a noção do brincar não respeitando as regras. 

O pesquisador, com formação acadêmica em educação física, trabalhou com o conceito de 

‘cultura corporal’ permeando toda sua análise. Ao assumir esse conceito, desenvolveu 

também reflexões acerca da noção de cultura, relacionando-a com a linguagem, a 

comunicação e a brincadeira. 

 

Atentar para a noção de linguagem e de comunicação envolvidas na noção de cultura 

permite, em especial no trabalho de pesquisa com crianças e suas brincadeiras, 

compreender de maneira mais aprofundada os sentidos conferidos pelas crianças às 

suas ações. (SILVA, 2010, p.47) 

 

Mais uma vez, são notados elementos que sustentam a decisão teórica do presente trabalho, 

no que concerne o diálogo do recreio com a teorização da linguagem proposta por Bakhtin 

(2014).  

Um aspecto muito interessante para refletir sobre o controle e autoridade do adulto nos 

tempos e espaços escolares é abordado por Silva, A. (2010). Apesar de a escola ser 

predominantemente composta por crianças, o número reduzido de adultos consegue lidar com 

sua grande quantidade por meio de controle de horários, exigência de tarefas e 
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disciplinamento dos corpos (não correr, não gritar, ficar sentado). “Esse ambiente, fortemente 

marcado pela relação de autoridade entre adulto e criança, pode por vezes intimidar a criança 

e dificultar a plena realização de suas ações e o comentário sobre essas naquele espaço” 

(SILVA, 2010, p.59).  

Como a brincadeira não está desvinculada da realidade social, as relações de autoridade 

também são reproduzidas no brincar. Dessa forma, as brincadeiras não são compreendidas só 

como uma maneira de preparação para o mundo adulto, mas também são uma forma de 

comunicar as visões da realidade da criança e os sentidos que elas atribuem ao participar das 

interações sociais. 

 A observação sistematizada do recreio evidenciou, assim como em outras pesquisas, a falta 

de proposta para o recreio. Silva, A. (2010) encontrou muitas vezes apenas uma funcionária 

observando o momento. Consequentemente, a responsabilidade sobre essa profissional era 

enorme. Assim, seu trabalho se resumia em mandar as crianças para diretoria ou colocá-las 

sentadas em um banco. Tal atitude provocava a fuga das crianças para a direção oposta à 

funcionária, por um aparente receio de punição. A falta de orientações e propostas para o 

recreio também é comprovada pela observação de uma rotatividade de funcionários 

responsáveis pelo horário do intervalo. Desta forma, cada um tomava uma postura diferente 

diante das ações das crianças. 

Silva, A. (2010) aponta para a importância de promover diálogos com as crianças. Esta é uma 

forma de compreender suas atitudes e percepções, muitas vezes consideradas como 

desobediência, falta de educação ou desrespeito. A escola e sua forma de organização, seus 

tempos e espaços e suas relações hierárquicas, desconsideram muitas vezes a voz das crianças 

e acabam por promover situações de resistência e transgressão. Dessa maneira, entendemos 

que os espaços de discussão defendidos por Silva (2010) não devem ser promovidos apenas 

pelo professor de educação física, mas sim fazer parte da rotina escolar, envolvendo todos os 

sujeitos que ali atuam, professoras, professores, funcionárias, funcionários, crianças, equipe 

gestora, pais etc.  

Buscar uma educação que tenha como pressuposto o exercício da democracia e a 

emancipação por meio de relações dialógicas significa assumir o compromisso de garantir a 

voz e a autonomia das crianças nos processos de aprendizagem. Essa é a finalidade que 

buscada com a intervenção realizada por este estudo.  

Apesar de parecer o ambiente menos pretensioso da escola, os estudos mostram o potencial do 

recreio como um campo complexo de situações, interações e aprendizagens, possibilitando 
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que o estudante fique mais à vontade para expressar sua identidade, seus saberes e sua 

história, muitas vezes silenciados durante o trabalho em sala de aula, devido principalmente 

ao caráter disciplinador que a instituição tem aplicado historicamente.  

É sabido que os processos de efetiva aprendizagem não se dão de forma passiva. Paulo Freire 

(1967, 1987, 1997, 2011), ao discorrer sobre a concepção de educação bancária, na qual os 

papéis são definidos rigidamente (professor é o sábio, responsável em ensinar e o aluno é 

sempre aquele que não sabe, é pensado, escuta docilmente, é disciplinado), explicita como 

esta prática nega a criatividade, a transformação, o saber ou a autonomia. Tal concepção de 

educação, tão restritiva e ao mesmo tempo tão comum, acaba por se converter em 

autoritarismo e manipulação. Quanto mais são tratados como depósitos, menos os educandos 

serão capazes de construir uma consciência crítica e de libertarem-se da situação de opressão.  

 Entretanto, de alguma forma as vozes e ações “não autorizadas” pelos discursos de ordem e 

disciplina aparecem em vários momentos e espaços da escola, gerando desconforto e tensão. 

O recreio é um destes, tão desejado pelos alunos, tão criticado por professores e funcionários. 

Em relação à busca de pesquisas sobre uma educação democrática, foram encontrados alguns 

estudos que trazem contribuições, sobretudo com referencial marxista, para pensar outras 

formas de conceber e organizar a rotina escolar que levem em consideração a voz entre os 

diversos sujeitos que atuam na escola. As investigações a seguir explicitadas apontam para 

uma perspectiva na qual a educação democrática está relacionada à concepção de educação 

emancipadora. 

Ana Maria Klein (2006), com sua dissertação Escola e democracia: um estudo sobre a 

representação de alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio investiga, na área da 

psicologia e educação moral, esta tratada como educação de valores, qual a representação que 

alunos do ensino médio de instituições públicas e particulares de São Paulo têm sobre 

democracia. Segundo a autora, a ideia de ouvir os alunos sobre a temática da democracia 

fornece subsídios para que a compreensão se dê a partir do ponto de vista dos sujeitos que a 

vivenciam.  

A reflexão histórica foca na conquista de direitos, destacando vários aspectos da democracia, 

desde a antiguidade até os dias de hoje, estabelecendo relações e conflitos com o modo de 

produção capitalista. Esta discussão possibilitou o diálogo com categorias utilizadas por Paulo 

Freire na sua obra Educação como prática da liberdade (1967), como inexperiência 

democrática. 
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A formação para o exercício ativo da cidadania e participação na vida pública 

demanda uma metodologia pautada pela argumentação, garantindo o direito à 

informação e permitindo o desenvolvimento da capacidade de escolha (KLEIN, 

2006, p.57). 

 

A pesquisadora analisa se os elementos democráticos valorizados na sociedade se encontram 

em diálogo com os da instituição escolar e das suas relações interpessoais. Os resultados 

revelam que a variante rede de ensino é um aspecto relevante. Dessa forma, constatou-se que 

as representações de democracia se relacionam com as diferenças socioeconômicas. Os 

direitos políticos são abordados em grande parte pelos alunos por meio do voto, sendo raras as 

referências à participação e ao gerenciamento das atividades da comunidade.  Essa análise 

traz à tona questionamentos relacionados a forma como os alunos se colocam enquanto 

cidadãos. Discute-se também sobre a forma como a escola tem trabalhado a democracia, se 

leva em consideração apenas os aspectos teóricos ou se aborda a concepção democrática para 

a experiência prática cotidiana.  

Destaca-se também um dado relevante identificado na pesquisa de Klein (2006): o acesso à 

escola não foi citado por nenhum dos 80 pesquisados; ou seja, a universalização e o direito à 

educação não estão relacionados com a democracia na visão dos alunos. Acrescenta-se ainda 

outro dado importante para pensar educação democrática: os alunos analisados, em sua 

maioria, consideram sua escola antidemocrática. Aqui não se encontra diferença na variante 

rede de ensino, pois suas percepções de como a escola é gerida são semelhantes. Outro dado 

significativo encontrado foi em relação à dificuldade expressada pelos discentes da escola 

pública, que se declararam “incapazes de pensar ou emitir uma opinião sobre o tema da 

democracia” (KLEIN, 2006 p.170). 

A pesquisa de Davi do Carmo Ferreira Silva (2013), também pretende discutir a relação entre 

escola e democracia. O objetivo é observar como ocorre o processo de criação do projeto 

pedagógico de uma escola, referente à participação dos alunos, sua elaboração e execução. 

Para tanto, o foco se deu no projeto República de Alunos da EMEF Presidente Campos Salles, 

localizada no município de São Paulo, buscando compreender sua contribuição para a prática 

democrática na escola. 

Após a pesquisa teórica e análise documental do projeto República de Alunos, o pesquisador 

entrou em campo entrevistando alguns professores e equipe técnica, bem como os estudantes. 

Estes são representantes de suas turmas (5º ao 9º ano), escolhidos pelos próprios colegas. O 

papel desses representantes é de participar da solução de problemas e conflitos da escola. 

Portanto, foram criadas reuniões semanais, no período pós-aula, para esse fim. 
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Silva, D. (2013) constata que os alunos se atêm mais em resolver conflitos e criar estratégias 

para diminuir a bagunça. Discussões e propostas referentes aos conteúdos didáticos não foram 

mencionados na entrevista com os mesmos. Por fim, o autor considera que o projeto 

Republica De Alunos “dá sustentação para que o PP entre em ação” (SILVA, 2013, p.109), já 

que este amplia o diálogo entre alunos gestores e funcionários. Dessa maneira, Silva considera 

que a busca de uma gestão democrática possibilita a contribuição para a construção do 

respeito, aumento da autoestima e a construção dos seus papéis como cidadãos. 

Flávio Boleiz Júnior (2008), em sua dissertação de caráter bibliográfico Pistrak e Makarenko: 

Pedagogia social e educação do trabalho, discute os aspectos das relações entre trabalho e 

educação da pedagogia socialista de Pistrak na escola de Lepechinskiv na Rússia e de 

Makarenko na Colônia de Gorki, Ucrânia, ambas constituídas no período da União Soviética. 

Dessa maneira, contribui-se para a reflexão dos valores da educação contemporânea e das 

práticas democráticas como fundamento para a gestão educacional. Destaca as concepções de 

crianças da sociedade ocidental e legislação: 

 

A legislação ainda categoriza a criança como “menor” e “incapaz” e é comum 

ouvirmos as pessoas referirem-se aos infantes como “futuro do país” – uma visão de 

esperança, sem dúvida nenhuma, mas também de ausência de presente para as 

crianças, de quem tudo se espera e em tudo se aposta para depois (BOLEIZ Jr., 

2008, p.10).  

 

O autor indica que a escola não trata a criança de forma tão diferenciada, como um ser sem 

voz e sem competência para participar e fazer escolhas de suas decisões; entretanto, 

documentos como o Plano Nacional de Educação e a Lei Federal do Grêmio Estudantil têm se 

mostrado iniciativas que buscam a participação das crianças. 

Temáticas como a divisão do trabalho e seu significado por Marx já são desenvolvidos na 

introdução, sendo relacionados com a escola. Boleiz Jr. (2008) considera que uma escola que 

educa para a cidadania não pode se pautar em decisões unilaterais, de intolerância e opressão. 

Discute e levanta categorias fundamentais para se falar de uma escola democrática. Estabelece 

relações com as obras de Paulo Freire, ao dizer que a escola atual se pauta mais numa 

concepção bancaria de educação. Segundo Boleiz Jr (2008), para desenvolver uma educação 

democrática é necessário planejamento e aplicação de metodologias que promovam a 

experimentação de relações horizontais e de partilha de poder.  

Para a reflexão das categorias constituintes de uma educação democrática, o autor descreve a 

escola concebida por Pistrak. No período, o socialismo exigia uma educação nova, que 
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promovesse a voz dos alunos e cujos professores se tornassem militantes, devendo convergir 

com os objetivos da revolução e desenvolvendo um trabalho a partir do método dialético. 

O trabalho de Makarenko também é abordado por Boleiz Jr. (2008). Makarenko foi convidado 

a dirigir a primeira colônia experimental para jovens infratores em 1920. Um trabalho que se 

iniciou de maneira extremamente problemática, já que não se conseguia fazer com que os 

alunos se envolvessem com os trabalhos. Foi depois de muitas tentativas que se conseguiu 

organizar a rotina da colônia por meio assembleias gerais, construção coletiva de normas 

disciplinares, como tribunal popular para julgar os casos de desrespeito. 

Boleiz Jr. (2008) conseguiu registrar o desenvolvimento metodológico e reconstruir 

historicamente passos importantes para a consolidação das duas pedagogias como espaços 

democráticos de educação. Essas pedagogias, apesar da distância temporal e espacial com 

nossa realidade, possuíam problemas muito semelhantes aos encontrados ainda hoje. Apesar 

de divergir muito dos modelos escolares encontrados em nossas escolas, Boleiz Jr (2008) 

considera que os trabalhos de Pistrak e Makarenko podem trazer importantes contribuições 

para a refletir a educação, principalmente no que concerne ao exercício e experiência 

democrática dentro das escolas.  

As duas pedagogias buscam e tratam de uma educação emancipadora, a partir do trabalho 

coletivo, trazendo experiências concretas que podem auxiliar o educador comprometido com 

a condição histórica a pensar a educação para um mundo diferente, que supere o paradigma de 

exploração da ordem capitalista. 

A pesquisa de Lílian Haffner da Rocha Oliveira (2006) O trabalho coletivo em Educação: os 

desafios para a construção de uma experiência educacional fundamentada na cooperação em 

uma escola municipal de São Paulo, busca desvelar os elementos condutores da construção de 

um trabalho coletivo que promova o desenvolvimento de um projeto educacional com base 

em uma prática educativa democrática e cidadã. Para tanto, a autora se debruça na pesquisa 

documental e empírica, com análise das politicas públicas municipais que se relacionam com 

a temática, observações nos momentos de trabalho coletivo e entrevistas com representantes 

dos diferentes segmentos da escola. 

A experiência da autora, enquanto professora de Ensino Fundamental I da rede pública, 

permite uma explanação inicial sobre a dificuldade de encontrar tempos e espaços para a 

promoção de um efetivo trabalho coletivo entre os funcionários da escola. Os poucos 

momentos separados para atividades que possibilitam o encontro dos profissionais, 

geralmente são utilizados para cumprir as diversas obrigações, como correção de atividades e 
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tarefas burocráticas. Quando há o encontro para o trabalho coletivo, as trocas se dão 

geralmente no plano do senso comum. 

A partir de sua análise empírica e teórica, Oliveira, L. (2006) propõe o seguinte 

questionamento: “Se a escola é uma instituição educativa no seu conjunto, por que é que só 

professores participam dos horários de trabalho coletivo?” (p.11). Outras perguntas surgem a 

partir desse questionamento, entre elas, a que orienta a pesquisa: 

 

Quais são os elementos que conduzem à construção de um coletivo escolar que 

possibilite o desenvolvimento de um projeto de educação calcado numa prática 

educativa verdadeiramente democrática e cidadã que se constitua significativa no 

processo de formação dos educandos? (OLIVEIRA, L. 2006, p.12). 

 

A pesquisa de Oliveira L. (2006) analisa a relação do trabalho na escola em suas diferentes 

perspectivas, tomando como eixo de reflexão as relações que se estabelecem entre os 

profissionais da escola e entre estes e os educandos. A entrevista com os diferentes 

trabalhadores da escola constitui-se como um procedimento metodológico que permitiu 

identificar se os mesmos estão inseridos numa concepção de trabalho coletivo ou 

individualizado. Na mesma perspectiva, se deu a análise das condições objetivas do trabalho, 

pois se elas se dão numa perspectiva precária, o esforço coletivo realmente torna-se uma 

tarefa difícil. 

A escola pesquisada, segundo a autora, possui diversos projetos que demonstram esforço em 

romper com uma cultura escolar que privilegia o individualismo, o autoritarismo, a 

concorrência. Entretanto, sua superação não se dá tão facilmente, inclusive porque são 

constituídas historicamente. Acrescenta-se ainda as deficientes condições salariais e de 

valorização dos professores, obrigando-os a duplicar e até triplicar sua jornada, impedindo o 

maior envolvimento com a escola. O conjunto de ações que se assumem facilitadoras do 

trabalho coletivo não fornece condições para que se realize de maneira efetiva a exclusão dos 

funcionários de um período de formação e interação com a equipe pedagógica e professores. 

A tese de Maria Rita Kaminsk Ledesma Gestão escolar: Desafios dos Novos tempos (2008), 

busca compreender os caminhos e desafios da gestão escolar para consolidar uma educação 

democrática. Para defender o projeto de escola democrática e emancipadora, a pesquisadora 

investiga a história da escola moderna e toma como referência a Escola da Ponte, de Portugal. 

Para Ledesma (2008), a gestão escolar democrática, tão discutida nos meios acadêmicos, 

ainda não acontece de maneira plena; pelo contrário, os desafios são muitos e vão além das 

dificuldades específicas da escola: baixos salários, alta rotatividade de professores, 

precariedade material, espacial e das condições de trabalho em geral. Entretanto, mesmo com 
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tantos obstáculos, para a autora a “democratização da educação é o caminho das 

transformações necessárias da escola pública brasileira” (p.19). Assim, torna-se o caminho 

necessário para a autonomia da escola, de seus trabalhadores e estudantes. 

Sua pesquisa histórica sobre os modelos de gestão escolar, junto à análise crítica, revela que, 

desde os anos 50, os trabalhos brasileiros sobre administração escolar pautam-se no 

pressuposto de que a escola deve ser organizada nos mesmos princípios de uma empresa 

capitalista. Foi a partir da década de 1980 que se iniciou uma crítica ao modelo burocrático de 

gestão escolar. Essa crítica consolidou-se também por meio da Constituição de 1988 e com a 

LDB/1996, que propõem  

 

(...) a descentralização do processo de decisão e execução das unidades escolares, 

que deverão organizar-se administrativamente considerando a constituição de 

conselhos escolares, a obrigatoriedade de prestação e divulgação de contas e a 

elaboração de um planejamento anual da escola de forma participativa, em um 

enfoque que se contrapõe a toda uma visão conservadora de educação, baseada no 

centralismo das decisões. (LEDESMA, 2008, p.30) 

 

As pesquisas aqui explicitadas revelam a importância de uma escola que tenha como 

pressuposto a formação democrática. Já as políticas públicas trazem, contraditoriamente, 

elementos fundamentais para a construção tanto de uma escola burocrática e hierárquica, 

quanto democrática e autônoma. Nesse emaranhado de concepções ideológicas, cabem às 

gestoras e aos gestores, em meio à agitada e atarefada rotina escolar, tentar superar essas 

contradições, abordadas na pesquisa de Ledesma (2008). 

Paulo Freire (1970, 2011) mais do que o criador de um novo método de alfabetização, foi um 

dos grandes defensores da participação da comunidade nas decisões da escola, da construção 

de uma escola emancipadora, justa, dialógica. É por isso que a composição do estado da arte, 

juntamente às reflexões vindas desta pesquisa empírica, se fez primordial para a seleção de 

referencial teórico. Apesar de não abordar especificamente da gestão escolar, compreende-se, 

nesta pesquisa, que o tema permeia todo o estudo, afinal, trata-se de entender e buscar 

maneiras de organização que tornem as relações humanas no recreio menos hierárquicas e 

autoritárias e, como defendiam Bakhtin (2014) e Paulo Freire (1967, 1987, 1997, 2011), mais 

dialógicas. 

Portanto, desvelar o caráter ideológico que tem historicamente orientado as produções 

científicas sobre a gestão escolar, bem como suas contradições ainda presentes no discurso e 

na prática da gestão democrática amparadas pela legislação vigente, são de fato importantes 

para auxiliar organização de nossa pesquisa. 
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O aprendizado e a vivência do exercício da tomada de decisões de modo 

participativo é um processo que não se efetiva por decreto, portarias ou resolução, 

mas é resultado da construção coletiva que considera a especificidade e a 

possibilidade histórica de cada sistema de ensino (municipal, estadual ou federal) e 

de cada escola e que se funda no diálogo entre as partes. (LEDESMA, 2008, p.34) 

 

Nesse sentido, os documentos oficiais e as orientações legais não são suficientes para a 

superação do modelo burocrático de administração escolar. Outras mudanças são 

fundamentais e, nesse aspecto, as contribuições de Paulo Freire (1967, 1987, 1997, 2011) para 

essa transformação são apresentadas e desenvolvidas por ele tanto no âmbito teórico quanto 

prático. Justifica-se assim, mais uma vez, a escolha deste quadro teórico. 

Ledesma (2008), ao analisar as condições atuais da gestão e da organização dos tempos e 

espaços escolares, traz à tona uma discussão que muito se relaciona com este objeto de 

pesquisa, que é o fato de o processo educativo estar ligado quase que exclusivamente aos 

momentos de aula. 

Dois momentos são relevantes para o desenvolvimento da autonomia: a organização do 

espaço/tempo sala de aula e a participação discente nas tomadas de decisões da escola. No 

primeiro, a preocupação recai no fato de que em muitas escolas o aluno ainda não saiu da 

condição de mero receptor de conhecimentos e informações e da situação de obediência ao 

que o adulto estabelece. O ensino se assenta, praticamente em todo o período de estudo, no 

espaço da sala de aula, com alunos dispostos em carteiras enfileiradas e com o professor à 

frente repassando o conteúdo. Na maioria do tempo destinado ao ensinar e aprender o aluno 

fica ali dentro, não participa ou tem uma atuação muito tímida, apenas recebendo 

informações. Em um segundo momento, o educando não participa ou não tem poder de 

decisão no funcionamento geral da escola (LEDESMA, 2008, p.45). 

 

Na busca de soluções para essa dificuldade histórica (e ideológica) de ampliar a 

participação e o poder de decisão, contemplando os diversos sujeitos que vivem o 

cotidiano escolar como estudantes, pais e funcionários, a pesquisadora traz para a 

discussão as experiências da Escola da Ponte, uma instituição escolar pública que 

conseguiu colocar o estudante no centro de toda organização do trabalho da 

instituição escolar. “A escola põe abaixo algumas teses que nos imobilizam na luta 

pela construção de uma escola democrática e na preocupação em colocar o aluno 

como gestor de seu conhecimento e de sua ação” (LEDESMA, 2008, p.46). 

 

A proposta de uma nova escola iniciou-se a partir do questionamento das práticas educativas 

dominantes. Foi essa indagação que, juntamente à elaboração de um projeto pedagógico 

crítico, organizado, construído coletivamente e sustentado na ação educativa, tornou-se um 

importante instrumento de luta e emancipação (LEDESMA, 2008). 
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A investigação sobre os pressupostos e procedimentos utilizados na Escola da Ponte têm a 

intenção de mostrar que é possível uma gestão afetivamente democrática, com a participação 

das crianças nas tomadas de decisão. Essa forma de organizar a rotina da instituição tem como 

uma das consequências a maior autonomia e responsabilidade do estudante. A criança não é 

obrigada a obedecer às regras que lhe foram impostas. Ela participa de todo o processo, sendo 

parte integrante da escola. Assim, seu modelo de organização faz com que questões muito 

problemáticas e presentes em muitas escolas como violência, depredação, excesso de faltas ou 

pouca participação e envolvimento do aluno sejam bem menos polêmicas, já que as formas de 

superar essas problemáticas são discutidas aberta e democraticamente. 

A pesquisa de Ledesma (2008) confere ao projeto político-pedagógico um instrumento 

emancipador. Para tanto, é necessário que ele rompa com os pressupostos científicos 

hegemônicos, superando sua característica fragmentada e que leve em consideração o diálogo 

e os saberes locais dos diferentes sujeitos que atuam instituição escolar. 

 

Nesse sentido, o projeto político pedagógico oportuniza a escola de constituir-se em 

um espaço de exercício de liberdade e de autonomia da construção de relações, não 

de dominação, mas de reconhecimento do outro, mediante a articulação de todos os 

envolvidos no processo, num exercício de revisão de suas posições e avaliação de 

suas práticas. É um processo permanente de discussões das preocupações 

individuais e coletivas quanto aos obstáculos, aos propósitos da escola, da educação, 

de seus pressupostos e determinações (LEDESMA, 2008, p.132). 

 

O caráter dinâmico e inacabado do projeto político-pedagógico possibilita a mudança de 

alguns padrões de comportamento dentro da escola, possibilitando uma compreensão coletiva 

de uma nova forma de gerir a escola, reduzindo os efeitos da divisão do trabalho, a rigidez 

hierárquica, sua excessiva característica burocrática e o poder centralizado. 

Para esse novo projeto emancipador é importante o constante questionamento e análise dos 

conceitos e ações e formas instituídas de organização que têm impossibilitado a construção da 

autonomia e da identidade da escola, comumente despercebidos diante da divisão rígida de 

tarefas e da uniformização rotina escolar. Nesse sentido, o conceito de democracia deve estar 

contido no projeto e ser construído cotidianamente. 

Por fim, é importante destacar que apesar do discurso presente nos documentos oficiais e da 

utilização de conceitos progressistas, os significados políticos e ideológicos de muitas lutas 

sociais acabam sendo apagados. Por isso é fundamental  
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(...)a ruptura com a ordem escolar instituída somente poderá acontecer a partir de um 

trabalho de politização dos conceitos presentes no discurso pedagógico e no 

imaginário educacional, ou seja, preenchendo-os com a história de sua gênese e das 

lutas que marcam a afirmação do seu significado. Para tanto, a escola necessita 

definir claramente a visão de mundo, de sociedade e de sujeito que a escola pretende 

desenvolver com seu trabalho pedagógico, quais teorias, métodos e objetivos a 

adotar para essa formação, como desenvolver um conteúdo integrado no que se 

refere à base humanística, fundamentos científicos e base tecnológica, sem deixar de 

lado a incorporação de valores e atitudes como solidariedade, criticidade, iniciativa, 

afetividade, criatividade, tolerância e respeito aos valores democráticos. 

(LEDESMA, 2008, p.148) 
 

As contribuições das pesquisas aqui relatadas auxiliaram na construção das definições de 

escola democrática e reflexão sobre suas condicionantes, como práticas e decisões coletivas, 

condições de trabalho, partilha de poder. Muitos elementos levantados nessas investigações 

estarão presentes e dialogarão com a fundamentação teórica apresentada neste estudo, que 

será mais profundamente discutida no Capítulo 2. 

O levantamento de todos esses materiais foi extremamente relevante para compreender que 

pensar o recreio e sua forma de organização, bem como suas inúmeras possibilidades, é de 

fato uma tarefa urgente.  
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CAPÍTULO 2 – ENTRELAÇAMENTO DE TEORIAS E PRÁTICAS: 

CONTRIBUIÇÕES DE BAKHTIN, BENJAMIN E FREIRE 

 

 

A pesquisa é fundamentada a partir das compreensões de diálogo, linguagem e experiência 

pelas contribuições de Walter Benjamim (1987, 1989, 2011), Mikhail Bakhtin (2014) e Paulo 

Freire (1967, 1987, 2002, 2011). Compreende-se que estes autores se imbricam e se 

complementam quando se trata do esclarecimento da concepção freiriana de cooperação, 

igualdade, reciprocidade e identidade, numa palavra: democracia. Não aquela democracia 

idealizada pelas classes dominantes, mas aquela que se realiza por meio do diálogo, da 

compreensão e do respeito à alteridade. Dessa maneira, estes conceitos são fundamentais para 

o exercício efetivo de um processo democrático, seja no espaço escolar, seja na vida 

comunitária.  

Concebe-se a linguagem como uma das principais categorias desta investigação, pois, por ser 

um sistema de comunicação, é ela que constitui, organiza e intermedeia as relações sociais 

(LEIRO, 2005). Neste sentido, corrobora-se com as reflexões de Bakthin (2014) e Freire 

(1967, 1987, 2002, 2011) sobre a temática. Cada qual, respeitando as especificidades 

territoriais, temporais e culturais, dinamizam a linguagem para além dos moldes ideológicos 

que se prestam à dominação técnico-cientificista da modernidade capitalista.  

Sabe-se que o campo da linguística é complexo, construído por diferentes teorias a partir de 

diversos referenciais. A discussão sobre a legitimidade ou não de cada conceito sobre 

linguagem não será aprofundada, tampouco as questões dissonantes que a atravessam. Busca-

se aqui tratar da linguagem como um fenômeno primordial para a vida social. O objeto deste 

estudo pressupõe o diálogo para a conquista de relações democráticas, visto que, 

historicamente, a escola tem se pautado em relações antidialógicas, de cunho autoritário, que 

não trazem vozes importantes para o processo de transformação da escola (FREIRE 1967). 

Para tanto, devido à seleção por uma fundamentação baseada no paradigma do materialismo 

histórico e dialético, que busca romper com a filosofia tradicional e o positivismo, método 

preponderante no ocidente, aqui trabalha-se com as reflexões de Bakhtin e Freire, sobretudo 

pela preocupação de ambos em discutir a linguagem a partir de uma perspectiva mutável, em 

oposição a modelos fixos. 

O ponto basilar da discussão da linguagem em Bakhtin (2014) é a palavra proferida em 

sociedade, articulada com o contexto histórico e social e, portanto, nunca desvinculada de 

uma percepção ideológica. Para Bakhtin, a palavra é o objeto da linguagem. É exatamente por 

isso que o filósofo não aceita a linguagem como um conjunto de formas (signos) e suas regras 



35 

 

de combinação (sintaxe). Entretanto, é importante deixar claro que os conhecimentos 

produzidos pelas diversas linhas da linguística não podem ser ignorados, pois são até hoje 

fundamentais para diversas compreensões, inclusive para perceber a forma como Bakhtin 

desenvolve sua teoria. 

É, portanto, na linguagem, que Freire (1967, 1987, 2002, 2011) e Bakhtin (2014) encontram o 

mediador ideal para a superação das diferenças num diálogo aberto para o reconhecimento do 

outro. É por meio da linguagem que crianças e adultos expressam suas percepções, 

empoderam-se de seus pensamentos, ações e convicções. É pela linguagem que o recreio é 

produzido e se realiza. São as diferentes vozes presentes neste tempo-espaço, dos inspetores, 

inspetoras, cozinheiras, cozinheiros e crianças que constroem e direcionam esta pesquisa.  

Não se deve esquecer que o recreio concebido na atualidade está condicionado por 

concepções de educação que nos foram legadas por uma tradição colonial; entretanto, 

encontramos nestes três autores o respaldo conceitual próprio para redimensionar 

democraticamente não apenas o espaço e a referência temporal do recreio, mas 

fundamentalmente, desvelar a importância que tem a criança na mediação dialógica do 

reconhecimento e da leitura do mundo, no sentido freiriano. Como se vê, este 

redimensionamento pressupõe também um processo de desierarquização dos espaços 

escolares. Nesta perspectiva, abre-se para a criança e demais sujeitos que atuam no recreio a 

possibilidade de uma atuação política até então não reconhecida. Estes são os sujeitos de 

papeis intercambiáveis que compõem a democracia radical de que fala Freire (1967).  

É preciso notar e não perder de vista que a linguagem e a cultura que unificam um país que se 

formou sob a égide de uma escola de tradição autoritária contêm fragmentos deste 

autoritarismo conservador. Assim, acaba-se assumindo uma postura crítica para reconhecer o 

movimento processual em que se imbricam tradição e modernidade, conservação e ação 

transformadora na construção democrática deste país. 

Compreender a linguagem é de fato uma tarefa fundamental para pensar as possibilidades e 

responsabilidades de um recreio como um tempo-espaço democrático, em que todos atuam, 

crianças ou não; professoras, professores, cozinheiras, cozinheiros, inspetoras, inspetores, 

entre outros. É através da linguagem que se revelam e se confrontam os valores de uma dada 

sociedade (BAKHTIN, 2014).  

Paulo Freire trata, em sua obra Pedagogia do Oprimido (1987), da noção de inexperiência 

democrática. Segundo ele, esta é uma das características, construídas historicamente e 

perpetuadas pelos interesses da classe dominante, que prejudicam, anulam e marginalizam as 
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diferentes lutas para se alcançar um processo de emancipação da classe dominada. Para Freire 

(1987), uma educação emancipadora deve ser concebida a partir do exercício democrático, de 

legitimação das vozes silenciadas e, portanto, colocando em destaque a dialogia no seu 

método pedagógico. 

Dessa maneira, busca-se, a partir das categorias levantadas e do referencial teórico proposto, 

produzir uma reflexão que proporcione um olhar sensível ao recreio, apontando as 

possibilidades e limitações de se organizar um recreio democrático, pois entende-se que, 

apesar de ser uma arena esquecida dentro das discussões educacionais, seu potencial criativo e 

libertário corresponde a uma porta de abertura para a emancipação dos sujeitos que ali atuam 

cotidianamente, onde atualmente estão inseridos numa estrutura que privilegia o 

enrijecimento das formas de relacionamento. 

 

2.1. A linguagem e o pátio escolar: dialogia, alteridade e ideologia 

 

Os estudiosos que se fundamentam em Bakhtin estão interessados no estudo da linguagem, 

motivo pelo qual houve o interesse em aproximá-lo do campo da educação diante dos seus 

estudos. A obra do pensador se destaca pela pluralidade de temas abordados. Delimitar suas 

obras como contribuições para apenas uma área do conhecimento não seria justo. A 

diversidade de conceitos desenvolvidos por ele como polifonia, carnavalização, exotopia e 

dialogia são utilizados em diversos trabalhos, não apenas relacionados à linguística e à 

literatura. Este estudo acredita que nas questões dialógicas não há como deixar de aproximar 

Freire e Bakhtin. 

Na obra Marxismo e a filosofia da linguagem (BAKHTIN, 2014) pode-se identificar, pelo 

título, duas grandes temáticas que envolvem seu texto: o marxismo como um método 

sociológico e a linguagem, objeto de estudo da linguística. 

Mais que um estudo sobre a linguagem e a língua de maneira isolada ou específica, seguindo 

os preceitos da morfologia e sintaxe, por exemplo, Bakhtin foi além, estabelecendo relações 

que são fundamentais até hoje no estudo e compreensão das relações humanas a partir da 

perspectiva marxista. Para ele, a linguagem, que faz parte não só do campo das palavras, mas 

do corpo, da ética e da estética e, consequentemente do contexto extraverbal, está 

intrinsicamente relacionada com outras formas de comunicação implicando em conflitos, 

resistência e dominação. A enunciação, a palavra e a consciência, categorias desenvolvidas 
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por Bakhtin (2014), não têm sua origem no psiquismo individual; ao contrário, esses 

elementos são frutos de uma relação histórica, social e ideológica.  

A palavra, para Paulo Freire, é processo e produto da subjetividade humana, que permeia 

todas as ações e, portanto, deve ser empregada dentro de um processo de comunicação e não 

por comunicados, onde a interação perde seu caráter dialógico. Dessa maneira, é por meio da 

prática dialógica que o sujeito conscientiza-se e temporaliza-se, pois deixa de ser um mero 

espectador do mundo para se tornar um transformador da sua realidade. 

A categoria temporalização de Freire é fundamental para a compreensão da palavra e seu 

percurso dialógico no processo de emancipação dos sujeitos. Baptista (2013) explica como 

Freire desenvolve a categoria, trazendo à tona, a importância de uma percepção histórica: 

passado, presente e futuro, que se solidifica com a palavra: 

 

A consciência da temporalidade humana é fundamental para que o homem possa 

agir. Transformar ao seu redor, ou seja, modificar sua realidade. A consciência, 

própria dele mesmo, de que emerge no tempo. Contudo, isso somente é possível se o 

homem se sentir parte integrante de uma realidade. Perceber que, em grande medida, 

estaria em suas mãos agir para modificar a realidade. Transformar. Criar. Inventar. 

(BAPTISTA, 2013, p.47). 

 

Já o homem destemporalizado, esvaziado de presente, passado e futuro, não consegue 

entender a relevância da palavra para a sua participação no mundo, porque suas relações não 

ocorrem de maneira dialógica, mas monológica, verticalizada. 

 

A destemporalização do ser acontece quando o homem sente-se incapaz de agir. 

Sente-se fora de realidade como se esta tivesse distante de si. Nesta situação o 

homem se coloca como um expectador dos acontecimentos. Como se tivesse à 

distancia de fatos e processos. Sente-se exilado de seu tempo. Mero observador 

(BAPTISTA, 2013, p. 48). 

 

Mais do que uma visão de linguagem descritiva, Freire (1967, 1987, 1997, 2011) e Bakhtin 

(2014) concebem a linguagem a partir de um enfoque dialógico, ou seja, “como uma recusa a 

qualquer forma fechada de tratar das questões da língua, pois sendo o dialogismo constitutivo, 

a “interação” com o outro é um pressuposto” (FANTI, 2003, p. 99). O princípio dialógico, 

tratado pelos dois pensadores, pressupõe a valorização da alteridade, da presença do outro e, 

sobretudo, da historicidade, permeando todas as formas relações humanas. Geraldi (2005) 

discute as relações do princípio dialógico em Freire e Bakhtin, salientando o caráter sócio-

histórico da teoria de ambos: 
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Relações dialógicas que não se dão no vazio: são relações sócio-históricas, 

sobrecarregadas das condições de seu exercício, estando os interlocutores 

condicionados pelo caráter destes encontros que, não obstante suas determinações, 

são lugares e tempos de construção de novas condições. Sujeição e criação 

concomitantes, porque a dialogia se dá sobre o estável e sobre o instável da relação 

com a alteridade. É por isso que somos, numa voz, muitas vozes (GERALDI, 2005, 

p.17). 

 

A linguagem para Paulo Freire e sua intrínseca relação com o meio social, articula-se 

diretamente com a filosofia da linguagem de Bakhtin, já que não a compreende de maneira 

isolada do mundo. Para Bakhtin, considerar a linguagem fora de seu contexto social e como 

um sistema abstrato de normas é deixar de captar a linguagem em toda a sua dimensão: 

 
Não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, 

coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A 

palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. (BAKHTIN, 2014, p. 95) 

 

Para Bakhtin “a palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios” 

(BAKHTIN, 2014, p. 14). Assim como a palavra, é possível compreender também o recreio 

como uma arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios. Mas as ligações não se 

encerram por essa ‘substituição’. A investigação sobre o recreio como um tempo espaço-

democrático, num primeiro momento, parece ter pouca ou nenhuma relação com as categorias 

desenvolvidas para o estudo da filosofia da linguagem, como discurso, enunciação, entonação, 

língua.  

O recreio a partir das compreensões de Bakhtin e Freire se mostra como um momento 

favorável para se discutir a linguagem e a forma como as palavras são proferidas. Se a 

interação nesse tempo-espaço, que tem um caráter mais livre dentro da estrutura da rotina 

escolar, não se dá de maneira dialógica, os sujeitos que participam do recreio podem se 

encaixar na categoria freiriana de destemporalização destacada por Baptista (2013). Dessa 

maneira, as entrevistas com os sujeitos da pesquisa bem como os registros no diário de 

campo, se tornam primordiais para compreendemos as possibilidades e limitações de um 

recreio que se realize a partir de relações democráticas e, portanto, dialógicas. Trazer essas 

percepções justifica a importância de olhar este ambiente não apenas como um intervalo para 

professoras, professores e crianças descansarem ou gastarem suas energias, mas como um 

campo no qual a intersecção de vozes, ações, entonações, movimentos, constroem a todo 

tempo signos que revelam diferentes ideologias que ali se embatem, possibilitando uma 

realidade em constante formação.   
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Segundo Bakhtin, “todo signo é ideológico; a ideologia é um reflexo das estruturas sociais” 

(2014, p.15). Encontra-se nessa afirmação elementos que contribuem para as discussões 

referentes à maneira em que a palavra é proferida ou silenciada no recreio, possibilitando 

revelar a ideologia por trás da enunciação e, consequentemente, a ideologia dos signos, 

constituída socialmente e, deste modo, pelos valores dominantes.  

O signo, elemento constitutivo do estudo da linguística, é conceituado de uma maneira bem 

resumida, como o resultado entre o conceito e sua imagem sonora. (BAKHTIN, 2014). 

Assim, numa definição clássica, o signo simboliza um sentido. Uma mesma palavra pode 

expressar signos diferentes. Bakhtin (2014) exemplifica a relação entre signo e o diferencial 

da sua teoria perante as dominantes na época, a estreita relação entre signo e ideologia: 

 

(...) é o caso, por exemplo, da foice e do martelo como emblema da União Soviética. 

A foice e o martelo possuem, aqui, um sentido puramente ideológico. Todo 

instrumento de produção pode, da mesma forma, se revestir de um sentido 

ideológico: os instrumentos utilizados pelo homem pré-histórico eram cobertos de 

representações simbólicas e de ornamentos, isto é, de signos (BAKHTIN, 2014, 

p.32). 

 

O signo retrata uma realidade e, assim, exclui outra. Desta maneira, o domínio do signo e o 

domínio ideológico estão profundamente ligados, constituindo valores para diferentes grupos 

sociais. O signo não é reflexo de uma realidade, mas de uma parte material dela, pois ele tem 

correspondência com uma valorização, com uma avaliação (BAKHTIN, 2014). 

