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RESUMO 

Este estudo analisou como as intervenções educativas interferem na experiência lúdica 
infantil dentro das instituições de ensino. Problematizou as relações entre cultura escolar e 
cultura infantil, tomando como objeto de estudo as situações em que brincadeiras comuns aos 
pátios de recreio escolar tornam-se proibidas. As análises mobilizaram conceitos formulados 
pela pioneira sociologia da infância produzida por Florestan Fernandes na década de 1940. Em 
contraste com esses conceitos, foram acionados outros campos do pensamento social, como a 
teoria da estruturação de Giddens (2003). A pesquisa de campo foi inspirada em pressupostos 
antropológicos, valeu-se de estratégias comuns à observação participante e foi organizada em 
duas fases. Na primeira, de caráter exploratório, realizou-se um amplo mapeamento das 
proibições na rede municipal de ensino de Curitiba - Paraná, por meio de encontros com grupos 
de inspetores. Ainda nesta fase, observações de campo realizadas em outros cinco contextos 
socioculturais distintos forneceram evidências acerca dos diferentes modos de gestão da 
experiência lúdica infantil na escola. Na segunda fase, foram observadas seis escolas municipais 
de Curitiba – Paraná. Nelas, os procedimentos de produção de dados utilizados foram a 
observação de recreio, as conversas com crianças e com profissionais e a realização de uma 
atividade de produção de texto com as crianças. O instrumento usado para o registro dos dados 
foi o diário de campo. Participaram do estudo crianças entre 05 e 11 anos, do 1º ano ao 5º ano 
do ensino fundamental. Ao longo das análises, a experiência lúdica infantil foi tratada como um 
fenômeno fundamentalmente imbricado nas relações sociais e marcado por constrangimentos 
institucionais. Múltiplas conexões teóricas foram acionadas para contextualizar a pertença dos 
elementos culturais mobilizados nas respostas que os profissionais dão aos problemas 
decorrentes de brincadeiras que acontecem sob suas vistas. O estudo mostrou que essas 
respostas traduzem parâmetros morais e socioculturais prevalecentes em uma determinada 
comunidade. A ordem escolar que opera no interior das instituições de ensino foi vista então 
como resultado não apenas das determinações normativas, mas de um conjunto mais amplo de 
significações. Foram colocadas em questão as evidências de uma educação não apenas 
cognitiva, mas também promotora de uma formação do comportamento infantil, que impõe 
limites ao desenvolvimento de diversas habilidades que as brincadeiras na infância promovem. 

Palavras-chave: culturas da infância, brincadeira, recreio, cultura escolar, experiência lúdica. 



ABSTRACT 

This study sought to understand how educational interventions interfere in children’s 
play experience within educational institutions. The relations between school culture and 
childhood culture have been analyzed, taking as object of study situations in which ordinary 
games and children’s play are prohibited in schoolyards. These analyses took into account 
concepts formulated by the pioneering sociology of childhood, produced by Florestan 
Fernandes in the 1940s. Contrasting with these concepts, ideas from other fields of social 
thought were also employed, such as Giddens' theory of structuration (2003). The field research 
was inspired by anthropological assumptions, drawing upon strategies of participant 
observation, and was organized in two stages. In the first stage, of exploratory nature, a wide 
mapping of prohibitions was conducted in the public school system of the city of Curitiba - 
Paraná, through meetings with groups of school inspectors. Still at this stage, field observations 
in another five distinct sociocultural contexts provided evidence of different styles of managing 
children’s play experience at school. In the second stage, six public schools of the city of 
Curitiba – Paraná were observed. Data was collected through observation during school breaks, 
talks with children and school staff, and a writing activity conducted with the children. A field 
diary was used to record this data. Children in the 5-11 age range (1st to 5th grade) took part in 
the study. Throughout the analyses, children’s play experience was treated as a phenomenon 
fundamentally interwoven with social relations and marked by institutional constraints. 
Multiple theoretical connections were built to contextualize the belonging of cultural elements 
that arose on school staff replies to the issues caused by children’s play they had observed. This 
study found that these replies reflect moral and sociocultural parameters that prevail in a given 
community. Therefore, the school order that operates within educational facilities was seen as 
a result not only of normative determinations, but also of a broader set of significations. 
Evidence related to cognitive education and also to education that promotes the formation of 
children’s behavior was put into question, as it imposes limits to the development of several 
skills promoted by child’s play. 

Keywords: childhood cultures, playtime, school break, school culture, play experience. 