Para Bakhtin, um signo, inicialmente, não tem um significado, mas receberá tantas 

significações quantas forem as situações reais em que venha a ser empregado. A palavra 

proferida é diferente do seu modelo teórico. A partir do diálogo, é possível ressignificar, 

acrescentar e excluir significados codificados pela linguagem. Dessa maneira, a dialogicidade 

traz em seu cerne o caráter transformador das palavras, já que nessa relação as visões de 

mundo, agora problematizadas, são transformadas por meio da palavra e seu exercício 

democrático. Portanto, as contribuições de Bakhtin e sua articulação com o pensamento 

freiriano tornam-se suficientes para discutir questões relacionadas ao objeto de estudo deste 

trabalho.  

A relação entre a ideologia e os fenômenos linguísticos ampliam as possibilidades de 

compreender as relações sociais e suas transformações. A linguagem não está só presente e 

pode ser analisada por meio da literatura ou das normas linguísticas. A linguagem, para 

Bakhtin, é a organizadora de qualquer atividade humana e por isso é tão importante que se 

pense nas formas de linguagem presentes no cotidiano escolar e quais suas consequências 

para os sujeitos que ali escrevem sua história. 
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(...) a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida 

cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de 

uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

todos os domínios. (BAKHTIN, 2014, p.42) 

 

Lívia Suassuna (2006), em sua obra Ensaios de pedagogia da Língua Portuguesa, dedicou 

um capítulo para a discussão da filosofia da linguagem de Bakhtin e sua contribuição para a 

educação, mais especificamente para o ensino de língua portuguesa. Mesmo esta pesquisa não 

tratando especificamente de tal área de conhecimento, são várias as contribuições da autora 

para a compreensão da teoria Bakhtiniana de linguagem e suas relações com o pátio escolar. 

Portanto, serão encontradas ao longo do texto algumas de suas considerações referentes ao 

tema.  

Suassuna (2006) esmiúça e leva para o cotidiano escolar de maneira muito didática as 

reflexões de Bakhtin. Pode-se destacar sua constante preocupação em afirmar que todas as 

categorias da filosofia da linguagem de Bakhtin, como consciência, palavra, linguagem, 

diálogo, enunciação e atividade mental são orientadas de alguma maneira pelo contexto 

social. Na relação entre signo e contexto social, para Bakhtin (2014), 

 

Os signos, na verdade, são variáveis e flexíveis; é justamente o contexto social que 

lhes confere sentido. Os enunciados significam não por uma mera conformidade à 

norma, mas por sua inserção em situações sociais concretas. Essa inserção social do 

signo linguístico, faz dele um elemento carregado de sentido ideológico, uma vez 

que o signo, ao refletir a realidade, reflete, juntamente com ela, uma visão 

socialmente determinada dessa realidade (BAKHTIN, 2014, p.74). 

 

Nota-se que é a partir do signo que a palavra ganha sua característica ideológica. Para isso, a 

palavra é também, inicialmente, um signo neutro, pois cada grupo ou campo pode preencher 

qualquer expressão de fenômeno ideológico nela, seja estético, moral, religioso, cientifico ou 

político. Dessa maneira, o signo carrega as marcas do meio social e histórico dos grupos que o 

produzem. Entretanto, como há uma mesma língua para muitos grupos sociais, uma mesma 

linguagem perpassa por vários coletivos sociais e é nesse campo, de confronto e dialogia, que 

o signo se desenvolve num processo evolutivo (SILVEIRA, 1981). Apesar de a classe 

dominante conseguir preservar muitos signos de acordo com seus interesses, a característica 

dinâmica de sua evolução, por meio de comunicações dialógicas, resiste a esse processo. A 

produção do signo se dá pelas valorações sociais, que muitas vezes não se completam, se 

contradizem. “A classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e 

acima das diferenças de classes, a fim de abafar ou ocultar a luta dos índices sociais de valor 

que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente” (BAKHTIN, 2014, p.48). 
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O signo não se estabelece a partir das normas linguísticas, mas por meio da interação social. 

“Na realidade, não são as palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc.” 

(BAKHTIN, 2014, p. 98, 99). Ao legitimar a interação social no estudo da linguística, tem-se 

então a introdução do contexto extraverbal nesse trabalho. Segundo Suassuna (2006), para a 

filosofia da linguagem bakhtiniana é importante considerar a situação social dos 

interlocutores, o espaço em que eles atuam e como avaliam sua situação (p. 75).  

É através da língua que se garante a comunicação verbal. Esta, por sua vez, acontece de 

maneira viva e dinâmica, onde dois ou mais sujeitos constroem seus discursos por meio dos 

elementos da sua ou da experiência do outro. Tem-se, então, uma relação dialógica, e é essa 

característica dialógica que vai integrar a vivência interior com a exterior objetiva do sujeito 

que se comunica. A consciência se constitui nessa relação de intersecção de vivências de 

discursos, sendo que a vivência exterior é determinante na construção da consciência 

individual. 

Ouvir inspetoras, inspetores e crianças, proporcionando o exercício do diálogo, é a melhor 

forma para a conscientização e o processo de emancipação de todos eles. É por meio da 

palavra que podemos começar a transformação da realidade. Porque não é possível executar 

essa tarefa sozinho; é preciso existir a comunicação de uns com os outros. Portanto, é a 

palavra que consagra essa necessária interação social. 

Se o signo representa o sentido, como ele se constitui a partir da interação social? Para 

Bakhtin, o sentido se produz e se compreende pela comunicação dialógica. A dialogia tem 

como um de seus precedentes a alteridade. É preciso do outro para que a dialogia se 

concretize. A fala é produzida não só pelo sujeito individual que quer se comunicar. A fala 

surge, pois incorpora ou nega o discurso do outro ou dos outros. As diversas vozes sociais são 

elementos construtores da fala e dos discursos. SUASSUNA (2006) explica esse processo 

dialógico: 

 

Quando, nas diversas situações enunciativas, o eu formula seu discurso, realiza 

operações de seleção determinadas por juízos de valor, pela imagem e pela palavra 

do outro. As palavras dos outros tecem o discurso individual. Do mesmo modo, o 

interlocutor, ao receber o discurso do locutor, assume diante dele uma posição, 

elaboradora de juízos de valor para compreender a palavra do outro, o que faz da 

compreensão também uma ação dialógica (pp.75,76). 

 

É nesse contexto que se constitui a ideia de alteridade como condição da identidade: “o eu só 

existe na relação com o tu, a partir do diálogo com outros eus” (SUASSUNA, 2006, p.75). A 

comunicação é onde os sujeitos não são motivados a interagir pelas normas linguísticas, mas 
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incentivados por suas intenções, histórias ou emoções, ou seja, necessidades comunicativas 

que, a partir do conjunto de enunciações, se tornam dialógicas, formando então um processo 

de negociação de sentidos (SUASSUNA, 2006). 

A abordagem produzida por Bakhtin no campo da linguística se propõe a indicar uma forma 

de analisar o mundo a partir de uma visão dialética, na qual a palavra não tem sua 

conceituação reduzida, mas está intrinsicamente ligada à estrutura sociopolítica. A palavra, a 

enunciação, a entonação e o signo são afetados pela condição social e pela ideologia. Se a 

linguagem é a organizadora de qualquer atividade humana e ela se constitui e se transforma 

por meio de fatores externos, pode-se considerar, então, o recreio como um tempo-espaço 

organizado pela palavra, extremamente rico de significações, de sentidos que convergem, 

divergem e resistem a todo tempo. 

 

2.1.1 A palavra e a construção do recreio democrático 

 

De que forma a palavra, a enunciação, a entonação e o signo podem auxiliar o processo de 

análise do recreio como um tempo espaço democrático? Para identificar as possibilidades e 

dificuldades de se organizar um recreio que se construa cotidianamente pelo exercício da 

democracia, além das análises dos documentos oficiais, é preciso identificar quais concepções 

de escola e alunos estão presentes nas falas e ações sobre o recreio e durante o recreio. 

As observações registradas no diário de campo e entrevistas fornecem elementos para 

entender de que maneira as enunciações e entonações, tanto dos funcionários como dos 

estudantes resistem, reproduzem e/ou ressignificam os valores dominantes. Dessa maneira, é 

possível identificar como se dá a comunicação no recreio: se a interação acontece de forma 

autoritária ou dialógica. As crianças interagem e compreendem as falas dos funcionários de 

que forma? Elas recebem de forma passiva e compreendem assim como Saussure descreve em 

sua teoria?  

O estudo revela que a comunicação de funcionárias, funcionários e crianças não se realiza de 

forma passiva. No recreio, são encontradas múltiplas vozes que se entrecruzam numa 

polifonia permeada ora de afetividade, ora de autoridade, ora de agressividade. Há, portanto, 

um espaço que, em determinadas condições, pode manifestar uma ordem autoritária de onde 

derivam poderes intercambiáveis. Ordem /desordem se alternam quando se trata da presença 

da autoridade, representadas pela figura da diretora, do professor, da professora, da inspetora 

ou do inspetor que, de acordo com sua posição hierárquica ou social, possuem falas que 
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influenciam de formas diferentes as ações e interações que ocorrem naquele momento. 

Compreender a linguagem e sua relação com os fatores sociais e ideológicos pode fazer 

emergir componentes referentes à comunicação que trazem a possibilidade de um diálogo 

direcionado para a conquista da tão sonhada autonomia.  

A compreensão do signo ideológico auxilia a desvelar quais os valores por trás das ações dos 

sujeitos da pesquisa, do sinal do recreio e de todos os objetos que ocupam o espaço de 

recrear-se. Para Bakhtin, as formas de comunicação verbal são determinadas pelas relações de 

produção e pela estrutura sociopolítica. Assim, cada grupo e período possuem seu repertório 

discursivo, como também se encontra o componente hierárquico interferindo na forma de 

comunicação verbal e interação social. 

 

2.2 O tempo, o espaço e suas relações com a experiência: contribuições para pensar o 

recreio  

 

Independentemente de não ter produzido uma teoria específica sobre a linguagem, a educação 

ou a escola democrática, a profunda análise crítica de Walter Benjamin (1987, 1989, 2011) 

sobre o avanço do capitalismo e sua relação com o progresso trazem à tona as contradições e 

perdas da sociedade moderna. Sempre muito ligado à arte e à cultura, Benjamin revela como a 

experiência se perde com o novo ritmo da vida social disseminada pelo modo de produção 

capitalista que traz em seu bojo um paradoxo: ao mesmo tempo em que ocorreram avanços 

tecnológicos e científicos, favorecendo o desenvolvimento dos meios de transporte e 

comunicação, por exemplo, grandes crises tomaram conta de diversos setores da sociedade, 

como economia, política e cultura. Têm-se então, no período, duas guerras mundiais, o que   

aumenta as desigualdades sociais. Este é o panorama em que o filósofo aprofunda sua 

reflexão relacionada à experiência, já que, segundo ele, as rápidas mudanças nas condições de 

vida produzidas pelo capitalismo promoveram um processo de individualização que além de 

distanciar as possibilidades de experiências compartilhadas, acabaram por comprometer o 

diálogo e a troca entre as pessoas e gerações.  

Apesar da compreensão sobre as diferenças do contexto histórico no qual foi produzida sua 

reflexão sobre a experiência e relações com o desenvolvimento do capitalismo, entende-se 

aqui que sua contribuição é fundamental para a análise atual da forma de organização escolar 

e suas consequências. Dessa maneira, Benjamim permite o diálogo com estudiosos mais 

contemporâneos que também trazem importantes análises sobre a temática, como Freire 

(1967, 1987, 2002, 2011) e Bauman (2001), a fim de poder discutir de maneira mais profunda 
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e rigorosa as categorias de tempo e experiência que, durante o percurso investigativo, têm se 

mostrado fundamentais. 

Para desenvolver a categoria de experiência, Walter Benjamim fundamenta-se na obra As 

Flores do Mal, de Baudelaire (apud BENJAMIN, 1987) para descrever as características do 

novo modo de experiência que surge a partir a ascensão da vida moderna: a vivência. Para 

iniciar esta exploração, segue um breve excerto de Jobim e Souza (2008) sobre o filósofo: 

 

O autômato, dominado pela mercadoria, vive o universo da repetição, da mesmice 

disfarçada em novidade. A falta de acontecimentos memoráveis torna cada vez mais 

difícil a tradução dos fatos da vida em experiências narráveis. Para Benjamin, isso é 

o que define o caráter da modernidade (JOBIM e SOUZA, 2008, p.153). 

 

Benjamin (1989) define e amadurece o seu conceito de experiência, diferenciando-o do 

conceito de vivência e incluindo outra categoria de análise, o choque e sua relação com a 

sociedade moderna. É possível perceber, portanto, sua preocupação perante os efeitos 

subjetivos da sociedade moderna, que se transformam a partir do avanço da capacidade 

técnica aliada à consolidação do capitalismo. A educação no seu formato bancário, explicitada 

por Freire (1987), espelha algumas das consequências do avanço do capitalismo nas 

instituições educacionais, hierarquizando o currículo, segmentando os tempos e espaços, 

minimizando condições para uma relação dialógica e democrática. 

A família deste período não encontra campo para a aquisição da experiência. As crianças de 

hoje, estão condicionadas pelo tempo presente reproduzido na escola por normas e tarefas 

sequenciais. Como se verá adiante a partir das falas dos sujeitos da pesquisa, o recreio, apesar 

de se constituir como um ambiente menos controlador, no qual as crianças escolhem com 

quem interagir e brincar, seus tempos e espaços representam signos ideológicos que 

restringem as possibilidades de experiência na perspectiva de Benjamin (1987, 1989). 

A partir desta afirmação podemos conceber a pergunta: qual a importância da experiência 

para o adulto que persegue um ideal democrático e para a criança em formação? Jobim e 

Souza (2008) nos auxiliam na construção desta resposta: 

A cultura monolítica de massa, que padroniza e enrijece as formas cotidianas de 

relacionamento entre os homens, é responsável pelo vertiginoso empobrecimento da 

experiência humana, impedindo as pessoas de romper com seus impasses repetitivos 

e de recompor uma visão ético-estética do cotidiano (p. 153). 

 

Os estudiosos também deixam claro que o conceito de experiência desenvolvido por 

Benjamin (1989), para acontecer, não pode ser calculado, pré-determinado ou gerenciado. A 

possibilidade de viver a experiência se dá de maneira não previsível, e os tempos e espaços 

precisam ser menos controlados para que a experiência nasça.  
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A importância da experiência para a mulher, o homem e a criança da era moderna está 

intrinsecamente relacionada às consequências da sua precariedade na vida cotidiana.  

O caráter mecânico, vazio, uniforme e repetitivo da vida moderna, mascarada em formas de 

novidade e progresso, expropria da mulher, do homem e também da criança a possibilidade de 

manifestar a experiência em acontecimentos narráveis, que ultrapassem do âmbito individual 

e alcancem o aspecto coletivo e histórico. Eis aqui um dos motivos pelos quais as crianças da 

atualidade não conseguem explicitar livremente suas experiências vivenciadas no tempo-

espaço do recreio escolar. 

O capitalismo continua sendo o modo de produção do século XXI. Se no início do século 

anterior Benjamim já alertava sobre as consequências das rápidas mudanças no modo de vida, 

atualmente o imediatismo, o consumo e os recursos tecnológicos têm se tornado elementos 

basilares para a sociedade atual. Este contexto, no qual as formas de agir mudam rapidamente 

e as realizações acabam por não se solidificarem, Zygmunt Bauman (2001) denomina como 

modernidade líquida. Bauman não escreve uma teoria específica sobre a experiência, mas sua 

descrição sobre os tempos e espaços das cidades fornece elementos para pensar a experiência 

nos novos tempos e espaços do capitalismo do século XXI, a chamada modernidade líquida.  

É a partir da definição de cidade de Richard Sennet que Bauman discute as relações no espaço 

público: “Cidade é um assentamento humano em que estranhos têm a chance de se encontrar” 

(apud Bauman, 2001, p.121). Dessa maneira, Bauman, assim como Benjamim, analisa as 

relações a partir das características da modernidade. O encontro de estranhos, cada vez mais 

costumeiro, não possibilita lembranças partilhadas, troca de informações. A partir da 

constatação de tal padrão, o sociólogo chama o encontro de estranhos como um evento sem 

passado e sem futuro. “No momento do encontro não há espaço para tentativa e erro, nem 

aprendizado a partir dos erros ou expectativa de outra oportunidade” (BAUMAN, 2001, 

p.122). De fato, pela observação das relações entre as crianças, sujeitos desta pesquisa, pôde-

se constatar que o recreio escolar é um triste exemplo desta afirmação. Revela ainda como os 

centros urbanos - e neles, as instituições escolares, são estruturados para não proporcionar 

encontros que superem um caráter superficial e momentâneo, onde não há campo para o 

exercício dialógico e democrático.  

Pensar sobre os centros urbanos e seus espaços públicos na atualidade auxilia também a 

compreender os espaços e as relações que se reproduzem no ambiente escolar. A denúncia de 

Bauman é legítima: se os encontros são cada vez mais breves e superficiais, se os espaços 

públicos se estruturam de forma a cada vez mais evitarem o diálogo e a interação, o 
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isolamento do indivíduo é inevitável (BAUMAN, 2001). E isto se comprova pela fala das 

crianças como será apresentado mais adiante. Embora elas ainda mantenham a 

espontaneidade que as caracteriza como infantes, nas entrelinhas de suas expressões emerge o 

espectro da solidão que se consolidará quando forem adultos. Felizmente, a escola observada 

é pública e seus alunos de classe média baixa; assim, não se observa entre eles os celulares 

nos quais segmentos de crianças e adolescentes mais abastados se isolam conectados em jogos 

virtuais, fato que pode ser facilmente comprovado quando se observa espaços escolares de 

escolas particulares. 

A constatação é potencializada por outro motivo que está diretamente conectado à dinâmica 

espacial e temporal das cidades: o consumo. Para explicar esta dinâmica, Bauman faz uma 

profunda análise sobre os espaços públicos, identificando-os de acordo com suas 

particularidades para constituição do estado líquido da modernidade: praças que não 

proporcionam sombras e bancos, espaços destituídos de expressão simbólica e de identidade, 

relações e história como autoestradas, transportes públicos, aeroportos, shoppings, entre 

outros (BAUMAN, 2001). 

A noção de tempo medida a partir do capital, popularizada por Benjamin Franklin com sua 

fala “tempo é dinheiro”, exclui a valorização das formas de interação mais profundas, que 

exigem troca de conhecimento, legitimação e interação com a diferença, em defesa de um 

bem comum, público e coletivo. Esse modo é cada vez mais substituído por outro que 

privilegia uma vivência subjetiva e individualizada e, portanto, tem se tornado cada vez mais 

comum.  

O resultado disso “é uma patologia do espaço público que resulta numa patologia da 

política: o esvaziamento e a decadência da arte do diálogo e da negociação, e a 

substituição do engajamento e mútuo comprometimento pelas técnicas do desvio e 

da evasão” (BAUMAN, 2001, pp. 138, 139) 

 

É importante ressaltar que a relação entre a infância, a escola e a sociedade brasileira é, antes 

de tudo, histórica e dialética, pois apresenta em seu percurso a luta de interesses e concepções 

de cunho biológico, filosófico e religioso. Segundo Carvalho (1997), a infância no Brasil tem 

sido tratada como objeto de intervenção higiênica e disciplinar. Outro ponto é fundamental 

para tal compreensão: os discursos acerca da infância, sobretudo dentro do cotidiano escolar, 

têm se mostrado dicotômicos. De um lado, encontra-se a compreensão da criança ingênua e 

amorosa que, protegida pela família e bem educada, transformar-se-á em agente responsável 

pelo futuro da nação e sua transformação; do outro lado, a criança que, situada à margem da 

sociedade, é vista como perigosa, devendo ser corrigida e, por isso, necessitando ser 

disciplinada a fim de bloquear sua predisposição para o delito, o descomprometimento e a 



47 

 

violação. Dessa maneira, as políticas públicas articuladas com o capitalismo mantêm a 

desigualdade social e a segregação de classes desde a infância, justificadas por discursos que 

divulgam as boas intenções filantrópicas e assistencialistas, mas que nada favorecem para a 

superação das diversas formas de opressão (RIZZINI, PILOTTI, 2009). 

 

Assim, o “problema da infância”, claramente diagnosticado há pelo menos 100 anos 

como um “problema gravíssimo”, e, invariavelmente associado à pobreza, em 

momento algum foi enfrentado com uma proposta séria e politicamente viável de 

distribuição de renda, educação e saúde (RIZZINI, PILOTTI, 2009, p. 16). 

 

Se a história das políticas sociais e a legislação revelam que desde a independência havia uma 

preocupação com a assistência à infância no Brasil, hoje este pensamento se liquefaz frente 

aos produtos informacionais aos quais as crianças dominam e, de certa forma, confrontam os 

adultos. 

Esta análise busca trazer a criança em relações múltiplas no único espaço que ainda lhe é 

reservada certa autonomia: o espaço do recreio. Todavia, a análise levou muito além da 

criança e desse espaço que lhe é peculiar. 

A modernidade líquida, tal como denuncia Bauman, com seus tempos e espaços escassos de 

encontros e diálogos, concretiza as preocupações sobre as consequências da ascensão do 

capitalismo apontadas por Benjamin (1987), esclarecendo a dificuldade de superação da 

‘inexperiência democrática’, conceito desenvolvido por Paulo Freire (1967).   

Na obra Educação como Prática para Liberdade (1967), Freire faz uma análise da formação 

social brasileira a partir de uma perspectiva histórica e sociológica, subsidiando o leitor à 

compreensão das contradições do período autoritário do governo militar. Na obra, Freire 

(1967) relaciona as consequências históricas, provindas da intitulada ‘inexperiência 

democrática’ para apontar reflexões para a superação desta. Uma proposta para suplantar tal 

problemática está na educação. Os elevados níveis de analfabetismo no período fortalecem a 

proposta de Freire. 

Ainda de acordo com Freire (1967), a inexperiência democrática se constituiu a partir da 

história de colonização “patriarcalista” e “assistencializadora”, favorecendo a inexistência da 

participação popular, inclusive durante a passagem para a República. Dessa maneira, o povo 

brasileiro aprendeu a relacionar-se de forma acrítica, passiva e ingênua diante dos 

acontecimentos sociais, econômicos e políticos no país. “A assistencialização, o antidiálogo e 

o mutismo formaram complexos culturais e mentais intensamente antidemocráticos, visto que 

não há democracia sem a participação efetiva do povo” (LIMA, N. 2014).  
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Tem-se então, na história do Brasil, uma sociedade que se forma sem bases dialógicas e 

democráticas, proporcionando ao povo a privação da noção de responsabilidade e 

pertencimento. “A dialogação implica na responsabilidade social e política do homem. 

Implica num mínimo de consciência transitiva, que não se desenvolve nas condições 

oferecidas pelo grande domínio” (FREIRE, 1967, p.70). 

Ainda por meio de sua análise histórica, Freire denuncia a ausência de relações dialógicas e 

democráticas, incluindo a crítica a uma educação que não fomenta o diálogo e exercício 

democrático. Bauman (2001), ao discutir as consequências da modernidade líquida, 

demonstra a articulação de seu pensamento com Freire, destacada a seguir: 

 
Como a arte de negociar interesses comuns e um destino compartilhado vem caindo 

em desuso, raramente é praticada, está meio esquecida ou nunca foi propriamente 

aprendida; como a ideia do “bem comum” é vista com suspeição, como ameaçadora, 

nebulosa ou confusa – a busca da segurança numa identidade comum e não em 

função de interesses compartilhados emerge como o modo mais sensato, eficaz e 

lucrativo de proceder; e as preocupações com a identidade e a defesa contra as 

manchas nela tornam a ideia de interesses comuns, e mais ainda interesses comuns 

negociados , tanto mais incrível e fantasiosa, tornando ao mesmo tempo improvável 

o surgimento da capacidade e da vontade de sair em busca de interesses comuns 

(BAUMAN, 2001, pp.135, 136). 

 

A partir do panorama apontado por Benjamin (1987, 1989, 2011), por Bauman (2001) e 

Freire (1967, 1987, 2002, 2011), elucidam-se as dificuldades da promoção de uma 

experiência que semeie o exercício dialógico e democrático no recreio, na escola e na vida, já 

que os autores revelam o interesse das classes dominantes em silenciar o povo a partir das 

mais diversas estratégias. 

Voltando para a reflexão no ambiente escolar, a instituição, que pertence a este período, da 

modernidade líquida, tem crianças e trabalhadores que vivem no meio urbano com as 

características evidenciadas por Bauman (2001). Desse modo, a escola reproduz tais relações, 

que se consolidam pela forma como são organizados os tempos e espaços: carteiras em filas, 

divisão de tempos fixos para cada aula, segmentação das disciplinas e, para o lazer, destinados 

apenas quinze minutos. 

Entretanto, é fundamental destacar que a LDB/1996 busca, em seu texto, superar o caráter 

mecânico e burocrático presente na organização dos tempos e espaços escolares, incumbindo 

à escola a tarefa de administrar seu pessoal da forma que melhor atenda seu projeto político-

pedagógico, inclusive para cumprimento integral dos dias letivos e da carga horária. O recreio 

torna-se, então, efetivo tempo-espaço de caráter pedagógico, a partir do Parecer CEB 

02/2003: 
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As atividades livres ou dirigidas, durante o período de recreio, possuem um enorme 

potencial educativo e devem ser consideradas pela escola na elaboração da sua 

Proposta Pedagógica. Os momentos de recreio livre são fundamentais para a 

expansão da criatividade, para o cultivo da intimidade dos alunos, mas, de longe, o 

professor deve estar observando, anotando, pensando até em como aproveitar algo 

que aconteceu durante esses momentos para ser usado na contextualização de um 

conteúdo que vai trabalhar na próxima aula (PARECER CEB, 02/2003).  

 

Desse modo, o recreio é legitimado como um ambiente para a ação educativa, não devendo 

ser ignorado no Projeto Político-Pedagógico, tampouco desligado dos princípios éticos de 

autonomia, responsabilidade, solidariedade, autonomia e democracia presentes nas  

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Parecer CNE/CEB 04/1998). 

Mesmo com referências legais para superar a organização dos tempos e espaços escolares, as 

denúncias de Benjamin (1989) e Bauman (2001) ainda se fazem presentes. Nem docentes, 

funcionárias, funcionários, crianças ou equipe técnica têm oportunidades para viver encontros 

duradouros e dialógicos, onde poderiam superar o processo de individualização que tem se 

consolidado com a modernidade líquida, superarem a inexperiência democrática e, 

consequentemente, viver a experiência que já no século passado se tornara escassa.  

Entende-se, a partir das contribuições de Bauman (2001) sobre os espaços públicos e as 

estratégias comuns de neutralizar a presença do outro, do diferente, que o recreio, por não se 

caracterizar como nenhum dos espaços característicos da modernidade líquida categorizados 

pelo sociólogo (já que ele não é destituído de história ou identidade), pode ser considerado um 

espaço distinto, incomum e, portanto, incômodo. No recreio, todas as crianças devem estar 

presentes, sem exceção. No recreio as crianças estão “livres”, podem escolher o que fazer 

(dentre as possibilidades propostas pela escola e pelo adulto responsável) e com quem fazer 

(colegas de outras turmas). Essa marca é particular dentro da rotina escolar e até da vida 

cotidiana das crianças, por, constantemente, promover interações consideradas não aceitáveis 

por aqueles que organizam o recreio e/ou pelos valores disseminados pela escola. Talvez por 

isso seu tempo seja tão curto, para impedir que os encontros fomentem novas formas de 

interação e experiências, não legitimadas (adequadas) para o tradicional ambiente escolar: 

 
A incapacidade de enfrentar a pluralidade de seres humanos e a ambivalência de 

todas as decisões classificatórias, ao contrario, se autoperpetuam e reforçam: quanto 

mais eficazes a tendência à homogeneidade e o esforço para eliminar a diferença, 

tanto mais difícil se sentir à vontade na presença de estranhos, tanto mais 

ameaçadora a diferença e tanto mais intensa a ansiedade que ela gera! (BAUMAN, 

2001, p. 135) 
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O estudo de Bauman (2001) sobre como a modernidade líquida interfere na forma de 

relacionamento entre as pessoas é significativo para compreender como as relações e os 

tempos e espaços da escola são organizados. 

Portanto, o modelo de organização da sociedade apontado pelos autores se mostra presente 

também na rotina escolar, na qual crianças e adultos vivem num ritmo frenético, mecanizado, 

uniformizador e hierárquico. No recreio não é diferente: apesar da característica livre, o curto 

tempo e o espaço desvalorizado e orientado por diversas visões de mundo não permitem que 

os sujeitos degustem os alimentos, se relacionem profundamente, construam percepções 

estéticas e experiências livres do constante choque que os imobilizam.  

O tempo é limitado, a alimentação é rápida e a brincadeira não consegue nem se esgotar. 

Todas as ações no recreio devem ser calculadas para terminar no prazo estipulado. Quinze 

minutos. A consciência, portanto, está presente todo o tempo. Não há espaço para que as 

interações cheguem ao inconsciente, sejam narradas e incorporem à vida de crianças e 

adultos. O recreio, em sua estrutura, não se diferencia muito da organização fabril do início do 

século XX. No entanto, seu tempo e espaço são ocupados por grupos de pessoas que têm, a 

partir da fluidez dos laços sociais adquirida pela modernidade líquida, a necessidade cada vez 

maior de manter distância de compromissos coletivos. 

 
A nova instantaneidade do tempo muda radicalmente a modalidade do convívio 

humano – e mais conspicuamente o modo como os humanos cuidam (ou não 

cuidam, se for o caso) de seus afazeres coletivos, ou antes o modo como 

transformam (ou não transformam, se for o caso) certas questões em questões 

coletivas. (BAUMAN, 2001, p.160) 

 

A ausência de experiências que contemplem a perspectiva benjaminiana reprime a expressão 

da linguagem, apontada por Bakhtin (2014) como fenômeno social, que tem em seu cerne o 

caráter ideológico da luta pela hegemonia, da luta de classes. Bauman (2001) atualiza a 

compreensão benjaminiana e deixa o alerta sobre a imprevisibilidade de suas consequências:  

“O advento da instantaneidade conduz a cultura e a ética humanas a um território não 

mapeado e inexplorado, onde a maioria dos hábitos aprendidos para lidar com os afazeres da 

vida perdeu sua utilidade e sentido” (BAUMAN, 2001, p. 163) 
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2.2.1 A infância, o brinquedo e o capitalismo 

 

A infância também é um dos temas desenvolvidos por Benjamin (1987; 2011). É discutida a 

partir da estreita relação entre a experiência e a linguagem. A partir desse esquema, Benjamin 

(2011) se utiliza de suas memórias e das análises de manifestações artísticas como literatura e 

exposições para descrever a infância e sua associação com a experiência e a linguagem, 

perpassando sempre por elementos como a imaginação, o brinquedo e a fantasia. Jobim e 

Souza (2008) esclarece a maneira como Benjamin trata esses elementos com a infância, 

destacando a sua importância na formação humana. 

 
Na infância, a imaginação, a fantasia, o brinquedo não são atividades que podem se 

caracterizar apenas pelo prazer que proporcionam. Para a criança, o brinquedo 

preenche uma necessidade; portanto a imaginação e a atividade criadora são para 

ela, efetivamente, constituidoras de regras de convívio com a realidade. Mas se em 

seus jogos as crianças reproduzem muito daquilo que experimentam na vida diária, 

as atividades infantis não se esgotam na mera reprodução. Isso porque as crianças 

não se limitam apenas a recordar e reviver experiências passadas quando brincam, 

mas as reelaboram criativamente, combinando-as entre si e edificando com elas 

novas possibilidades de interpretação e representação do real, de acordo com suas 

afeições, suas necessidades, seus desejos e suas paixões (...). Essa faculdade de 

compor e combinar o antigo com o novo, tão facilmente observada nas brincadeiras 

infantis, é a base da atividade criadora no homem. (JOBIM e SOUZA, 2008, p. 147) 

 

Walter Benjamin (1987, 2011) destaca a importância de se refletir sobre a infância. A 

discussão é recente, já que até o século XVIII as crianças eram consideradas como pequenos 

adultos. Reconhecer a infância como uma fase específica do desenvolvimento da vida humana 

de fato é um avanço, promovendo uma nova forma de relação com a criança. Entretanto, esse 

novo trouxe também uma concepção de infância que a considera como um ser totalmente 

dependente, sem conhecimentos e que deve ser ensinado a partir de uma pedagogia que a 

transforme numa pessoa bondosa (SOUZA, 2011).  

Na contramão dessa tendência, Benjamin (1985, 2011) coloca a criança na condição de 

sujeito, autora de sua palavra, criadora, na qual, por meio da brincadeira e da imaginação, 

expressa outra possibilidade de compreensão da vida e do mundo. Da mesma forma, Freire 

(1967, 1987) também posiciona o educando nessa condição, politizando suas manifestações e 

revelando seu potencial transformador por meio das relações sociais e históricas. 

É evidenciando as formas de expressão comumente desprezadas pelo mundo adulto que 

Benjamin revela a importância de uma infância lúdica para a aquisição de experiências que, 

de maneira consciente ou inconsciente formarão os hábitos do adulto:  
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Pois é o jogo, e nada mais, que dá luz ao hábito. Comer, dormir, vestir-se, lavar-se 

devem ser inculcados no pequeno irrequieto de maneira lúdica, com o 

acompanhamento do ritmo de versinhos. O hábito entra na vida como brincadeira, e 

nele, mesmo nas formas mais enrijecidas, sobrevive até o final um restinho de 

brincadeira (BENJAMIN, 2011, p.102). 

 

O filósofo desvela os comportamentos infantis comumente desvalorizados, concebidos como 

simples reprodução ou brincadeira. Para ele, a brincadeira de imitação está ligada ao desejo e 

imaginação da criança. É por meio da brincadeira que a criança se apropria da linguagem e 

exercita a criatividade. Dessa maneira, ela elabora outros sentidos para objetos fixados pela 

cultura dominante. Uma roda pode virar um carro, a areia transforma-se em alimento, o balde 

em chapéu. As crianças, então, ultrapassam os limites de concepções tradicionais de 

linguagem, o sentido único que os objetos, os hábitos e a comunicação tendem a adquirir, 

como Bakhtin (2014) revela também em sua filosofia da linguagem. 

Jobim e Souza (2008) nos contempla com sua reflexão sobre a leitura benjaminiana de 

infância: 

 
A criança conhece o mundo enquanto o cria e, ao criar o mundo, ela nos revela a 

verdade sempre provisória da realidade em que se encontra. Construindo seu 

universo particular no interior de um universo maior reificado, ela é capaz de 

resgatar uma compreensão polifônica do mundo, devolvendo, através do jogo que 

estabelece na relação com os outros e com as coisas, os múltiplos sentidos que a 

realidade física e social pode adquirir. Por isso enriquece permanentemente a 

humanidade com novos mitos (JOBIM e SOUZA, 2008, p.159-160). 

 

A sensibilidade com que Benjamin olha a criança e suas formas de interação configura uma 

nova forma de tratar das questões ditas ‘não sérias’. A imaginação, a fantasia e a brincadeira 

não são reconhecidas por ele apenas pelo prazer proporcionam. Elas representam uma 

necessidade que, atrelada ao desejo, fornece novas possibilidades de representação da vida. A 

partir do que a criança vive juntamente com o que ela cria, ou seja, a partir da conexão entre o 

velho e o novo, é possível ver o mundo além dos olhos da ideologia dominante.  

O recreio escolar, não é concebido de maneira muito diferente, longe de ser pauta de reuniões 

pedagógicas ou de tema para discussões com a comunidade escolar (SILVA, 2012), torna-se 

um tempo-espaço propício para o desenvolvimento da atividade criadora da criança. 

Acrescenta-se a esse diagnóstico, o fato de o recreio ser um dos poucos ambientes que 

proporciona uma interação coletiva, sem a característica da sala de aula: filas de carteiras e 

pouco espaço para as crianças criarem e se movimentarem (GRIGOROWITSCHS, 2007).  

Para Jobim e Souza (2008), a análise benjaminiana sobre a infância revela que,  
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Contrapondo-se ao mundo dos adultos, a criança vai em busca de outros aliados. 

Estes são encontrados mais facilmente no mundo dos fenômenos. Invertendo a ótica 

daqueles que a cercam, apropria-se com interesse e paixão de tudo que é 

abandonado pelos mais velhos. Aprende a fazer história do lixo da história. (p.149) 

 

Com o excerto acima, podemos estabelecer relações com este objeto de pesquisa. Se a criança 

aprende a fazer história com o lixo da história, um espaço desvalorizado como o recreio 

escolar é o campo propício para que a criança faça ou pelo menos tente escrever história. 

Apesar das enormes possibilidades criadoras que o recreio proporciona, o curto tempo 

destinado a ele encaixa-se perfeitamente na crítica de Benjamin (2011) em relação à 

massificação da cultura e seu reflexo no empobrecimento da experiência na infância. 

Segundo Benjamin (2011), o interesse das crianças pelas coisas simples não é por acaso. A 

sua possibilidade transformadora é o que há de mais atraente para que a criança satisfaça seu 

desejo − e necessidade − de criação. O processo de construção e invenção dos próprios 

brinquedos enriquece o desenvolvimento das experiências na vida da criança.  

O avanço da sociedade industrial introduziu a extinção crescente da experiência. Os tempos 

mais curtos, as tarefas repetitivas e mecânicas, a padronização e o enrijecimento das formas 

cotidianas de relacionamento também se reproduzem na escola, coibindo uma experiência 

estética e expressiva tanto por parte das crianças quanto de seus trabalhadores e trabalhadoras.  

Podemos encontrar diversos exemplos da forma de organização escolar, que apesar de muitos 

estudos e críticas e relação à temática ainda se reproduzem no espaço educativo: salas de aula 

com carteiras enfileiradas e sem espaços para outras formas de interação, aulas divididas em 

disciplinas organizadas numa sequência fixada de tempo, o sinal para entrada, para saída, para 

o término de cada aula, filas para entrar e sair da classe. A escola ainda reproduz o modelo 

industrial. O tempo destinado ao recreio revela como esse modo de organização é um dos 

responsáveis pelo empobrecimento da experiência das crianças.  

Walter Benjamin auxilia a compreender o recreio, suas possibilidades e limitações e a 

infância, proporcionando um olhar sensível às suas brincadeiras e seu potencial linguístico 

através da expressão, sobretudo explica como a experiência ou a falta dela permeiam tanto o 

estudo sobre o recreio quanto as relações entre este e as crianças, trabalhadoras e 

trabalhadores. 

Trazer uma reflexão em que a criança não é vista como um ser passivo, fraco ou dependente, 

mas sujeito de sua história, capaz e criadora, corrobora com a compreensão de que ela 

participa, interage e modifica o mundo. Uma educação que busca superar o processo histórico 

de mudez das crianças no fazer pedagógico encontra, a partir da concepção benjaminiana de 
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infância e da práxis freiriana, subsídios para construir uma nova forma de ver e se relacionar 

com o universo infantil.  

Dessa maneira, desenvolver uma análise a partir das contribuições de Bakhtin (2014), Freire 

(1967, 1987, 2002, 2011) e Benjamin (1987, 1989, 2011) sinaliza a preocupação que esta 

investigação tem em desvendar as implicações cotidianas da linguagem e experiência na vida 

das pessoas, além de suas consequências para a constituição de relações mais justas e 

democráticas. O interesse dos filósofos pela arte e literatura revela a sensibilidade com que 

ambos discutem as questões humanas e sociais. Acrescenta-se ainda o interesse deles pela 

superação da reflexão que se fundamenta apenas numa perspectiva técnica, positivista, 

abrindo espaço para discussões comumente desvalorizadas, cotidianas, obscuras. 

Considera-se que o recreio também poderia ser um campo propício para as discussões dos 

filósofos, pois suas inúmeras possibilidades e seu caráter polifônico, bem como sua condição 

desvalorizada e, num primeiro olhar, desorganizada, oferecem um amplo campo para 

investigações sobre as temáticas que Bakhtin (2014), Benjamin (1987, 1989, 2011) e Freire 

(1967, 1987, 2002, 2011) abordam. 

 

2.3 A práxis freiriana e suas relações com as teorias de Benjamin e Bakhtin 

 

Paulo Freire, educador brasileiro, contemporâneo à Bakhtin e Benjamin, também trouxe a 

sensibilidade para a discussão da educação que, permeada pela reflexão e ação política, 

buscou desvelar a condição de opressão socialmente naturalizada, historicizando-a, criando 

um método pedagógico que privilegia as relações democráticas e coloca em pauta, nesse 

processo, as relações humanas e sociais, âmbito em que se forma uma nova consciência e 

visão de mundo. 

Assim como Bakhtin e Benjamin, Freire foi um grande crítico das relações humanas e 

políticas seu tempo. Sua consciência histórica, seu interesse pelos desvalidos do mundo, pelos 

miseráveis e seu método de alfabetização, estritamente conectado com a dimensão ideológica 

das palavras, das ações e das coisas do mundo, interligam esses três filósofos. Cada um, em 

seu tempo histórico e espaço, denunciam as diversas formas de opressão e manipulação que 

ainda são sistematicamente naturalizadas a favor da manutenção do status quo.  

Freire também é influenciado pelo marxismo; sua forma plural de ver o mundo também 

pluralizou sua teoria, desenvolvendo reflexões a partir das mais diversas linhas de 

pensamento, entre elas, de seus alunos e companheiros mais impensáveis para essa função: 
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analfabetas e analfabetos, camponesas e camponeses, operárias e operários. Ou seja, aquelas e 

aqueles que quase nunca puderam manifestar sua voz tiveram sua sabedoria legitimada por 

Paulo Freire. Mais do que fazer denúncias ou construir uma teoria, Freire, a partir da práxis, 

revelou uma incansável busca por uma ação educativa desveladora do mundo e da dominação, 

sempre revisitando suas ações e reflexões anteriores, reconstruindo-as, a partir do seu 

constante e admirável, exercício dialético. 

Vida e obra de Paulo Freire se misturam. Seus registros e sua teoria estão totalmente ligados à 

sua experiência, ao que ele pensava e ouvia. Por isso, talvez, seus livros tenham uma 

característica mais autobiográfica e poética do que acadêmica. Esse fator não reduz de 

nenhuma forma a importância de sua teoria, ao contrário, expressa como a práxis que tanto 

defendia, estava sempre presente no seu trabalho. Foi por meio de sua experiência, seus 

estudos, ou seja, com sua caminhada fundamentada na práxis e na dialogia, que Freire mostra 

que é possível uma educação democrática e emancipadora. 

Sua discussão sobre a necessidade urgente da superação da educação bancária é reconhecida 

por muitos educadores, das mais diversas formações. A analogia desse modelo de educação é 

de simples compreensão: a professora ou o professor são os detentores do conhecimento, 

depositando assim, esse saber no estudante, que até então não o tinha. A relação de 

aprendizagem bancária se encerra com uma prova, ou seja, o extrato bancário, que comprova 

se o aluno adquiriu o conhecimento depositado. Dessa forma, o conhecimento é entendido 

como algo que está fora e é independente das pessoas envolvidas no ato pedagógico (SILVA, 

2007). 

A figura de linguagem utilizada por Freire, educação bancária, além de fácil compreensão é 

muito famosa. Entretanto, superar a denúncia originada pela metáfora não se equivale na 

simplicidade. Esse modelo de educação, também concebido como tradicional, traz na sua 

estrutura os valores construídos historicamente a partir de relações de dominação e opressão. 

Valores fortalecidos pelo modo de produção capitalista, pela ascensão da burguesia, pela 

hierarquização do conhecimento, travestidos de uma estrutura escolar boa e desejável, pois 

sua formatação é feita corretamente, através de objetivos, planejamento, metodologias que 

buscam a eficiência e progresso. Todos esses aspectos são disseminados de maneira pronta; 

sua constituição histórica é apagada e, portanto, concebida de maneira natural, e assim, 

inquestionável.  

Entretanto, a educação numa perspectiva bancária não contemplaria a necessidade dos 

educandos e educandas brasileiras, principalmente no que concerne à superação da 
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inexperiência democrática. Para tanto, Freire idealizou os círculos de cultura. Sua proposta era 

de realizar um processo de alfabetização que estivesse ligado à introdução de uma experiência 

democrática nas educandas e educandos. A escolha do nome círculo de cultura, em 

substituição a escola, logicamente não se deu de maneira aleatória. Paulo Freire sempre 

identificou as questões ideológicas no mundo e na educação, portanto entendia que a palavra 

escola carregava consigo a simbologia da passividade. Da mesma forma, foram modificados 

outros termos comuns ao universo educativo. No lugar de professor, tido como detentor do 

saber, foi colocado o coordenador de debates; no lugar da aula, o diálogo. Nessa perspectiva, 

poderia se implantar uma proposta educativa que entende a alfabetização como um ato de 

criação, e este ato propicia o fomento de outros atos criadores (FREIRE, 1967). 

O diálogo, para Freire, é uma relação horizontal entre duas pessoas ou mais pessoas. “Só o 

diálogo comunica” (FREIRE, 1967, p.107). Assim, o autor concebe o diálogo como base para 

uma nova pedagogia, já que por meio dela é possível superar a visão mágica e ingênua do 

mundo. Para isso, o primeiro passo seria promover a compreensão crítica de cultura, 

distinguindo esta da natureza. A partir daí poderia se pensar a realidade mediante um processo 

de reflexão crítica, já que começa a emergir na educanda e no educando a identificação da 

cultura como resultado do trabalho, do outro e de si. É por meio do diálogo que essas 

compreensões nascem, é por meio do diálogo que o educando se identifica como sujeito no 

mundo e com o mundo (FREIRE, 1967).  

No círculo de cultura, a mulher e o homem não são percebidos como receptores de 

conhecimento, que reproduzem ordens e orientações de alguém que representa o correto ou o 

poder. A mulher e o homem, envolvidos numa dinâmica que busca promover a percepção 

crítica, são entendidos como fazedoras e fazedores do mundo. No círculo de cultura, o 

objetivo não é ensinar, já que o coordenador de debate tem em sua função um aspecto que 

diverge de qualquer processo de educação numa perspectiva bancária: ele proporciona 

condições favoráveis para a dinâmica do grupo, como o fato de fornecer informações 

solicitadas pelos próprios participantes.  

Depois de concebida a percepção de que sua condição se relaciona com construções 

históricas, com uma cultura hegemônica composta pela lógica da dominação e, portanto, que 

sua condição de oprimido não pode ser resgatada, o processo de libertação só se inicia a partir 

de sua descoberta como sujeito de sua própria destinação histórica (FREIRE, 1987). É já 

lendo o mundo que se inicia o processo de alfabetização, ou seja, a participante ou o 

participante, mesmo sem conhecer o mundo das letras, já se percebe como um conhecedor. 
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Está aberto o caminho para a alfabetização, porém por uma estrada diferente, longe da 

tradicional. Alfabetização e conscientização caminham juntas em direção à emancipação. Para 

isso, é importante lembrar que a estrada é permeada por processo dialógico e, portanto, 

democrático.  

Foi essa concepção de círculo de cultura que inaugurou a teoria freiriana de educação. Sempre 

atrelada à prática, ao cotidiano e buscando legitimar as vozes historicamente silenciadas que 

Freire fortalece um conceito que o acompanhou por toda vida: a dialogia. 

Walter Benjamin (1987, 1989, 2011) e Mikhail Bakhtin (2014) já denunciam os perigos da 

ideologia dominante, propagada pelos aparelhos ideológicos do Estado (como igreja, polícia e 

escola), buscando legitimar os aspectos mais esquecidos e desvalorizados da sociedade e das 

relações humanas. Apesar de a educação estar presente de alguma forma nas análises dos 

filósofos, a escola e suas possibilidades de superação não entram profundamente na discussão. 

Porém, Freire nos brinda nesse aspecto brilhantemente, apresentando de maneira muito 

elaborada como a educação deve ser. Sua forma de pensar escola e educação está bem 

articulada com as denúncias de Bakhtin (2014) e Benjamin (1987, 1989, 2011). O referencial 

marxista e a visão revolucionária dos três pensadores os conectam ideologicamente. 

 

2.3.1 Em busca de uma educação dialógica e democrática: princípios para a 

transformação do recreio 

 

Pensar em uma educação democrática e dialógica a partir da noção freiriana de educação 

exige, primeiramente, a compreensão dos princípios referentes à educação bancária e sua 

relação com a escola para crianças na atualidade. Para tanto, a pesquisa de Oliveira (2011) 

traz reflexões importantes sobre a infância na escola.  

Segundo a autora, a escola tem historicamente auxiliado no processo de silenciamento das 

crianças pois, pautada numa lógica que as define com base nas suas capacidades em frente ao 

adulto, a educação bancária, ainda prevalecente nos dias de hoje, favorece a construção de 

uma relação de poder do adulto sobre a criança que reprime a experiência infantil, por 

considerar que ela não é capaz de fazer ou aprender a fazer (OLIVEIRA, 2011). Tal modo de 

conceber a educação na infância revela a adaptação e valorização da racionalidade burocrática 

que fundamenta a prática educativa. 

Dessa forma, Oliveira (2011) explicita e denuncia o panorama atual da educação para a 

infância que, por se amparar na noção de educação bancária, 
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(...) ignora e subestima a competência das crianças e seu direito à voz e participação, 

esperam-se apenas que as mesmas respondam adequadamente à estímulos, sem que 

exerçam a possibilidade de questionar, experimentar, investigar ou cooperar. Não há 

interesse de ouvi-las. Trata-se da ausência do diálogo: adultos surdos não ouvem as 

vozes das crianças, pois a consideram mudas (OLIVEIRA, 2011, p. 34). 

 

Entretanto, nem a permanência de tal modelo educacional, promovendo o silenciamento das 

vozes infantis no processo educativo, consegue impedir os movimentos de resistência que 

rompem com o caráter uniforme e disciplinador da escola. O recreio e sua estrutura menos 

rígida no controle dos corpos e encontros revela a necessidade e a capacidade das crianças de 

movimentar, representar, criar, mesmo com a presença de adultos na condição de detentores 

do saber e do poder. Dentro do pouco tempo desprendido para o recreio, da limitada estrutura 

física e do pouco material fornecido, as crianças constroem uma experiência que, não sendo 

mecânica e cerceada, supera a experiência perdida do adulto, permitindo-se descobrir o novo 

de novo, de novo e de novo (BENJAMIN, 2011). Assim, as crianças colocam em xeque o 

cenário e o modo de organização que vivem na escola. Segundo SANTI (2012) e seu estudo 

das relações da infância com a teoria benjaminiana: 

 
A criança possui o poder de acionar utopias, na medida em que ela própria encarna 

as contradições da realidade, exigindo que suas promessas se cumpram. Sendo 

assim, se por um lado a educação é o locus da criança e de todo o seu poder 

subversivo, por outro ela é a ferida aberta da contradição do que a educação e a 

escola são: projeto de utopia e lugar de conservação do status quo.(SANTI, 2012, 

p.210) 

 

Desse modo, entende-se que, num ambiente onde as dimensões dialógicas e democráticas são 

legitimadas e, consequentemente os processos de ensino-aprendizagem são inseparáveis aos 

contextos em que se desenvolvem, a escola, em vez de esconder ao mostrar suas próprias 

contradições, poderia abrir-se para o novo, para experiências criativas e criadoras, fundando 

um novo conjunto de conhecimentos.  

Rizzini e Pilotti (2009) afirmam, em relação ao caso específico das políticas dirigidas à 

infância, que prevalece no Brasil até os dias atuais a necessidade de controle da população 

pobre, visto como “perigosa”, conservando o abismo entre infâncias privilegiadas e menores 

marginalizados.  
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Na cultura e estratégias de poder dominantes, a questão da infância não se tem 

colocado na perspectiva de uma sociedade e de um Estado de direitos, mas na 

perspectiva do autoritarismo/clientelismo, combinando benefícios com repressão, 

concessões limitadas, pessoais e arbitrárias, com disciplinamento, manutenção da 

ordem, ao sabor das correlações de forças sociais ao nível da sociedade do governo. 

As polêmicas relativas às políticas para a infância demonstram esse conflito de 

visões e de estratégias, por exemplo, a que se refere à divergência entre os que 

privilegiam a punição e os que privilegiam o diálogo, a negociação, as medidas 

educativas. (RIZZINI, PILOTTI, 2009, p. 35) 

 

A escola, em sua perspectiva tradicional, não consegue lidar com a irregularidade e a 

imprevisibilidade de tais experiências, já que trabalha com a formação da criança para o 

tempo e o espaço linear, controlados. 

 
É através da institucionalização do tempo que se produz a domesticação necessária 

ao mundo adulto, voltado para o trabalho. A criança não se encaixa no mundo dos 

adultos, ela se apresenta como uma dimensão incômoda porque possui a capacidade 

de ativar utopias. Ela vai ao mundo para se apropriar dos objetos, desrespeitando 

todo o sentido pré-fixado, todo tempo pré-estabelecido. A infância, em sua potência 

revolucionária, é a suspensão do tempo linear, morto, em favor de um tempo 

artístico que é capaz de romper com a experiência do tempo como repetição 

mecânica (SANTI, 2012, p.215). 

 

É fundamental, em um processo de ensino-aprendizagem que busca romper com a linearidade 

e controle do tempo e do espaço a favor do protagonismo das crianças, que estas sejam 

respeitadas e suas falas consideradas. Para tanto, as dimensões dialógicas e democráticas se 

fazem necessárias, pois consideram nas crianças toda a complexidade de sua relação com o 

mundo e, portanto, legitimando sua voz nos processos decisórios da escola. Desta maneira, os 

pequenos podem experimentar todo o seu potencial criativo e político em direção à uma 

educação pautada na práxis freiriana.  

A relação dialógica, tão defendida por Freire, proporciona um ambiente extremamente 

favorável para o exercício democrático. Ao denunciar a escola tradicional, com seu discurso 

supostamente progressista e democrático, revela-se a importância de compor um discurso 

estritamente articulado à prática: “Não há nada que mais contradiga e comprometa a emersão 

popular do que uma educação que não jogue o educando às experiências do debate e da 

análise dos problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira participação” (FREIRE, 

1967, p.93). 

Uma escola que leciona aulas de democracia deve promover o exercício democrático em si no 

seu cotidiano, caso contrário, só intensifica a inexperiência de suas educandas e educandos. É 

importante que a escola substitua a aprovação e conservação dos comportamentos passivos de 

estudantes pelo incentivo a uma nova postura diante dos problemas escolares, que se dê de 
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forma ativa, próxima, que promova o exercício dialógico e democrático. Segundo Freire 

(1967), 

Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, precisamente, na 

crença no homem. Na crença que ele não só pode mas deve discutir seus problemas. 

Os problemas de seu país. Do seu Continente. Do mundo. Os problemas do seu 

trabalho. Os problemas da própria democracia. (p.96) 

 

Paulo Freire mostra a perspectiva de uma pedagogia radical, fundamentando-se numa 

organização democrática e popular que considera os indivíduos enquanto sujeitos do ato 

organizar-se (LIMA, L. 2013). Dessa maneira, apesar de não desenvolver uma teorização 

referente à questão administrativa da escola, utilizando termos característicos do universo da 

gestão, suas reflexões e práticas revelam que toda ação político-pedagógica implica a 

estrutura administrativa, já que é por meio dela que se pode promover relações anti-

dialógicas, autoritárias ou democráticas e transformadoras. Dessa forma, a participação, a 

discussão e o diálogo são apontados como verdadeiros métodos da construção democrática. 

Conforme Freire (2002): 

 
É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não por puro 

favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões 

tomadas pela maioria a que não falte, contudo, o direito de quem diverge de 

exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do debate. O gosto do 

respeito à coisa pública que entre nós vem sendo tratada como coisa privada, mas 

como coisa privada que se despreza (FREIRE, 2002, p.89) 

 

Nesse excerto, podemos compreender como a teoria da linguagem de Bakhtin (2014) dialoga 

com a percepção freiriana de que a palavra está relacionada à ideologia. Ela não é percebida 

da forma como as perspectivas tradicionais da linguística a tratam. Pelo contrário, seu 

trabalho visa desvincular qualquer tipo de neutralidade à palavra, seja aquela apreendida no 

processo de alfabetização, seja a proferida na conversa, na luta ou na exigência por direitos.  

Dessa forma, ao propor o diálogo entre Freire e Bakhtin, entende-se que é imprescindível para 

a pesquisa trazer as diversas vozes presentes no recreio escolar, assim como perceber a 

influência do contexto social no discurso dos mesmos. Ao não individualizar e não 

psicologizar as falas, é possível compreendê-las a partir de uma perspectiva histórica, política, 

social e dialética. É necessário também, investigar os efeitos de uma relação que não acontece 

de forma dialógica e democrática. A partir das falas dos diversos sujeitos que atuam 

diretamente no recreio, e que, desligados da discussão pedagógica e destinados apenas à 

tarefas instrumentais e mecanizadas, é possível comprovar que não são reconhecidos como 
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agentes importantes no processo de formação da escola, seja das crianças, seja dos próprios 

sujeitos.  

Com Freire (1967, 1987, 2002, 2011), concebe-se a necessária inclusão de todos os agentes 

que de alguma forma vivem a escola: comunidade, funcionárias e funcionários, professoras e 

professores, gestoras, gestores e crianças na participação das decisões pedagógicas e 

administrativas da instituição escolar. É tomando decisões, fazendo escolhas e discutindo com 

as diversas vozes, carregadas de história e experiência, que o exercício democrático vai se 

constituindo como elemento emancipador que os diversos agentes atuantes na instituição de 

ensino começam a adquirir a responsabilidade pela construção coletiva do conhecimento. 

É a partir desse exercício democrático que a reflexão de Benjamin (1989) sobre a 

precarização da experiência consolidada pelos “avanços” do modo de produção capitalista 

pode iniciar seu processo de superação na rotina escolar. Quando a escola deixa de valorizar 

as concepções de mercado (tão difundidas nas atuais políticas educacionais e nos discursos 

neoliberais), o individualismo e a competitividade, passando a legitimar uma proposta de 

organização com os outros e não para os outros, concebendo o diálogo, as diferentes leituras 

de mundo e assumindo os riscos dessa decisão ideológica, traz em seu bojo a necessidade de 

mais tempo para o diálogo e para o compromisso com ações que fazem parte da decisão 

coletiva e do exercício democrático.  

Nessa nova perspectiva, na qual a escola busca os procedimentos democráticos para sua 

reconstrução, a experiência tratada por Benjamin (1989) deixa de ocorrer de maneira 

precarizada, já que seus agentes, relacionando-se de outra maneira com a escola, seus projetos 

e práticas, suspendem a habitual adaptação ao ritmo acelerado e automático das tarefas 

cotidianas, reconhecendo-se como produtor e responsável pela construção do conhecimento e 

pela direção dos caminhos da escola, desalienando-se e praticando o permanente processo de 

emancipação. 

 
Entendemos que a escola democrática não é construída por parte, ou seja, não se 

democratiza primeiro a educação, o currículo e a pedagogia para, a partir daí, 

intentar finalmente a democratização organizacional e administrativa, nem se parte 

desta, como aquisição a priori, para depois conseguir alcançar aquela. Uma e outra 

encontram-se profundamente imbricadas e são mutuamente reforçadoras, ou 

inibidoras, da democratização da escola ainda quando, em termos de processo, se 

possam admitir ritmos e avanços algo distintos (LIMA, L. 2013, pp. 67-68). 

 

É compreensível a dificuldade da consolidação de uma escola pública democrática, já que esta 

deve envolver todos os seus agentes, independente de suas concepções ideológicas, não 

podendo ser decretada nem se formando a partir de moldes não participativos de decisão e 
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intervenção. Entretanto, devido à necessidade acadêmica de afunilar o tema da investigação a 

um objeto de pesquisa que, com objetivos definidos e selecionados, deve promover 

formulação teórica e prática que atenda às especificidades de tempo da produção de uma 

dissertação de mestrado, não é possível um aprofundamento que permita a produção de uma 

reflexão que atenda a todos os agentes de todas as áreas da escola.  

Portanto, a escolha de pensar e analisar o recreio ocorreu devido à sua desvalorização 

(confirmada em outras pesquisas sobre a temática no capítulo 1) diante de outros tempos e 

espaços da rotina escolar. No recreio, comumente, os sujeitos “responsáveis” pela 

organização e administração escolar, participantes das discussões pedagógicas, como 

professoras, professores e equipe técnica, não se encontram presentes, ou seja, a liderança 

neste tempo-espaço é composta por diversas vozes não legitimadas na discussão pedagógica, 

curricular e administrativa da escola. São cozinheiras, cozinheiros, inspetoras, inspetores e 

crianças que experimentam e organizam um dos momentos mais esperados da rotina escolar. 

É pensando nessas vozes silenciadas que no recreio adquirem ressonância e engendram 

formas de relações e aprendizagens distintas de qualquer outro tempo da escola. É, portanto, 

no recreio e a partir dos seus fazedores (que na perspectiva da educação bancária são os 

menos importantes no processo educativo) que será mostrada a importância das suas falas e 

seu conhecimento não só para a construção de um recreio democrático, mas de uma escola 

democrática. 
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CAPITULO 3 – O RECREIO E SEUS PROTAGONISTAS: O PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO E SUA POSSIBILIDADE EMANCIPADORA 

 

Neste capítulo são desenvolvidas as análises das entrevistas, articulando-as com as 

informações levantadas a partir dos registros em diário de campo e com o referencial teórico. 

Para tanto, considerou-se necessário trazer reflexões referentes ao projeto político-pedagógico 

e suas relações com a concepção de uma escola democrática, descrever os elementos que 

caracterizam a escola pesquisada como um campo fértil para a investigação, bem como 

esclarecer como foram organizados os procedimentos para a realização da entrevista com os 

sujeitos da pesquisa.  

Os capítulos anteriores revelam a importância de legitimar as vozes de todos os sujeitos que 

atuam na escola. É dessa maneira que será possível construir um ambiente educativo que tem 

a democracia e, por conseguinte, o diálogo e a experiência como elemento constitutivo de 

relações mais igualitárias e justas. 

O conjunto de obras de Freire traz considerações significativas, permitindo o reconhecimento 

de elementos de caráter administrativo, possibilitando a produção de novas reflexões e 

análises que compartilham do seu posicionamento político e ideológico. Autores como Paulo 

Roberto Padilha (2001) e Licínio C. Lima (2013) desenvolvem de maneira muito responsável 

as questões referentes à gestão escolar e sua articulação com o pensamento freiriano. Segundo 

Paulo Freire, “processo e conteúdo, pedagogia e organização, não são insularizáveis” (apud 

LIMA, p.24, 2013). Sobre essa relação, Lima (2013) afirma: 

 
Um trabalho que toma como elemento central a crítica radical aos fenômenos de 

dominação não podia ignorar as dimensões organizacionais, pois essa crítica teria 

que revelar como a organização é aí instrumento essencial de perpetuação e de 

reprodução de um poder; e ao procurar combate-lo, seria impossível não considerar 

a necessidade de construir novas formas de organização e distintos modos de gestão, 

substantivamente democráticos e autônomos, discutindo objetivos, lideranças, 

estratégias etc., abrindo-se a ações transformadoras (LIMA, 2013, p. 24). 

 

Dessa maneira, é possível entender que toda ação político-pedagógica prevê uma estrutura 

organizativa e que esta não pode ser abordada a partir de seus elementos de cunho 

instrucional, mas a partir de sua dimensão política. Esse é um ponto fundamental para trazer à 

gestão educacional e suas ações entendidas tradicionalmente como burocráticas um olhar 

político, humanizado e de caráter coletivo. 

Nessa perspectiva, os planejamentos que envolvem as questões da escola procuram ir além de 

orientações técnicas ou elaboradas apenas por ‘especialistas’, pois este dicotomiza o planejar 

e o fazer, quem pensa e quem faz. Ao buscar a superação dessa divisão de funções, na qual 
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todos, independente de suas atribuições dentro da rotina escolar, trazem na sua história e em 

sua prática conhecimentos importantes para a elaboração do planejamento, encontra-se no 

projeto político-pedagógico (PPP) a possibilidade da legitimação de elaboração de um 

planejamento coletivo e democrático. 

A presença do PPP na LDB (1996), incumbindo as escolas de elaborarem seus projetos, não 

garante os procedimentos selecionados para tal atribuição. Organizar tempos e espaços para 

que todos os agentes da escola participem de sua produção é só um dos impasses diante das 

inúmeras tarefas que têm sido sistematizadas a partir de uma legislação influenciada cada vez 

mais pelos discursos neoliberais (LIMA, 2013). Segundo Padilha (2001), essa dificuldade se 

dá “pois não temos, principalmente, a experiência democrática, o hábito de dividir o poder, ou 

o suposto poder, nem sequer o costume de ouvir, de escutar, de negociar diferenças, sem que 

isso signifique barganhar vantagens de toda ordem” (p.22). 

Entretanto, não se sabe primeiro sobre democracia para depois praticar a democracia. Uma 

relação democrática se constrói a partir de um constante exercício, permeado pelo diálogo e 

pela participação. Freire (2002) afirma que é decidindo que se aprende a decidir, é pela 

constante busca de união entre teoria e prática, ou seja, é pela práxis que se pode transformar 

a realidade. A construção do projeto político-pedagógico torna-se, então, elemento 

fundamental para o exercício democrático, pois nela estarão as marcas e os valores do grupo 

que o elabora e que vai vivê-lo, considerando sua dimensão dinâmica e inacabada. 

Sob inspiração freiriana, Padilha (2001) defende a participação de todos os segmentos 

escolares e comunitários na constituição do projeto político-pedagógico. Para tanto, as regras 

sobre a participação devem ser claras, expressando os motivos de sua seleção, assim como 

cada segmento contribuirá, desde a concepção do projeto até seu replanejamento e avaliação. 

Devem conter nas reuniões para elaboração do projeto os temas relativos às diferentes 

dimensões do trabalho escolar e comunitário, às questões pedagógicas e curriculares, 

orçamentárias e administrativas. Os tempos e espaços escolares também devem estar na pauta 

de discussões sobre o PPP, já que permeiam todos os temas citados anteriormente.  

O diálogo mostra-se cada vez necessário para a construção do projeto político-pedagógico.  

Permite trazer para a discussão, inclusive para conhecimento da equipe gestora, organizadora 

dos encontros para sua elaboração, quais as noções de mundo, de escola, de trabalho e de vida 

que circundam a escola. Esse processo exige a abertura e disposição para trabalhar com o 

conflito, as contradições e as transformações da relação entre os agentes da escola, 



65 

 

promovendo um caminho que busca superar a denúncia de Freire (1987) sobre a educação 

bancária. 

Tal como a democratização política e social, também a democratização educativa e 

escolar não pode nunca ser dada por definitivamente adquirida, ou concluída; ela 

exige um aprofundamento contínuo, um ensaio constante, a capacidade permanente 

de afrontar novos problemas, de engendrar desafios e de aceitar (e procurar) correr 

riscos. (PADILHA, 2003, p.98) 

 

O trabalho de elaboração do projeto político-pedagógico que vai ao encontro das questões 

democráticas não visa só a construção de uma relação de direitos, mas também de 

responsabilidades, trazendo um processo permanente de ensino-aprendizagem e superação da 

inexperiência democrática de todos os participantes do projeto. Para isso é importante que os 

tempos e espaços de discussão sejam menos controlados, permitam o rompimento com a 

mecanização e segmentação das ações e tarefas, pois este é um momento fundamental para 

que todos os participantes possam viver a experiência na sua plenitude, tal qual a concepção 

de experiência de Benjamin (1989). Segundo o filósofo, a superação das formas padronizadas 

e hierarquizadas de relacionamento possibilitam a retomada de uma visão ética-estética do 

cotidiano, favorecendo o reconhecimento do sujeito enquanto transformador da sua realidade 

(BENJAMIN, 1989). 

Isto posto, pode-se entender o projeto político-pedagógico como um ato educativo. Segundo 

Padilha (2003), o ato educativo é também um ato dialógico, indo além de um projeto de 

escola, tornando-se se um projeto de vida, de leitura e transformação do mundo. Este é um 

caminho importante para a construção de uma escola democrática, que legitima e coloca em 

pauta, seus tempos e espaços historicamente esquecidos, como o recreio, pois entende 

compreende seu valor para a formação e experiência de todos os seus agentes. 

 

3.1 A escola e suas especificidades 

 

A escola pesquisada situa-se na região central de Santos, São Paulo, atendendo a 

aproximadamente 280 crianças de seis a onze anos, do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental em período integral. Funcionando das 7 às 17 horas, o local desenvolve no 

período da manhã os conteúdos regulares e à tarde trabalha em parceria com o programa 

Escola Total, com atividades diversificadas como dança, capoeira, esportes e teatro. 

Não é possível, a partir do projeto político-pedagógico (PPP), saber o total de profissionais 

que lá trabalham, já que não estão inclusos os funcionários da limpeza, única categoria 

terceirizada durante o período da pesquisa. Dessa forma, o PPP contabiliza 72 profissionais. A 
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equipe técnica é formada por uma diretora, uma assistente de direção, uma orientadora e uma 

coordenadora. Os funcionários que atuam diariamente no recreio são três inspetores e três 

cozinheiros, funcionários selecionados como sujeitos da nossa pesquisa.  

É importante destacar que o PPP da escola pesquisada em nenhum momento trata do recreio 

como um tempo-espaço democrático ou pensado pedagogicamente. A única menção 

relacionada foi encontrada no campo de caracterização da comunidade, no qual é informado 

que o café da manha é distribuído a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã e o almoço a 

partir das 11 horas e 30 minutos.  

Vale ressaltar que a elaboração do projeto político-pedagógico foi realizada em reunião 

pedagógica, antes do início do ano letivo, com a presença da equipe técnica, professoras e 

professores. Com sua estrutura já preparada, devido ao fato de documento já ter sido 

produzido nos anos anteriores, foram discutidos alguns acréscimos, como os projetos para 

cada turma, onde cada professora e professor, num segundo momento, enviou à coordenadora 

da escola para a sua inclusão no PPP. 

O projeto, antes de tais contribuições por parte docente, trazia, na parte dos fundamentos 

teóricos orientadores das ações educativas, as seguintes concepções e objetivos: 

 
Nossa missão é ensinar e aprender. Ensinar nossas crianças a aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Segundo Delors a educação 

do século XXI “deve ser pautada em uma aprendizagem constante para fazer face às 

transformações deste tempo de incertezas de um mundo globalizado em busca de 

uma educação planetária”. Cabe à escola, a missão de educar; garantindo a formação 

intelectual e possibilitando aos alunos o aprimoramento da vida em sociedade 

(PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO2, p.22-23). 

 

Ao anunciar sua missão, indicando a fundamentação teórica, a escola revela seu interesse em 

superar o caráter bancário de educação que ainda se encontra presente nas práticas escolares 

(MOGILKA, 2003). Para a criança aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser, é fundamental que a relação de ensino aprendizagem não esteja 

presa aos conteúdos curriculares, mas também a todas as ações e interações que acontecem 

dentro dos tempos e espaços escolares, já que o PPP busca ações para o aprimoramento da 

vida em sociedade. 

Buscando o cumprimento de tal tarefa, foram registrados, a partir das falas das professoras e 

professores, os seguintes objetivos: 

                                                 
2 Projeto político-pedagógico da Unidade Municipal de Educação pesquisada. 
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1. Motivar os alunos para as aprendizagens. 

2. Desenvolver o gosto pelo saber. 

3. Possibilitar aos alunos a perspectiva de que a escola é uma porta para 

oportunidades futuras. 

4. Utilizar dados das avaliações externas para diagnóstico, reflexão e 

intervenção, para que o processo avaliativo se desvele em ações destinadas ao apoio 

às crianças com dificuldade de aprendizagem. 

5. Alcançar a média projetada pelo IDEB. 

6. Melhorar a proficiência leitora e escritora, reconhecendo que o 

desenvolvimento da competência de ler e escrever não é um processo que se encerra 

quando o aluno domina o sistema de escrita, mas se prolonga por toda a vida.  

7. Preparar os alunos para que no início do 2º ano, tenham autonomia para ler e 

escrever por meio da apropriação do sistema alfabético de escrita.   

8. Estimular o desenvolvimento do raciocínio matemático num contexto 

desafiador que envolva resolução de problemas e pensamento lógico. Entendendo a 

alfabetização matemática como um processo de organização de saberes, vivências, 

inferências, estratégias de resolução, que possibilitem condições necessárias para 

que os alunos possam utilizar esses recursos em suas práticas sociais. 

9. Investir na Educação Inclusiva, promovendo formações periódicas dentro da 

UME com o auxílio do conhecimento específico da professora do AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) para orientação dos auxiliares do período 

regular e Educadores do Acompanhamento Pedagógico da Escola Total.  

10. Adequar estratégias aos alunos com dificuldade de aprendizagem. 

11. Encontrar espaços para que os atores do processo educativo da UME (regular 

e Escola Total) possam discutir sobre ações, apontar dificuldades e necessidades de 

mudança. 

12. Promover práticas de cidadania. 

13. Desenvolver ações culturais e sociais visando o aprimoramento no convívio 

de regras de comportamento e estabelecimento de relações sociais por parte dos 

alunos, possibilitando assim, ações de cultura da paz. 

14. Desenvolver hábitos e estilos de vida saudável por parte dos alunos. 

15. Incentivar os pais e responsáveis pelos alunos a participarem das atividades 

promovidas pela escola. 

16. Oferecer formação diversificada dos profissionais envolvidos no processo 

educativo em reuniões semanais (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, p. 23-24, 

2014). 

 

Os objetivos descritos a partir das falas de professoras e professores revelam que sua 

compreensão com relação à missão da escola não ultrapassa, de maneira efetiva, a percepção 

da criança como um agente receptor, que não é capaz de também produzir seus 

conhecimentos, pois em nenhum objetivo ficou claro sua participação nos processos de 

aprendizagem ou sua atuação para além dos conteúdos escolares. 

Portanto, ao não definir e sistematizar práticas que tenham potencial democrático e dialógico, 

os objetivos descritos no projeto político-pedagógico acabam não situando a criança como 

agente ativo e participante nas relações de ensino-aprendizagem, tanto na sala de aula quanto 

em outros afazeres escolares. Dessa maneira, o recreio perde seu potencial como um tempo-

espaço democrático, abrindo espaço para sua exclusão nas discussões pedagógicas. 
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Tais objetivos, ao incluir a busca da participação da família, bem como a formação 

continuada para professoras e professores do período regular e ampliado, revelam a exclusão 

da participação das funcionárias e funcionários no processo pedagógico, corroborando assim, 

para dificultar a implementação do projeto político-pedagógico numa perspectiva 

emancipatória e dialógica. 

 

3.2 A intervenção como vivência interativa e dialógica no recreio da escola: as vozes 

de quem têm muito a dizer 

 

Entende-se que o processo de comunicação não acontece a partir de uma relação onde um 

sujeito possui o papel ativo, como locutor, e o outro passivo, que ouve e compreende. É pela 

interação dinâmica entre os sujeitos, onde os diferentes papéis se articulam e acabam por 

revelar, no entrecruzamento de diferentes signos - ideológicos, que a comunicação dialógica 

acontece. Nessa perspectiva, proposta por Bakhtin (2014), os estudos que envolvem a 

linguagem legitimam a sua profunda relação com o contexto social. É buscando validar toda 

essa trama complexa, em que a palavra está inserida, que buscamos explicar o nosso exercício 

de desenvolver a intervenção, que se constrói simultaneamente como vivência interativa e 

dialógica no recreio da escola estudada.  

Dessa forma, procura-se superar, no trabalho de entrevista, a condição do pesquisador como 

detentor de poder, do conhecimento, que analisa e julga as respostas dos seus entrevistados. 

Ao contrário, a tentativa foi de demonstrar que os entrevistados possuem um conhecimento 

importante para nós e para tantos outros. Assim, buscou-se “uma condição de horizontalidade 

ou igualdade de poder na relação” (SZYMANSKI, 2011, p.13). Portanto, para poder conduzir 

a entrevista de acordo com as concepções aqui tratadas, primeiramente conversou-se 

informalmente com inspetores e cozinheiros, a fim de expressar os objetivos do estudo e do 

quanto seria importante saber o que elas e eles pensam sobre o recreio. A abordagem não foi 

recebida com estranheza, já que a pesquisadora, também professora da escola, tem o costume 

de passar seus quinze minutos de intervalo no recreio. 

Em seguida, combinou-se o melhor dia e horário para que elas e eles pudessem conversar, de 

maneira a não atrapalhar suas tarefas. No dia e hora marcados, foi entregue o termo de 

consentimento livre e esclarecido, no qual havia as mesmas informações já tratadas na 

conversa inicial, entretanto organizadas de maneira formal, devido ao caráter científico da 

investigação. 
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As entrevistas com as cozinheiras e o cozinheiro aconteceram na própria cozinha da escola, 

no período que eles disseram estar menos atarefados: depois dos recreios e antes do almoço. 

Portanto, a conversa aconteceu no momento de trabalho, enquanto C13 cortava carne e C2 

fazia o suco, por exemplo. Entrar no ambiente deles fez compreender que a presença rotineira 

da pesquisadora no recreio, interagindo com crianças e funcionários, não possibilitava uma 

compreensão de como é o trabalho de quem faz o alimento da escola. Foi numa cozinha 

pequena, quente, com apenas um ventilador e um fogão de quatro bocas que pudemos 

perceber que a linguagem e sua compreensão está, como afirma Bakhtin (2014), também no 

contexto extraverbal. A cozinha com sua estrutura fechada e isolada já evidenciava que quem 

fica ali não tem sua voz ouvida, pois foi lá dentro que a pesquisadora conversou pela primeira 

vez com os funcionários sem a separação de uma janela. É apenas uma janela que permite a 

comunicação cotidiana deles com os outros atores da escola: crianças, inspetores, professores 

e equipe gestora. É por ela que os alimentos são distribuídos. 

Nesse clima, de uma proximidade até então não experimentada, alguns cozinheiros acabaram 

participando da entrevista do outro, com risos e falas que, agregadas, demonstravam como a 

linguagem está intrinsicamente ligada ao caráter ideológico. O caráter polifônico da fala entre 

eles gerou reciprocidade e confiança necessárias para que a informação fluísse sem 

constrangimentos e censura. No entrecruzamento de múltiplas vozes a comunicação entre eles 

produziu mais que palavras informando suas respectivas visões sobre o recreio: desvelou sua 

união enquanto um coletivo que dialoga, reflete sobre os dilemas e constrói reflexões 

importantes que atravessam seu trabalho e o cotidiano da escola.  

Portanto, não só as prescrições legais legitimam a participação de funcionários na elaboração 

do projeto político-pedagógico, mas também suas vozes, revelando que são capazes de 

discutir as finalidades da escola bem como modificar sua realidade, caminhando para a 

superação da atual organização burocrática, na qual os papeis relativos à execução e reflexão 

são bem demarcados. Mesmo que aparentemente o discurso se mostre dissonante, foi possível 

perceber a superação das contradições manifestas. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de 

decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 

pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, 

corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e 

racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola, 

diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças 

e hierarquiza os poderes de decisão (VEIGA, 1998, p.12). 

                                                 
3 Como no Termo de consentimento Livre e Esclarecido, serão mantidos o anonimato dos entrevistados; 

portanto, vamos nos referir aos entrevistados que trabalham na cozinha com as iniciais C1, C2 e C3. Dessa forma 

buscamos garantir também o anonimato de gênero dos entrevistados. 
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A entrevista com os inspetores nos proporcionou uma compreensão de vivência no trabalho 

diferente da percebida com os cozinheiros da escola. Com outra dinâmica de trabalho, os 

inspetores ora circulam por toda a escola, ora posicionam-se em mesas nos diversos 

corredores, passando certo tempo sentados, sozinhos, esperando solicitação de algum 

professor ou equipe, ou ainda aguardando o tempo para executar algumas tarefas4. Desse 

modo, a pouca oportunidade de encontros significativos, que promovam comunicação 

dialógica, não favorece a união e a percepção coletiva identificada nos cozinheiros. 

Toda essa interação produziu um rico material com inúmeras possibilidades de análises, 

podendo até ser utilizado em outras pesquisas e investigações. A fim de sistematizar e 

organizar melhor as perguntas e respostas de acordo com os objetivos da pesquisa, organizou-

se em quadros alguns trechos que consideramos importantes, agrupando-os de acordo com o 

tema e objetivos das perguntas. Com essa sistematização, as respostas serão analisadas, 

juntamente com as falas adicionais produzidas a partir da interação com outros sujeitos da 

pesquisa e dos registros de diário de campo, buscando sempre articular a análise com o 

referencial teórico. 

 

3.2.1 A entrevista com os funcionários 

 

Quadro I – Memórias da Formação Escolar 

Tema: Memórias da formação escolar 

Objetivo: analisar se os entrevistados já tiveram alguma experiência de caráter 

democrático enquanto estudantes 

Como foi seu tempo de 

escola? 

Os alunos eram consultados 

sobre as coisas da escola e da 

classe? 

Como era o diálogo 

com alunos e 

funcionários? 

C1: Ah foi normal, eu 

acho que foi bem melhor 

do que hoje em dia. 

Hum, eu acho que não. Era, tinha respeito. 

C2: Boa disciplina, porque 

os professores eram muito 

rígidos na época que eu 

estudava, eu acho que eu 

aprendi mais. Na minha 

época de escola assim, não 

na parte de educação, 

porque educação a gente 

tem em casa, mas na parte 

Não, não que eu me recorde. Tinha mais respeito, 

que hoje eu não sinto 

tanto respeito, chamava 

de senhor, de senhora, 

bom dia, obrigado. 

                                                 
4 As tarefas da função de inspetor e cozinheiro encontram-se no regimento escolar. 



71 

 

mais pedagógica, de 

matéria, tinha que decorar 

tabuada, ficava de castigo, 

se não obedecesse, 

suspensão, chamava o pai 

e a mãe. Eu me lembro 

disso. A gente temia a 

diretora, não era só 

respeito. Hoje eu sinto que 

eles não respeitam muito a 

hierarquia. 

C3: Meu tempo de escola 

era muito bom, eu gostava. 

Era muito diferente de 

hoje, a gente respeitava 

professor, diretor. Eu sou 

mais velha que a (C2), 10 

anos, e do (C1) também. 

No meu tempo professor, a 

gente via naquele patamar 

sabe? A gente tinha 

respeito, admiração. 

 

Ah era pouco, eu acho que nem 

lembro, mas era bem pouco. 