RESUMEN 

Este estudio buscó comprender cómo las intervenciones educativas interfieren en la 
experiencia lúdica infantil en las instituciones educativas. Problematizó las relaciones entre 
cultura escolar y cultura infantil, tomando como objeto de estudio las situaciones en las que 
juegos comunes a los patios de recreo escolar se vuelven prohibidos. Los análisis mobilizaron 
conceptos formulados por la pionera sociología de la infancia, producida por Florestan 
Fernandes en la década de 1940. En contraste con esos conceptos, fueron accionados otros 
campos del pensamiento social, como la teoría de la estructuración de Giddens (2003). La 
investigación de campo fue inspirada en presupuestos  antropológicos, se valió de estratégias 
comunes a la observación participativa y fue  organizada en dos fases. En la primera, de carácter 
exploratorio, se realizó una amplia esquematización de las prohibiciones en la red municipal de 
educación de Curitiba - Paraná, por medio de encuentros con grupos de inspectores 
(responsables por el orden y la seguridad en el ambiente escolar). En esa fase aún, observaciones 
de campo realizadas en otros cinco contextos socioculturales distintos suministraron evidencias 
sobre los diferentes modos de gestión de la experiencia lúdica infantil en la escuela. En la 
segunda fase, fueron observadas seis escuelas municipales de Curitiba – Paraná. En ellas, los 
procedimientos de producción de datos utilizados fueron la observación de recreo, las charlas 
con los niños y profesionales y la realización de una actividad de producción de texto con los 
niños. El instrumento utilizado para el registro de los datos fue el diario de campo. Participaron 
del estudio niños entre 05 y 11 anos, del 1.er año al 5.º año de la enseñanza fundamental. A lo 
largo de los análisis, la experiencia lúdica infantil fue tratada como um fenómeno 
fundamentalmente basado en las relaciones sociales y marcado por constricciones 
institucionales. Múltiplas conexiones teóricas fueron accionadas para contextualizar la 
pertenencia de los elementos culturales movilizados en las respuestas que los profesionales dan 
a los problemas resultantes de juegos que presencian. El estudio mostró que esas respuestas 
traducen parámetros morales y socioculturales prevalecientes en una determinada comunidad. 
El orden escolar que opera en el interior de las instituciones de educación fue visto, por lo tanto,  
como resultado no solamente de las determinaciones normativas, sino de un conjunto más 
amplio de significaciones. Fueron puestas en cuestión las evidencias de una educación no 
solamente cognitiva, sino también promotora de una formación del comportamiento infantil, 
que impone límites al desarrollo de diversas habilidades que los juegos en la infancia 
promueven.  

Palavras clave: culturas de la infancia, juego, recreo, cultura escolar, experiencia lúdica. 
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APRESENTAÇÃO 

Promover e compreender experiências lúdicas representa para mim um projeto de vida. 

Faz bem uns 20 anos, desde que ingressei na Faculdade de Artes do Paraná para estudar 

Música, que me sinto significativamente atraído pela ideia de que o brincar é um fenômeno 

que se estrutura para além da dimensão recreativa, resulta de motivações que se assemelham 

às da criação artística e está no centro da experiência societária das crianças.  

Neste estudo que aqui apresento, dedico-me a pensar nos conflitos que permeiam a 

relação entre crianças e adultos nos momentos em que a experiência lúdica infantil ocorre 

dentro da escola. Procuro compreender se tais conflitos impactam o desenvolvimento de 

processos criativos entre as crianças e como influenciam em sua socialização. Trato também 

das dificuldades enfrentadas pelos profissionais das escolas quando, envoltos pelas mais 

variadas pressões sociais, optam por restringir o alcance da inventividade infantil, intervindo 

radicalmente em algumas brincadeiras. 

Minha atuação na formação de profissionais da educação e na produção de projetos 

culturais dirigidos às instituições de ensino funcionou como mola propulsora de meu interesse 

por estes temas. Nos últimos 15 anos, pude conhecer realidades escolares muito distintas entre 

si e desenvolver compreensões sobre infância, cultura escolar e ludicidade baseadas nas 

experiências continuadas de trabalho que tive junto a profissionais de escolas e estudantes. Para 

que fosse possível lapidar tais compreensões e identificar as múltiplas condições sociais que 

circunscrevem o desenvolvimento de crianças em processo de escolarização, busquei métodos 

de pesquisa que tornassem possível empreender uma investigação onde a escuta e a interação 

fossem ferramentas privilegiadas.  