Era de muito respeito. 

Eu sei do nome de duas 

cozinheiras: dona 

Sônia, um amor de 

pessoa, uma senhora 

alta, magra, muito 

bonita e outra 

merendeira, eu era 

muito pequena, era 

merendeira na época, a 

dona Laura, uma 

velhinha baixinha, 

sempre dava: - Toma 

minha filha. Então a 

gente gostava dela, eu 

achava legal. Não tem 

mais isso, eu já fui 

mandada para tantos 

lugares, aqui mesmo, 

criança pequena de sete 

anos. 

I1: (não se recorda) Imagina, nunca. Nem tinha. Eu acho que 

nem sabia o nome dos 

profissionais. 

I2: Os professores né? 

Outros a gente tinha mais 

contato, outros me 

cativaram e um lugar de 

reunião com os amigos, de 

fazer amizades.  

Que eu me lembre não, ou era 

muito pouco. 

O diálogo era uma 

relação apenas de 

subserviência, não tinha 

muito diálogo, era uma 

coisa mais unilateral.  

I3: Eu era muito traquina, 

eu era tudo que eu vejo, a 

maioria, do que eu vejo 

nas crianças hoje. 

Não. Era bem separado 

mesmo, aluno, aluno, 

funcionário,  

funcionário. 

 

As respostas revelam a compreensão da escola do passado como de melhor qualidade, com 

mais respeito que nos tempos atuais. Esta é uma fala muito presente no senso-comum. 
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Entretanto, as repostas referentes à segunda pergunta demonstram que na experiência dos 

entrevistados como estudantes não havia uma relação dialógica entre alunos, professores, 

equipe e funcionários. Dessa forma, pode-se perceber que a escola da época, ao não 

considerar a voz dos seus alunos, se constituía como uma instituição de caráter autoritário e 

excludente, ou seja, quem não se adaptava às normas e regras era expulso, tendo o seu direito 

à educação cerceado. 

A LDB/1996, ao dispor sobre os princípios gerais da educação escolar, recursos financeiros, 

formação e diretrizes para a carreira dos profissionais do setor, tem, como princípio, garantir 

acesso à educação, bem como a permanência de todos, inclusive aos que não tiveram acesso 

na idade apropriada. Mesmo com tantos desafios e contradições a superar, a legislação tem 

transformado o cenário das escolas: todos têm direito ao acesso à escola, independente das 

suas particularidades, habilidades e necessidades. 

O panorama apresentado pelos funcionários não se associa mais às condições e pressupostos 

que fundamentam a legislação em vigor. Entretanto, as considerações são relevantes, pois 

entende-se que o processo de democratização da escola, não só com relação ao seu acesso, 

constitui-se de maneira histórica e dialética. Desta maneira, mais do que a introdução de 

novos regulamentos e diretrizes, é primordial que todos os agentes da escola superem antigos 

paradigmas e discursos excludentes, para incorporar uma nova forma de ver e se relacionar 

com os estudantes. Portanto, faz-se necessário um trabalho de reconstrução no qual, durante 

seu processo, apresentam-se resistências históricas, sociais e individuais que acompanham os 

sujeitos em seus discursos e ações. Estes, não podem ser apagados de uma hora para outra, 

pois fazem parte da memória da escola e são importantes por seu caráter processual ao deixar 

marcas da história escolar, ao mesmo tempo em que trazem indícios sobre qual direção 

caminham as novas gerações dos sujeitos que atuam hoje nas instituições de ensino, suas 

práticas e falas. Assim, principia-se o processo de transformação da escola. 
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Quadro II – Relações entre a Gestão Escolar e a Prática Cotidiana5 

Tema: Relações entre a gestão escolar e a prática cotidiana 

Objetivo: analisar o envolvimento e a participação dos funcionários nas decisões da 

escola 

Há quanto 

tempo está 

aqui? Por que 

está aqui? 

Como é a 

relação entre 

os 

profissionais 

da escola? 

Há momentos 

reservados para 

o trabalho 

coletivo? O que 

se faz nesses 

momentos? 

Você conhece o 

PPP da escola? 

Você deu 

opiniões ou 

ajudou na 

constituição 

dele? 

Você deu 

opiniões ou 

ajudou na 

constituição 

dele? 

C1.Estou aqui 

há 2 anos. Eu 

escolhi, fiz 

concurso... 

gosto de 

cozinha. 

Bom, muito 

boa. 

Não, dificilmente. A fundo não. Não. 

C2: Na verdade 

eu não escolhi, 

eu passei no 

concurso, (ri). 

Não tem nada a 

ver com o que 

eu fazia. Eu 

trabalhava em 

farmácia, Dez 

anos de 

farmácia. Aí eu 

passei no 

concurso, aí eu 

escolhi entre 

trabalhar 

sábado, 

domingo, 

feriado e eu 

escolhi não 

trabalhar. Eu 

ganho um 

pouco menos, 

mas pelo menos 

tenho mais 

qualidade de 

vida. 

Eu acho que é 

respeitosa, é 

diferente da 

onde eu 

trabalhava no 

começo. Eu 

recebia ordens, 

aqui não. 

Geralmente o que 

vem de fora já é 

pré-determinado, 

aqui dentro cada 

um já sabe o que 

fazer. 

Não. Não. 

C3: Há quanto 

tempo estou 

nessa cozinha? 

Na rede? Na 

É bem, é bem, 

é bem. Assim, 

nossa 

categoria é 

Ah, é muito raro. 

Até nas reuniões 

lá não dá porque, 

faz reunião e tem 

Nem sabia que 

existia isso. 

(Balançou a 

cabeça em 

sinal de 

negativa) 

                                                 
5 É importante relembrar que a equipe gestora não foi entrevistada 
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prefeitura? Três 

anos nessa 

escola, na rede 

cinco anos. Por 

quê? Porque eu 

não trabalhava, 

tenho uma filha, 

aí tive que me 

separar e 

comecei a 

trabalhar. Aí fui 

trabalhar num 

buffet, só que 

sábado, 

domingo eu 

entrava três da 

tarde saía uma e 

meia da manha, 

no outro dia às 

vezes tinha que 

ir de manhã 

quando faltava 

gente. Então 

minha filha 

estava muito 

sozinha, nessa 

época ela tinha 

nove anos, 

então ficava em 

casa muito 

sozinha, era 

responsável, 

tudo e tal, era 

perto da minha 

casa também, 

mas eu tinha 

que deixar, não 

existia escola 

total, não 

existia nada 

disso. Eu tinha 

que deixar, eu 

trabalhava né? 

mais unida, a 

cozinha é mais 

unida.  As 

professoras 

afastam mais. 

A secretaria é 

bem legal, as 

meninas.  

aluno. A gente 

tem que atender o 

aluno. Porque é 

assim, faltaram 

10 professores, 

tem aula. Faltou 

três cozinheiros, 

não tem nada na 

escola. Então a 

gente não pode 

parar, quantas 

vezes tem reunião 

lá, uma única 

pessoa toma 

conta de três 

classes e aqui a 

gente está sem 

fazer nada, ou 

atendendo a 

criança.  

I1: Sete anos. 

Na época era o 

que era mais 

próximo. 

Eu acho muito 

boa. 

Sim. A gente 

discute o que 

pode melhorar. 

Não.  Não. 

I2: Eu estou há 

sete anos. Na 

verdade, foi por 

Acho que no 

geral é uma 

relação 

Para os 

funcionários em 

geral, muito 

Não Não 
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acaso né? Fui 

procurar um 

emprego 

público, prestei 

o concurso e 

acabei 

prestando um 

dos cargos de 

inspetor. Eu não 

tive um motivo 

muito 

específico e 

acabei depois 

gostando da 

profissão. 

harmoniosa, 

poucas 

dissidências. 

esporádico. 

I3: Eu to aqui 

há seis anos. 

Seis anos. 

Porque eu 

preciso e 

porque eu 

adoro. Sou 

apaixonada por 

essas crianças.  

Existem 

muitos 

individualistas, 

existem 

também 

aqueles que 

aproveitam, já 

que você 

trabalha, já 

que você faz, 

eu ponho o 

meu nome, 

mas eu saio de 

perto e 

existem 

também 

aqueles, raros, 

que abraçam o 

que faz e 

andam 

contigo. 

Existe, mas 

quando começa 

essas reuniões... 

Quando começam 

essas reuniões, já 

tá tudo elaborado, 

então você não 

tem muita opção 

pra poder falar. 

Geralmente, a 

reunião é só pra 

falar o que eles 

vão fazer. 

Já li o projeto 

político 

pedagógico, há 

uns quatro ou 

cinco anos. Li 

porque a 

diretora na 

época não 

ligava muito. 

Era bem, bem 

ausente na 

escola, aí nós 

começamos a 

ver, a fazer esse 

levantamento e 

lemos. 

Não. Nada, 

nada, nada. 

 

A primeira pergunta do quadro II busca identificar quem são os sujeitos que trabalham no 

recreio e quais os motivos que os levaram à profissão. A partir de suas respostas, é possível 

entender que, apesar de diferentes histórias de vida e experiência, a segurança de um emprego 

público foi a motivação inicial para a escolha da profissão.  

As respostas da pergunta “Como é a relação entre os profissionais da escola?” também 

revelam diferentes percepções. É possível perceber que alguns entrevistados, buscando 

respostas breves, não aprofundam as questões de relacionamento, talvez para não 

comprometer o colega de trabalho ou a equipe gestora. Percebe-se na fala da C3 que os 
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funcionários se organizam em pequenos grupos, por conta própria, mostrando que o trabalho 

de organização coletiva das tarefas não é realizado costumeiramente. 

A partir das falas dos funcionários, verifica-se com o questionamento “Há momentos 

reservados para o trabalho coletivo? O que se faz nesses momentos?” que não há encontros 

regulares para propiciar o exercício democrático e discussão a respeito das demandas de 

trabalho. Ressalta-se também, com a resposta de C2 e I3 que, quando há encontros para 

discussão, as pautas já são elaboradas, havendo menos espaço ainda para as reinvindicações 

dos funcionários. Aqui encontramos um exemplo da precarização da experiência abordada por 

Benjamim (1989). O ritmo frenético de trabalho, com seu caráter uniformizado e hierárquico 

impossibilita os encontros dialógicos onde se produz a construção coletiva de sentidos.  

Porém, é na escola, um espaço de relações sociais e humanas, que a noção política não pode 

ser desprezada. Dessa forma, não se pode abranger apenas os que pensam e administram a 

instituição, mas também todos aqueles que, tradicionalmente, têm em sua função apenas a 

dimensão do executar. Portanto, mais do que participar de reuniões com pautas prontas, 

funcionárias e funcionárias têm o direito e a capacidade de propor e discutir temáticas que de 

fato sejam relevantes para seu trabalho, para a escola e para as crianças. 

Os dois últimos questionamentos do Quadro II referem-se à participação dos funcionários na 

elaboração do projeto político-pedagógico (PPP). O processo permanente de emancipação 

deve acontecer a partir de relações dialógicas, pois são estas que permitem o exercício 

democrático (FREIRE, 1967).  

A ausência dos funcionários no processo de elaboração do PPP, documento fundamental para 

o encaminhamento ideológico da escola, revela que, apesar do passar dos anos e da 

propagação de estudos e políticas públicas (salvo suas contradições) que valorizam a gestão 

democrática, a escola ainda se desenvolve, no cotidiano, a partir de uma perspectiva 

autoritária. Fortalece-se essa análise com a afirmação de C3 numa conversa que acontece 

durante a entrevista com a C2. A C3 interrompe e diz: “participamos do PPP sim, para servir 

café”. São momentos como esses que comprovam o quanto a linguagem pode expressar, 

através não só da palavra, os conflitos, a resistência e a dominação.  

É dessa maneira que o trabalho de Paulo Freire (1967, 1987, 1997, 2002, 2011), ao buscar dar 

voz aos historicamente oprimidos e silenciados, evidencia diversas formas de saber, expondo 

as consequências das relações antidialógicas, propondo uma nova forma de atuação no 

mundo, de intervenção e superação dessas condições. 
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O planejamento precisa ser feito por aqueles que efetivamente executarão a ação. Do 

contrário, aceitaremos a existência de uma suposta autonomia do método de planejar 

e transformaremos tal atividade em tarefa específica de uma minoria, o que nos 

levará a acentuar a dicotomia entre o pensar e o fazer e, consequentemente, a 

desvincular os que pensam o resultado da ação (PADILHA, 2001, p. 17). 

Quadro III – Trabalho e Formação Continuada 

Tema: trabalho e formação continuada 

Objetivo: analisar as percepções dos funcionários em relação à sua formação. 

O que você acha que a administração 

pública tem feito em relação à sua 

formação e para sua prática 

cotidiana? 

Você já participou de formações ou 

encontros com os profissionais das outras 

escolas? Se sim, transformou a prática no 

contexto do seu trabalho? 

C1: Nada Já. Não. 

C2: Nada Já. Nada. Só serviu para eu melhorar, pra eu 

não fazer o que eles fazem. 

C3: Nada. Faz umas palestras, faz uns 

negócios muito vago pra nós. Eu acho 

que ele (o prefeito) devia valorizar 

mais, é muito bonito no papel: você 

coloca lá a foto da merendeira, “a escola 

da boa alimentação”, mas não valoriza a 

gente! Fogão tá ali quatro bocas pra não 

sei quantas crianças, o arroz tem que 

tirar pra botar a carne. A geladeira 

dando choque. E eu não desconto nas 

crianças. Elas não têm culpa.  

Já. Transformou não, porque sempre fui 

responsável, eu sempre fiz o melhor pra 

criança porque como mãe e como cidadã Eu 

sei, eu gostei muito quando cuidavam da 

minha filha quando era criança, hoje já é 

dezenove anos, tá no mesmo ramo que eu, tá 

fazendo nutrição, quer fazer pós-graduação 

em comida pública, essas coisas. Então eu 

entendo mais, já participei e eu fico 

admirada com a falta de comprometimento, 

de responsabilidade, merendeira que tem 

filho na escola e fazem coisas que a gente 

fala: Meu Deus! Eu não faço com meu filho 

eu não vou fazer com os outros, até porque a 

gente tá mexendo com vidas. 

I1: Eles fazem aquelas reuniões, aqueles 

cursos, mas que nem, foi esse ano, a 

semana da educação, teve aquelas 

palestras, mas nada era pra inspetor. 

Tivemos só quando entramos na rede. Eu 

tive quando entrei na rede, depois nunca 

mais. Recentemente com essas formações 

não. Pra nós não, era mais direcionado para 

o professor. Cozinha tava no mesmo curso, 

quer dizer, não tem nada a ver com a gente. 

I2: Nada. Sim, na semana de educação, por exemplo, 

mas era uma coisa que não condizia com a 

minha realidade de inspetor, era mais 

voltado para o professor. Não. 

I3: Nada, Nada. Raro. Nas convocações que tem, alguns 

cursos, mas muito raro, muito raro. Não. 

 

O quadro III revela que os funcionários, tanto na escola quanto na rede em que trabalham não 

participam regularmente de encontros para discutir suas demandas, construir novos 

conhecimentos ou desenvolver formas de relacionamento não enrijecidas, que os retirem das 

condições automáticas e mecânicas do seu trabalho. Tal condição favorece a preservação da 
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precarização da experiência (BENJAMIN, 1989) e da continuidade da inexperiência 

democrática (FREIRE, 1967). Constitui-se, assim, um ambiente desfavorável para a 

construção de relações democráticas e, consequentemente, impedem que o recreio possa ser 

pensado e vivenciado por eles a partir de uma percepção fundamentada pois, sem espaço para 

formação e trocas dialógicas, não há possibilidade de uma construção coletiva e consciente de 

um sentido em comum para o recreio. As percepções são desencontradas, individualizadas e 

muitas vezes, devido às condições de trabalho denunciadas por Benjamin (1989), as 

discussões sobre o recreio e as relações que nele ocorrem reproduzem os valores dominantes 

de uma escola autoritária e tradicional. 

 

Quadro IV – Recreio 1 

Tema: recreio 

Objetivo: analisar o envolvimento e a participação dos funcionários no recreio da escola. 

O que você pensa sobre o 

recreio da escola?  

Existe algo que 

possa ser mudado 

para tornar o 

recreio mais 

agradável? O que 

você acha que é 

preciso fazer para 

que a mudança 

ocorra?  

Qual sua maior 

dificuldade em 

trabalhar no 

recreio? 

 

O que você 

consegue fazer 

bem no seu 

trabalho durante 

o recreio? 

 

C1: Eu acho meio 

tumultuado, precisa ser 

mais organizado. 

Ah não sei, acho que 

deveria ser um 

tempo maior de 

intervalo, ter umas 

atividades pra eles, 

não só deixar eles 

largados correndo, 

ter um espaço 

apropriado, um 

parquinho, 

playground, alguma 

coisa pra eles.  

Falta de tempo. O 

tempo é muito 

apertado. 

Ah a gente faz tudo 

bem, é apertado, 

mas a gente 

consegue 

C2: Eu acho que teria que 

ter mais entretenimento, 

um espaço reservado, um 

parquinho, ou jogos, sabe? 

Porque o espaço é bom, 

mas é mal aproveitado. 

Eu acho que precisa 

de mais atividade 

lúdica, brincar. Eu 

acho que precisa 

mudar a mentalidade 

de quem comanda. 

Não é simplesmente 

só: - Vai comer e 

senta!Criança ociosa 

se mata né? Eu acho 

Falta de 

equipamento, 

espaço físico, 

ventilação. Aqui 

no verão é 

insuportável. Eu 

acho que falta 

estrutura pra 

gente poder 

trabalhar e 

No ano passado 

nós tínhamos, em 

média, 180 alunos. 

Esse ano nós temos 

quase 300. A gente 

não perdeu o 

padrão, em três 

funcionários. Nós 

temos a mesma 

quantidade de 
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que criança precisa 

de tempo para 

brincar. 

equipamento, o 

básico! Não é 

nem nada 

sensacional, um 

espaço bom, bem 

ventilado, acho 

que a gente 

trabalharia 

melhor. O 

uniforme, essas 

coisas. 

funcionários do ano 

passado esse ano e 

nós não perdemos 

o padrão. É isso 

que eu te falo, 

precisa 

reconhecimento. 

Agora eu acho que 

seria importante em 

todo o começo de 

ano chegar e 

perguntar: O que a 

gente pode fazer 

pra facilitar o 

trabalho de vocês? 

Isso não é 

questionado. É 

importante. No 

PPP da escola, a 

gente faz o café. 

C3: Eu acho que as 

crianças ficam muito 

largadas, jogadas. Eu acho 

que deveria fazer um 

curso com as inspetoras. 

Acho que deveria ter mais 

comprometimento.  Eu 

vou bater na tecla 

novamente (e bate na 

mesa): são vidas! Amanhã 

ou depois acontece um 

negócio: “Ah, mas eu 

estava olhando.  A gente 

vê muito acidente. Gente, 

não faça para o outro o 

que você não quer pro seu 

filho. A maioria tem filho 

aqui, se não tem pequeno 

tem grande. Então o que 

eu acho, eu acho muito 

descomprometimento. 

Existe! As pessoas 

se comprometerem 

mais, brincarem, 

olharem a criança 

com mais carinho. É 

isso. Mais 

brinquedo. Mudar a 

mentalidade das 

pessoas, é nosso 

ganha pão. É nosso 

local de trabalho. Eu 

tenho problema em 

casa, você tem 

problema em casa, 

só que eu deixo da 

porta pra fora, chega 

aqui tem que dar o 

máximo. A gente 

mexe com a parte 

melhor da vida, que 

é criança, eu sou 

muito feliz em 

trabalhar com 

criança. 

É isso sabe, é 

mais cooperação 

das pessoas, eu 

não posso sair 

dali (aponta para 

a cozinha) para 

resolver as coisas 

que eu tô vendo. 

Na fila brigando, 

crianças jogando 

comida no lixo, A 

professora de 

costas, ou a AVP 

de costas (sigla da 

educadora da 

escola total), só 

que a gente não 

pode porque a 

gente tá 

atendendo, então 

essa é a 

dificuldade. Eu 

queria que fosse 

assim ó, 

trabalhasse 

redondinho, aqui, 

ali (aponta para os 

diversos espaços 

do pátio). 

C3: O que a gente 

consegue, no limite 

do possível, olhar, 

orientar uma 

criança, conversar, 

são muitas crianças 

carentes, que 

querem atenção, 

você vê que aqui 

não para. 

I1: Ah antes de começar Então, agora eu acho Acho que é pouco Ah, eu nem sei te 
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essas brincadeiras era 

péssimo, era só corrida, 

corrida, corrida, e briga, 

briga e agora com o 

recreio dirigido eu acho 

que a gente consegue 

controlar melhor.  

que com o futebol, 

vai melhorar 

bastante. 

funcionário nos 

recreios. Muita 

criança. 

dizer se a gente 

consegue aparar 

briga, na verdade a 

gente nem 

consegue aparar 

brigar, fazer bem, é 

tentar interagir com 

as crianças, elas 

pedem pra eu bater 

corda eu bato, elas 

pedem pra eu 

prestar atenção em 

que está fazendo 

coisa errada eu fico 

junto. Interagir, 

interagir mesmo eu 

fico mais ali pra 

tomar conta pra 

não acontecer 

acidente né? Eu 

não jogo bola com 

eles, mas eu bato 

corda e tal. Eu 

sempre dou esse 

amparo para não 

acontecer 

acidentes. Não dá 

pra eu focalizar só 

naquele grupinho 

pulando corda, u 

naquele grupinho 

jogando dama, tem 

que ficar 

circulando né? 

I2: Eu penso que o recreio 

dessa escola tem pouca 

organização né? 

Ultimamente tem se 

pensado mais nisso, nos 

esportes, alguns 

brinquedos novos. 

Acho que uma 

organização melhor 

de espaços e 

recursos né? Se 

tivesse uma rede de 

vôlei para as 

meninas, brinquedos 

voltados, não essas 

miudezas de quebra-

cabeça, mas 

brinquedos coletivos 

que podem ser 

usados e não apenas 

bola.  

Não sei dizer 

agora exatamente. 

Acho que a falta 

de espaços né? 

Ainda tá precário. 

Porque a escola, 

ela é mal 

distribuída, tem 

um pátio aqui, um 

espaço ali, uma 

quadra do outro 

lado. Aí embora 

seja um número 

bom de 

inspetores, que eu 

considero, pelo o 

Acho que dentro 

das dificuldades a 

gente consegue se 

organizar 

razoavelmente 

bem.  
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espaço ser muito 

dividido, 

disperso, acaba 

ficando pouco 

inspetor por 

incrível que 

pareça.  

I3: Precisa de muita união 

da minha turma, dos 

inspetores, pra gente 

caminhar junto porque só 

um fala e o outro não, se 

houvesse um espaço de 

diálogo, pra todos fazerem 

a mesma coisa. Então, é 

aquele negócio: um cruza 

o braço, sabe que o outro 

vai resolver. 

Eu gostaria que 

aumentasse o 

recreio, o tempo (eu 

sorri). Não! Não to 

puxando teu saco, eu 

gostaria. O tempo é 

muito curto pras 

crianças conhecerem 

a gente, pras 

crianças relaxarem 

né? E extravasarem 

um pouco. O tempo 

é muito curto. Mais 

jogos pras crianças.  

Companheirismo, 

Companheirismo. 

Olha, não to 

jogando farinha pro 

meu saco, eu faço o 

recreio 

praticamente 

sozinha, eu ponho 

brinquedos eu 

ponho jogos, agora 

eu pus o futebol. 

Eu consigo fazer 

com que as 

crianças gostem do 

recreio, eu consigo 

fazer com que as 

crianças gostem de 

mim. E eu não vou 

pro recreio falando: 

poxa, ah tem que 

acabar! Ah olha 

faltam cinco 

minutos. Eu não 

ligo pra isso, eu 

ligo quando as 

professoras 

demoram pra 

buscar, isso eu fico 

muito chateada, 

porque se tivesse 

um intervalo maior 

entre um recreio e 

outro, e um tempo 

maior de recreio, 

eu sou a favor de 

um recreio de 

vinte, trinta 

minutos, eu sou a 

favor, desde que 

tenha mais gente 

olhando e mais 

atividades pra eles, 

aí eu sou a favor. 
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A partir da primeira pergunta do quadro IV já é possível identificar um consenso geral dos 

funcionários de que o recreio precisa ser melhor organizado. Mesmo com a inclusão no ano 

de 2014 de brincadeiras no recreio6, os funcionários identificam a má utilização do espaço, 

pois, segundo C2, não há um ambiente reservado para as brincadeiras e, de acordo com C3, 

deveria haver um curso para os inspetores. Não serão discutidos nesse momento os problemas 

do espaço escolar e qual a melhor forma de sua utilização. Busca-se, com as falas dos 

funcionários, compreender como eles pensam o recreio, já que são os trabalhadores que estão 

ali presentes todos os dias.  

Constatar problemas no recreio é o primeiro passo para a transformação. Não será por um 

decreto legal ou por um curso que se fará um bom recreio, tampouco por um modelo a ser 

seguido, mas pelo exercício dialógico que, iniciado na conversa com os funcionários, pode, a 

partir de uma sistematização de encontros para discutir a temática, criar estratégias pata 

organizar um intervalo de aulas que legitime todas as vozes atuantes de seu tempo-espaço. 

Vale destacar que essa percepção já se encontra presente na fala de um dos trabalhadores da 

escola. De acordo com I3, “Precisa de muita união da minha turma, dos inspetores, porque só 

um fala, o outro não. Se houvesse um espaço de diálogo, para todos fazerem a mesma coisa”.  

A segunda pergunta indica que existem diversas ideias para melhorar o recreio, entre elas, 

maior duração de tempo, mais atividades, brinquedos e playgrounds e maior participação dos 

inspetores, destacando-se que esta não pode ser autoritária. Entretanto, a percepção da falta de 

organização deste período e de seus problemas se dá a partir de uma referência individual, ou 

seja, os funcionários não discutem essas questões em reuniões, não tomam essas decisões 

coletivamente. Na última pergunta do Quadro IV, I3 conta que implementou o futebol num 

dos pátios, sem nenhum planejamento ou autorização prévia. Sem a compreensão da 

dimensão política nos afazeres diários (FREIRE, 1967), os problemas são vistos a partir de 

uma percepção individualista, psicologizante, na qual os elementos ideológicos necessários 

para a transformação são apagados por este discurso que reproduz os valores dominantes, 

perpetuando, assim, a noção de escola autoritária e antidialógica. 

 

3.2.2 A entrevista com as crianças 

 

Para compreender o que pensam as crianças sobre sua escola e, mais especificamente, sobre o 

recreio, foi distribuído o Termo de Consentimento Livre e esclarecido para todas que 

                                                 
6  As brincadeiras estão identificadas no diário de campo: cordas, bambolês, jogos de tabuleiro, livros, quebra 

cabeças. 



83 

 

participavam do recreio observado. Desse modo, três turmas, de segundo e terceiro anos, 

foram convidadas a participar da entrevista. O termo foi levado para suas casas, na agenda de 

recados, a fim de que pais e crianças compreendessem o objetivo da pesquisa e assinassem a 

autorização. Recebemos de volta quinze autorizações preenchidas. Portanto, nessa parte da 

pesquisa, estão as falas das crianças entrevistadas, com suas identidades preservadas. Para 

tanto, cada criança foi identificada pela inicial A (aluno ou aluna) com um número, de acordo 

com a ordem das entrevistas. 

Apesar de um número reduzido de crianças autorizadas para interlocução, comparado à 

quantidade de participantes no recreio, verificou-se, ao organizar todas as respostas nos 

quadros, que sua visualização não seria tão proveitosa, já que cada quadro ocuparia mais de 

uma página. Portanto, após uma minuciosa análise de todas as respostas, foram selecionadas 

as falas de seis crianças para cada quadro. Estas foram eleitas de acordo com a sua relevância 

para alcançarmos o objetivo do estudo. Entretanto, a triagem não prejudica a análise de dados, 

pois todas as respostas contribuíram para as reflexões aqui desenvolvidas. Assim, durante o 

percurso deste último capítulo, serão articulados aqui os dados destacados com informações 

que concebem-se como fundamentais para a pesquisa, como os registros do diário de campo, 

imagens e até levantamentos quantitativos (para perguntas que trazem respostas objetivas). 

Como as entrevistas são de natureza semiestruturada, algumas respostas não foram 

contempladas nos quadros. Entretanto, estarão também presentes nas colocações deste 

capítulo. Elas estão na íntegras situadas no apêndice, a partir da página 136. A seguir, as 

vozes de quem mais espera pelo recreio: as crianças da escola. 
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Quadro V – Cotidiano escolar 

Tema: Cotidiano Escolar 

Objetivo: analisar como as crianças concebem a escola. 

Como é a sua escola? Qual o momento mais 

legal na escola? Por que? 

Existe algum 

momento que você 

escolhe o que quer 

fazer? Qual? 

A2: Legal. Tem um monte de 

coisa, tem o recreio, onde 

todo mundo lancha, come, 

almoça. Tem sala de 

informática, diretoria. Minha 

escola tem tudo que uma 

escola tem. 

Tudo. Na aula de artes. Você 

cria alguma coisa na 

sua imaginação. 

A3: É limpa e cheirosa, mas 

tem um monte de gente 

brigando e se machucando. 

A hora da educação física. 

Porque tem brincadeira e 

pular corda 

 Não. 

 

A7: É legal, a gente pode 

fazer muitas coisas legais, a 

gente pode estudar e também 

a gente pode ficar brincando, 

fazer lição e obedecer às 

professoras. E também, fazer 

um monte de coisa que a 

professora manda, hum, pode 

comer bolinhos, fazer tudo. 

De estudar. Não. 

A12: A minha escola, é uma 

escola que tem muita criança, 

que tem muito professor, que 

tem muito inspetor, que tem 

muita criança! E também eh 

minha escola tem vários 

humanos, aqui. A minha 

escola é muito legal eu acho, 

porque as tias elas gostam da 

gente, mas quando elas dão 

bronca na gente elas quer o 

nosso bem. 

Quando a tia (I3) deixa a 

gente brincar várias vezes e 

quando a gente vai para o 

recreio e tem um monte de 

coisa pra brincar. 

(faz que sim com a 

cabeça) 

Tem uma hora que a tia 

deixa a gente levar 

livrinho que ela tem, 

mas a gente devolve, aí 

a gente escolhe o livro. 

A13: Eu acho que é bem legal 

ficar aqui, porque aqui a 

gente aprende, a gente 

convive com os outros e às 

vezes a gente pode fazer uma 

coisa de errado, mas a gente 

tem que pedir desculpas e não 

fazer mais. 

O recreio, é... , é o recreio. Não. 

A15: É bem legal, tem 

também, é tudo bem legal. 

O recreio. Porque é uma 

hora que eu posso se reunir 

com meus amigos, 

Acho que não. 
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principalmente os que 

estudaram comigo e a gente 

teve que se separar e poder 

brincar. 

 

Todas as crianças entrevistadas manifestam opiniões positivas sobre a escola. Apenas alguns 

destacam os aspectos negativos, e estes estão principalmente relacionados com a 

agressividade de outros colegas. Tal constatação traz consigo dois questionamentos referentes 

à questão da agressividade na fala das crianças.  

A crítica às brigas seria uma forma de reprodução dos valores e discursos dos adultos que que 

têm suas concepções pautadas numa visão de educação tradicional e, portanto, autoritária? 

Durante as observações, percebeu-se que as próprias crianças que criticam as atitudes dos 

colegas, durante as brincadeiras agem da mesma forma. 

 
Sabemos que a bem-sucedida desumanização das relações sociais na sociedade de 

classes depende, fundamentalmente, do modo como crianças e adultos interiorizam 

princípios e valores que reforçam e consolidam o próprio funcionamento da 

sociedade capitalista (JOBIM e SOUZA, 2008, p.38). 

 

O segundo questionamento refere-se à influência ao caráter de uniforme, mecânico e 

imobilizador dos corpos da escola na agressividade das crianças. Tal manifestação seria uma 

forma reação e resistência? O recreio, único tempo-espaço dentro da rotina escolar possível 

para brincadeiras e interação com crianças de outras turmas, sem vínculo a algum tipo de 

premiação ou execução de tarefas, distante do olhar avaliador das professoras e professores, 

possui duração de apenas quinze minutos. Em seguida as crianças retornam às suas carteiras e 

as sequências de atividades orientadas que perdurarão pelo resto do dia, no qual suas 

necessidades e desejos serão reprimidos por ações e discursos disciplinadores, tentam, dentro 

do breve período de tempo desprendido para o recreio, vivenciar, no sentindo benjaminiano, 

as mais diversas interações a fim de realizar seus desejos e ideias. 

Entre os momentos preferidos das crianças estão os que possibilitam a brincadeira e a 

liberdade, como o recreio, as aulas de modalidades esportivas ou artes. Ou seja, quanto menor 

a condição de rigidez das tarefas, mais estes meninos e meninas gostam. Para Benjamin 

(2011), a brincadeira está relacionada ao desejo e imaginação da criança. Por isso, ao se 

interessar pelos comportamentos infantis comumente desvalorizados, o filósofo mostra como 

a criança, na sua relação com o mundo e com os outros, recria sua realidade histórica, ao 

interagir com a dialética da subordinação e do controle na unidade escolar (JOBIM e SOUZA, 

2008). Pelas falas, é possível compreender como o recreio é importante para as crianças, já 
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que, além da possibilidade de brincar, permite o encontro e a interação com colegas de outras 

turmas. 

A última pergunta do quadro denuncia, mais uma vez, que a escola não concebe a dimensão 

democrática no seu fazer educativo. Das quinze crianças entrevistadas, dez não identificam 

um momento dentro da rotina escolar em que possam decidir o que fazer. As outras respostas 

demonstram que a possibilidade da tomada de decisão por parte dos estudantes existe, porém 

está geralmente ligada a momentos de lazer e/ou desvinculados de uma proposta pedagógica. 

Destaca-se, aqui, as respostas de A7, que afirma: “(...)a gente pode estudar e também a gente 

pode ficar brincando, fazer lição e obedecer às professoras. Também pode fazer um monte de 

coisa que a professora manda, hum, pode comer bolinhos, fazer tudo”. Tal relato traz 

evidências de como se dão as relações no espaço escolar, sobretudo em relação seu caráter 

hierárquico e autoritário. A7 diz, em apenas uma oração, que os estudantes podem obedecer à 

professora e fazer o que a professora manda. É interessante como, entre as possibilidades do 

fazer na escola, está presente a obediência às ordens, na qual o poder de escolha dos 

estudantes está submetido ao que a professora ou o professor permite. Outras falas que virão a 

seguir trazem também esta compreensão, propiciando um novo questionamento em relação às 

práticas democráticas na escola: as crianças não poderiam, em vez de obedecer ordens, 

discutir, juntamente com os docentes e outros trabalhadores da instituição quais as 

possibilidades do fazer na escola? 

Freire aponta em suas obras a necessidade da construção de uma escola democrática, não 

porque ela será a alavanca da transformação social, mas porque sem ela não é possível a 

transformação (1997). Para tanto, é indispensável reconhecer a educação como prática política 

e, portanto, permeada por relações de poder. Tal compreensão permite desvelar a história do 

ensino no país, marcada pela permanência de uma concepção de ensino pautada no 

autoritarismo e na transmissão de conteúdos prontos, engessados e inquestionáveis. “O que 

presenciamos na maioria das escolas brasileiras, sendo essas de qualquer nível, são currículos 

engessados, prontos e acabados, em que as necessidades de grupos de crianças ou 

adolescentes não passam a fazer parte de sua elaboração” (BARROS, 2009, p.44, 45). 

Nesse sentido, Freire (1997) indica os caminhos em direção à uma escola democrática: 

 
É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não por puro 

favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões 

tomadas pela maioria a que não falte contudo o direito de quem diverge de exprimir 

sua contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do debate. O gosto do respeito à 
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coisa pública que entre nós vem sendo tratada como coisa privada, mas como coisa 

privada que se despreza (p. 60). 

 

Buscou-se, com as falas de crianças e trabalhadores da escola, não só levantar dados para a 

esta análise. Todas as respostas se tornaram mais valiosas, pois verificou-se no percurso das 

entrevistas o quanto todos têm a dizer, sobretudo a respeito da importância do ato dialógico, 

fundamental para o exercício democrático e para o processo de transformação das práticas 

escolares. Para Paulo Freire, a indissociação entre a política e educação é necessária para 

evitar que todos os atores da escola, sejam crianças ou adultos, possam ser vitimizados por 

procedimentos educativos que reforcem o preconceito, a intolerância, o individualismo, 

aceitando que as relações se deem de forma opressora (PADILHA, 2001). 

 

Quadro VI – Recreio 2 

Tema: recreio 

Objetivo: analisar se todos conhecem as regras e combinados do recreio.  

Como é o seu recreio? O que pode fazer no 

recreio? 

O que não pode fazer no 

recreio? 

A2: Bem, algumas 

pessoas ficam correndo, 

outras brincam de pega-

pega, outras de pular 

corda. Outros ficam pra 

lá, outros ficam pra cá. 

Posso comer, posso pular 

corda, posso jogar os jogos. 

 

Não posso correr. 

Hum, não posso falar 

palavrão no recreio, não 

posso bater em ninguém, só. 

 

A5: As meninas ficam 

batendo corda, a tia põe o 

monte de bambolê, a tia 

põe uns negócios pros 

meninos brincar... 

A gente brinca de corda, 

de bambolê, a gente 

brinca de pega-pega. 

Tem uns bancos lá pra 

gente brincar de pega-

pega alto, a gente fica 

brincando lá naquele 

espaço. Só. 

A gente pode brincar, a 

gente vai brincar, pode 

brincar de qualquer coisa, só 

não pode empurrar. 

 

Não pode bater, não pode 

chutar e não pode bater no 

amigo, tipo eu falo pra tu 

que vou te bater, só que aí 

no recreio, eu pego e te 

bato, não pode fazer isso. 

A8: É legal. 

 

Só pode correr ali, (aponta 

para direção do pátio), tem 

um murinho e só pode 

correr na outra parte. 

 E pular corda. É que tem 

muitas meninas que ficam 

pulando corda os outros 

estão comendo e às vezes a 

O que não pode é correr 

com comida. 
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corda bate, e bate e machuca 

o rosto. Eu não gosto, eu 

acho melhor bater lá e 

correr lá. E os inspetores 

deixam, eu não acho 

correto. (se refere à parte 

descoberta do pátio). 

 A12: O meu recreio é 

muito legal, tem bastante 

comida gostosa, aí tem 

muito brinquedo legal 

pra gente brincar, tem 

pular corda, tem um 

monte de coisa! 

 O que pode, pode comer, 

pode brincar de quebra 

cabeça, pode brincar de 

daquele jogo do ratinho, 

pode brincar de pular corda, 

pode brincar de várias 

coisas. 

Não pode correr, não pode 

gritar. 

A13: A gente, quando tá 

no recreio, a gente pega, 

a gente vai pegar o 

lanche, depois brinca até 

os professores chegarem 

depois a gente vai pra 

sala. 

 

A gente pode ficar fazendo 

várias coisas.  

Só que a gente não pode 

ficar fazendo outras coisas 

tipo, O (M), hoje no recreio 

ele bateu no amigo dele, 

mas eu não sei quem 

começou, mas sei que eles 

começaram a se bater ai os 

inspetores chegaram e 

separaram a briga e a gente 

subiu pra classe. 

A15: É legal só alguns 

dias porque a gente tem 

que ficar toda hora 

sentado, não pode fazer 

nada às vezes, mas tem 

outro dia que é legal 

também. 

(Não respondeu) Não pode correr, pode ficar 

brincando sentado e não 

pode comer correndo. 

 

Com o Quadro VI percebe-se que o recreio é um momento que se destaca principalmente 

pelas possibilidades da brincadeira. Esta parece mais importante que a alimentação. A 

agressividade e as brigas também estão presentes na fala das crianças, bem como o fim do 

recreio, quando as professoras chegam para buscar suas turmas.  

O recreio também tem seus aspectos negativos. A criança identificada como A15 destaca os 

momentos em que devem ficar imóveis, sentados: “É legal só alguns dias porque a gente tem 

que ficar toda hora sentado, não pode fazer nada às vezes, mas tem outro dia que é legal 

também”. 

O Diário de Campo, com registros de observações no recreio, também relata a punição do 

correr e de certas formas de brincar no recreio. 
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O inspetor 2 está sentado num banco com aproximadamente dez crianças que 

parecem estar de castigo. Dali elas conversam e observam outras crianças brincarem. 

Apesar da orientação antes do recreio, algumas crianças correm, porém afastadas 

dos olhos dos inspetores. (DIÁRIO DE CAMPO, 21/08/2014) 

 

A fala da criança e a atitude do inspetor revelam um dos procedimentos muito comuns: a 

interdição do corpo, do direito de movimentar-se. João Batista Freire (1989), educador e 

pesquisador da escola e suas relações com o movimento e a educação física, faz uma severa 

crítica à imobilidade corporal que a escola tem historicamente favorecido, justificada por um 

discurso pautado no êxito do processo de aprendizagem. O corpo é pouco visto e valorizado 

na escola. Em prol do intelecto, a escola impõe limites ao movimentar e ao falar. O autor 

salienta também que os educadores, ao não consentirem a mobilidade dos estudantes, impõe 

que estes suportem a sua imobilidade. Não se trata de negar o ato de permanecer sentado ou 

silenciar-se no processo educativo, pois estes também são importantes, mas de legitimar as 

crianças enquanto sujeitos históricos, corporais e brincantes (FREIRE, J. 1989). Numa escola 

que busca promover o gosto democrático, o aluno ideal não é aquele que tudo deve aceitar e 

compreender, manter-se quieto sem contestar, mas o que exercita sua autonomia e 

responsabilidade no processo educativo, por meio de relações dialógicas (FREIRE, 2002). 

Como observado no Diário de Campo, o ato de proibir a brincadeira das crianças, exigindo 

que fiquem imóveis, é uma resposta às atitudes agressivas, tão presentes em diversos 

momentos nas falas das crianças entrevistas. A proibição arbitrária, sem reflexão e sem tal 

decisão discutida e tomada coletivamente não favorece o exercício democrático, tampouco a 

capacidade criadora das crianças. Na perspectiva Freiriana, o diálogo é a melhor forma de 

desenvolver relações mais justas, livres de opressão. Portanto, tal atitude denunciada vai 

contra os princípios de uma educação democrática e emancipadora.  

Bakhtin (2014), ao trazer a discussão sobre a intrínseca relação entre a linguagem e a 

ideologia, afirma que todas as manifestações verbais estão ligadas a outros tipo de 

comunicação, como a mímica e a linguagem gestual. Tais elementos, articulados, não se 

desvinculam da estrutura sociopolítica. Dessa forma, cada grupo, localizado em um espaço e 

em um tempo, possui seu repertório discursivo, conectado com o componente hierárquico, 

interferindo na forma de comunicação verbal e interação social. 

A filosofia da linguagem bakhtiniana indica dispositivos para desconfiar e analisar 

criticamente como o processo de comunicação é realizado, a fim de que não naturalizemos as 

enunciações, já que neste sistema está sempre presente o contexto ideológico. 
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Na realidade, não são as palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades 

ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc. A palavra sempre está carregada de um sentido ideológico ou 

vivencial (BAKHTIN, 2014, p. 98, 99).  

 

Nesse sentido, podemos compreender o peso e o poder das palavras pronunciadas pelos 

inspetores. Por representarem a autoridade no ambiente do recreio, nas suas falas está presente 

o caráter hierárquico da relação “adulto X criança” na escola, provocando nos estudantes 

diferentes formas de interação, como a reprodução de seus valores e ideias, a obediência sem 

questionamentos, a resistência e a transgressão. 

 
A inspetora 1 grita: “Acabou! 2º ano!” Não surte muito efeito. O grupo que estava 

ao meu lado sai correndo. Apenas cinco crianças sentam imediatamente. Ela 

caminha pelas crianças correndo e diz: “Parem de correr! Agora é fila!” A inspetora 

3 bate no portão de ferro para chamar a atenção das crianças. A maioria corre para 

formar filas. (DIÁRIO DE CAMPO, 15/09/2014) 

 

As questões relacionadas ao que é permitido ou proibido fazer no recreio revelam o caráter 

polifônico deste tempo-espaço bem como a ausência de uma normatização coletiva para tal. 

Cada criança percebe de uma forma essas proibições, e estas também são expressas de 

maneiras diferentes por cada inspetor. É possível observar com as anotações do diário de 

campo que a cada dia são transmitidas informações diferentes por profissionais diversos. 

 
Antes das crianças entrarem para o recreio, os inspetores deram um recado para 

todos que se encontravam em fila, esperando a liberação para entrar no pátio. A 

informação dada era de que as crianças deviam primeiro comer e só depois brincar. 

Também é dito que quem correr não vai mais brincar. Entretanto, esse pedido ou 

regra não é respeitado. Algumas crianças não comem e vão direto para as 

brincadeiras (DIÁRIO DE CAMPO, 21/08/2014). 

 

O recreio começa com um recado para as crianças antes delas entrem no espaço do 

recreio. A inspetora 1 pede para elas não correrem para não se machucarem 

(DIÁRIO DE CAMPO, 11/09/2014) 

 

Assim, compreende-se que nem as crianças nem os funcionários têm a clareza de como 

organizar o recreio. Este não é o problema, desde que houvesse momentos para discutir com 

todos os sujeitos que participam diariamente deste tempo-espaço suas normas, possibilidades 

e contradições. Esta dissertação corrobora com a afirmação de Freire: “É difícil, realmente, 

fazer democracia. É que a democracia, como qualquer sonho, não se faz com palavras 

desencarnadas, mas com reflexão e prática” (FREIRE, 1997 p. 61). Dessa maneira, entende-se 

que, se o recreio e seus elementos fossem discutidos e organizados coletivamente, 

proporcionaria principalmente às crianças a consciência de autores e responsáveis pelo seu 

ambiente, diminuindo os problemas de transgressão e agressividade, tão declarados nas falas 

dos entrevistados.  
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Ser sujeito é ter o direito de se colocar como autor das transformações sociais. Uma 

vez que a linguagem é o que caracteriza e marca o homem, trata-se de restaurar nas 

ciências humanas o seu valor como constituidora do sujeito e da própria realidade.  

É na linguagem, e por meio dela, que construímos a leitura da vida e da nossa 

própria história. Com a linguagem somos capazes de imprimir sentidos que, por 

serem provisório (JOBIM; SOUZA, 2008,  p.18, 19). 

 

Ainda em relação à falta de clareza ao que é permitido e proibido no recreio, destacamos a 

fala das crianças sobre o ato de correr no recreio. Das quinze entrevistadas, sete responderam 

que não é permitido correr, duas afirmaram que correr é possível, mas com cuidado e sem 

estar comendo. Entretanto, o registro no Diário de Campo demonstra que, apesar das crianças 

expressarem o entendimento de que correr é proibido, suas ações no recreio não se submetem 

a essa compreensão: 

  
Devido à falta de alguns funcionários hoje, no recreio encontram-se apenas dois 

inspetores. Uma delas é a primeira vez que vejo no recreio (ela entra mais tarde e 

costuma a cuidar do horário da saída). A inspetora caminha entre as crianças 

dizendo: “sem correr, sem correr pessoal”. (DIÁRIO DE CAMPO, 22/08/2014). 

 

Cerca de dez crianças estão correndo entre as mesas do refeitório e a inspetora 3 

pede para elas correrem no pátio descoberto. Elas vão para lá, porém logo dão a 

volta e já estão correndo próximo aos bebedouros e mesas. A inspetora 1 grita: 

“Vamos parar de correr!” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/09/2014). 

 

Bakhtin (2014) faz a crítica à redução da noção de corpo, de enunciação e da desvinculação 

com o caráter ideológico de estudos da, já que está reduz a complexidade da linguagem. Tal 

reducionismo também está presente na visão tradicional de escola no qual o corpo, a 

expressão e a enunciação são deslegitimados perante o conhecimento cientifico, neutro e 

universal que a instituição de ensino trabalha. Nas entrevistas, a pergunta sobre o que é 

permitido e proibido fazer no recreio também provocou questionamentos sobre o correr: 

 

Pesquisadora: O que pode fazer no recreio e o que não pode fazer no recreio? 

Aluna 7: Pode brincar de pular corda, pode brincar de pega-pega essas coisas. Só que não pode correr. 

Pesquisadora: Mas pode brincar de pega-pega e não pode correr? 

A7: Não! Pode correr, mas só tem que tomar cuidado né? 

 

Pesquisadora: E correr pode? 

Aluna 14: Correr só pode um pouco. As inspetoras deixavam antes, mas agora não pode. 

Pesquisadora: E as pessoas continuam correndo? 

A14: Continuam. 

Pesquisadora: E acontece alguma coisa com quem corre? 

A14: Não, só quando passa o “I2”, que ele pega pelo braço e coloca sentado até acabar o recreio. 

 

A partir de tais falas, entendemos que é fundamental para a construção de um recreio 

democrático que a reflexão sobre o correr seja imprescindível.  As crianças estão na escola em 
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horário integral, com aproximadamente dez horas de atividades e tarefas orientadas e 

organizadas por professoras e professores. Ficam reservados para o recreio apenas quinze 

minutos. Neste tempo, as crianças devem se alimentar, ir ao banheiro e brincar. Com uma 

análise menos aprofundada já é possível questionar a proibição do correr: ora, se a criança 

tem apenas quinze minutos para tantas tarefas, como impedir que corram? Elas querem e 

precisam aproveitar todos os momentos, principalmente os mais libertários. Para viver tudo o 

que querem e necessitam, correr é necessário para conseguir tal feito.  

Outro aspecto relevante para a reflexão é que o correr faz parte do universo infantil e da 

brincadeira. As crianças correm para experimentar o mundo, para conhecer seu corpo e seus 

limites, para interagir e provar representações que estão presentes no seu universo. Sobre essa 

reflexão, Walter Benjamin (2011) elucida bem a relação das crianças com o desejo de brincar 

e da tentativa de fazer com que esse momento não se esgote: 

 
Sabemos que a criança é a alma do jogo; que nada a torna mais feliz do que o “mais 

uma vez”. A obscura compulsão por repetição não é aqui no jogo menos poderosa, 

menos manhosa do que o impulso sexual no amor (...) E, de fato, toda e qualquer 

experiência mais profunda deseja insaciavelmente, até o final de todas as coisas, 

repetição e retorno, restabelecimento da situação primordial da qual tomou o 

impulso inicial (BENJAMIN, 2011, p.101). 

 

Quadro VII – Recreio 3 

Tema: recreio 

Objetivo: analisar como as crianças concebem a duração e o espaço reservado para o 

recreio e como elas expõem essa percepção. 

Você acha que o espaço do recreio é 

suficiente para brincar? 

 

Você acha que o tempo do recreio é 

suficiente para brincar? 

 

A4: (faz que sim com a cabeça) Precisava demorar um pouquinho. 

A5: Eu acho que o espaço tinha que 

ser maior porque os meninos, eles 

querem tomar conta do pátio inteiro, 

eles saem correndo, eles querem 

empurrar todo mundo. É como... um 

dia, foi primeiro, segundo e terceiro 

ano, e não deu pra caber todo mundo. 

É bom, porque a gente pode comer, beber 

água, vai no banheiro e brinca. 

 

A7: Não. 

 Ter um espaço um pouco mais 

grande, porque aí a gente podia correr 

mais. Porque a gente não ia se 

machucar. 

Não. Porque quando a gente, a gente fica 

brincando, passa rápido entende? Aí não dá 

pra brincar direito. 

 

A8: Não. Porque tem muita mesa, 

muita gente brincando pulando corda, 

e tem muito pouco espaço pra brincar. 

E também tem pouco brinquedo pra 

Não, porque eu não acho justo! É que o 

terceiro B, é B, ali do outro lado, ele tem mais 

tempo, porque a gente já ficou com eles, uma 

professora faltou e a gente ficou com eles, e a 
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brincar, quase ninguém gosta. 

 

gente percebeu que o tempo é mais, assim, do 

nosso terceiro, junto com o outro segundo não 

é, é muito pouco. 

A11: Acho que é. Não. É muito rápido, quando a gente vai 

entrar pra brincar, só dá dois minutos pra 

gente pular corda, não dá muito pra gente 

brincar. 

A14: É. Suficiente as outras crianças não acham, mas 

a gente tem que ter esse tempo pra gente 

aproveitar mais a escola. 

 

Das quinze crianças entrevistadas, dez consideram o espaço do recreio suficiente. Entretanto, 

algumas críticas dialogam com a opinião dos inspetores sobre o espaço mal utilizado. Os 

acidentes e as brigas, muito comuns no recreio, são destacados por algumas crianças que 

consideram a necessidade de um espaço maior e mais organizado.  A falta de um processo de 

reflexão e organização do espaço revela, mais uma vez, a inexistência de um suporte teórico e 

ideológico para o recreio. A seguir, são apresentadas algumas falas das crianças que 

corroboram com esta reflexão e trazem mais elementos para sua análise. 

 

Pesquisadora: E brincar, pode brincar de quê? 

Aluna 9: De corda, amarelinha. 

Pesq.: Onde fica a amarelinha? 

A9: Lá no pátio. 

Pesq.: Que pátio? 

A9: Que a gente come lanche. 

Pesq: Mas as pessoas brincam de amarelinha lá? 

A9: Às vezes não dá, porque o banco tá lá, mas se não tivesse lá, dava para pular amarelinha. 

 

Pesquisadora: O que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluna 12: Eu acho as brincadeiras legais, divertidas, tem pular corda, é muito legal. Tem amarelinha... 

Pesq.: Mas dá pra brincar de amarelinha? 

A12: Não. 

Pesq. Por quê? 

A12: Porque tem o banco em cima. 

 

As crianças relatam uma informação importante. A amarelinha, pintada no chão, para as 

crianças brincarem, está localizada embaixo da mesa do refeitório. Para comprovar tal 

afirmação, apresentamos a imagem do pátio coberto. 
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Imagem 1 – Pátio. Fonte: Pesquisadora 

 

No canto esquerdo da imagem podemos ver duas pilastras que estão interligadas por uma 

mureta. Esta se encontra muito próxima aos bancos e, portanto, serve como um elemento para 

as brincadeiras. 

Hoje, cerca de trinta crianças estão na mesa com jogos. Como sentei perto da 

mureta, onde tem ocorrido o pega-pega, tomei vários empurrões e trombadas. O 

espaço entre os bancos e a mureta é muito pequeno. (DIÁRIO DE CAMPO, 

11/09/2014). 

 

As crianças, por meio das entrevistas, revelam a importância da sua voz. Apontam percepções 

até então não discutidas. A amarelinha, sob as mesas do refeitório, parecia estar esquecida por 

todos que ali passam diariamente. Entretanto, por meio das palavras, as crianças trazem 

contribuições fundamentais para o recreio. O adulto não precisa falar por elas, já que são 

capazes de construir uma visão crítica das contradições, não só encontradas no recreio, mas na 

escola, na sociedade. O que impede a contribuição das crianças no desenvolvimento da 

transformação da escola é o processo de silenciamento e imobilidade que, historicamente, a 

escola tem defendido, amparada num discurso disciplinador para a aquisição de resultados 

bem-sucedidos na ação educativa. Portanto, para pensar e construir um recreio democrático, é 

pressuposto conceber as vozes das crianças.  

 
Ninguém vive plenamente a democracia nem tampouco a ajuda a crescer, primeiro, 

se é interditado no seu direito de falar, de ter voz, de fazer o seu discurso crítico; 

segundo, se não se engaja, de uma ou de outra forma, na briga em defesa deste 

direito, que, no fundo, é o direito também a atuar (FREIRE, 2002, p. 60). 

 

A preocupação sobre agressividade e machucados, também presente nas falas das crianças e 

inspetores, estão relacionados à forma como o espaço é organizado. A amarelinha embaixo 
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dos bancos, assim como o pouco espaço entre estes e as muretas, dificultando a livre 

movimentação e passagem das crianças, contribuem para a compreensão de que seu espaço 

não legitima o fazer e o brincar infantis, como se o recreio não fosse importante para fomentar 

interações e aprendizados. Este intervalo de aulas mostra-se desvinculado de um pensamento 

pedagógico, de análise crítica e, consequentemente, abre espaço para decisões arbitrárias que, 

apesar de não haver clareza nem suporte teórico, não se desligam do caráter ideológico, pois 

seguem o fluxo do pensamento hegemônico sobre práticas escolas, ainda pautadas na noção 

de educação bancária (FREIRE, 1987). O tempo, para dez das quinze crianças, não é 

suficiente. Comer, brincar e ir ao banheiro em quinze minutos torna-se uma tarefa difícil, que 

exige várias estratégias para a sua realização:  

 
Quando são liberadas para entrar no pátio do recreio, algumas crianças pegam o 

lanche, outras vão direto brincar. As oito grandes mesas para o lanche e as refeições, 

neste período de recreio quase não são utilizadas. Muitas crianças brincam com o 

lanche na mão (geralmente um pão ou bolachas) (DIÁRIO DE CAMPO, 

20/09/2014).  

 

A inspetora 1 está se responsabilizando por fazer o revezamento do bambolê. Muitas 

meninas querem o bambolê e a seguem para qualquer direção que ela vá. A 

inspetora começa a gritar dizendo que acabou o recreio e as crianças devolvem o 

bambolê. Alguns alunos sentam para esperar os professores, mas a maioria corre 

para beber água ou em direção ao banheiro (DIÁRIO DE CAMPO, 25/08/2014). 

 

A inspetora 3 vai de grupo em grupo de crianças para dizer que o recreio acabou. 

Pede para recolherem e guardarem os brinquedos. Quando ela começa também a 

organizar os brinquedos, várias crianças deixam de guardá-los e começam a correr 

(DIÁRIO DE CAMPO, 27/08/2014). 

 

A inspetora 1 começa a pedir para arrumar os brinquedos. A inspetora 3, que passou 

o recreio batendo corda diz: “Vamos logo que já tá acabando!”. Ela faz mais uma 

rodada com as crianças e enrola a corda. O bebedouro fica cheio de crianças, 

algumas se escondem embaixo da mesa do refeitório. A inspetora 1 grita: “O recreio 

acabou!”. Algumas crianças sentam em fila, aproximadamente dez. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 11/09/2014) 

 

A urgência da diversão e da realização dos desejos (BENJAMIN, 2011) acaba por promover 

diversos momentos de conflitos. 

 
Pesquisadora: O que você acha das outras crianças no recreio?  

Aluno 4: Tem umas que são chatas, outras são legais.  

Pesq.: Quando elas são chatas e quando elas são legais?  

A4: Chata é quando elas não querem brincar com a gente e aí legal é quando elas querem brincar. 

Chato é quando tá acabando o recreio. 

 

Tem-se, então, a partir do referencial teórico deste estudo, a oportunidade para refletir sobre 

dois conceitos de signo ideológico (BAKHTIN, 2014), no qual elementos como o tempo, as 
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grades, a amarelinha sob as mesas e o sinal trazem em si; são significados que marcam o 

empobrecimento da experiência dos sujeitos atuantes no recreio (BENJAMIN, 1989).  

Portanto, é fundamental, para romper com os impasses repetitivos e decisões arbitrárias e 

condicionadas, a recomposição de uma visão ético-estética do cotidiano. Não basta aumentar 

o tempo do recreio, mas promover, a partir do diálogo, as percepções de mundo e escola de 

todos que participam de tal espaço. O recreio não pode estar desvinculado do fundamento 

filosófico que orienta as ações ali. Dessa maneira, não há como considerar um sentido único e 

objetivo para os gestos, as coisas, os atos e as palavras, já que, impregnados de valores 

ideológicos, construídos socialmente, apresentam, em suas contradições, diversos aspectos 

referentes à luta de classes. Nas discussões sobre o recreio bem como na elaboração do 

projeto político-pedagógico, é necessário pensar e estruturar a organização de seus espaços, 

legitimando cantos de brincadeiras bem como áreas para correr, possibilitando assim maior 

apropriação da experiência na perspectiva benjaminiana (BENJAMIN, 1989). 

 

Quadro VIII – Recreio 4 

Tema: recreio 

Objetivo: Analisar como as crianças concebem os responsáveis dos espaços escolares e 

se elas se incluem nessa percepção.  

Quem é responsável pelo recreio? Os responsáveis perguntam sobre o recreio 

para vocês? Por exemplo, o que precisa 

mudar? O que vocês querem fazer? 

A1: Assim, são os responsáveis que 

ficam lá, os inspetores 

Não. 

A5: É os inspetores.  Não. 

A6:(...) a diretora. Não. 

A9: Os diretores, não, os 

inspetores. 

Não, nunca. 

A12: A diretora. Não.  

A15: Os inspetores e os 

cozinheiros. 

Não. 

 

As respostas da primeira pergunta sobre quem são os responsáveis pelo recreio variam entre a 

diretora, inspetores e cozinheiros. A figura da diretora, apesar de não estar presente no 

recreio, é a de maior autoridade e, portanto, de responsável por todos os tempos e espaços da 

escola. Isso revela a relação hierárquica que se apresenta na visão das crianças sobre a escola. 

É interessante também como nenhuma criança, em nenhum momento, se sente autora ou 

responsável do recreio, constatando, mais uma vez, a compreensão de que a escola, nas suas 
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ações, ainda desconsidera a criança como sujeito capaz, visível, ativo e com potencial para 

construir e transformar sua realidade (OLIVEIRA, 2011). 

O que presenciamos na maioria das escolas brasileiras, sendo essas de qualquer 

nível, são currículos engessados, prontos e acabados, em que as necessidades de 

grupos de crianças ou adolescentes não passam a fazer parte de sua elaboração 

(BARROS, 2008 p.44, 45)  

Com relação à participação das crianças nas tomadas de decisão sobre o recreio, é unânime a 

resposta negativa. Nesse caso, elas encontram-se no papel de passivas, onde devem obedecer 

às ordens dos sujeitos responsáveis pelo recreio. Inexperiência democrática e a presença de 

uma educação bancária (FREIRE, 1987) configuram-se como elementos integrantes no 

processo educativo. 

A participação das crianças nas decisões da escola ainda é pouco comum (OLIVEIRA, 2001), 

entretanto, não há como construir uma educação democrática e emancipadora sem sua 

participação. Por isso, Paulo Freire (1967) insiste na necessidade de não dissociar política e 

educação. Dessa maneira, é possível evitar que estudantes, trabalhadores da escola e crianças, 

possam reproduzir e ser vitimizados por um processo educativo que acentua o preconceito, a 

violência, a intolerância, a ingenuidade, o individualismo e a não participação dos processos 

decisórios (PADILHA, 2001). 

Considerar a voz das crianças não significa a perda de autoridade por parte dos adultos. Freire 

(2002) chama a atenção para o equívoco de relacionar autoritarismo com autoridade. O 

exercício democrático, a partir de um processo de responsabilização e autoria por parte das 

crianças é capaz de construir novas formas de relacionamento que, não sendo pautadas no 

disciplinamento e autoritarismo, compartilham das noções de autoridade e participação. 

Segundo Mogilka, a autoridade, em contextos efetivamente democráticos, passa a ser definida 

pela função, necessidade e experiência, e trabalha com limites frequentemente sujeitos à 

negociação e jamais arbitrários (2003, p.139). 
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Quadro IX – Recreio 5 

Tema: recreio 

Objetivo: Analisar como as crianças se percebem na atuação dos espaços, sentindo-se 

criadora e responsável pela sua organização. 

O que você não 

gosta de fazer no 

recreio? O que 

você gosta de fazer 

no recreio? 

Você e seus 

amigos se 

machucam no 

recreio? Por quê? 

Você acha que seus 

colegas e você 

poderiam organizar 

o recreio? 

Se isso fosse 

possível o que você 

faria? 

Como seria o 

recreio que você 

imagina? 

 

A3: É ficar de 

castigo sentado. 

Brincar com meus 

amigos. De pular 

corda. 

 

(Faz um sinal de 

positivo com a 

cabeça). Hum, 

porque eles ficam 

se batendo, tem 

uma briga ali ó 

(aponta para o 

canto das grades, 

onde as crianças 

brincam de 

rasteira). Meu 

amigo fica 

chorando porque 

quer amigos e 

depois os meus 

amigos ficam 

chutando ele. 

Deixar todo mundo 

brincar, às vezes e 

depois de comerem o 

lanche, brincar na 

mesa. A melissa, 

pular corda, brincar 

de pega-pega, mas 

sem correr e de 

esconde-esconde. 

Fazer tudo o que 

quiser. 

Se esconder dos 

inspetores e sair 

correndo deles! 

 

A4: Quando o tio 

me coloca de 

castigo. 

Porque eu fico 

correndo. Eu gosto 

de jogo de futebol 

(mini pebolim). 

Às vezes. Porque a 

gente tava 

brincando de pega-

pega ai chega um 

bate em um e ai 

vem pra cima da 

gente.  

Sim. 

Falava: Pode 

BRINCAR TODO 

MUNDO! 

Só eu no recreio. 

Não! Todo mundo 

no recreio. Todo 

mundo tava 

brincando comigo, 

aí, aí eu tava 

jogando bola com 

todo mundo. 

A7: Hum, não 

gosto. Eu não gosto 

de me machucar. 

Gosto de brincar de 

pular corda, de 

brincar de pega-

pega, de todas as 

brincadeiras. 

 

Às vezes sim.  

 Porque quando a 

gente tá correndo, 

a gente vai olhar 

pra trás, tem um 

amigo vindo, ai 

quando a gente 

olha pra frente, a 

gente bate. 

Não. Porque a gente, 

às vezes, pode 

pensar uma coisa 

errada. E se der 

errado, aí a gente 

pode fazer alguma 

cosia errada que não 

dê certo.  

O que eu faria? Eu ia 

brincar muito! Eu ia 

mudar todo o 

recreio, ia colocar 

uma coisa mais fácil 

Seria muito grande 

e espaço pra todo 

mundo brincar. 
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para eles gostarem. 

Por exemplo, se eles 

gostam de pega-

pega, aí eu fazia um 

corredor bem grande 

para eles brincarem 

de pega-pega. 

A8: Não tem nada 

que eu não goste. 

Eu gosto? Eu gosto 

de brincar de corda, 

brincar de pega-

pega, mas às vezes 

não pode e mesmo 

assim a gente brinca 

e só. 

 

Machucam, porque 

tem muito menino 

desesperado assim 

do primeiro e 

segundo ano, que a 

gente tá andando e 

eles vem e pula em 

cima da gente, e 

um monte de gente 

cai e se machuca. 

 

Sim, a gente mudaria 

os bancos. Eu 

mudaria o lanche, 

porque às vezes é 

ruim e eu já fiquei 

mal. Eu mudaria a 

organização, um 

espaço só pra comer 

e brincar, porque 

muita gente se 

machuca. E eu 

mudaria brinquedo 

pra menina também. 

Ia ser tudo 

organizado, as 

partes para comer 

ia ser uma parte, e 

ai ninguém ia fazer 

correria onde 

comer, todo 

mundo ia correr do 

outro lado, e sim 

vai ter inspetor 

vendo também.  

 

A11: Correr, porque 

eu quando pego o 

leite, fico andando 

pelo caminho, 

quando as pessoas 

correm, o leite cai 

em cima da pessoa e 

esbarra. 

Pular corda, 

bambolê, só.  

Sim. 

Porque tem umas 

pessoas, é... A 

gente corre e a 

gente se machuca, 

quando as pessoas 

tão correndo e 

passando. 

 

Acho que não. 

Porque os 

responsáveis falam 

pra gente não correr, 

ai a gente vai e bota 

pra correr, ai a gente 

vai se machucar, aí 

depois vai reclamar 

pros pais, é... aí vai 

pra diretoria, é... 

Responder.  

Eu não ia deixar 

correr, as crianças 

não podiam comer 

andando, tinha que 

sentar. Eu ia deixar 

brincar de corda, de 

bambolê, mas menos 

de pega-pega. 

Que tenha mais 

tempo pra gente 

brincar, que tenha 

bastante jogo e o 

resto pra gente 

brincar. 

 

A14: Ah o que eu 

gosto de fazer no 

recreio? Eu gosto de 

brincar com minhas 

amigas, eu gosto de 

brincar de melissa, 

gosto de brincar de 

dama, de xadrez, eu 

gosto bastante 

disso. 

O que eu não gosto 

Tem pessoas que 

não sabem que 

bater não pode, 

machuca. O (K) do 

2ºB, colocou o pé 

na frente pra mim 

quebrar o braço. 

Ele colocou o pé 

assim ó, aí ele viu 

que eu ia passar, aí 

ele colocou o pé, 

Não, porque é muito 

difícil, têm crianças 

que não adianta 

falar, eu já falo 

muito com meus 

amigos que não pode 

bater. Mas o (W) não 

tem jeito, o (M) não 

tem jeito. 

Eu ia conversar 

muito com eles e se 

Sabe aquele espaço 

que tem o chão 

áspero? A gente 

poderia mudar 

aquele chão, 

colocar um piso 

mais liso, podia 

colocar uns 

brinquedinhos 

porque nessa 

escola não tem 
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do recreio? E que 

tem muitas pessoas 

se machucando, 

muitas mesmo. E o 

que eu não gosto, 

sabe aquele chão 

áspero? 

Eu não gosto dele. 

Às vezes eu falo, 

devia mudar esse 

chão, porque raspa 

muito a pele dos 

alunos, todo mundo 

pode cair, tropeçar 

aí vai raspar a pele! 

eu caí e aqui eu 

quebrei (mostra o 

braço). 

 

não adiantasse eu ia 

sentar eles no banco 

e não ia deixar sair. 

 

muitos brinquedos, 

tem crianças que 

tem vontade de 

brincar, que nem o 

projeto onda azul. 

Eles alisam o chão, 

colocam uma 

piscina pras 

crianças. 

 

 

O questionamento “O que você não gosta de fazer no recreio? O que você gosta de fazer no 

recreio?” revela que o que as crianças mais gostam no recreio é a possibilidade do brincar. 

Com relação ao que não gostam, estão relatadas as brigas, a correria, os machucados e o 

castigo.  

Apesar de já discutido, o castigo, presente na fala de duas crianças, também merece destaque 

nesta análise. Não deve-se esquecer que a punição pode ser uma forma de autoritarismo que 

se revela de forma arbitrária no recreio, principalmente quando suas relações neste ambiente 

estão desvinculadas do caráter político e ideológico. 

O ato de correr, mais uma vez, revela-se polêmico neste contexto. Mesmo sendo a forma mais 

comum de ocupar os espaços do recreio, quatro crianças relatam que não gostam de correr no 

recreio. É possível que tal afirmação relaciona-se com a forma como Bakhtin (2014) 

estabelece a palavra como fato social. Sabe-se que a criança vive sua relação com o mundo e 

com os outros de um modo extremamente criativo. Contudo, aqui, objetiva-se mostrar, por 

meio dos diferentes diálogos que vão surgindo ao longo deste trabalho, o quanto sua palavra e 

a compreensão das crianças vão sendo modeladas por um sistema de valores que são 

hegemônicos na sociedade de hoje (JOBIM e SOUZA, 2008). Portanto, ao aceitar o papel dos 

inspetores como responsáveis pelo recreio e como detentores do saber, acabam reproduzindo 

suas falas, inclusive com relação à consideração de que correr não é algo bom. 

 

Sabemos que a bem-sucedida desumanização das relações sociais na sociedade de 

classes depende, fundamentalmente, do modo como crianças e adultos interiorizam 

princípios e valores que reforçam e consolidam o próprio funcionamento da 

sociedade capitalista (JOBIM e SOUZA, 2008, p.38). 
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Portanto, por mais que cada indivíduo seja autor de seus pensamentos, bem como do conteúdo 

de sua consciência, tais fenômenos são constituídos de maneira socioideológica. 

 
Esta é a razão porque o conteúdo do psiquismo “individual” é, por natureza, tão 

social quanto a ideologia e, por sua vez, a própria etapa em que o individuo se 

conscientiza da sua individualidade e dos direitos que lhe pertencem é ideológica, 

histórica, e internamente condicionada por fatores sociológicos (BAKHTIN, 2014, 

p.59). 

 

Cada palavra se apresenta como uma arena onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 

orientação contraditória. “A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto 

da interação viva das forças sociais” (BAKHTIN, 2014, p. 67) 

Esta pesquisa selecionou a segunda pergunta do Quadro IX, devido às varias reclamações 

sobre agressividade e ferimentos no recreio. É interessante ver como as crianças percebem os 

fatos que conduzem ao ferimento do colega. As respostas revelam, mais uma vez, a 

reprodução de um discurso autoritário, em que as vozes dos inspetores ressoam nas palavras e 

críticas das crianças. Mesmo demonstrando ter consciência das contradições que se revelam 

no cotidiano escolar e no recreio, muitas vezes as alunas e alunos não conseguem escapar de 

suposições preconceituosas, advindas da visão opressora, dominante e naturalizadora das 

desigualdades produzidas pelo modo de produção capitalista, sobretudo pela noção da 

meritocracia (JOBIM e SOUZA, 2008).  

Ainda com relação à mesma pergunta, as crianças entrevistadas também apontam para uma 

problemática referente à distribuição do espaço: as brincadeiras de correr e de pular corda 

ocorrem muito próximas do espaço de alimentação, provocando acidentes. Assim, suas falas 

trazem outra visão, não aprofundada pelos funcionários na entrevista, apenas considerando 

que os estudantes ficam ‘largados’ no recreio. Por meio das respostas, nota-se a capacidade 

das alunas e alunos analisarem criticamente o ambiente do recreio e as relações que ali se 

desenvolvem. Numa relação de ensino-aprendizagem democrática, na qual não só as crianças 

aprendem, mas também os adultos, o conhecimento não se encontra em quem representa a 

autoridade, mas na interação dialógica entre os diferentes sujeitos. “Uma das características 

fundamentais do dialogismo é conceber a unidade do mundo nas múltiplas vozes que 

participam do diálogo da vida”. (JOBIM e SOUZA, 2008, p.103) 

Com relação ao terceiro questionamento: “Você acha que seus colegas e você poderiam 

organizar o recreio? Se isso fosse possível o que você faria?”, as respostas revelam a 

percepção da criança como um agente passivo em relação à participação nas tomadas de 

decisão e organização do recreio. Nove das quinze entrevistadas não consideram possível que 
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elas próprias organizem o seu recreio. Observa-se, portanto, juntamente às justificativas de 

alguns estudantes, a reprodução do discurso dos adultos, no qual o papel das crianças é 

obedecer e respeitar as ordens. 

Freire elucida muito bem a ação orientadora de uma educação democrática: “é decidindo que 

se aprende a decidir” (1996, p.119). A partir de suas reflexões em torno da temática, fica 

explícito que uma educação pautada em processos autoritários não consegue servir de 

sustentação para resultados democráticos. É fundamental o desenvolvimento de práticas que 

busquem desenvolver relações horizontais e dialógicas, já que a partir delas é possível 

promover um ambiente educativo onde todos possam ensinar e aprender. (FREIRE, 1987). 

Longe de ser uma tarefa fácil, a educação democrática se consolida por meio de um processo 

histórico e dialético, carregado de avanços e entraves, riscos e desafios. É necessário 

descontruir formas de ver o mundo e os outros para além de uma perspectiva determinista, 

que não legitima a capacidade criadora e de decisão de crianças, mulheres e homens. 

 
A chamada educação tradicional (na verdade, práticas tradicionais), tão presente 

ainda em nossas escolas, não é e jamais será democrática, pois os seus fundamentos 

filosóficos e o seu método são antiparticipativos e excessivamente centralizadores – 

portanto, antidemocráticos na essência. Como produzir uma sociedade democrática, 

vivendo práticas não democráticas? Essa contradição mostra a inviabilidade das 

práticas tradicionais e de seus princípios estruturantes se converterem em 

experiências favoráveis à vida democrática (MOGILKA, 2003, p. 138 – 139). 

  

Com relação a este objeto de pesquisa, para construir um recreio democrático é preciso que os 

adultos atuantes de seu ambiente incorporem uma nova forma de ver e se relacionar com as 

crianças, buscando superar o caráter autoritário comumente presente nas interações. Tal forma 

de relacionamento “tem suas bases na própria história dos adultos, que viveram numa 

sociedade que tradicionalmente desprestigiou as crianças, não considerando suas vozes e, 

tampouco, seus direitos” (OLIVEIRA, 2011, p. 28). 

A fala das crianças que se consideram capazes de organizar e se responsabilizar pelo recreio 

traz ideias e reflexões tão valiosas que rompem os discursos que buscam fundamentar o 

processo de disciplinamento e passividade delas mesmas no processo educativo. As respostas 

não trazem considerações desvinculadas da realidade da escola, impossíveis de se realizar; 

pelo contrário, se levadas em consideração, colocadas em pauta para discussão e após análise 

coletiva, inclusas no projeto político-pedagógico, proporcionariam um importante passo em 

direção à consolidação uma educação democrática. A seguir, são sistematizadas as propostas 

das crianças para o recreio. 
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Quadro X – Sistematização das propostas das crianças para o recreio 

Propostas relativas à organização do 

espaço 

Propostas relativas à inserção de novos 

materiais 

Espaço para futebol Raquetes e bolas 

Retirada dos bancos que atrapalham a 

movimentação das crianças provocando 

acidentes. 

Televisão 

Abrir um corredor espaçoso para as 

brincadeiras de pega. 

Casinha de bonecas 

Organizar o espaço separando o ambiente de 

comer e de brincar. 

Bonecas 

 

A partir do quadro X percebe-se que as falas das crianças sobre as propostas para o recreio 

são abordadas levando em consideração a realidade do espaço, bem como seus desejos e 

interesses. Temos, a partir destas vozes, elementos fundamentais para justificar a participação 

das crianças nos processos de discussão e decisão das ações escolares. Vale ressaltar que as 

próprias crianças reconhecem que não são convidadas a colaborar com opiniões referentes ao 

recreio (Quadro VII). Portanto, se em uma relação que ainda se dá amparada numa 

abordagem autoritária e bancária (FREIRE, 1987), elas já trazem contribuições importantes e 

fundamentadas, numa relação que favorecesse o processo dialógico e democrático outras 

tantas possibilidades poderiam ser discutidas e experimentadas, desenvolvendo um processo 

de ensino-aprendizagem que entende a sua relação inseparável com o contexto em que se 

desenvolvem (OLIVEIRA, 2011). 

Por fim, a última pergunta do quadro IX Como seria o recreio que você imagina? busca 

incentivar a dimensão utópica do universo infantil, também muito valorizada nas obras de 

Freire (1967, 1987, 1997, 2011). Para ele, o pensamento utópico anuncia um mundo melhor, 

não com a presunção de quem quer determinar a história, mas pelo argumento que denuncia 

como estamos vivendo e declara como poderíamos viver (GADOTTI, 2007).  

Para responder o questionamento, as crianças expressaram seus sonhos, que até podem não 

ser possíveis de se realizar com as atuais condições que a escola se encontra, ainda 

fundamentada por concepções autoritárias e antidialógicas, mas que, num processo 

democrático consolidado, por meio do projeto político-pedagógico, pode ser concretizado. 

Com relação ao PPP, a LDB/1996 atribui a cada escola a tarefa de elaborar o seu próprio 

projeto, amparada num discurso a favor da democratização da educação pública e da 

conquista da autonomia da unidade escolar. Tal premissa está relacionada a outros princípios 

constitucionais; entretanto, quando inserida na LDB vigente, adquire um caráter dicotômico e 
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de difícil viabilidade, se constituindo legalmente sem a garantia de caminhos necessários para 

sua efetiva realização (BRZEZINSKI, 2014). Dessa maneira, o texto referente ao projeto 

político-pedagógico na lei não se associa aos meios práticos para sua realização, não 

assegurando o seu cumprimento. 

 
Entendemos que a ideia de projeto político-pedagógico, no âmbito da lei, se 

apresenta mais como uma dessas práticas particularizadas do que como expressão de 

um compromisso político maior de democratização da sociedade brasileira 

(CARLA, 2011, p. 70). 

 

Existem, desde a aprovação da LDB/1996, pesquisas e estudos que revelam o PPP como 

instrumento fundamental para que a escola e sua comunidade não sejam apenas dependentes 

de conceitos padronizados e regulamentados por meio de normas rígidas e centralizadoras, 

mas que, por meio de trabalho coletivo, seja possível a conquista da autonomia para produzir 

e organizar o trabalho pedagógico da escola como um todo. 

Mesmo afirmando os princípios de autonomia, democracia e descentralização da escola, a 

LDB vigente não foi configurada independentemente pela sociedade brasileira, dada a 

subordinação do Estado às políticas neoliberais implementadas na década de 1990 

(BRZEZINSK, 2014). É importante destacar que essa contradição histórica, presente no 

processo de constituição da lei, deixa em seu texto lacunas que não orientam, tampouco 

detalham os caminhos para a implementação da escola como responsável pela construção de 

sua identidade política e pedagógica, refletindo no atual tratamento dado às diversas práticas 

escolares e sua relação com projeto político-pedagógico, como observado no percurso desta 

pesquisa. 

As vozes de crianças, funcionárias e funcionários revelam a dificuldade que a escola tem em 

viabilizar seu projeto político-pedagógico para além de um cumprimento burocrático, na 

direção de uma realização que contribua efetivamente para a melhoria da qualidade da 

instituição, trazendo a participação de todos os seguimentos escolares e superando o caráter 

hierárquico que ainda se faz predominante nas relações que ocorrem em seu interior. A 

LDB/1996 revela pouca convicção quanto à sua efetiva contribuição para o projeto político-

pedagógico enquanto elemento para a democratização e autonomia da escola.  

 

Parece que a afirmação da lei em relação a esse aspecto, apesar de encontrar 

ressonância no pensamento pedagógico contemporâneo, foi formulada para não ser 

concretizada na prática, dada a generalidade semântica que marca o texto 

constitucional como um todo (CARLA, 2011, p. 78). 