Foi assim em meu curso de mestrado na Universidade Federal do Paraná, quando me 

interessei pelo modo como as crianças assimilam, adaptam, inventam e transmitem saberes 

enquanto brincam1 (SPRÉA, 2010). Brincando e conversando com elas, pude evidenciar 

elementos estruturais que impulsionam a criatividade infantil, dão forma às brincadeiras e 

fazem com que algumas expressões sejam mais intensamente transmitidas do que outras, 

1 Concluí o mestrado em Educação em 2010 no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 
do Paraná – PPGE / UFPR, com a dissertação A invenção das brincadeiras: um estudo sobre a produção das 
culturas infantis nos recreios de escolas em Curitiba. Assimilação, adequação, invenção e transmissão foram os 
4 eixos de análise que estabeleci para melhor caracterizar a agência das crianças nos processos de produção de 
culturas infantis e o protagonismo infantil na criação de brincadeiras. 
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alcançando difusão em escala regional e nacional. Nesse contexto, analisei algumas influências 

sociodinâmicas2 que permeiam o brincar e impactam a organização social dos grupos infantis 

no recreio escolar. Registrei em áudio e vídeo entrevistas com crianças e brincadeiras realizadas 

por elas no recreio. Visando divulgar as constatações obtidas nesta imersão, produzi o 

documentário Brincantes3, que reúne trechos do material gravado em que as crianças expõem 

o que pensam sobre o brincar na escola e revelam de modo sensível por que o intervalo de

recreio é tão importante para elas.

Embora o foco do estudo no mestrado tenha sido o modo como as crianças inventam 

brincadeiras, pude notar como são comuns os conflitos que colocam as crianças de um lado, 

com seus interesses brincantes, e os adultos de outro, com seus compromissos de ordem 

pedagógica e moral. Vi também o brincar virar moeda de troca e mecanismo de chantagem no 

jogo de poder entre crianças e profissionais da escola. Não raro, pude presenciar situações em 

que a permissão para brincar estava atrelada ao cumprimento de acordos disciplinares ou ao 

rendimento pedagógico. Observei casos em que a punição por mal comportamento foi deixar 

de frequentar o pátio escolar no recreio durante alguns dias. E verifiquei que muitos conflitos 

culminam com a proibição de brincadeiras. 

Esta trajetória inicial no mundo acadêmico foi fonte de inúmeras inquietações que 

culminaram com a produção de novos projetos. Os resultados obtidos com a pesquisa de 

mestrado levaram-me a problematizar a relação entre cultura infantil e cultura escolar em 

palestras que realizei, espetáculos artísticos que produzi e filmes que dirigi com a participação 

de crianças e profissionais de escolas. Algumas destas iniciativas obtiveram ampla repercussão, 

como nos casos dos curtas-metragens O Fim do Recreio4 e A Escola de Ensino Fenomenal5, 

2 Este conceito será amplamente acionado no presente estudo. Refere-se ao conjunto de motivações morais, 
econômicas, culturais etc que perpassam e influenciam uma ação ou evento social. Sua utilização é inspirada na 
abordagem de Florestan Fernandes (2004), que se refere às influências sociodinâmicas do folclore infantil em seus 
estudos sobre a socialização das crianças a partir dos elementos da cultura infantil.  
3 Brincantes: um documentário sobre a invenção das brincadeiras na escola. Lançado em 2010, dirigido por Nélio 
Spréa e Elisandro Dalcin. Produzido pela Parabolé Educação e Cultura. Recebeu a Menção Honrosa do VIII 
Prêmio Pierre Verger, da ABA – Associação Brasileira de Antropologia (2010). Disponível em: 
https://youtu.be/3Q5QX-TDUW8 
4 Curta metragem de 17 minutos que contou com a participação de alunos e profissionais da Escola Municipal CEI 
Professor Lauro Esmanhoto. Dirigido por Nélio Spréa e Vinícius Mazzon. Produzido pela Parabolé Educação e 
Cultura. Disponível em: https://youtu.be/t0s1mGQxhAI 
5 Curta metragem de 10 minutos que contou com a participação de alunos e profissionais da Escola Municipal CEI 
Professor Lauro Esmanhoto. Dirigido por Nélio Spréa e Levi Brandão. Produzido pela Parabolé Educação e 
Cultura. Disponível em: https://youtu.be/3Q5QX-TDUW8 
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ambas produções vencedoras de festivais de cinema infantil6 que incentivaram debates em 

distintos eventos de cinema, infância e educação.  