 

A reflexão acerca das contradições entre os pressupostos epistemológicos que fundamentam o 

projeto político-pedagógico, a forma com a lei o trata e como a escola se desenvolve perante 
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tais relações revelam a urgente necessidade de nós, enquanto agentes atuantes na escola, 

superar a dicotomia entre a teoria e prática, presente nas várias dimensões do cotidiano 

escolar, entre elas, o recreio. É fundamental, para legitimar o PPP enquanto provedor da 

autonomia da escola, superar seu tratamento carregado de teor político, porém esvaziado de 

praticidade. Não se trata de desconsiderar o caráter político do projeto, mas de entendê-lo e 

posicioná-lo como mediador da prática educativa, posicionando seus atores a questionar e 

refletir sobre a realidade que os cerca, suas especificidades e, sobretudo, sua relação com a 

construção da identidade política e pedagógica da escola, nunca tratados separadamente, mas 

numa relação complementar. 

 
Se na constituição histórica dos sistemas prevalece a uniformização de ações e 

programas, o projeto político-pedagógico é caracterizado com base na valorização 

da diversidade de práticas e de iniciativas, e seu êxito, enquanto empreendimento 

escolar, está associado à viabilização de um projeto plural que afirma e agrega as 

múltiplas expressões da comunidade em busca de uma escola mais autônoma. Esse 

antagonismo acentua a crise de sentido e método do projeto político-pedagógico da 

escola, mas, numa perspectiva dialética e histórica, desafia os atores escolares, tendo 

por base o seu próprio projeto, transformarem a fisionomia que predomina nos 

sistemas e redes de ensino que o inviabiliza enquanto projeto político-pedagógico 

(CARLA, 2011, p. 104-105). 

 

Compreender as contradições e dificuldades de viabilização do projeto político-pedagógico, 

tanto em seus aspectos teóricos quanto práticos, como observado nas vozes dos sujeitos da 

pesquisa, é fundamental para buscar subsídios para sua superação. Em autores que se 

fundamentam nos princípios freirianos e seus críticos encontra-se um sentido para o PPP que 

suplanta seu caráter burocrático e o qualifica como um processo coletivo, a partir de uma 

concepção dialógica e democrática de educação. 

Dentro dessa perspectiva, compreende-se que a prática educativa dialógica e democrática 

refuta as concepções neoliberais e conservadoras de educação. Para tanto, é possível buscar, 

na proposta da Escola Cidadã, produzida pelo Instituto Paulo Freire, princípios para um 

projeto político-pedagógico efetivamente democrático:  

 
Planejar é pronunciar o mundo para modificá-lo; planejar é um ato dialógico e 

humanizador; planejar propicia importantes vivências educativas; planejar é integrar 

a escola à realidade local; planejar é compreender que um outro mundo é possível; 

planejar é construir sentido para o caminhar da comunidade escolar e planejar é 

reiterar a natureza plural e democrática da escola (CARLA, 2001. p. 106-107). 

 

A partir dos princípios destacados, foi observada a importância do ato de planejar, revelando 

as dimensões pertencentes à formulação, execução e avaliação do projeto político-

pedagógico. Dimensões estas que não podem ser tratadas sem a devida atenção e 
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aprofundamento. Por isso, a visão freiriana de projeto e planejamento pode sim subsidiar a 

construção de uma nova forma de gerir a escola, reconhecendo nas dificuldades, legais e 

cotidianas, inúmeras oportunidades para a sua própria reinvenção, fortalecendo-se na união e 

mobilização de docentes, estudantes, familiares e funcionários que, por meio da palavra, 

podem mudar sua realidade.  

É preciso reconhecer que sem a dialogia, o PPP perde toda sua funcionalidade. É, portanto, 

necessário admitir a palavra como o meio fundamental para a transformação da realidade da 

escola sem, sobretudo, desvincular as contradições que permeiam o projeto com os interesses 

neoliberais presentes nas políticas públicas. Tal análise crítica fortalece a valorização da 

palavra e da união na construção do projeto político-pedagógico, pois todos os agentes da 

escola possuem capacidade para superar as contradições a favor de uma instituição de 

qualidade para todos, para além de discursos superficiais sobre democracia e autonomia da 

escola. 

 
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. Mas, dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar 

o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os 

homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou 

dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos 

demais. (FREIRE, 1987, p. 78). 

 

Dessa maneira, é fundamental compreender que a identidade política e pedagógica da escola 

não se constitui pela adesão automática de concepções teóricas retiradas de livros específicos 

ou documentos oficiais. “A escola alcança traços identitários mais nítidos quando se põe a 

problematizar a sua prática e a investigar quais as verdadeiras concepções que estão 

impregnadas no corpo escolar durante as suas práticas pedagógicas, administrativas e 

políticas” (CARLA, 2011, p117). 

 O projeto Escola Cidadã sistematiza a construção de fundamentos para ocorrer uma práxis 

que favorece a autonomia e subsidia o processo de democratização da escola. Com relação ao 

projeto político-pedagógico, os parâmetros instituídos são: 
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• capacitação de todos os segmentos escolares; 

• consulta permanente à comunidade escolar; 

• institucionalização da gestão democrática; 

• lisura nos processos de definição da gestão democrática e do Projeto Político-

Pedagógico da escola; 

• agilização das informações e transparência nas negociações no âmbito da escola e 

fora dela. (BRASIL, 1998, p.11) 

 

Tais parâmetros só podem ser consolidados se todos os agentes atuantes se mobilizam para 

pronunciarem o mundo e transformá-lo (FREIRE, 2011). Concebe-se então, um caminho 

onde as vozes legitimadas não são aquelas que têm sido historicamente privilegiadas, já que a 

práxis freiriana rompe com a negação dos direitos e da palavra de crianças e profissionais da 

educação, oportunizando uma nova experiência social, não determinada pelo poder de decisão 

na mão de poucos, mas de todos que ali trabalham, aprendem, ensinam, brincam e se 

relacionam. Nessa nova experiência, os diversos segmentos podem revelar seus desejos, 

escolares e pessoais, estabelecendo estratégias e objetivos comuns em prol de uma escola que 

promova o crescimento de todos. 

Se a LDB/ 1996 garante o direito de todos agentes da escola a participar das decisões, mesmo 

sem ter elaborado orientações para sua efetivação, a Escola Cidadã, fundamentando-se em 

Paulo Freire, juntamente a outros aliados de sua proposta de educação, entende, como 

pressuposto para a construção de uma escola democrática, a capacitação de todos os 

segmentos da unidade escolar, de modo a reconhecer a dialogia como elemento fundamental 

para a realização de formações. 

Esta intervenção, ao buscar legitimar as vozes historicamente silenciadas nos processos de 

decisão da escola, revela que, mesmo sem uma tradição democrática, os sujeitos da pesquisa 

possuem conhecimentos e competência para superar o individualismo, a exploração e a 

opressão, comumente naturalizados diante do grande volume de tarefas de cunho burocrático 

e da organização hierárquica. Trata-se de algo mais que possível: é urgente que suas vozes 

estejam presentes na construção do PPP, pois trazem, como observado nas entrevistas, 

elementos muitas vezes não percebidos pelos gestores ou especialistas em educação. Este é o 

primeiro passo para “resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo 

fundado na reflexão coletiva” (VEIGA, 2008, p 12). 

É primordial, portanto, para construir um recreio democrático, organizar e sistematizar as 

falas dos sujeitos atuantes no seu tempo-espaço, de forma a delinear metas e estratégias que 

devem estar incluídas no projeto político-pedagógico. Pelo seu caráter processual e vivo, o 

PPP fundamentado nos princípios freirianos compreende o diálogo como elemento 
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potencializador para a construção de experiências democráticas que valorizam a história de 

cada um e reconhece no ambiente escolar a oportunidade de aprendizagem para a participação 

democrática na esfera pública, promovendo a revisão da estrutura de poder e autoridade nela 

instituída, viabilizando o cumprimento dos princípios educacionais de uma escola 

efetivamente democrática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As falas dos sujeitos da pesquisa, discutidas à luz de Bakhtin, Benjamin, Freire revelam que 

diversas condições de trabalho, de precarização da experiência e da falta de diálogo não estão 

problematizadas no projeto político-pedagógico da escola. São condições que, consideradas à 

margem das discussões pedagógicas, dão abertura para que sejam resolvidas de maneira 

espontânea, individualista, sem o aporte de reflexões e decisões coletivas. Essa forma de lidar 

com as adversidades, juntamente ao grande volume de tarefas, favorece ações que 

reproduzem o autoritarismo nas relações que acontecem no recreio. 

As análises apresentadas no último capítulo deste estudo denunciam a ausência de 

implementação do projeto político-pedagógico numa perspectiva emancipatória. A não 

participação de funcionárias, funcionários e crianças na sua elaboração, presente nas falas dos 

sujeitos da pesquisa e também observado nos objetivos do documento, indicam que ainda há 

um grande percurso até a superação das relações hierarquizadas, que dificultam a construção 

de um recreio democrático. 

A ausência do recreio como um ambiente pedagógico, apenas citado no PPP como um 

momento para alimentação, proporciona sua marginalização perante outras atividades da 

rotina escolar, desconsiderando todo seu potencial para aprendizagens, experiências, e 

sobretudo, para os sentidos que são produzidos pelas ações em seu espaço e seu tempo. De 

acordo com Paulo Freire (2002) “o espaço da classe se alonga ao do recreio, ao das 

redondezas da escola, ao da escola toda (p. 49)”. Portanto, o recreio não pode ser 

desvinculado do caráter político e ideológico que a escola carrega, já que toda prática 

educativa é intencional e traz, em seu bojo, uma concepção de mundo e sociedade.  

Pelas falas dos sujeitos da pesquisa, registros no diário de campo e análise do projeto político-

pedagógico, foi possível perceber que o projeto político-pedagógico, mesmo carregado de 

reflexões teóricas que caminham em direção à uma educação emancipatória e dialógica, traz, 

em seu próprio texto, informações que percorrem um curso contrário. Desta forma, na escola 

investigada, a concepção bancária de educação ainda não foi superada. Entretanto, foi pelas 

contradições encontradas no trabalho de pesquisa que pôde-se achar elementos que viabilizam 

a transformação do recreio para contemplação das relações democráticas e dialógicas. 

As chances de um recreio democrático se fazem presentes a partir das vozes dos sujeitos deste 

estudo. Não se trata de garantir a elas e eles o direito ilimitado de dizer o que bem entender do 

mundo e dos outros, de maneira irresponsável (FREIRE, 2002), mas, compreendendo suas 
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visões de mundo, de escola e de recreio, proporcionar subsídios para a sistematização e 

organização de sua participação nos processos de decisões da escola que, amparados 

legalmente pelo projeto político-pedagógico, podem promover o exercício democrático e 

dialógico em direção a uma escola emancipadora. 

Verificou-se, a partir das entrevistas, um interesse geral em solucionar as diversas 

dificuldades e contradições identificadas no recreio. Cozinheiras, cozinheiro e inspetoras e 

inspetor tentam, da forma que conseguem, propiciar melhores experiências para as crianças 

no recreio, seja com uma conversa, com a implementação de brinquedos ou até mesmo com 

tentativas diversificadas de mudança de regras para os quinze minutos destinados à 

alimentação e lazer. 

As crianças também trazem contribuições importantes. Mesmo muitas vezes reproduzindo em 

suas falas compreensões autoritárias de educação e das relações entre adultos e crianças, 

revelam-se capazes de perceber as contradições, identificar relações opressoras e apontar 

soluções pertinentes e viáveis. É, portanto, urgente que os adultos que atuam na escola, sejam 

eles docentes, inspetores ou gestores percebam o quanto importa o sentido do olhar e das 

palavras que são dirigidas às crianças. 

Dessa maneira, todas as vozes escutadas e legitimadas na pesquisa tornam-se fundamentais 

para estimular o enfrentamento dos problemas e desafios apresentados no cotidiano escolar, 

revelando que o planejamento não pode estar apenas na mão de técnicos e especialistas da 

gestão. Os sujeitos da pesquisa têm a capacidade de compreender a dimensão histórica e 

social de suas ações e, portanto, podem construir uma nova forma de comunicação e 

organização do recreio por meio de uma sistematização dialógica, coletiva e emancipatória, 

amparados, principalmente, pelo projeto político-pedagógico. 

Por isso, é fundamental que sejam apontadas as contradições e estas sejam utilizadas a favor 

da construção de uma instituição de ensino que compreenda a comunidade escolar como 

também responsável pelo processo coletivo de ensino-aprendizagem, onde todos possam 

ensinar e aprender. Assim, entende-se o projeto-político pedagógico como um instrumento 

inaugurador do caráter participativo das decisões, fomentando momentos de diálogo, 

problematização e partilha de poder. 

O tempo reservado ao recreio não mereceu a devida atenção, seja por parte do Estado, seja 

por parte da LDB/96, seja por parte de quem administra ou exerce na escola relações de 

trabalho. De fato, observou-se uma grande defasagem temporal com relação à concepção de 

recreio. Como se notou, o tempo e espaço destinados ao recreio que vigora na atualidade é 
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ainda aquele do tempo-espaço em que a criança era vista como um ser destinado ao 

adestramento autoritário. Nos pareceres relativos ao recreio, os aspectos relacionados à 

liberdade e livre expressão da criança pouco foi observado. Deu-se muito mais atenção à 

necessidade de merecido descanso aos professores, reconhecendo-se, entretanto, o direito que 

a criança tem ao brincar; todavia nada se diz sobre a adequação dos espaços ou mesmo ao 

tempo reduzido destinado a esse brincar. 

Buscou-se, ao investigar as possibilidades e limitações de um recreio democrático, questionar 

e analisar conceitos e ações que se relacionam com o objeto de pesquisa, a fim de descortinar 

as relações de opressão e dominação na escola, principalmente no ambiente mais 

desvalorizado de sua rotina: o recreio. 

Todo o processo de pesquisa se fez pertinente e substancial quando articulado com as vozes 

de seus sujeitos. Elas e eles, crianças e adultos, são os responsáveis por trazer vida e sentido 

às teorias e reflexões discutidas em neste estudo. Parafraseando Paulo Freire (2002), com elas 

e eles, compreende-se a importância de experimentar os sabores e dissabores da aventura de 

um recreio como um tempo-espaço democrático. Resta o fazer político do recreio, expondo na 

polifonia as possibilidades dialógicas com a voz e a participação de todos.  
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APÊNDICES 

 

 

Documentos 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) 

Termo de Consentimento livre e esclarecido relativo à pesquisa O RECREIO COMO 

UM TEMPO-ESPAÇO DEMOCRÁTICO: POSSIBILIDADES E DIFICULDADES 

Eu, ___________________________________________, estou sendo convidado a participar 

da pesquisa O RECREIO COMO UM TEMPO-ESPAÇO DEMOCRÁTICO: 

DIFICULDADES E POSSIBILIDADES, realizada pela professora Janaína Melques 

Fernandes RG: 43697260-8 sob a orientação da professora Doutora Francisca Eleodora 

Santos Severino RG: 4357170-0. A pesquisa investiga as possibilidades e dificuldades de se 

organizar um recreio que atenda todas as crianças e funcionários que ali atuam. 

O estudo é relevante por considerar o recreio escolar como um campo que pode ser pensado 

pedagogicamente e organizado coletivamente, proporcionando experiências democráticas 

para alunos e funcionários.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome será mantido em 

sigilo. 

Fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar e não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que 

venho recebendo. Tendo sido orientado e compreendido a natureza e o objetivo do estudo, 

manifesto meu livre consentimento em participar, estando ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimento adicional, a pesquisadora Janaína 

Melques Fernandes poderá ser contatada pelo telefone celular de número. (13) 981247797. 

Eu, ______________________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade____________________, fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

 

Santos, ____ de ______________ de 2014. 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) responsável 

_____________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) 

Termo de Consentimento livre e esclarecido relativo à pesquisa O RECREIO COMO UM TEMPO-

ESPAÇO DEMOCRÀTICO: POSSIBILIDADES E DIFICULDADES 

O (a) aluno(a) __________________________________________, sob sua responsabilidade, está sendo 

convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “O RECREIO COMO UM TEMPO-ESPAÇO 

DEMOCRÁTICO: POSSIBILIDADES E DIFICULDADES” realizada pela professora Janaína Melques 

Fernandes RG: 43697260-8 sob a orientação da professora Doutora Francisca Eleodora Santos Severino RG: 
4357170-0. A pesquisa investiga as possibilidades e dificuldades de se organizar um recreio que  atenda  as 

crianças e funcionários que ali trabalham.  

Para participar desta pesquisa, a criança sob sua responsabilidade não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Ele será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se a participar. Você, como responsável pelo menor, poderá retirar seu consentimento ou interromper a 

participação dele a qualquer momento. A participação dele é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a identidade 

do menor com padrões profissionais de sigilo. O menor não será identificado em nenhuma publicação. Esta 

pesquisa não divulgará nenhum tipo de foto ou filmagem, que possibilite a identificação do menor.  Os 

resultados estarão à sua disposição quando finalizada.  

Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimento adicional, a pesquisadora Janaína Melques Fernandes 

poderá ser contatada pelo telefone celular de número. (13) 981247797. 

Contando com sua valiosa colaboração, agradeço sua compreensão. 

Eu, ______________________________________________, portador (a) do documento de Identidade 

____________________, responsável pelo menor ____________________________________, fui informado 

(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

 

 

Santos, ____ de ______________ de 2014. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Responsável 

 

______________________________________ 

Assinatura da criança 

 

_____________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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Roteiro de entrevista para funcionários 

 

Memórias da formação escolar 

1. Como foi seu tempo de escola? 

2. Os alunos eram consultados sobre as coisas da escola e da classe? 

3. Como era o diálogo com alunos e funcionários? 

 

Relações entre a gestão escolar e a prática cotidiana 

1. Há quanto tempo está aqui? Por que está aqui? 

2. Como é a relação entre os profissionais da escola? 

3. Há momentos reservados para o trabalho coletivo? O que se faz nesses momentos? 

4. Você conhece o PPP da escola? Você deu opiniões ou ajudou na constituição dele? 

 

Trabalho e formação continuada 

1. O que você acha que a administração pública tem feito em relação à sua formação e 

para sua prática cotidiana? 

2. Você já participou de formações ou encontros com os profissionais das outras escolas? 

Se sim, transformou a prática no contexto do seu trabalho? 

 

Recreio 

1. O que você pensa sobre o recreio da escola? 

2. Existe algo que possa ser mudado para tornar o recreio mais agradável? O que você 

acha que é preciso fazer para que a mudança ocorra? 

3. Qual sua maior dificuldade em trabalhar no recreio? 

4. O que você consegue fazer bem no seu trabalho durante o recreio? 
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Roteiro de entrevista para as crianças 

 

Cotidiano escolar 

1. Como é a sua escola? 

2. Qual o momento mais legal na escola? Por que? 

3. Existe algum momento que você escolhe o que quer fazer? Qual? 

 

Recreio escolar 

1. Como é o seu recreio? 

2. O que você pode fazer no recreio? E o que não pode? 

3. Você acha que o espaço do recreio é suficiente para brincar? 

4. Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

5. O que você não gosta de fazer no recreio? E o que você gosta? 

6. Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? Alguma delas com seus pais? 

Quais? 

7. Você e seus amigos se machucam no recreio? Por que? 

8. Quem é o responsável pelo recreio? 

9. Os responsáveis perguntam sobre o recreio para vocês? (Ex.: O que precisa mudar? O 

que vocês querem fazer?) 

10. Você tem amizade com os inspetores? 

11. Você tem amizade com os cozinheiros? 

12. O que você acha das outras crianças no recreio? 

13. O que você acha das brincadeiras do recreio? 

14. Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? Se isso fosse 

possível, o que você faria? 

15. Como seria o recreio que você imagina? 

16. Você já ficou triste no recreio? Por que? 

Relações democráticas e gestão escolar 

1. Você sabe o que é conselho de escola? 

2. Você sabe o que o conselho de escola faz? 

3. Sabe quem participa do conselho? 
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Entrevista com os funcionários da escola  

 

04/11/2014 

Combinamos a entrevista uma semana antes. Devido ao grande número de refeições feito por 

eles, os funcionários da cozinha pediram para que fosse depois do recreio, tempo que eles 

estariam preparando o almoço. Eu poderia acompanha-los e fazendo as perguntas. E assim 

foi, entrei na cozinha, e experimentei com eles, um pouco da rotina e do calor de estar ali 

dentro. 

Cozinheiro 1- cortando carne 

Pesq: Como foi seu tempo de escola? 

C 1: Ah foi normal, eu acho que foi bem melhor do que hoje em dia. 

Pesq: E naquela época os alunos eram consultados sobre as coisas da escola e da classe? 

C1: Hum, eu acho que não. 

Pesq: Como era o dialogo entre os alunos e funcionários? 

C1 :  Era, tinha  respeito. 

Pesq: Há quanto tempo você está aqui e porque você esta aqui? 

C1: Estou aqui há 2 anos. Eu escolhi, fiz concurso... gosto de cozinha. 

Pesq: Como é a relação entre os funcionários da escola? 

C1: Bom, muito boa. 

Pesq: Há momentos reservados para o trabalho coletivo? 

C1: Não, dificilmente. 

Pesq: Você conhece o PPP da escola? 

C1: A fundo não. 

Pesq: Você deu opiniões ou ajudou na constituição dele? 

C1: Não. 

Trabalho e formação continuada 

Pesq: O que você acha que a administração pública tem feito em relação a sua formação para 

a sua prática cotidiana? 

C1: Nada 

Pesq: você já participou de formações ou encontros com profissionais das outras escolas? 

C1: Já. 

Pesq: Se sim, isso transformou a prática no contexto do seu trabalho? 

C1: Não. 
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Recreio 

Pesq: O que você pensa sobre o recreio dessa escola? 

C1: Eu acho meio tumultuado, precisa ser mais organizado. 

Pesq: O que você acha que é preciso fazer para o recreio ficar mais organizado? 

C1: Ah, não sei, acho que deveria ser um tempo maior de intervalo, ter umas atividades pra 

eles, não só deixar eles largados correndo, ter um espaço apropriado, um parquinho, 

playground, alguma coisa pra eles. 

Pesq: Qual sua maior dificuldade em trabalhar no recreio? 

C1: Falta de tempo. O tempo é muito apertado. 

Pesq: O que você consegue fazer bem no seu trabalho durante o recreio? 

C1: Ah a gente faz tudo bem, é apertado mas a gente consegue.  

Pesq: Tá bom é isso, muito obrigada. 

C1: De nada. 

 

Cozinheira 2. Ela está fazendo vitamina 

 

Pesq: O que você pode falar do seu tempo de escola? 

C2: Boa disciplina, porque os professores eram muito rígidos na época que eu estudava, eu 

acho que eu aprendi mais. Na minha época de escola assim, não na parte de educação, porque 

educação a gente tem em casa, mas na parte mais pedagógica, de matéria, tinha que decorar 

tabuada, ficava de castigo, se não obedecesse, suspensão, chamava o pai e a mãe. Eu lembro 

disso. A gente temia a diretora, não era só respeito. Hoje eu sinto que eles não respeitam 

muito a hierarquia. 

Pesq: Naquela época os alunos eram consultados sobre as coisas da escola e da classe? 

C2: Não, não que eu me recorde. 

Pesq: E como era o diálogo com alunos e funcionários? 

C2: Tinha mais respeito, que hoje eu não sinto tanto respeito, chamava de senhor, de senhora, 

bom dia, obrigado.  

Pesq: Há quanto tempo você está aqui? Por que você está aqui? 

C2: Na verdade eu não escolhi, eu passei no concurso, (ri). Não tem nada a ver com o que eu 

fazia. Eu trabalhava em farmácia, Dez anos de farmácia. Ai eu passei no concurso, aí eu 

escolhi entre trabalhar sábado, domingo, feriado e eu escolhi não trabalhar. Eu ganho um 

pouco menos, mas pelo menos tenho mais qualidade de vida. 
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Pesq: Como é a relação entre os profissionais da escola 

C2:Eu acho que é respeitosa, é diferente da onde eu trabalhava no começo. Eu recebia ordens, 

aqui não. 

Pesq: Há momentos reservados para o trabalho coletivo? 

C2: Geralmente o que vem de fora já é pré-determinado, aqui dentro cada um já sabe o que 

fazer. 

Pesq: Você conhece o PPP da escola? 

C2: Não. 

Pesq: Você deu opiniões ou ajudou na constituição dele? 

C2 Não. 

Pesq: O que você acha que a administração pública tem feito em relação à sua formação para 

sua prática cotidiana? 

C2: Nada (o outro merendeiro, já entrevistado, ri). 

Pesq: Você já participou de encontros ou formações com profissionais da outra escola? 

C2: Já. 

PEsq: Isso transformou a sua prática ou o contexto do seu trabalho?  

C2: Nada. Só serviu para eu melhorar, pra eu não fazer o que eles fazem. 

Pesq: Por quê? O que acontece nessa reunião? 

C2: Por quê? É, eu trabalhei em creche polo né? Em janeiro. Logo que eu entrei na prefeitura 

e eu vejo a falta de comprometimento de muita gente, que trabalha assim só pra trabalhar? – 

Ah dá assim mesmo, eles comem! – Ah não precisa lavar, tá bom. Sabe, coisas assim? Coisas 

pequenas, que eu acho que é importante. Talvez eu possa até ser uma muito chata, mas eu 

acho importante, porque eu tenho filho também. 

 

Recreio 

Pesq: E o que você pensa sobre o recreio da escola? 

C2: eu acho que teria que ter mais entretenimento, um espaço reservado, um parquinho, ou 

jogos, sabe? Porque o espaço é bom, mas é mal aproveitado. Você já viu o lanche à tarde ? 

Pesq: Não. 

(O cozinheiro 1, já entrevistado ri) 

C2: De manha é sossegado. À tarde, é serio! Mas melhorou bastante. Quando eu entrei era 

uma bagunça generalizada, ficavam largados por ai. Até a tarde tá mais organizadinho, 

melhorou bastante mesmo. 
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Pesq: O que você acha que precisa ser mudado para o recreio ser mais agradável? 

C2: Eu acho que precisa de mais atividade lúdica, brincar. 

Pesq: E o que você acha que é preciso para que a mudança ocorra? 

C2: Eu acho que precisa mudar a mentalidade de quem comanda. Não é simplesmente só: - 

Vai comer e senta! Criança ociosa se mata né? Eu acho que criança precisa de tempo para 

brincar. 

Pesq: Qual sua maior dificuldade em trabalhar no recreio? 

C2: Falta de equipamento, espaço físico, ventilação. Aqui no verão é insuportável. Eu acho 

que falta estrutura pra gente poder trabalhar e equipamento, o básico! Não é nem nada 

sensacional, um espaço bom, bem ventilado, acho que a gente trabalharia melhor. O uniforme, 

essas coisas. 

Pesq: O que você acha que consegue fazer bem durante o recreio? 

C2:O ano passado nós tínhamos em média, 180 alunos, esse ano nós temos quase 300. A 

gente não perdeu o padrão, em três funcionários. Nós temos a mesma quantidade de 

funcionários do ano passado esse ano, e nós não perdemos o padrão. É isso que eu te falo, 

precisa reconhecimento. Agora eu acho que seria importante todo o começo de ano, chegar e 

perguntar: O que a gente pode fazer pra facilitar o trabalho de vocês? Isso não é questionado. 

É importante. No PPP da escola, a gente faz o café. 

A cozinheira 3 (que ainda não foi entrevistada) 

C3: qual é seu nome? 

Pesq: Janaina. 

C3: Janaina, a gente é meio invisível sabe? 

Janaina: eu to vendo. 

C3: Desde que eu to aqui, eu me sinto o pica-pau, sabe quando o pica-pau tá no deserto? Só 

vê comida? Olha pra ele e vê um frango? A gente se sente assim. -Ah me vê um prato de 

comida? Não tem: “Oi! Bom dia! Eu posso comer?” 

Uma inspetora observando a conversa na cozinha, encosta no balcão. E participa: 

Inspetora 1: Tem  professores que gritam antes de falarem obrigado... (ela fala algo mais, mas 

não é possível ouvir pois a merendeira fala junto) 

C3: E outras pessoas que vem aqui. Sabe como a gente se sente? A escória. Só que tem 

professor que se alimenta aqui, porque daqui vai pra outra escola, e não respeita ninguém. Por 

que eu tenho que falar bom dia pra você? Você acha estranho ter gente aqui? Não! Somos 

uma equipe, eu preciso de você e você precisa de mim! Ela precisa de mim eu preciso dela! 
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Inspetora 1: Olha eu falo que tomo mundo precisa de todo mundo... 

C3: É exatamente, eu sempre falo assim, a Dilma tá lá no poder porque na casa dela tem 

empregado pra passar roupa. Outra pra lavar cabelo, é assim, imagine se fosse um caos na 

casa dela e ela tivesse que chegar lá e resolver todos os problemas. Então é isso que eu acho 

sabe, todo mundo deve ser tratado igual. (Ela volta a cortar batatas) Todo mundo deve ser 

olhado igual. Sabe a palestra lá do senhor Shiashiki, Shuashaqui, sei lá.  

Pesq: Ah, eu não vi. (Final de outubro aconteceu em Santos a semana da Educação – que é 

anual – nessa semana todos os funcionários da educação assistiram palestras sobre diversos 

assuntos relacionados à temática). 

C3: Ele falou disso! Todo mundo deve ser olhado igual. Todo mundo deve ser olhado igual. 

Aqui não. Acontece coisa lá, é tudo mudado, horário, quando chega aqui a gente: Ahn? É 

complicado pra gente, mas manda quem pode, obedece quem tem filho pra criar! 

(É pedido para não gravar. Assim a gravação é parada. Continuamos logo depois com a 

continuação da entrevista) 

Entrevista com a merendeira 3 (agora ela está colocando a carne para cozinhar) 

Memórias da formação escolar 

Pesq: Como foi o seu tempo de escola? 

C3: Meu tempo de escola era muito bom, eu gostava. Era muito diferente de hoje, a gente 

respeitava professor, diretor. Eu sou mais velha que a (C2), 10 anos, E do (C1) também. No 

meu tempo professor, a gente via naquele patamar sabe? A gente tinha respeito, admiração. 

Pesq: Naquela época os alunos eram consultados sobre as coisas da classe e da escola? 

C3: Ah era pouco, eu acho que nem lembro, mas era bem pouco.  

Pesq: E como era a relação com alunos e funcionários? 

C3: Pode dizer a verdade? 

Pesq: Sim. 

C3: Era de muito respeito. Eu sei do nome de duas cozinheiras: dona Sônia, um amor de 

pessoa, uma senhora alta, magra, muito bonita e outra merendeira, eu era muito pequena, era 

merendeira na época, a dona Laura, uma velhinha baixinha, sempre dava: - Toma minha filha. 

Então a gente gostava dela, eu achava legal. Não tem mais isso, eu já fui mandada para tantos 

lugares, aqui mesmo, criança pequena de sete anos. 

(Ela diz que tem 5 minutos pra deixar a comida no forno sem mexer, então ela pede pra 

continuar a entrevista nas mesas do pátio) 

Relações entre a gestão escolar e a prática cotidiana 
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Pesq: Há quanto tempo você está aqui? Por que está aqui? 

C3: Há quanto tempo estou nessa cozinha? Na rede? Na prefeitura? Três anos nessa escola, na 

rede 5 anos. Por que? Porque eu não trabalhava, tenho uma filha, aí tive que me separar e 

comecei a trabalhar. Aí fui trabalhar num buffet, só que sábado, domingo eu entrava três da 

tarde saía uma e meia da manha, no outro dia às vezes tinha que ir de manhã quando faltava 

gente. Então minha filha estava muito sozinha, nessa época ela tinha nove anos, então ficava 

em casa muito sozinha, era responsável, tudo e tal, era perto da minha casa também, mas eu 

tinha que deixar, não existia escola total, não existia nada disso. Eu tinha que deixar, eu 

trabalhava né? 

Pesq: E porque você escolheu aqui? 

C3: Na hora da atribuição eles dão preferência para quem mora mais perto. 

Pesq: Como é a relação entre os profissionais da escola? 

C3: É bem, é bem, é bem. Assim, nossa categoria é mais unida, a cozinha é mais unida. As 

professoras afastam mais. A secretaria é bem legal, as meninas. 

Pesq: Há momentos reservados para o trabalho coletivo? Para discutirem alguma coisa da 

escola por exemplo? 

C3: Ah, Janaina, é muito raro. Até nas reuniões lá não dá, porque faz reunião e tem aluno. A 

gente tem que atender o aluno. Porque é assim, faltou dez professores, tem aula. Faltou três 

cozinheiros, não tem nada na escola. Então a gente não pode parar, quantas vezes tem reunião 

lá, uma única pessoa toma conta de três classes e aqui a gente tá sem fazer nada, ou atendendo 

a criança. 

Pesq: você conhece o PPP da escola? 

C3: Nem sabia que existia isso. 

Pesq: De uma maneira bem resumida, o projeto político-pedagógico é assim:  um documento 

que diz o que a escola vai fazer? Como é nossa escola? E na verdade ele deve ser construído 

coletivamente, com todo mundo. Então, você deu opiniões e ajudou na constituição dele? 

C3: (fez que não com a cabeça) 

Trabalho e formação continuada 

Pesq: O que você acha que a administração publica tem feito em relação à sua formação e 

para sua prática cotidiana? 

C3: Nada. Faz umas palestras, faz uns negócios muito vago pra nós. Eu acho que ele (o 

prefeito) devia valorizar mais, é muito bonito no papel: você coloca lá a foto da merendeira, 

“a escola da boa alimentação”, mas não valoriza a gente! Fogão tá ali quatro bocas pra não sei 
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quantas crianças, o arroz tem que tirar pra botar a carne. A geladeira dando choque. E eu não 

desconto nas crianças. Elas não têm culpa. 

Pesq: Você já participou de formações ou encontros com profissionais das outras escolas? 

C3: Já. 

(a cozinheira pede para sair para ver a carne, e logo volta) 

Pesq: Você disse que já participou de formações com profissionais das outras escolas. Isso 

transformou a prática no contexto do sue trabalho? 

C3: Transformou não, porque sempre fui responsável, eu sempre fiz o melhor pra criança 

porque como mãe e como cidadã eu sei, eu gostei muito quando cuidavam da minha filha 

quando era criança, hoje já é dezenove anos, tá no mesmo ramo que eu, tá fazendo nutrição, 

quer fazer pós-graduação em comida pública, essas coisas. Então eu entendo mais, já 

participei e eu fico admirada com a falta de comprometimento, de responsabilidade, 

merendeira que tem filho na escola e fazem coisas que a gente fala: Meu Deus! Eu não faço 

com meu filho eu não vou fazer com os outros, até porque a gente tá mexendo com vidas. 

Pesq: É muita responsabilidade. E quando tem essas reuniões, há momentos em que vocês que 

falam o que que está acontecendo? 

C3: A gente fala, a gente fala e elas anotam, mas é uma burocracia. É difícil. A nossa 

categoria devia ter, na prefeitura, não sei se você sabe isso. Nível A, B, C, D, E, F até o ultimo 

lá, aí vem depois F1, F2, F3 que é cargo comissionado. Então acho que a gente deveria ser 

igual da secretaria e do inspetor. O mesmo nível a gente é deles, F e eles ganham mais que a 

gente. Só que a gente trabalha muito mais. 

Pesq: Então vocês ganham menos que ele? 

C3: Muito menos, na assembleia que teve aí, os cozinheiros foram, mandaram uma carta pra 

prefeitura querendo que igualasse o salário, porque falam assim, mas o nível de escolaridade 

pra gente é quarta série, mas não importa que é quarta série! Importa que a gente tá cuidando 

de vidas! O inspetor não pode matar uma crianças mas um cozinheiro com a comida estragada 

mata. 

Pesq: E deu em alguma coisa? Quando foi isso? 

C3: Não sei, foi a última assembleia que teve ai faz tempo, faz uns três meses, quatro meses. 

Seis horas de trabalho é muito cansativo. Em pé. São cozinhas que não eram pra ser cozinhas, 

eu como técnica de nutrição. Isso é totalmente fora do contexto. 

Pesq: E ai por você ser técnica e ter mais tempo de formação você não recebe a mais por isso? 

C3: Não, só se eu tivesse uma faculdade. 
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Recreio 

Pesq: O que você pensa sobre o recreio da escola? 

C3: Eu acho que as crianças ficam muito largadas, jogadas. Eu acho que deveria fazer um 

curso com as inspetoras. Acho que deveria ter mais comprometimento. Eu vou bater na tecla 

novamente (e bate na mesa) são vidas! Amanha ou depois acontece um negócio: - Ah mas eu 

estava olhando.  A gente vê muito acidente. Gente, não faça para o outro o que você não quer 

pro seu filho. A maioria tem filho aqui, se não tem pequeno tem grande. Então o que eu acho, 

eu acho muito descomprometimento. 

Pesq: Existe algo que você acha que pode ser mudado para o recreio ficar mais agradável? 

C3: Existe! As pessoas se comprometerem mais, brincarem, olharem a criança com mais 

carinho. É isso. Mais brinquedo. 

Pesq: E o que você acha que é preciso ser feito para a mudança acontecer? 

C3:  mudar a mentalidade das pessoas, é nosso ganha pão. É nosso local de trabalho. Eu tenho 

problema em casa, você tem problema em casa, só que eu deixo da porta pra fora, chega aqui 

tem que dar o máximo. A gente mexe com a parte melhor da vida, que é criança, eu sou muito 

feliz em trabalhar com criança. 

Pesq: Qual sua maior dificuldade em trabalhar no recreio? 

C3: É isso sabe, é mais cooperação das pessoas, eu não posso sair dali (aponta para a cozinha) 

para resolver as coisas que eu tô vendo. Na fila brigando, crianças jogando comida no lixo, A 

professora de costas, ou a AVP de costas (sigla da educadora da escola total), só que a gente 

não pode porque a gente tá atendendo, então essa é a dificuldade. Eu queria que fosse assim ó, 

trabalhasse redondinho, aqui, ali (aponta para os diversos espaços do pátio) 

Pesq: E que para isso é importante o diálogo né? Vamos sentar: - O que está acontecendo? O 

que vocês veem que os inspetores não estão vendo, ou o que a equipe não vê ... 

C3: O que os inspetores tão vendo que a cozinha não tá fazendo, a gente também erra! Tem 

que apontar: – Olha, eu acho que a comida deveria ser assim, assado porque facilita pra nós. 

Eu acho assim, assado. Não, é assim, faz uma reunião lá, e chega assim: - Olha eu acho que a 

comida tinha que ser servida tal hora. Não quer saber com a gente o que acontece. Muda o 

recreio. Antigamente a gente tinha menos criança, quatro pessoas na cozinha e um horário 

grande. Hoje nós temos mais crianças, menos funcionário e acaba a comida uma e vinte e 

duas horas a gente tem eu estar com a cozinha limpa e lanche pronto. Eu entro aqui nove 

horas, eu vou sentar quatro horas da tarde, pra descascar uma batata que nem eu descasquei 
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ontem. Meu descanso é assim: - Ah tá descansando? – Tô, tô descascando alho. Então é isso, 

sabe? 

Pesq: e o que você consegue fazer bem no seu trabalho durante o recreio? 

C3: O que a gente consegue, no limite do possível, olhar, orientar uma criança, conversar, são 

muitas crianças carentes, que querem atenção, você vê que aqui não pára.  

Pesq: Nossa muito obrigada. 

 

Entrevistas com os inspetores  

07/11/2014 

 

Entrevista com a inspetora 1- conversa na mesa dos inspetores no corredor 

Pesq: Como foi seu tempo de escola? O que você lembra? O que te marcou? 

Inspetora 1: (faz que não com a cabeça) 

Pesq: Você não lembra? 

Inspetora 1: (faz que não com a cabeça) 

Pesq: Você lembra se os alunos eram consultados sobre as coisas da escola? 

Inspetora 1: Imagina, nunca. 

Pesq: e como era a relação entre alunos e funcionários? 

Inspetora 1: Naquela época? 

Pesq: Sim. 

Inspetora 1: Nem tinha. Eu acho que nem sabia o nome dos profissionais. 

Pesq: há quanto tempo você está aqui? 

Inspetora 1: Sete anos. 

Pesq: E por que você escolheu aqui? 

Inspetora 1: Na época era o que era mais próximo. 

Pesq: Como é a relação entre os profissionais da escola? 

Inspetora 1: eu acho muito boa. 

Pesq: há momentos reservados para o trabalho coletivo? 

Inspetora 1: Sim. A gente discute o que pode melhorar. 

Pesq: você conhece o PPP da escola? 

Inspetora 1: Não. 

Pesq: você deu opiniões ou ajudou na constituição dele?  

Inspetora 1: Não. 
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Pesq: O que você acha que a administração pública tem feito em relação a sua formação e sua 

prática cotidiana? 

Inspetora: Eles fazem aquelas reuniões, aqueles cursos, mas que nem, foi esse ano, a semana 

da educação, teve aquelas palestras, mas nada era pra inspetor. 

Pesq: Você já participou de formações ou encontros com os profissionais das outras escolas? 

Inspetora 1: Tivemos só quando entramos na rede. Eu tive quando entrei na rede, depois 

nunca mais. 

Pesq: E o recreio que vocês fazem, com brinquedos, é alguma orientação que vocês recebem? 

Inspetora 1: Não. Nas reuniões, passado que eles tinham isso. (duas crianças chegam pedindo 

papel de intercorrência). Então, toda a formação que nós tínhamos era específica para 

inspetor, agora é nesse coletivo com professor, que não tinha nada a ver com a gente. (Ela está 

falando da Semana da Educação). 

Pesq: E transformação a prática no contexto do seu trabalho? 

Inspetora 1: Recentemente com essas formações não. Pra nós não, era mais direcionado para o 

professor. Cozinha tava no mesmo curso, quer dizer, não tem nada a ver com a gente. 

Pesq: O que você pensa sobre o recreio da escola? 

Inspetora 1: Ah, antes de começar essas brincadeiras era péssimo, era só corrida, corrida, 

corrida, e briga, briga e agora com o recreio dirigido eu acho que a gente consegue controlar 

melhor. 

Pesq: E desde quando é assim? 

Inspetora 1: Ah, ano passado a gente começou mas não levou avante, não tínhamos 

brinquedos, agora a gente tem muito mais. 

Pesq 1: Existe algo que possa ser mudado para tornar o recreio mais agradável? O que você 

acha que é preciso fazer para que a mudança ocorra? 

Inspetora 1: Então, agora eu acho que com o futebol, vai melhorar bastante. 

Pesq: Qual sua maior dificuldade em trabalhar com o recreio? 

Inspetora 1: Acho que é pouco funcionário nos recreios. Muita criança. 

Pesq: e o que você consegue fazer bem no seu trabalho durante o recreio? 

Inspetora 1: Ah, eu nem sei te dizer se a gente consegue aparar briga, na verdade a gente nem 

consegue aparar brigar, fazer bem, é tentar interagir com as crianças, elas pedem pra eu bater 

corda eu bato, elas pedem pra eu prestar atenção em que está fazendo coisa errada eu fico 

junto. Interagir, interagir mesmo eu fico mais ali pra tomar conta pra não acontecer acidente 

né? Eu não jogo bola com eles, mas eu bato corda e tal. Eu sempre dou esse amparo para não 
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acontecer acidentes. Não dá pra eu focalizar só naquele grupinho pulando corda, u naquele 

grupinho jogando dama, tem que ficar circulando né? 

Pesq: É isso, obrigada. 

 

Inspetor 2 – corredor da escola, na mesa dos inspetores. 

Pesq: a primeira pergunta é como foi seu tempo de escola? 

Inspetor 2:  Os professores né? Outros a gente tinha mais contato, outros me cativaram e um 

lugar de reunião com os amigos, de fazer amizades. 

Pesq: os alunos eram consultados sobre as coisas da escola e da classe? 

Inspetor 2: Que eu me lembre não, ou era muito pouco. 

Pesq: E como era o diálogo com alunos e funcionários? 

Inspetor 2: o diálogo era uma relação apenas de subserviência, não tinha muito diálogo, era 

uma coisa mais unilateral. 

Pesq: Há quanto tempo você está aqui? Por que está aqui? 

Inspetor 2: Eu estou há sete anos. Na verdade foi por acaso né? Fui procurar um emprego 

público, prestei o concurso e acabei prestando um dos cargos de inspetor. Eu não tive um 

motivo muito específico e acabei depois gostando da profissão. 

Pesq: Como é a relação entre os funcionários da escola? 

Inspetor 2:  Acho que no geral é uma relação harmoniosa, poucas dissidências. 

Pesq: Há momentos reservados para o trabalho coletivo? 

Inspetor 2: Para os funcionários em geral, muito esporádico. 

Pesq: O que se faz nesses momentos?  

Inspetor 2: Bom, no calendário escolar tem a reunião de avaliação, né? A reunião pedagógica, 

que geralmente debatem temas de interesse da escola, de melhoras pra rotina, acho que 

basicamente isso.  

Pesq: Você conhece o PPP da escola? 

Inspetor 2: Não. 

Pesq: Você deu opiniões ou ajudou na constituição dele? 

Inspetor 2: Não. 

Pesq: O que você acha que a administração pública tem feito em relação a sua formação e 

para sua prática cotidiana? 

Inspetor 2: Nada. 

Pesq: Você já participou de formações ou encontros com profissionais das outras escolas?  
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Inspetor 2: Sim, na semana de educação por exemplo mas era uma coisa que não condizia 

com a minha realidade de inspetor, era mais voltado para o professor. 

Pesq: E transformou a sua prática no contexto do seu trabalho? 

Inspetor 2: Não. 

Pesq: O que você pensa sobre o recreio da escola? 

Inspetor 2: Eu penso que o recreio dessa escola tem pouca organização né? Ultimamente tem 

se pensado mais nisso, nos esportes, alguns brinquedos novos. 

Pesq: Como o futebol, né? 

Inspetor 2: Então, isso começou na semana passada, né? Meio por acaso com a Tania, ela 

colocou as bolas e determinou os espaços. Eu agora tô com essas ideias de organizar e dividir, 

até porque eles deixam de comer para praticar, então eu fazendo duas turmas, uma joga a 

outra come, eu pretendo que isso se elabore melhor. 

Pesq: Existe algo que possa ser mudado para tornar o recreio mais agradável? O que você 

acha que é preciso fazer para que essa mudança ocorra? 

Inspetor 2: Acho que uma organização melhor de espaços e recursos né? Se tivesse uma rede 

de vôlei para as meninas, brinquedos voltados, não essas miudezas de quebra-cabeça, mas 

brinquedos coletivos que podem ser usados e não apenas bola. 

Pesq: Qual sua maior dificuldade em trabalhar no recreio? 

Inspetor 2: Não sei dizer agora exatamente. Acho que a falta de espaços, né? Ainda tá 

precário. Porque a escola, ela é mal distribuída, tem um pátio aqui, um espaço ali, uma quadra 

do outro lado. Aí, embora seja um número bom de inspetores, que eu considero, pelo o espaço 

ser muito dividido, disperso, acaba ficando pouco inspetor por incrível que pareça. 

Pesq: o que você consegue fazer bem no seu trabalho durante o recreio? 

Inspetor 2: acho que dentro das dificuldades a gente consegue se organizar razoavelmente 

bem.  

Pesq:  E só isso, muito obrigada. 

Inspetor 2: Só isso? Poxa tava ficando legal. 

 

 

Inspetora 3 – na mesa do corredor da escola 

Pesq: Como foi seu tempo de escola? 

Inspetora 3: Eu era muito traquinas, eu era tudo que eu vejo, a maioria do que eu vejo nas 

crianças hoje. 
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Pesq: Nessa época, os alunos eram consultados sobre as coisas da escola e da classe? 

Inspetora 3: Não. 

Pesq: E como era o diálogo com alunos e funcionários? 

Inspetora 3: Era bem separado mesmo, aluno, aluno, funcionário, funcionário. 

Pesq: Há quanto tempo você está aqui? Por que está aqui? 

Inspetora 3: Eu to aqui há seis anos. Seis anos. Porque eu preciso e porque eu adoro. Sou 

apaixonada por essas crianças. 

Pesq: Como é a relação entre os funcionários da escola? 

Inspetora 3: Existem muitos individualistas, existem também aqueles que aproveitam, já que 

você trabalha, já que você faz, eu ponho o meu nome mas eu saio de perto e existem também 

aqueles, raros, que abraçam o que faz e andam contigo. 

Pesq: Há momentos reservados para o trabalho coletivo? 

Inspetora 3: Existe, mas quando começa essas reuniões... Oi, tudo bem? (Uma criança passa 

pelo corredor e dá oi pra ela). Quando começam essas reuniões, já tá tudo elaborado, então 

você não tem muita opção pra poder falar. Geralmente, a reunião é só pra falar o que eles vão 

fazer. 

Pesq: Você conhece o PPP da escola? 

Inspetora 3: Já li o projeto político-pedagógico, já li há uns quatro ou cinco anos, li porque a 

diretora na época, não ligava muito, era bem, bem ausente na escola, aí nós começamos a ver, 

a fazer esse levantamento e lemos. 

Pesq: E agora, o atual, você deu opiniões ou ajudou na constituição dele? 

Inspetora: Não. Nada, nada, nada. 

Pesq: O que você acha que a administração pública tem feito em relação à sua formação para 

sua prática cotidiana? 

Inspetora 3: Nada, nada. 

Pesq: Você já participou de formações ou encontros com profissionais da outra escola? 

Inspetora 3: Raro. Nas convocações que tem, alguns cursos, mas muito raro, muito raro. 

Pesq: Transformou sua prática no contexto do seu trabalho? 

Inspetora 3: Não. 

Pesq: O que você pensa sobre o recreio da escola? 

Inspetora 3:  Precisa de muita união da minha turma, dos inspetoras, pra gente caminhar junto 

porque só um fala e o outro não, se houvesse um espaço de diálogo, pra todos fazerem a 

mesma coisa. Então e aquele negócio: um cruza o braço, sabe que o outro vai resolver. 
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Pesq: Existe algo que possa ser mudado para tornar o recreio mais agradável? O que você 

acha que é possível fazer para que essa mudança aconteça? 

Inspetora 3: Eu, Tânia, gostaria que aumentasse o recreio, o tempo (eu sorri). Não! Não to 

puxando teu saco, eu gostaria. O tempo é muito curto pras crianças conhecerem a gente, pras 

crianças relaxarem né? E extravasarem um pouco. O tempo é muito curto. Mais jogos pras 

crianças. 

Pesq: Qual sua maior dificuldade em trabalhar no recreio? 

Inspetora 3: Companheirismo, Companheirismo. 

Pesq: E o que você consegue fazer bem no seu trabalho durante o recreio? 

Inspetora 3: Olha, não to jogando farinha pro meu saco, eu faço o recreio praticamente 

sozinha, eu ponho brinquedos eu ponho jogos, agora eu pus o futebol. Eu consigo fazer com 

que as crianças gostem do recreio, eu consigo fazer com que as crianças gostem de mim. E eu 

não vou pro recreio falando: poxa, ah, tem que acabar! Ah olha faltam cinco minutos. Eu não 

ligo pra isso, eu ligo quando as professoras demoram pra buscar, isso eu fico muito chateada, 

porque se tivesse um intervalo maior entre um recreio e outro e um tempo maior de recreio... 

eu sou a favor de um recreio de vinte, trinta minutos, eu sou a favor, desde que tenha mais 

gente olhando e mais atividades pra eles, aí eu sou a favor. 

Pesq: Então tá ótimo, é isso, muito obrigada. 
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Transcrição das entrevistas com as crianças 

31/10/2014 

 

Aluna 1 (2º ano A)  

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluna 1: A minha escola é legal, a gente faz coisas divertidas, é muito legal aula da manha, é 

muito bom. 

Pesq: Qual o momento mais legal da escola? 

Aluna 1: O meu momento mais legal da escola é estudar, fazer lição, eu adoro fazer lição. 

Pesq: Porque essa é a hora mais legal? 

Aluna 1: Porque a gente estuda, fica bem inteligente. É legal. 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que quer fazer? 

Alina 1: Ahh... (silêncio) 

Pesquisadora: Existe? 

Aluna 1: Não. 

Pesq: Então agora vamos falar sobre o recreio. Como é o seu recreio? 

Aluna 1: O meu recreio, assim, eu pulo corda, como lanche, bebo água, vou no banheiro. 

Pesq: O que pode fazer no recreio? O que não pode? 

Aluna 1: O que a gente pode fazer no recreio é brincar de corda, de vários jogos que tem na 

mesa, de dama, de xadrez... O que não pode... Em primeiro lugar, não pode fazer bagunça, 

quando você for correr cuidado para não machucar o amigo. 

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 1: Eu acho que sim, acho que tá ótimo o espaço para o recreio. 

Pesq: Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 1: É, o tempo não. É um pouco rápido. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? E o que você gosta? 

Aluna 1: Ah, o que eu não gosto, eu não gosto assim, de jogar os jogos, eu gosto de mais de 

pular corda. 

Pesq: E onde você aprendeu as brincadeiras que você faz no recreio? Alguma com seus pais? 

Aluna 1: Uma aprendi com a minha avó e com a minha mãe, elas que me ensinaram, aí eu 

comecei a pular na escola também. 

Pesq. Você e seus amigos se machucam no recreio? 
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Aluna 1: Ah, meus amigos eles se machucam. Mas eu nunca se machuco, só se machuquei 

uma vez, mas não lembro de ter se machucado mais de uma vez. 

Pesq: E por que você acha que eles se machucam? 

Aluna 1: Ah, porque eles ficam correndo, desobedecendo as coordenadoras que ficam no 

recreio. 

Pesq. E quem é responsável pelo recreio? 

Aluna 1: Assim, são os responsáveis que ficam lá, os inspetores. A tia Iara, a tia Tânia, a tia 

Valeria, a tia Roberta que fica às vezes, o tio Bruno, a tia Iara.  

Pesq: E esses responsáveis eles perguntam do recreio para vocês, por exemplo, o que vocês 

precisa mudar? O que querem fazer? 

Aluna 1: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 1: Sim. 

Pesq: E você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluna 1: Sim, eles são muito legais. 

Pesq. E o que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluna: Legal. Elas são legais, são boas. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 1: Eu acho que não, é muito difícil. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 1: Assim, o recreio tem muita coisa pra organizar. 

Pesq: Por exemplo o quê? 

Aluna 1: Assim, os bancos, as mesas, os jogos que eu não sei arrumar direito, as cordas. 

Pesq: E se fosse possível você e seus amigos organizarem o recreio, o que você faria? 

Aluna 1: Eu colocaria os bancos, as coisas que tem que colocar, alguns outros brinquedos tipo 

peteca, mais corda, peão para os meninos não ficarem correndo, aquela bola de tênis para 

jogar e vários brinquedos legais. 

Pesq: Como seria o recreio que você imagina? O recreio mais legal do mundo? 

Aluna 1: Seria se ninguém se machucasse e se tivesse vários jogos e várias coisas legais. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluna 1: Não. 

Pesq: Você sabe o que é conselho de escola? 

Aluna 1: Não. 
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Pesq: Você sabe o que faz o conselho de escola? 

Aluna 1: Também não. 

Pesq: Você sabe quem participa do conselho? Já ouviu falar? 

Aluna 1: Assim como, quem participa? 

Pesq: Quem faz o conselho. 

Aluna 1: Não. 

Pesq: Acabou a entrevista. Muito obrigada! 

 

Aluno 2 - 2º ano A 

Pesq: Como é sua escola? 

Aluno 2: Legal. Tem um monte de coisa, tem o recreio, onde todo mundo lancha, come 

almoça. Tem sala de informática, diretoria. Minha escola tem tudo que uma escola tem. 

Pesq: E qual o momento mais legal da escola? 

Aluno 2: Tudo 

Pesq: Não tem um preferido? 

Aluno 2: Não. 

Pesq. Existe algum momento na escola que você escolhe o que fazer? 

Aluno2: Ter melhores amigos. 

Pesq: Tem alguma hora na escola que você decide o que vai fazer?  

Aluno 2: Na aula de artes. 

Pesq: Por exemplo? 

Aluno 2: Você cria alguma coisa na sua imaginação. 

Pesq: Ah entendi, na aula de artes da manhã ou da tarde? 

Aluno2: Da tarde. 

Pesq: Como é o seu recreio? 

Aluno 2: Bem, algumas pessoas ficam correndo, outras brincam de pega-pega, outras de pular 

corda. Outros ficam pra lá, outros ficam pra cá. 

Pesq: O que pode fazer no recreio? E o que não pode? 

Aluno 2: Não posso correr, posso comer, posso pular corda, posso jogar os jogos. Hum, não 

posso falar palavrão no recreio, não posso bater em ninguém, só. 

Pesq: E você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluno 2: Eu diria que está bom. 

Pesq: E o tempo, você acha que é suficiente para brincar? 
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Aluno 2: É muito rápido. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluno 2: Ficar correndo. 

Pesq: E o que você gosta de fazer no recreio? 

Aluno 2: Pular corda. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? Alguma delas com seus pais? 

Aluno 2: Bom, aqui e na minha casa. 

Pesq: Alguma brincadeira você aprendeu com seus pais? 

Aluno 2: Uhum, pular corda. Antes não sabia pular corda. 

Pesq: Quem te ensinou? 

Aluno 2: Meu pai, meu tio. minha avó e minha mãe. Cada vez eu fico treinando mais, cada 

vez eu fico pulando mais. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluno2: Alguns se machucam. 

Pesq: Você se machuca? 

Aluno 2: Machuco. 

Pesq: Por que você se machuca? 

Aluno 2: É que as vezes quando tá pulando corda, você se machuca, você pode bater a cara na 

corda, machucar algum colega. Tropeçar e cair na corda. 

Pesq: Então você só se machuca na corda? 

Aluno2: Às vezes eu bato na mesa, onde tem aquele ferro. 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluno 2: As inspetoras. 

Pesq: Os responsáveis perguntam sobre o recreio para vocês? Por exemplo: o que precisa 

mudar? O que vocês querem fazer? 

Aluno 2: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluno 2: Tenho. 

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluno 2: Tenho. 

Pesq: O que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluno 2: Eu acho que elas tem que melhorar um pouco.  

Pesq: Por quê? 
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Aluno 2: Porque alguém pode se machucar, pode empurrar alguma pessoa, quem tá pulando 

corda fica batendo rápido, pode machucar alguém. Quando vai brincar de esconde-esconde, 

cuidado quando for achar o colega, não acuse o outro sem saber. Tem muita gente que faz 

isso. 

Pesq: O que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluno 2:  Boas. 

Pesq:  Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluno 2: Sim. 

Pesq: Se isso fosse possível, o que você faria? 

Aluno 2: Eu tirava aquele espaço de fora. 

Pesq: Qual espaço de fora? 

Aluno 2: (Aponta para o local, já que estamos conversando no pátio do recreio) Ali. 

Pesq: Ah, aquela parte descoberta. 

Aluno 2: Muita gente fica tacando coisa lá em cima, é por isso que eu tirava, pode cair em 

alguém. A correria pode machucar todo mundo e se isso fosse possível também, eu ia colocar 

jogos antigos. 

Pesq: Quais jogos? 

Aluno 2: Jogo da velha, xadrez, dama, ah, já tem. Bolinha de gude, deixa eu ver, carrinhos. 

Pesq: Como seria o recreio que você imagina? O recreio mais legal do mundo? 

Aluno2: Eu ia querer que todo mundo possa lanchar e brincar. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluno 2: Sim  

Pesq: Por que? 

Aluno 2: Alguns amigos não gostam de mim, como agora está acontecendo na sala. Alguns 

me xinga quando faço umas brincadeiras bobas, mas são só brincadeiras, alguns me chutam 

quando faço essas brincadeiras. 

Pesq: Você acha que o recreio não é um lugar pra correr? 

Aluno 2: Não, não é, é pra só tomar o lanche e brincar de pular corda, jogar dama, jogar os 

brinquedos que estão lá.  

Pesq: entendi. E se pudesse correr na hora do recreio você correria? 

Aluno 2: Não. 

Pesq: Você sabe o que é conselho de escola? 

Aluno 2: Não. 
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Pesq: Você sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluno 2: Não. 

Pesq: Você sabe quem participa do conselho de escola?  

Aluno 2: Não. 

Pesq: Nunca ouviu falar nisso? 

Aluno 2: Não. 

Pesq: Ótimo, muito obrigada. 

 

Entrevista aluno 3 (2º ano A) 

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluno 3: É limpa e cheirosa, mas tem um monte de gente brigando e se machucando. 

Pesq: E isso acontece o tempo todo? 

Aluno 3: Sim, um dia um menino me machucou aqui (aponta para sua barriga). 

Pesq: Mas isso acontece na aula? Na entrada? 

Aluno 3: No recreio mesmo, todos que chegam aqui (estamos no pátio do recreio) com as 

professoras, saem correndo pra pegar o lanche primeiro. 

Pesq: E qual é o momento mais legal da escola?  

Aluno 3: A hora da educação física. 

Pesq: Por quê? 

Aluno 3: Porque tem brincadeira e pular corda. 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que quer fazer? 

Aluno3: Não. 

Pesq: Como é o seu recreio? 

Aluno 3: Não sei. 

Pesq: Fale sobre o recreio, quando você chega no pátio, o que tem no recreio? 

Aluno 3: Tem lanche e tem comida que eles estão fazendo (aponta para os merendeiros) e a 

gente fica sentado quando pega o lanche ou a comida. 

Pesq: E todo mundo fica sentado? 

Aluno 3: Às vezes sim. 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluno 3: Não pode é ficar lá subindo na grade (aponta pra grade) e nem pode ficar 

empurrando o amigo. Mas pode pular corda e brincar. E comer o lanche. 

Pesq: E correr pode? 
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Aluno 3: (faz não com a cabeça).  

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluno 3: Não. Tem que ser maior. 

Pesq: Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluno 3: (não responde). 

Pesq: Você acha que o recreio é muito rápido ou demorado? 

Aluno 3: Demorado. 

Pesq: Você acha que o recreio tinha que durar menos tempo? 

Aluno 3: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluno3: É ficar de castigo sentado. 

Pesq: E o que você gosta? 

Aluno 3: Brincar com meus amigos 

Pesq: Brincar do que você gosta? 

Aluno 3: De pular corda. 

Pesq: E porque você fica de castigo? 

Aluno 3: Não sei! Todo dia eu não fico, mas às vezes eu fico. 

Pesq: E o que acontece pra você ficar de castigo?  

Aluno3: Meus amigos coloca a culpa em mim e eu saio correndo. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que você faz no recreio? 

Aluno3: Na minha casa. 

Pesq: Que brincadeira você aprendeu na sua casa? 

Aluno 3: Pular corda, eu pego umas roupas da minha mãe, amarro e depois a minha irmã 

segura, aí minha outra irmã segura e fica rodando. 

Pesq: E seu pai e sua mãe, ou quem mora com você, já te ensinaram alguma brincadeira que 

você faz no recreio? 

Aluno 3: Não, porque eles não gostam de brincadeira.  

Pesq: Ah, entendi. Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluno 3: (Faz que sim com a cabeça) 

Pesq: Por quê? 

Aluno 3: Hum, porque eles ficam se batendo, tem uma briga ali ó (aponta para o canto das 

grades, onde as crianças brincam de rasteira). Meu amigo fica chorando porque quer amigos e 

depois os meus amigos ficam chutando ele. 
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Pesq: Mas isso não é uma brincadeira? (Aponto para o canto da grade) 

Aluno 3: (Faz que não com a cabeça). 

Pesq: É briga mesmo? 

Aluno 3: É 

Pesq: Quem é o responsável pelo recreio? 

Aluno 3: Os inspetores. 

Pesq: Os responsáveis perguntam sobre o recreio pra vocês? Por exemplo: o que precisam 

mudar ou o que querem fazer? 

Aluno 3: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluno 3: (Faz que não com a cabeça) 

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluno3: (Faz que sim com a cabeça) 

Pesq: Por quê? 

Aluno 3: Porque eu gosto da comida deles. 

Pesq: O que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluno3: Um pouquinho bagunceiras, mas as minhas amigas obedecem, ficam comendo ou 

jogando dama. 

Pesq: O que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluno 3: Legal. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluno 3: Deixar todo mundo brincar, às vezes e depois de comerem o lanche, brincar na 

mesa. 

Pesq: E o que você colocaria de brincadeira? 

Aluno 3: A melissa, pular corda, brincar de pega-pega mas sem correr e de esconde-esconde. 

Pesq: E como seria o recreio mais legal do mundo pra você? 

Aluno 3: Fazer tudo o que quiser. 

Pesq: Tipo o quê? 

Aluno 3: (Ele ri) Tipo pular corda. 

Pesq: Mas pular corda você já pula, o que poderia fazer de muito legal? 

Aluno3: Se esconder dos inspetores e sair correndo deles! 

Pesq. Você já ficou triste no recreio? 

Aluno 3: (faz que sim com a cabeça) 
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Pesq: Por quê? 

Aluno 3: Porque meus amigos me machucam as vezes sem querer e eu machuquei aqui minha 

barriga. 

Pesq: Agora mais uma pergunta, você sabe o que é conselho de escola? 

Aluno 3: (Faz que não com a cabeça) 

Pesq: Você sabe o que o conselho de escola faz?  

 Aluno 3: Não. 

Pesq: Você sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluno 3: Essa a professora nunca me falou. 

Pesq: Ah, então tá ótimo, obrigada. 

 

Entrevista com aluno 4 (2º ano A) 

Pesq: Como é sua escola? 

Aluno 4: Minha escola é bem. É bem, é legal. 

Pesq: Qual o momento mais legal da escola? 

Aluno 4: O lanche. 

Pesq: Por quê? 

Aluno 4: Porque tem brincadeiras e pode comer um pouco, pode brincar. 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que quer fazer? 

Aluno 4: Tem. 

Pesq: Qual? 

Aluno 4: A hora do lanche. 

Pesq: Tem mais algum outro momento que você pode escolher o que fazer? 

Aluno 4: Esporte. 

Pesq: Aula de esporte? Como é que é? 

Aluno 4: Ah tem várias brincadeiras. 

Pesq: E o professor deixa vocês escolherem? 

Aluno 4: Não. Ele que dá. 

Pesq: Então, além do recreio, tem alguma hora que você escolhe o que quer fazer? 

Aluno 4: Tem. Quando a tia vai levar a gente pra brincar e a gente escolhe as brincadeiras. 

Pesq: A tia da sala? 

Aluno 4: A tia de física. 

Pesq: Da manhã ou da tarde? 
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Aluno 4: Da tarde. 

Pesq: Como é o seu recreio? 

Aluno 4: Meu recreio é bom. 

Pesq: Fale sobre seu recreio. 

Aluno 4: Meu recreio. Eu tenho amigos pra brincar no recreio, ai depois, chega a tia e a gente 

vai pra classe. 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluno 4: Não pode é ficar correndo e batendo.  

Pesq: E o que pode? 

Aluno 4: Ficar só andando, pulando corda e brincando.  

Pesq: Brincando de que? 

Aluno 4: Pular corda, jogando o joguinho de futebol, de botão, só. 

Pesq: Você acha que o espaço do recreio é suficiente para brincar? 

Aluno 4: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: E você acha que o tempo do recreio é suficiente? 

Aluno 4: Precisava demorar um pouquinho. 

Pesq: E o que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluno 4: Quando o tio me coloca de castigo. 

Pesq: Por que ele te castiga? 

Aluno 4: Porque eu fico correndo 

Pesq: E o que você gosta de fazer no recreio além de correr? 

Aluno 4: (ele ri) eu gosto de jogo de futebol. 

Pesq: Aquele jogo de futebol que fica na mesa (eles não jogam futebol no pátio do recreio, 

mas existem dois jogos com essa temática: o jogo de botão e um mini pebolim). Tem mais 

outra coisa que você gosta de fazer? 

Aluno 4: Quando a tia deixa a gente jogar bola lá atrás. 

Pesq: Ah, agora ela tá deixando? Desde quando? 

Aluno4: Ela deixou hoje. Ela deixou hoje a gente jogar. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que você faz no recreio? 

Aluno 4: Na rua. 

Opes: Com quem? 

Aluno 4: Com meus amigos 

Pesq: E alguma brincadeira você faz com seus pais? 
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Aluno 4: Sim. 

Pesq: Quais? 

Aluno 4: Ah o jogo dos sete erros. 

Pesq: Mas no recreio você faz alguma brincadeira que aprendeu com seus pais? 

Aluno 4: (Faz que não com a cabeça)  

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluno4: Às vezes. 

Pesq: Por quê? 

Aluno 4: Por causa que a gente tava brincando de pega-pega ai chega um bate em um e ai vem 

pra cima da gente. 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluno 4: O (inspetor 2), a (inspetora 4). E a tia maior lá...a... 

Pesq: A (inspetora 1)? 

Aluno 4: Isso. 

Pesq: Os responsáveis perguntam sobre o recreio para vocês?  Por exemplo: o que precisa 

mudar, o que querem fazer? 

Aluno 4: Não. 

Pesq: Os inspetores são seus amigos? 

Aluno 4: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: E os cozinheiros são seus amigos? 

Aluno 4: Eu ajudo eles todo dia. 

Pesq: E? No quê? 

Aluno 4: De pegar os pratos e dar pra eles. Aí no lanche, no café da tarde, ele me dá uma 

bolacha a mais ou um copo de leite a mais. 

Pesq: Que legal!  E o que você acha da outras crianças no recreio? 

Aluno 4: Tipo o (M), hoje na sala, lá em cima ele queria me bater, aí a professora queria 

brigar comigo e eu falei assim: não fui eu que comecei, foi ele que começou. 

Pesq: O que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluno 4: Tem umas que são chatas, outras são legais. 

Pesq:  Quando elas são chatas e quando elas são legais? 

Aluno 4: Chata é quando elas não querem brincar com a gente, aí e legal é quando elas 

querem brincar. Chato é quando tá acabando o recreio. 

Pesq: O que você acha das brincadeiras do recreio? 
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Aluno 4: Legal. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluno 4: Sim. 

Pesq: E se isso fosse possível, se você fosse responsável pelo recreio, o que você faria? 

Aluno 4: (ri) Falava: Pode BRINCAR TODO MUNDO! 

Pesq: E você deixaria brincar de tudo? 

Aluno 4: Menos de bater! 

Pesq: Do que você deixaria brincar? 

Aluno 4: Só de pega-pega e jogar o jogo do botão, o jogo de gol e deixar jogar bola ali atrás. 

Ah, e jogar o jogo do ratinho que fica ali (aponta para uma das mesas). 

Pesq: E assim, como seria o recreio que você imagina? O recreio mais legal do mundo? 

Aluno 4: Só eu no recreio. Não! Todo mundo no recreio. Todo mundo tava brincando comigo, 

aí, aí eu tava jogando bola com todo mundo. 

Pesq: E você já ficou triste no recreio? 

Aluno 4: Já. 

Pesq: Por quê? 

Aluno 4: Porque o (W) fica me batendo. 

Pesq: e por que o (W) te bate? 

Aluno 4: Porque eu tô brincando com os amigos, ai ele pensa que eu to batendo nos amigos ai 

vai e me dá um chutão! Um dia desses, ele me deu um chutão nas costas que eu cai sentado 

ali. (Aponta para o pátio) 

Pesq: E por que ele acha que você tá batendo nos seus amigos? Que brincadeira vocês fazem? 

Aluno 4: Porque a gente fica brincando de pega-pega ai os amigos fingem que eu empurrei, ai 

o (W) vem e me bate. 

 Pesq: Você já ouviu falar sobre conselho de escola? 

Aluno4: Sim. 

Pesq: você sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluno 4: Não. 

Pesq: Você sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluno 4: Conselho tutelar. 

Pesq: Você só conhece o conselho tutelar? 

Aluno 4:  Sim. 

Pesq: E o que faz o conselho tutelar? 



148 

 

Aluno 4: Conselho tutelar, hum... Não sei. 

Pesq: Não sabe? Mas como você ouviu falar sobre conselho tutelar? 

Aluno 4: Porque todo mundo fica falando, as professoras. 

Pesq: Elas falam o que do conselho tutelar? 

Aluno 4: Ficam falando que vai ter reunião. 

Pesq: Ah, então tá, obrigada pela entrevista. 

 

Entrevista aluna 5 (2º ano B) 

Pesq: Como é a sua escola? Me fale sobre ela. 

Aluna 5: Eu gosto dela, mas, é, na hora do recreio os meninos ficam se batendo, aí fica 

empurrando os outros e as meninas ficam batendo corda, mas aí taca nos outros porque elas 

batem muito forte e aí quando o (M) pega as coisas ela taca na gente. 

Pesq: E qual é a hora mais legal da escola? 

Aluna 5: Quando a tia conta a história do patinho feio, porque a gente tá fazendo uma 

pesquisa sobre o patinho feio. 

Pesq: E porque essa hora é a mais legal? 

Aluna 5: Porque ela fala pra gente copiar tudo que a gente vê no patinho feio, o que a gente 

acha mais feliz e mais triste. 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que fazer? 

Aluna 5: Não. Só na hora da tia (D) deixa a gente fazer o que quiser, depois que a gente faz o 

que ela pediu. 

Pesq: Agora a gente vai falar sobre o recreio. Me conta, como é o seu recreio? 

Aluna 5: As meninas ficam batendo corda, a tia põe o monte de bambolê, a tia põe uns 

negócio pros meninos brincar... 

Pesq: Que negócio? 

Aluna 5: Ah, que é tipo pista de corrida, ai eles ficam jogando. A gente brinca de corda, de 

bambolê, a gente brinca de pega-pega. Tem uns bancos lá pra gente brinca de pega-pega alto, 

a gente fica brincando lá naquele espaço. Só. 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 5: Não pode bater, não pode chutar e não pode bater no amigo, tipo eu falo pra tu que 

vou te bater, só que aí no recreio, eu pego e te bato, não pode fazer isso. 

Pesq: E o que pode fazer? 
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Aluna 5: A gente pode brincar, a gente vai brincar, pode brincar de qualquer coisa, só não 

pode empurrar. 

Pesq: Você acha que o espaço do recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 5: Eu acho que o espaço tinha que ser maior porque os meninos, eles querem tomar 

conta do pátio inteiro, eles saem correndo, eles querem empurrar todo mundo. É como... um 

dia, foi primeiro, segundo e terceiro ano e não deu pra caber todo mundo. 

Pesq: E o tempo? Você acha que ele é suficiente para brincar? 

Aluna 5: É bom, porque a gente pode comer, beber água, vai no banheiro e brinca. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluna 5: Nada. 

Pesq: E o que você gosta de fazer no recreio? 

Aluna 5: Ah eu gosto de brincar de bambolê e de pega-pega. 

Pesq: Onde você aprendeu essas brincadeiras? 

Aluna 5: (ri) 

Pesq: Alguma brincadeira você aprendeu com seus pais? 

Aluna 5: Já, o bambolê, eu não sabia rodar o bambolê e minha mãe me ensinou. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 5: Não, só as vezes quando (M) pega e bate na gente. 

Pesq: Quem é o responsável pelo recreio?  

Aluna 5: É os inspetores. 

Pesq: E os responsáveis sobre o recreio para vocês? Por exemplo: o que precisa mudar, o que 

querem fazer? 

Aluna5: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 5: (faz que sim com a cabeça)   

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluna 5: Uhum. Eu gosto muito do (cozinheiro 1) 

Pesq: Por quê? 

Aluna 5: Por que ele é muito legal comigo, ele sempre brinca comigo. 

Pesq: E o que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluna 5: Ah, eu acho legal, posso fazer mais amizade, tipo, quando entra gente nova, eu posso 

fazer mais amizade e eu brinco mais com a (L) na escola. 

Pesq: E o que você acha das brincadeiras do recreio?  
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Aluna 5: Ah eu acho legal, o que eu não gosto é das brincadeiras do (M), porque ele me pega 

e me chuta. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 5: Não. 

Pesq: E se fosse possível, o que você faria?  

Aluna 5: Eu deixava um canto só para as meninas, é, colocava mais brinquedo pras meninas, 

tipo uma salinha com bonecas, colocava essas coisas pras meninas brincar, coloca uma TV 

para elas ficarem assistindo e colocaria um campo de futebol para os meninos brincarem. 

Pesq: E como seria o recreio que você imagina? O recreio mais legal do mundo? 

Aluna 5: Esse.  

Pesq: E você já ficou triste no recreio? 

Aluna 5: Não, alguma vez, quando me machucava, sem querer. 

Pesq: E você sabe o que é o conselho de escola? 

Aluna 5: Sei, é conselho tutelar? Não! É quando os inspetores dão conselho para gente, pra 

não correr, não ficar subindo nos bancos. 

Pesq: Então quem participa do conselho? 

Aluna 5: A inspetora. 

Pesq: E o conselho tutelar que você comentou? 

Aluna 5: É quando as crianças não querem ir para a escola, aí eles vão lá e pegam. Quando as 

crianças bate nos professores, quando as crianças ficam gritando com os professores. É isso. 

Pesq: Tá ótimo, muito obrigada. 

 

Entrevista aluno 6 (2º ano B) 

Pesq: Para começar, você pode me contar como é a sua escola? 

Aluno 6: A minha escola? Tem muitos amigos, tem professoras (...) e diretora e tem muitos 

amigos. 

Pesq: Qual o momento mais legal da escola? 

Aluno 6: Ter muitos amigos e fazer amizades. 

Pesq: E existe algum momento que você escolhe o que fazer na escola?  

Aluno 6: (faz que não com a cabeça). 

Pesq: Agora gostaria que você me contasse, como é o seu recreio? 

Aluno 6: Lá tem comida, lá tem bebida e brincadeira, de corda e brinquedo. 

Pesq: E o que pode fazer no recreio e o que não pode? 
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Aluno 6: Brigar, empurrar e bater. 

Pesq: É o que não pode? 

Aluno 6: É. 

Pesq: E o que pode? 

Aluno 6: Pode brincar, pode fazer amizades, pular corda. 

Pesq: Você acha que aquele espaço para o recreio, sabe? E suficiente para brincar? 

Aluno 6: Sim. 

Pesq: E o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluno 6: É rápido. 

Pesq: Então você acha que o tempo do recreio devia ser maior? 

Aluno 6: Isso, maior. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluno 6: Brigar e fazer maldades.  

Pesq: E o que você gosta? 

Aluno 6: Brincar e brincar com os amigos. 

Pesq: Brincar de quê? 

Aluno 6: De pega-pega. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 

Aluno 6: Na outra escola. 

Pesq: Alguma brincadeira que você faz no recreio você aprendeu com seus pais ou familiares? 

Aluno 6: Não. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluno 6: Às vezes sim, porque um garoto fica empurrando, outro batendo, outro chutando. 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluno 6: (...) a diretora. 

Pesq: Então, essa pessoa que é responsável pelo recreio pergunta para vocês, por exemplo, o 

que precisa mudar no recreio ou o que querem fazer? 

Aluno 6: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluno 6: Tenho. 

Pesq: E com os cozinheiros? 

Aluno 6: Uhum. 

Pesq: O que você acha das outras crianças no recreio? 
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Aluno 6: Legal. 

Pesq:  E o que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluno 6: Legal. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluno 6: Não. 

Pesq: Por quê? 

Aluno 6: Porque não. 

Pesq: Se fosse possível, você organizar o recreio, o que você faria? 

Aluno 6: (...) eu deixava as crianças brincarem de lá e de cá (faz o gesto com a mão 

mostrando as duas extremidades do pátio), deixava a criança escolher a brincadeira, e quando 

uma vem, a outra brinca, mas separa. 

Pesq: Como assim “separa”? 

Aluno 6: Uma no meio, uma pra lá a outra pra cá. Pra não fica tudo junto porque no banco lá 

tem um monte de água, e aí fica todo mundo correndo lá, escorre e cai.  

Pesq.: Ah, escorrega ali perto da parte do bebedouro? 

Aluno 6: Uhum. 

Pesq: E como seria o recreio que você imagina, o recreio mais legal do mundo? 

Aluno 6: Que tivesse muitas brincadeiras, muitos amigos e que tivesse muitas amizades.  

Pesq: E quais brincadeiras você gostaria? 

Aluno 6: Amarelinha, pular corda, pega-pega, esconde-esconde, e jo kem pó. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluno 6: Uhum.  

Pesq: Por quê? 

Aluno 6: Porque um dia eu cai no recreio. 

Pesq: Você caiu sozinho? 

Aluno 6: Uhum. Eu escorreguei no pé da minha amiga. 

Pesq: Vamos mudar um pouquinho de assunto: você sabe o que é conselho de escola? 

Aluno 6: (Faz que não com a cabeça) 

Pesq: E você tem idéia o que o conselho de escola faz? 

Aluno 6: (Faz que não com a cabeça) 

Peq: Nem quem participa do conselho? 

Aluno 6: (Faz que não com a cabeça) 

Pesq: Então tá ótimo, muito obrigada. 
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Aluna 7 (2º ano B) 

Pesq: Gostaria que você me falasse sobre a sua escola.  

Aluna 7: É legal, a gente pode fazer muitas coisas legais, a gente pode estudar e também a 

gente pode ficar brincando, fazer lição e obedecer as professoras. E também fazer um monte 

de coisa que a professora manda, hum, pode comer bolinhos, fazer tudo. 

Pesq: Qual o momento mais legal da escola pra você? 

Aluna 7: De estudar. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 7: Porque a gente pode aprender muitas coisas. 

Pesq: Por exemplo, o que você lembra que aprendeu? 

Aluna 7: Eu aprendi continhas, a ler e escrever. 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que fazer? 

Aluna 7: Não. 

Pesq:  E o recreio, como é? 

Aluna7: Todo mundo fica correndo, todo mundo se machuca. Também, todo mundo fica 

brincando de pular corda. 

Pesq:  O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 7: Pode brincar de pular corda, pode brincar de pega-pega, essas coisas. Só que não 

pode correr. 

Pesq: Mas pode brincar de pega-pega e não pode correr? 

Aluna 7: Não! Pode correr, mas só tem que tomar cuidado, né? 

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 7: Não. 

Pesq: Como você acha que seria um espaço suficiente? 

Aluna 7: Ter um espaço um pouco mais grande, porque aí a gente podia correr mais. Porque a 

gente não ia se machucar. 

Pesq: Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 7: Não. Porque quando a gente, a gente fica brincando, passa rápido entende? Aí não dá 

pra brincar direito. 

Pesq: E o que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluna 7: Hum, não gosto. Eu não gosto de me machucar. 