Mais recentemente, ao mesmo tempo em que cursava o doutorado, imergi em outra 

produção desta natureza, o projeto AUÊ7, em que atuei como pesquisador e codiretor na 

produção de uma série de vídeos documentais sobre brincadeiras infantis em contextos 

escolares. Foram vinte meses de trabalho de produção, que incluíram seis semanas de imersão 

diária em pesquisa de campo, envolvendo 8 instituições escolares pertencentes a cinco 

contextos socioculturais: comunidade quilombola, aldeia indígena, bairro de periferia urbana, 

comunidade insular e acampamento da reforma agrária. Observei diferentes rotinas, brinquei 

nos recreios, entrevistei crianças e conversei com os profissionais das escolas. Pude assim 

evidenciar diferentes formas de gestão do recreio escolar e variados modos de lidar com as 

brincadeiras infantis. As referências obtidas nesses cinco contextos distintos foram decisivas 

para a definição do objeto desta pesquisa e forneceram pistas importantes para a 

contextualização do tema em questão. 

Os anos que se seguiram à pesquisa de mestrado foram de intensa interlocução com 

profissionais de escolas públicas e privadas, de educação infantil e de ensino fundamental, em 

diferentes regiões do país. Os cursos, oficinas e palestras que ministrei versaram sobre as 

relações entre culturas infantis e culturas escolares. Nesses eventos, pude ouvir depoimentos 

variados sobre como se processa o fenômeno da ludicidade no contexto da escolarização. Isso 

também foi decisivo na formulação de um panorama prévio das ocorrências ligadas à gestão do 

brincar nas escolas.  

Problemas como a falta de espaço e a carência de recursos materiais para o lazer, 

somados ao aumento significativo do número de oferta de vagas nas instituições públicas 

brasileiras nos últimos 25 anos, produziram uma demanda por soluções que minimizassem as 

ocorrências conflituosas como as brigas, os acidentes e as indisciplinas de toda ordem, 

propiciando aos profissionais uma justificativa cada vez mais fundamentada para impor 

controle, vigilância e punição nos recreios escolares. Vale assinalar, portanto, que para além de 

uma análise do controle disciplinar e das preocupações pedagógicas que se impõem aos 

6 Destacam-se aqui dois festivais importantes em que essas produções foram premiadas: A Mostra de Cinema 
Infantil de Florianópolis e o Festival Internacional de Cinema Infantil do Rio de Janeiro - FICI. 
7 Série de 27 vídeos minidocumentários para TV. Dirigido por Nélio Spréa e Otavio Zucon. Produzido pela 
Parabolé Educação e Cultura. Distribuído pela Empresa Brasileira de Telecomunicação - EBC. 
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interesses brincantes das crianças, há que se considerar também um outro tipo de imposição: a 

recorrente inadequação dos espaços de recreio ao grande número de alunos que nele querem 

brincar, dançar, saltar, correr etc.  

Atuando junto aos profissionais de escolas, tive a oportunidade de ouvir depoimentos 

que deflagravam esta dura realidade: o que fazer quando a quantidade de profissionais 

trabalhando não é suficiente para atender as demandas disciplinares e os cuidados junto às 

crianças nos recreios escolares? Como proceder quando não há nem espaços adequados, nem 

materiais lúdicos para dispor a um número tão elevado de alunos, que saem das salas de aula 

sedentos por alguns minutos de lazer? Como agir diante de brincadeiras que geram frequentes 

acidentes, como os pega-pegas, ou que acabam em brigas, como a lutinha8?  

Os debates instigaram minha percepção acerca de um crescente pudor e uma atenção 

redobrada devotados a algumas brincadeiras que em outros tempos, como alegam os próprios 

profissionais das escolas, não preocupavam tanto. Muitos deles dizem que, em tempos 

correntes, há brincadeiras que extrapolam os limites, referindo-se aos problemas de ordem 

moral que decorrem de algumas práticas infantis, como os desacatos e o uso de expressões 

verbais e gestos corporais consideradas inadequados. Outros afirmam que são as quedas e 

ferimentos em demasiado que alimentam um estado de alerta em que a monitoração das 

atividades passa a ser frequente.  

Recaem também sobre as brincadeiras avaliações de cunho pedagógico que ajudam a 

situar nas práticas de recreio o que é adequado para a faixa etária de cada grupo infantil. Um 

exemplo disso ocorre diante da forte presença de referências culturais de origem popular, 

comercial ou midiática, que migram para o interior das brincadeiras e que atraem a intervenção 

dos profissionais. Em alguns casos, tais referências são consideradas intoleráveis, como na 

                                                
8 Os pega-pegas e as lutinhas estão entre as brincadeiras mais populares nos recreios escolares. As práticas lúdicas 
infantis no cotidiano escolar dão origem a variadas modalidades de pega-pega e também a muitas formas de brincar 
de lutinha. No primeiro caso, a fuga e captura são elementos centrais, sempre presentes; no segundo, a mobilização 
do corpo do competidor oponente é o que caracteriza o jogo. Mas em ambas as situações se agregam inúmeras 
expressões lúdicas que fazem de cada experiência uma criação à parte. Para além de fugir e capturar, para além de 
mobilizar, são colocados à prova outras habilidades também. As crianças assumem papeis; personagens são 
adotados. A cada nova situação, regras de funcionamento do jogo podem ser reestabelecidas. A brincadeira não 
tem nome fixo. Este, muitas vezes, é criado apenas para se referir àquela experiência pontual que se delineia em 
função dos interesses lúdicos de determinado grupo infantil. 
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prática da dança, em que as letras e os elementos coreográficos do funk9  são apreciados e 

reaproveitados pelas crianças em suas práticas.  

Na rede municipal de ensino de Curitiba - Paraná10, a pedido de alguns pais, ou por 

pressão de alguns professores e coordenadores, a dança nos recreios vem sendo desencorajada 

e até mesmo proibida em dezenas de escolas. Recolhi evidências deste fenômeno nos últimos 

sete anos, por meio de conversas com crianças, professores e inspetores escolares11. A 

associação sistemática dos movimentos infantis com as letras e coreografias do funk incentivou 

intervenções nessa prática, revelando dois tipos de censura. A primeira, define o funk como 

uma expressão empobrecida culturalmente e massificada. A segunda salienta o fato de que 

algumas músicas fazem apologia à criminalidade e ao sexo, apontando influências negativas 

sobre a formação do caráter das crianças. 

Mas há diferenças significativas nos modos de tratar de uma mesma problemática. 

Conforme pude verificar ao longo do trabalho de campo, alguns profissionais autorizam e 

incentivam a prática da dança, ainda que para isso tenham que censurar movimentos que julgam 

ser mais sensualizados e orientar as crianças sobre a forma como estão expondo seu corpo. 

Outros proíbem a brincadeira sem tratar das razões que o levaram a essa decisão. Há casos em 

que as crianças desobedecem, ora de forma consciente, ora por não perceberem o erro que 

supostamente cometem. Algumas crianças dançam até mesmo sem som, sem música, apenas 

imaginando as batidas, como pude acompanhar de perto em uma escola.  

A arte da dança e a tradição de dançar, expressas por meio de brincadeiras dentro da 

escola, exibem assim a sua força, pulsam nas entranhas dos processos de sociabilidade e 

                                                
9 Em estudo sobre a cultura popular carioca e o funk, Hermano Vianna (1988) identifica já nos anos 1980 a 
predominância de jovens em torno de 18 anos e assinala também a numerosa presença de crianças de 9 e 10 anos 
nas festas. 
10 Faço menção à Rede Municipal de Ensino de Curitiba - Paraná porque foi nela que desenvolvi a pesquisa de 
mestrado. Além disso, é nesta rede que mais atuo profissionalmente, tanto como formador, ministrando curso para 
os profissionais, como também atuando no desenvolvimento de projetos culturais junto às crianças. A decisão de 
seguir adotando esta rede como campo de pesquisa refere-se, portanto, ao caráter de continuidade que a pesquisa 
de doutorado adquire em relação a que realizei no mestrado. 
11 O termo Inspetor vem sendo problematizado nos últimos anos na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. 
Conforme a orientação que recebi da equipe pedagógica do Departamento de Ensino Fundamental (2016), o termo 
não condiz mais com a real atuação destes profissionais. Não se trata de inspeção, mas de educação escolar. Por 
isso, esses profissionais podem ser considerados educadores e o termo inspetor vem sendo substituído por auxiliar 
de serviços escolares. Além de cumprirem com funções administrativas, os auxiliares de serviços escolares 
exercem um papel educativo de grande valor. São referências para as crianças justamente quando elas se sentem 
mais livres para tomar decisões, nos momentos que há alta incidências de conflitos, como no recreio, na entrada e 
na saída da escola.  
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resistem, ainda que em algumas escolas o velho rádio tenha sumido, ou esteja estragado, como 

contaram-me algumas crianças.  