Pesq: E o que você gosta? 
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Aluna 7: Gosto de brincar de pular corda, de brincar de pega-pega, de todas as brincadeiras. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 

Aluna 7: Eu aprendi? Na escola. 

Pesq: Tem alguma brincadeira que você faz que aprendeu com seus pais ou familiares? 

Aluna 7: Hum, não. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 7: Às vezes sim.  

Pesq: Por quê? 

Aluna 7: Porque quando a gente tá correndo, a gente vai olhar pra trás, tem um amigo vindo, 

aí quando a gente olha pra frente, a gente bate. 

Pesq: Ah, entendi. E quem é responsável pelo recreio? 

Aluna 7: As inspetoras. 

Pesq: E esses responsáveis perguntam sobre o recreio para vocês, como por exemplo: o que 

precisa mudar, o que querem fazer? 

Aluna 7: Não. 

Pesq: Você amizade com os inspetores? 

Aluna 7: (faz que não com a cabeça) 

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluna 7: Hum, sim. 

Pesq: O que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluna 7:  Acho que eles estão correndo muito, ele brincam só de correr, entendeu? 

Pesq: Uhum. Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 7: Não. 

Pesq2: Por quê? 

Aluna 7: Porque a gente às vezes pode pensar uma coisa errada. E se der errado, aí a gente 

pode fazer alguma coisa errada que não dê certo.  

Pesq: E se fosse possível, o que você faria? 

Aluna7: O que eu faria? Eu ia brincar muito! 

Pesq: É? E o que você mudaria? 

Aluna 7: Eu ia mudar todo o recreio, ia colocar uma coisa mais fácil para eles gostarem. 

Pesq: Por exemplo? 

Aluna 7: Por exemplo, se eles gostam de pega-pega, aí eu fazia um corredor bem grande para 

eles brincarem de pega-pega. 
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Pesq: E como seria o recreio que você imagina, o recreio mais legal do mundo? 

Aluna 7: Seria muito grande e espaço pra todo mundo brincar. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluna 7: Não. 

Pesq: Você sabe o que é conselho de escola? 

Aluna 7: Não. 

Pesq: Você sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluna 7: Também não. 

Pesq: Você sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluna 7: Não. 

Pesq: Então é isso, muito obrigada. 

 

Entrevistas 04/11/2014 

 

Entrevista com aluna 8 (3º ano A) 

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluna 8: É legal, só que o lanche assim, às vezes não é muito bom, teve um lanche que eu 

passei mal, que eu não gostei e nunca mais comi, porque assim tem lanche que é bom e 

também tem o que não é legal. 

Pesq: E na escola em geral?  

Aluna 8: Então, os furos né? Tem muito furo que cai água aqui (estamos sentadas num 

corredor), tem que arrumar também e só. 

Pesq: E qual o momento mais legal na escola?  

Aluna 8: É a hora que você tá com a professora que você gosta, que você desenha, né? Que 

você tá se divertindo e que você tá fazendo uma coisa que você gosta. 

Pesq: E qual é a coisa que você gosta de fazer? 

Aluna 8: É desenhar! 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que fazer? 

Aluna 8: Às vezes. 

Pesq: Por exemplo? Tem alguma professora que organiza uma hora que todo mundo pode 

escolher o que fazer? 
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Aluna 8: Não muito, assim depende. Desenhar às vezes pode, os meninos às vezes vão na 

quadra jogar futebol e as meninas brincam de pega-pega, mas não pode outra brincadeira além 

dessas, mas a gente se diverte. 

Pesq: Como é o seu recreio? 

Aluna 8: É legal! 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 8: O que não pode é correr com comida, só pode correr ali, (aponta para direção do 

pátio), tem um murinho e só pode correr na outra parte. 

Pesq: Ah, na parte descoberta?  

Aluna 8: É. E pular corda. É que tem muitas meninas que ficam pulando corda os outros estão 

comendo e às vezes a corda bate e machuca o rosto. Eu não gosto, eu acho melhor bater lá e 

correr lá. E os inspetores deixam, eu não acho correto. (Se refere à parte descoberta) 

Pesq: E o que não pode? 

Aluna 8: Não pode? Correr ali fora, onde tem comida e só. 

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 8: Não. Porque tem muita mesa, muita gente brincando pulando corda e tem muito 

pouco espaço pra brincar. E também tem pouco brinquedo pra brincar, quase ninguém gosta. 

Pesq: E o tempo, é suficiente para brincar? 

Aluna 8: Não, porque eu não acho justo! É que o Terceiro B, é B, ali do outro lado, ele tem 

mais tempo, porque a gente já ficou com eles, uma professora faltou e a gente ficou com eles, 

e a gente percebeu que o tempo é mais, assim, do nosso terceiro, junto com o outro segundo 

não é, é muito pouco. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluna 8: Não tem nada que eu não goste. 

Pesq: E o que você gosta? 

Aluna 8: Eu gosto? Eu gosto de brincar de corda, brincar de pega-pega, mas às vezes não 

pode e mesmo assim a gente brinca e só. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 

Aluna 8: Eu aprendi com meus primos, eu aprendi na minha outra escola também. 

Pesq: Alguma delas você aprendeu com seus pais? 

Aluna 8: Pular corda, brincar de adoleta, brincar de pega-pega também eu não sabia brincar, e 

só. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 
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Aluna 8: Machucam, porque tem muito menino desesperado assim do primeiro e segundo 

ano, que a gente tá andando e eles vem e pula em cima da gente e um monte de gente cai e se 

machuca. 

Pesq: Você gosta de ser do terceiro ano e estar com crianças mais novas? 

Aluna 8: Não, tinha que ser da nossa idade, terceiro com terceiro, segundo com segundo. 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluna 8: é o (inspetor 2), a (inspetora 1) e a (inspetora 4). 

Pesq: E os responsáveis perguntam para vocês sobre o recreio. Por exemplo, o que precisa 

mudar ou o que vocês querem fazer? 

Aluna 8: Não.  

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 8: Sim, com a (inspetora 1). 

Pesq: E com os cozinheiros? 

Aluna 8: Sim, com todos. 

Pesq: O que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluna 8: Legal, só tem uma que é ignorante, mas... (ficou em silêncio) 

Pesq: O que você acha das brincadeiras no recreio? 

Aluna 8: Uma coisa que eu acho é que os brinquedos tem mais pra menino, pouca coisa pra 

menina. 

Pesq: Por quê? Quais são os brinquedos que são mais para meninos? 

Aluna 8: Pros meninos é aquela bolinha que joga pro gol, quebra-cabeça de menino e só. 

Hum, tem mais coisa, é que eu não lembro. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 8: Sim, a gente mudaria os bancos. Eu mudaria o lanche, porque às vezes é ruim e eu já 

fiquei mal. Eu mudaria a organização, um espaço só pra comer e brincar, porque muita gente 

se machuca. E eu mudaria brinquedo pra menina também. 

Pesq: E como seria o recreio que você imagina, um recreio sensacional? 

Aluna 8: Ia ser tudo organizado, as partes para comer ia ser uma parte, e aí ninguém ia fazer 

correria onde comer, todo mundo ia correr do outro lado, e sim vai ter inspetor vendo 

também.  

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluna 8: Hum, não. Só às vezes, só as vezes que alguém se machuca. 

Pesq: Mudando um pouco de assunto, você sabe o que é conselho de escola? 
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Aluna 8: Não. 

Pesq: Você sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluna 8: Não. 

Pesq: E você sabe quem participa? 

Aluna 8: Não. 

Pesq: Tá certo é só isso. Obrigada viu? 

 

Entrevista com aluna 9 (3º ano A) 

Pesq: Como é sua escola? 

Aluna 9: Legal 

Pesq: Tem mais alguma coisa pra falar da sua escola? 

Aluna 9: Ela é legal, ensina bastante coisa e só. 

Pesq: Qual é o momento mais legal na escola? 

Aluna 9: Hum, aula de tae-kwon-do, aula de esporte, ah, todas as aulas. 

Pesq: E porque esses momentos que você falou são mais legais? 

Aluna 9: Ah porque o tae-kwon-do a gente foi pro campeonato, eu competi com outro, outra 

escola, e porque eu fiquei em primeiro lugar. 

Pesq: Existe algum momento que você escolhe o que fazer?  

Aluna 9: Não. 

Pesq: E como é o seu recreio? 

Aluna 9: Ele é legal, ele tem corda pra pular (...) e só. 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 9: Pode brincar, não pode correr e nem brigar e nem bater. 

Pesq: E brincar, pode brincar de que? 

Aluna 9: De corda, de amarelinha.  

Pesq: Onde fica a amarelinha? 

Aluna 9: Lá no pátio. 

Pesq: Que pátio? 

Aluna 9: Que a gente come lanche. 

Pesq: Mas pessoas brincam de amarelinha lá? 

Aluna 9: Às vezes não dá. Porque o banco tá lá, mas se o banco não tivesse lá, dava pra 

pular amarelinha. 

Pesq: E você acha que o espaço do recreio é suficiente pra brincar? 
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Aluna 9: É. 

Pesq: E o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 9: Não. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 9: Porque nem dá pra gente brincar, nem dá pra gente tomar lanche direito. Aí não é 

suficiente. 

Pesq: E o que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluna 9: Ficar correndo. 

Pesq: E o que você gosta? 

Aluna 9: Eu gosto de pular corda. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que você faz no recreio? Algumas delas você 

aprendeu com seus pais? 

Aluna 9: Não, nenhuma. Eu aprendi na escola 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 9: Sim 

Pesq: Por quê? 

Aluna 9: Porque eles correm e quando a gente tá indo, tá andando, aí tipo, pegar leite ou 

brincar, eles correm e esbarram na gente e a gente cai. 

Pesq: Quem é o responsável pelo recreio? 

Aluna 9: Os diretores, não, os inspetores. 

Pesq: Esses responsáveis perguntam para vocês sobre o recreio, por exemplo: o que precisa 

mudar ou o que vocês querem fazer? 

Aluna 9: Não. Nunca.  

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 9: Tenho.  

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluna 9: Tenho. 

Pesq: O que você acha das crianças no recreio? 

Aluna 9: Ah, legais. E brincam muito. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 9: Sim.  

Pesq: Se isso fosse possível, o que você faria? 

Aluna 9: Eu colocava bem mais brinquedos. 
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Pesq: Quais brinquedos? 

Aluna 9: Tipo, futebol, raquete de tênis. 

Pesq: E como seria o recreio que você imagina, o recreio mais legal do mundo? 

Aluna 9: Ah que ninguém corra, machuque, bate e nem fique xingando os outros. 

Pesq: E você não gosta de correr? 

Aluna 9: Eu gosto, mas quando não pode correr eu não corro. Eu sei que eles vão brigar 

comigo. 

Pesq: E você já ficou triste no recreio? 

Aluna 9: Já 

Pesq: Por quê? 

Aluna 9: Porque um dia eu tava batendo corda e eu falei: é uma chance pra cada um. Aí 

minha amiga pegou e falou assim: não, não é duas. Aí todo mundo pulou uma, aí quando uma 

menina não soube pular, aí ela falou: duas. Duas! Aí ninguém foi duas, todo mundo foi uma, 

aí ela pegou soltou a corda e saiu correndo.  

Pesq: E você já ouviu falar em conselho de escola? 

Aluna 9: Não. 

Pesq: Você sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluna 9: (faz que não com a cabeça) 

Pesq:  Sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluna 9: Conselho tutelar? 

Pesq: O que é conselho tutelar? 

Aluna 9: (ela levanta os ombros) 

Pesq: Você não sabe o que é conselho tutelar? 

Aluna 9: Não.  

Pesq: Ah, está ótimo, é isso. Muito obrigada! 

 

Aluno 10 – 3° ano A 

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluno 10: Ela é legal, excelente, bonita. 

Pesq: Qual o momento mais legal da escola? 

Aluno 10: Esporte. 

Pesq: Por quê? 

Aluno 10: Porque ele ajuda a gente quando crescer, a ser jogador de futebol. 
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Pesq: Existe algum momento que você escolhe o que fazer? 

Aluno 10: Não.  

Pesq: Como é o seu recreio? 

Aluno 10: É legal, mas algumas pessoas se batem e eu não gosto. 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluno 10: Não pode correr, não pode brigar, não pode chutar, e ainda mais pode maltratar os 

outros.  

Pesq: E o que pode? 

Aluno 10: Pode comer e brincar. 

Pesq: Brincar de quê? 

Aluno 10: Esconde-esconde e de pega-pega. 

Pesq: Mas não pode correr e pode brincar de pega-pega? 

Aluno: (ri) 

Pesq: Como é isso? 

Aluno 10: Uns brincam de esconde-esconde e outras pessoas se batem. 

Pesq: E o que pode fazer? 

Aluno 10: Pode lanchar, conversar e pode brincar de esconde-esconde, com os brinquedos 

que tem lá. E agora pode jogar futebol. 

Pesq: E há quanto tempo pode jogar futebol no outro pátio? 

Aluno: Nenhum, começou hoje.  

Pesq: E você sabe como é dividido, por times ou por dias? 

Aluno 10: Não sei.  

Pesq: E quem dá a bola pra vocês? 

Aluno 10: O inspetor dá.  

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluno 10: É. 

Pesq: Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluno 10: É. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluno 10: Brigar e jogar comida fora. 

Pesq: E o que você gosta? 

Aluno 10: Brincar de esconde-esconde e jogar bola. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 
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Aluno 10: Com o professor de esporte.  

Pesq: Nenhuma delas você aprendeu com seus pais ou familiares? 

Aluno 10:  Aprendi de esconde-esconde.  

Pesq: Quem brincava com você de esconde-esconde? 

Aluno 10: Meu irmão, minha mãe e meu vô. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluno 10: De vez em quando.  

Pesq: Por quê? 

Aluno 10: Porque os meninos que batem, a gente tem que separar. 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluno 10: Os inspetores. 

Pesq: E esses responsáveis perguntam sobre o recreio para vocês, por exemplo: o que precisa 

mudar, o que querem fazer? 

Aluno 10: Não. 

Pesq: E você tem amizade com os inspetores? 

Aluno 10: Tenho.  

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluno 10: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: O que você acha das crianças no recreio? 

Aluno 10: Legal. As crianças tão se divertindo. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluno 10: Não, porque eles não vão deixar brincar de polícia e ladrão e nem correr. 

Pesq: Quem não ia deixar? 

Aluno 10: Os inspetores. Não pode brincar de polícia e ladrão. 

Pesq: Mas se fosse você que estivesse organizando, se você fosse o responsável, o que você 

faria? 

Aluno 10: Ah, eu ia deixar brincar, todo mundo, de pega-pega, esconde- esconde, policia e 

ladrão. 

Pesq: E como seria o recreio que você imagina? O recreio mais legal do mundo? 

Aluno 10: Brincar de polícia e ladrão e fazer tudo. 

Pesq: E o que seria esse tudo? Tem algum exemplo? 

Aluno 10: Sei lá, se divertir. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 
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Aluno: Eu? Não. 

Pesq: Você sabe o que é conselho de escola? 

Aluno 10: Não. 

Pesq: Você sabe o que faz o conselho de escola? 

Aluno 10:  Não. 

Pesq: Sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluno 10: Não. 

Pesq: Então tá bom, muito obrigada. 

 

Aluna 11 (3º ano A) 

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluna 11: Minha escola é legal, tem muita coisa que a gente aprende, é isso. 

Pesq: Qual a hora mais legal da escola? 

Aluna 11: Esporte, tae-kwon-do, isso. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 11: Porque o esporte tem as coisas que a gente aprende mais, é... também tem um golpe 

no tae-kwon-do, a gente tem aquelas coisa que a gente aprende a não bater, essas coisas.  

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que fazer? 

Aluna 11: Não. 

Pesq: E como é o seu recreio? 

Aluna 11: Então, lá no recreio tem alguns meninos que se bate, é... tem algumas pessoas que 

brigam também. E tem umas meninas também que brigam. 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 11: Não pode brincar de pega-pega, polícia e ladrão, pode brincar de bambolê, futebol 

e corda. 

Pesq: E o futebol, começou faz tempo? 

Aluna 11: Não, acho que na semana passada. 

Pesq: E as meninas brincam de futebol? 

Aluna 11: Não. Algumas brincam, eu acho. 

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 11: Acho que é. 

Pesq: E o tempo? Você acha que é suficiente para brincar? 
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Aluna 11: Não. É muito rápido, quando a gente vai entrar pra brincar, só dá dois minutos pra 

gente pular corda, não dá muito pra gente brincar. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluna 11: Correr, por causa que eu quando pego o leite, fico andando pelo caminho, quando 

as pessoas correm, o leite cai em cima da pessoa e esbarra. 

Pesq: E o que você gosta de fazer no recreio? 

Aluna 11: Pular corda, bambolê, só. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 

Aluna 11: Algumas na escola e algumas na minha casa. 

Pesq: E alguma delas foi com seus pais? 

Aluna 11: Foi. 

Pesq: E qual você aprendeu com seus pais? 

Aluna 11: Esconde-esconde e mãe da rua. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 11: Sim. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 11: Porque tem umas pessoas, é... a gente corre e a gente se machuca, quando as 

pessoas tão correndo e passando. 

Pesq: Quem é responsável pelo recreio? 

Aluna 11: É... O (inspetor 2) e a (inspetora1). 

Pesq: E os responsáveis, perguntam para você sobre o recreio, por exemplo: o que precisa 

mudar, o que vocês querem fazer? 

Aluna 11: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 11: Tenho 

Pesq: E com os cozinheiros? 

Aluna 11: Tenho. 

Pesq: O que você acha das crianças no recreio? 

Aluna 11: Legal, educadas, algumas. 

Pesq: O que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluna 11: Ah eu não gosto de algumas brincadeiras. 

Pesq: Que brincadeiras? 
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Aluna 11: É que quando a gente vai correr, tem algumas brincadeiras que bate, que chuta, 

assim. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 11: Acho que não. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 11: Porque os responsáveis fala pra gente não correr, ai a gente vai e bota pra correr, ai 

a gente vai se machucar, aí depois vai reclamar pros pais, é.., aí vai pra diretoria, é.. 

Responder.  

Pesq: E se isso fosse possível, o que você faria no recreio? 

Aluna 11: Eu não ia deixar correr, as crianças não podiam comer andando, tinha que sentar. 

Eu ia deixar brincar de corda, de bambolê, mas menos de pega-pega. 

Pesq: E como seria o recreio que você imagina? O recreio mais legal do mundo? 

Aluna 11: Que tenha mais tempo pra gente brincar, que tenha bastante jogo e o resto pra gente 

brincar. 

Pesq: Que resto? 

Aluna 11: Bambolê, futebol pros meninos para não ficar mexendo com as meninas, isso. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluna 11: Não. 

Pesq: Você sabe o que é conselho de escola? 

Aluna 11: Não 

Pesq: Você sabe o que faz o conselho de escola? 

Aluna 11: Não. 

Pesq: E sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluna 11: Não 

Pesq: É só isso, obrigada. 

 

Entrevista aluna 12 (2º ano B)  

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluna 12: A minha escola, é uma escola que tem muita criança, que tem muito professor, que 

tem muito inspetor, que tem muita criança! E também eh minha escola tem vários humanos, 

aqui. A minha escola é muito legal eu acho, porque as tias elas gostam da gente, mas quando 

elas dá bronca na gente elas quer o nosso bem. 

Pesq: Qual o momento mais legal da escola? 
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Aluna 12: Quando a tia (S) deixa a gente brincar várias vezes e quando a gente vai para o 

recreio e tem um monte de coisa pra brincar. 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que quer fazer? 

Aluna 12: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: Qual? 

Aluna 12: Tem uma hora que a tia deixa a gente levar livrinho que ela tem, mas a gente 

devolve, aí a gente escolhe o livro. 

Pesq: Como é o seu recreio? 

Aluna 12: O meu recreio é muito legal, tem bastante comida gostosa, aí tem muito brinquedo 

legal pra gente brincar, tem pula corda, tem um monte de coisa! 

Pesq: O que pode e o que não pode fazer no recreio? 

Aluna 12: O que pode, pode comer, pode brincar de quebra cabeça, pode brincar de daquele 

jogo do ratinho, pode brincar de pular corda, pode brincar de várias coisas. Não pode correr, 

não pode gritar. 

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 12: É. 

Pesq: Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 12: É. 

Pesq: O que você não gosta de fazer o recreio? 

Aluna 12: Eu não gosto de nada. 

PesQ: E o que você gosta? 

Aluna 12:  Eu gosto de todas as coisas do recreio. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 

Aluna 12: Eu aprendi na casa da minha vovó. 

Pesq: Alguma você aprendeu com seus pais? 

Aluna 12: Uhum. Quando eu era com três anos o meu pais me ensinou a jogar amarelinha. 

Pesq: Que legal! Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 12: Às vezes. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 12: Porque algumas pessoas que são mal educadas que fazem de propósito gostam de 

empurrar a gente pra gente cair. 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluna 12: A diretora. 
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Pesq: E a responsável pergunta para vocês sobre o recreio, por exemplo, o que precisa mudar, 

o que vocês querem fazer? 

Aluna 12: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 12: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: E você tem amizade com os cozinheiros?  

Aluna 12: (Faz que sim com a cabeça) 

Pesq: O que você acha das crianças no recreio? 

Aluna 12: Eu acho que tem pessoas bonitas né? Cada um tem o seu jeito. Eu acho que elas são 

alegres, muito felizes, divertidas, bonitas. 

Pesq: O que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluna 12: Eu acho as brincadeiras legais, divertidas, tem a pula corda, é muito legal. Tem a 

amarelinha lá. 

Pesq: Mas dá pra brincar com a amarelinha? 

Aluna 12: Não 

Pesq: Por quê? 

Aluna 12: Porque tem o banco em cima. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio 

Aluna: Não. 

Pesq: Por que? 

Aluna 12: Porque a gente é criança! 

Pesq: E o que tem ser criança? 

Aluna 12: Porque a gente é criança, tem algumas coisas no recreio que são pesada, tipo a 

mesa tipo, tipo, algumas coisas são pesadas, tipo aquele banco igual a esse, bem grandão. 

Pesq: E se fosse possível você organizar? O que você faria? 

Aluna 12: Eu colocaria vários outros brinquedos. 

Pesq: Quais brinquedos? 

Aluna 12: Boneca, eu colocaria, várias coisas, eu colocaria lego, de menina, de menino. 

Pesq: Como seria o recreio que você imagina, o recreio mais legal do mundo? 

Aluna: Humm, um recreio com várias comidas bem, bem, bem, bem gostosas! Brinquedos, 

um pátio bem grandão pra gente brincar, tipo brincar de pular corda, brincar de amarelinha. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluna 12: Já.  



168 

 

Pesq: Por quê? 

Aluna 12: Porque, uma amiga minha, que ela se chama, não, como é o nome dela? Eu 

esqueci. Tem uma amiga minha que ela me empurrou. 

Pesq: E mudando um pouco de assunto, você sabe o que é conselho de escola?  

Aluna 12: (faz que não com a cabeça) 

Pesq: Você sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluna 12 (Faz que não com a cabeça) 

Pesq: Você sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluna 12: Conselho de escola? Não. 

Pesq: Está ótimo, muito obrigada. 

 

Aluna 13 (2° ano B) 

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluna 13: Eu acho que é bem legal ficar aqui, porque aqui a gente aprende, a gente convive 

com os outros e às vezes a gente pode fazer uma coisa de errado, mas a gente tem que pedir 

desculpas e não fazer mais. 

Pesq: Qual é o momento mais legal da escola? 

Aluna 13: O recreio, é... , é o recreio. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 13: Porque lá a gente brinca e faz um monte de coisas legais. 

Pesq: Existe algum momento na escola que você escolhe o que fazer? 

Aluna 13: Não 

Pesq: Como é o seu recreio? 

Aluna 13: A gente quando tá no recreio a gente pega, a gente vai pegar o lanche, depois 

brinca até os professores chegarem depois a gente vai pra sala. 

Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 13: a gente pode, a gente pode fazer... Eu sei, só não como explicar. 

Pesq: Pode explicar do jeito que você quiser, não se preocupe.  

Aluna 13: Tá, a gente pode ficar fazendo várias coisas só que a gente não pode ficar fazendo 

outras coisas tipo, o (M), hoje no recreio ele bateu no amigo dele, mas eu não sei quem 

começou, mas sei que eles começaram a se bater ai os inspetores chegaram e separaram a 

briga e a gente subiu pra classe. 

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 
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Aluna 13: Se fosse a escola inteira não, mas se é assim que nem é, é suficiente.  

Pesq: Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 13:  É, mais ou menos. 

Pesq: Por que é mais ou menos? 

Aluna 13: Porque é assim, a gente entra, lancha e brinca. Porque ai, o tempo da gente brincar, 

é mais ou menos o tempo que tá no almoço, só que é mais curto. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio?  

Aluna 13: Eu não gosto é quando a gente fica, a gente fica é... ficar com aquelas pessoas que 

são agressivas sabe, e também eu não gosto quando alguma pessoa vai bater na outra. 

Pesq: E o que você gosta de fazer no recreio? 

Aluna 13: De tudo! 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 

Aluna 13: Eu aprendi na rua e com minhas amigas.  

Pesq: Alguma delas você aprendeu com seus pais? 

Aluna 13: Não. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 13: Eu não me machuco, só os outros, o (K), o (W), o (M).  

Pesq: Por que eles se machucam? 

Aluna 13: Porque eles só quer brigar, eu não sei a razão qual eles brigam, eu não sei a razão, 

mas eles brigam. 

Pesq: Quem é o responsável pelo recreio? 

Aluna 13: Os inspetores. 

Pesq: Os responsáveis perguntam para você sobre o recreio, por exemplo, o que precisa 

mudar, o que vocês querem fazer?  

Aluna 13: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 13: Com alguns sim.  

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluna 13: Sim. 

Pesq: O que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluna 13: Eu acho que elas deviam gritar menos no recreio e eu acho bem legal quando elas 

estão brincando sem se machucar. 

Pesq: O que você acha das brincadeiras do recreio? 
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Aluna 13: São bem legais. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 13: Não. 

Peq: Por quê? 

Aluna 13: Porque assim, os inspetores, como eles são maiores, eles sabem do que tem que ter 

no recreio, tipo sabe aquela briga que dá? Os inspetores são grandes e separam, só que a gente 

que é criança ainda, quando vai ter briga de novo, não consegue separar. 

Pesq: Mas se isso fosse possível, você e seus amigos organizar o recreio, o que você faria? 

Aluna 13: Eu colocaria um pouco mais tempo pra brincar e mais brinquedos é que lá, por 

exemplo, antes eles colocavam mais brinquedos, por exemplo o xadrez e... esqueci o nome. A 

gente fazia muito mais coisas, só que agora eles não tão colocando mais essas coisas, só que 

eles colocaram no lugar outras coisas novas, só que todo mundo tá brincando. 

Pesq: Como seria o recreio que você imagina? O melhor recreio do mundo? 

Aluna 13: Seria assim, a gente ia colocar todos os brinquedos que tem na escola, a gente não 

brigava tanto e brincava mais. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio?   

Aluna 13: Já. É quando eu fiquei com minhas amigas e elas tavam brincando de outra coisa ai 

quando fui brincar, elas não deixaram. 

Pesq: Mudando de assunto, você sabe o que é conselho de escola? 

Aluna 13: Não. 

Pesq: Você sabe o que faz o conselho de escola? 

Aluna 13: Também não. 

Pesq: Você sabe quem participa do conselho de escola? 

Aluna 13: Eu acho que é os professores, os inspetores e a diretora. 

Pesq: Ótimo, muito obrigada viu? 

 

Entrevista com aluna 14 (2º ano B) 

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluna 14: Olha, a minha escola é legal, eu gosto bastante daqui, minha mãe tenta me mudar 

mas eu falo que não quero, eu gosto daqui bastante. Eu falo: - Mãe, eu gosto da minha escola. 

Não precisa me mudar, ela falou: - Tá bom. Agora eu vou ficar até a última série dessa escola 

e não vou sair daqui.  

Pesq: Até o quinto ano. 
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Aluna 14: É. Aí, se depois eu tiver que sair daqui né? Eu vou ter que sair, mas meu irmão vai 

passar por aqui, vai ter essa fase, porque ano que vem ele já vai para o Andradas I (escola de 

educação infantil ao lado da escola pesquisada). E eu sempre vou vir buscar ele, eu nunca vou 

deixar de vir aqui, vou visitar minhas professoras, sempre vou lembrar de quem eu já fui. E, 

mesmo que meu irmão me convide para uma apresentação dele eu não vou ir, porque eu já 

tive a idade dele, eu entendo como é. 

Pesq: Ah, entendi. E qual é o momento mais legal da escola? 

Aluna 14: Pra mim não tem hora que seja mais legal, gosto bastante da sua aula, gosto da aula 

dos professores da tarde, eu gosto de estudar lá na minha classe. 

Pesq: Mas não tem uma preferida? 

Aluna 14: Tem, eu gosto da educação física e da aula de esporte. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 14: Por que na aula de esporte a gente pode ficar livre, a gente explora mais, a gente faz 

mais atividade. E na educação física a gente se inspira mais com as brincadeiras e aprende a 

brincar com segurança. 

Pesq: Existe algum momento que você escolhe o que fazer? 

Aluna 14: Tem. 

Pesq: Qual é? 

Aluna 14: Algumas aulas que o tio (C) passa... 

Pesq: Tio (C) de que? 

Aluna 14: de capoeira. Ele deixa, ele deixa um monte de brinquedo, ele deixa a gente decidir 

o que quer brincar. 

Pesq: E como é o seu recreio? O que você tem pra falar sobre o seu recreio? 

Aluna 14: Ah, meu recreio é muito legal, eu gosto das comidas, gosto bastante do que tem lá, 

as inspetoras, tem bastante brinquedo, mas o que eu queria mesmo que mudasse, que pessoas 

no recreio parassem de se bater. 

Pesq: E o que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 14: No recreio as crianças podem aproveitar, é um momento legal pra gente, mas o que 

não pode no recreio é beliscar, machucar e empurrar. Uma vez o meu amigo já bateu a cabeça 

no chão, eu já quebrei o braço e torci o tornozelo tudo no recreio. 

Pesq: E correr pode? 

Aluna 14: Correr só pode um pouco. As inspetoras deixaram antes, mas agora não pode. 

Pesq: E as pessoas continuam correndo? 



172 

 

Alina 14: Continuam. 

Pesq: Acontece alguma coisa com quem corre? 

Aluna 14: Não. Só quando passa pelo (inspetor1) que ele pega pelo braço e coloca sentado 

até acabar o recreio. 

Pesq: E você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 14: É. 

Pesq: E o tempo, você acha que é suficiente para brincar? 

Aluna 14: Suficiente as outras crianças não acham, mas a gente tem que ter esse tempo pra 

gente aproveitar mais a escola. 

Pesq: Mas você acha que esse tempo é muito longo, muito curto ou tá bom? 

Aluna 14: Tinha que ser só um pouquinho mais longo. Porque as crianças, as crianças 

brincam bastante, aí, um dia eu tava brincando né? Sem correr. Era de dama que eu tava 

brincando, um jogo muito divertido com minha amiga, aí a gente tava brincando lá, aí 

quando a gente foi abrir o xadrez, acabou já o tempo. 

Pesq: E o que você gosta de fazer no recreio? 

Aluna 14: Ah, o que eu gosto de fazer no recreio? Eu gosto de brincar com minhas amigas, eu 

gosto de brincar de melissa, gosto de brincar de dama, de xadrez, eu gosto bastante disso. 

Pesq: E o que você não gosta de fazer no recreio? 

Aluna 14: (ri) O que eu não gosto do recreio? E que tem muitas pessoas se machucando, 

muitas mesmo. E o que eu não gosto, sabe aquele chão áspero? 

Pesq: Sei. 

Aluna 14: Eu não gosto dele. Às vezes eu falo, devia mudar esse chão, porque raspa muito a 

pele dos alunos, todo mundo pode cair, tropeçar aí vai raspar a pele! 

Pesq: E onde você aprendeu as brincadeiras que faz no recreio? 

Aluna 14: Eu aprendo muito com as minhas amigas, aprendo até na escola do meu irmãozinho 

de três anos. 

Pesq: E alguma delas você aprendeu com seus pais? 

Aluna 14: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: Quais? 

Aluna 14: Aprendi a jogar dama, a jogar xadrez, aprendi mímica e aprendi, aprendi (ri). 

Minha mãe sempre me treina com a letra cursiva, eu tenho caderno pra fazer a letra, ela faz 

pontilhado eu passo em cima e depois ela faz eu fazer sozinha. 
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Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? Você já disse que sim né? Então por que 

você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 14: Tem pessoas que não sabem que bater não pode, machuca. O (K)do 2ºB, colocou o 

pé na frente pra mim quebrar o braço. Ele colocou o pé assim ó, aí ele viu que eu ia passar, aí 

ele colocou o pé, eu caí e aqui eu quebrei (mostra o braço). 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluna 14: Os inspetores. 

Pesq: E os responsáveis perguntam sobre o recreio para vocês, por exemplo: o que precisa 

mudar? O que vocês querem fazer? 

Aluna 14: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 14: Tenho, bastante. 

Pesq: E com os cozinheiros? 

Aluna 14: (faz que sim com a cabeça) 

Pesq: E o que você acha das outras crianças no recreio? 

Aluna 14: Eu gosto muito de todas as crianças dessa escola. Eu só tenho, eu só acho que as 

crianças que batem tem que aprender que não pode! 

Pesq: E como fazer isso? 

Aluna 14: Mostrando a eles, que não pode, tem que falar várias vezes, tem que ter paciência. 

Pesq: o que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluna 14: Legais. 

Pesq: Você acha que seus colegas e você poderiam ser os responsáveis pelo recreio? 

Aluna 14: Não, porque é muito difícil, têm crianças que não adianta falar, eu já falo muito 

com meus amigos que não pode bater. Mas o (W) não tem jeito, o (M) não tem jeito. 

Pesq: E se fosse possível? O que você faria? 

Aluna 14: Eu ia conversar muito com eles e se não adiantasse eu ia sentar eles no banco e não 

ia deixar sair. 

Pesq:  E como seria o recreio que você imagina? O recreio mais legal do mundo? 

Aluna 14: Sabe aquele espaço que tem o chão áspero? A gente poderia mudar aquele chão, 

colocar um piso mais liso, podia colocar uns brinquedinhos porque nessa escola não tem 

muitos brinquedos, tem crianças que tem vontade de brincar, que nem o projeto Onda Azul. 

Pesq: Projeto Onda Azul?  

Aluna 14: Eles alisam o chão, colocam uma piscina pras crianças. 
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Pesq: Então você acha que o recreio poderia ter uma piscina? 

Aluna 14: Só no verão né? Porque no inverno, outono, essas coisas, não dá. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluna 14: Já, já fiquei triste bastante vezes quando os meus amigos se machucam. Um monte 

de criança da minha classe sai machucado. O (W) se pendura na (J), lá da minha classe, se 

pendura, ele sobe nas costas dela. 

Pesq: Entendi. E você sabe o que é conselho de escola? 

Aluna 14: Não (ri) 

Pesq: Sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluna 14: Calma aí, eles aconselham as crianças? 

Pesq: Não sei por isso eu tô perguntando pra você? 

Aluna 14: (ri) 

Pesq: E você sabe quem participa do conselho? 

Aluna 14: (faz que não com a cabeça) 

Pesq: Então tá bom, muito obrigada. 

 

Aluna 15 (2º ano C) 

Pesq: Como é a sua escola? 

Aluna 15: É bem legal, tem também, é tudo bem legal. 

Pesq: Qual o momento mais legal da escola? 

Aluna 15: O recreio. 

Pesq: Por quê? 

Aluna 15: Porque é uma hora que eu posso se reunir com meus amigos, principalmente os que 

estudaram comigo e a gente teve que se separar e poder brincar. 

Pesq: E existe algum momento na escola que você escolhe o que fazer? 

Aluna 15: Acho que não. 

Pesq: Como é seu recreio? 

Aluna 15: É legal só alguns dias porque outros a gente tem que ficar toda hora sentado, não 

pode fazer nada às vezes, mas tem outro dia que é legal também. 

Pesq: Por que às vezes não pode fazer nada? 

Aluna 15: Não sei, as pessoas tem que sentar e ficar, tomar lanche.  

Pesq: Mas isso tem acontecido recentemente? 

Aluna 15: Não, agora não tem mais. 
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Pesq: O que pode fazer no recreio e o que não pode? 

Aluna 15: Não pode correr, pode ficar brincando sentado e não pode comer correndo. 

Pesq: Não pode correr, mas as crianças correm? 

Aluna 15: É, aí às vezes os inspetores falam pra parar correr e não param e as crianças acabam 

se machucando. 

Pesq: Você acha que o espaço para o recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 15: Não. 

Pesq: Você acha que o tempo do recreio é suficiente para brincar? 

Aluna 15: É. 

Pesq: O que você não gosta de fazer no recreio e o que você gosta? 

Aluna 15: Eu não gosto às vezes quando... não sei, eu gosto de tudo. 

Pesq: E o que você gosta? 

Aluna 15: Eu gosto quando tem os jogos, quando a gente pode brincar bastante. 

Pesq: Onde você aprendeu as brincadeiras que você faz no recreio? 

Aluna 15: No curumim, eu faço um projeto chamado curumim no Sesc. 

Pesq: Alguma delas você aprendeu com seus pais? 

Aluna 15: Não. 

Pesq: Você e seus amigos se machucam no recreio? 

Aluna 15: Só quando a gente corre muito. 

Pesq: E quem é responsável pelo recreio? 

Aluna 15: Os inspetores e os cozinheiros. 

Pesq: Os responsáveis perguntam sobre o recreio pra vocês, por exemplo: o que precisa mudar 

ou o que vocês querem fazer? 

Aluna 15: Não. 

Pesq: Você tem amizade com os inspetores? 

Aluna 15: Alguns sim. 

Pesq: Você tem amizade com os cozinheiros? 

Aluna 15: Sim, com todos. 

Pesq: O que você acha das brincadeiras do recreio? 

Aluna 15: Legal. 

Pesq: você acha que seus colegas e você poderiam organizar o recreio? 

Aluna 15: Sim. 

Pesq: E o que você faria? 
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Aluna 15: A gente poderia mudar algumas coisas do recreio por outras mais legais. Eu 

colocaria as mesas mais juntas para as pessoas não esbarrar muito nas mesas e, acho que só 

mesmo. 

Pesq: Como seria o recreio que você imagina, o recreio mais legal do mundo? 

Aluna 15: Seria a gente podendo brincar de qualquer coisa e poder também fazer várias 

coisas, brincar, jogos, muitas coisas. 

Pesq: que tipo de jogos?  

Aluna 15: Ah seria legal se tivesse umas raquetes de tênis, mais bambolês, lousas pra gente 

poder desenhar. 

Pesq: Você já ficou triste no recreio? 

Aluna 15:No recreio não. 

Pesq: Você sabe o que é conselho de escola? 

Aluna 15: Não. 

Pesq: Você sabe o que o conselho de escola faz? 

Aluna 15: Não. 

Pesq: Sabe quem participa do conselho? 

Aluna 15: Não. 

Pesq: É isso, obrigada. 
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Diário de campo 

 

22/08/2014 

Devido à falta de alguns funcionários hoje encontram-se apenas dois inspetores. Uma delas é 

a primeira vez que vejo no recreio (ela entra mais tarde e costuma a cuidar do horário da 

saída). Ela caminha pelas crianças dizendo: sem correr, sem correr, pessoal! 

Hoje três cordas mobilizam aproximadamente trinta crianças. Um grupo de dez crianças 

brincam do que parece ser um pega-pega. Como hoje não teve nenhum recado ou orientação 

antes do recreio, muitos estudantes não comeram e foram direto brincar. A professora auxiliar 

de um estudante com autismo, leva-o para brincar com os blocos de montar, até então 

esquecidos. Uma menina se aproxima e brinca com eles. 

Próximo a grade que divide o pátio do recreio de um outro pátio e de uma quadra descoberta, 

um grupo de meninos correm e dão tapas uns nos outros. Quando um dos meninos bate na 

cabeça do colega o inspetor 2 pede para todos sentarem. 

O posicionamento dos inspetores na grande maioria das vezes é de observador, pouco 

interagem ou brincam com as crianças, exceto para broncas ou algum auxílio, como amarrar o 

tênis, conversar com alguém que se aproximou chorando, etc.  

Enquanto escrevo, duas meninas se aproximam de mim com um quebra cabeça e começam a 

brincar. Três meninas jogam dama enquanto comem. No canto dos bancos de concreto, que 

ontem havia a brincadeira com a bolinha de papel, há um grupo de aproximadamente quinze 

crianças que pulam os bancos numa brincadeira que parece pega-pega.  

O sinal toca, ninguém pediu para guardar os brinquedos. Como estou sentada num dos 

bancos, a maioria dos estudantes que terão a próxima aula comigo sentam à minha volta.  

Enquanto as outras professoras não chegam, dezenas de crianças correm pelo pátio, cinco 

meninos fazem montinho no chão, os inspetores não têm controle da situação e pedem para 

formar fila. Saio do recreio com minha turma sem as professoras terem chegado. Olho para 

trás e vejo que para as outras crianças, parece que o recreio continua. Sem a ordem dos 

inspetores e mesmo com o sinal do fim do recreio, os brinquedos não são guardados. 