Este rádio, que durante cerca de duas décadas sonorizou recreios escolares em dezenas 

de escolas curitibanas, parece estar mesmo estragando. Mas o desejo de dançar permanece e o 

rádio ainda ecoa no imaginário infantil. As coreografias tornam a aparecer em meio a outras 

brincadeiras. As crianças acatam algumas determinações dos profissionais, disfarçam 

movimentos, adaptam passos e apresentam para os colegas no pátio. Vez ou outra, conseguem 

espaço para se inserirem em eventos festivos da escola e tornar pública diante de toda a 

comunidade a sua produção. E ainda há muitas instituições que valorizam e favorecem estes 

processos criativos relacionados a descoberta do potencial expressivo do corpo na infância. 

A escola pública é uma instituição onde coexistem múltiplas orientações políticas, 

estéticas, religiosas, pedagógicas etc. Competem no seu interior interesses diversos que 

influenciam os tipos de coerção que incidem sobre o comportamento das crianças. Para acessar 

as razões que motivam a proibição de algumas brincadeiras na escola não basta apenas dedicar 

atenção aos adultos ou desnudar os procedimentos institucionais que ofuscam por detrás de si 

os já tradicionais mecanismos de controle social. É fundamental que uma investigação sobre 

este fenômeno na escola possa considerar a perspectiva das crianças, atores sociais diretamente 

impactados pelas intervenções feitas em suas práticas.  

Embora em alguns casos não possam compreender as motivações das proibições, as 

crianças possuem um ponto de vista privilegiado sobre aquilo que de modo tão intenso lhes 

afeta. Elas não apenas se sujeitam a eventuais coerções, como também as interpretam, reagem 

e agenciam soluções para cada conflito eminente. Isso revela o modo como a cultura infantil é 

por elas produzida na escola, numa interdependência com o mundo adulto e sob a abundante 

sombra da instituição escolar.  

É neste cenário de contrastes que apresento a pesquisa intitulada A PROIBIÇÃO DAS 

BRINCADEIRAS: um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. O trabalho 

envolveu crianças entre 05 e 11 anos de idade, além de profissionais que atuam nas séries 

iniciais do ensino fundamental de escolas públicas. O estudo é apresentado por meio de quatro 

capítulos.  

No primeiro – Entre a liberdade e a coerção –, discuto em que medida as propriedades 

estruturais do sistema educacional, assim como os consensos morais coletivos, podem operar 

como restrições ou como possibilidades de criação lúdica. A adoção de pressupostos teóricos 
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de diferentes correntes do pensamento social fornecem dispositivos conceituais que, por um 

lado, permitem analisar a estrutura organizacional e a coerção social agindo sobre os projetos 

pessoais dos sujeitos e, por outro, favorecem o entendimento sobre a negociação que os atores 

promovem entre si e o modo como agenciam a produção e a reprodução cultural em dada 

circunstância. Por meio de reflexões sobre cultura escolar, abordo ainda as relações entre a 

normatividade escolar e a pressão exercida por grupos sociais particulares que possuem 

interesses muitas vezes contraditórios. Por fim, contextualizo as circunstancias macrossociais 

que fazem da Escola um campo em disputa e impactam a sensibilidade dos profissionais acerca 

de alguns temas que vão se tornando polêmicos nos debates sobre educação.  

O segundo capítulo – De encontro ao proibido – traz a descrição do percurso 

investigativo. Apresento o modo como construí minha abordagem de campo e delineei o objeto 

de pesquisa. Descrevo as duas fases que integram a pesquisa. A primeira, caracterizada pelo 

caráter exploratório, favoreceu a definição do objeto de estudo e ampliou a contextualização da 

experiência lúdica dentro da Escola. A segunda, decisiva para a produção de dados, reuniu as 

proposições iniciais construídas na primeira e promoveu o encontro com o fenômeno estudado. 

Por fim, apresento as estratégias de produção dos dados, as dimensões quantitativas e 

qualitativas que envolveram o trabalho empírico e os eixos organizadores da análise.  

No terceiro capítulo – A proibição das brincadeiras – analiso as principais ocorrências 

de interdição da experiência lúdica. O texto se divide em quatro partes. As três primeiras 

correspondem a cada um dos eixos temáticos utilizados na organização do material empírico 

coletado: Confusão, Perigo e Modos. Cada um dos três primeiros textos apresenta a análise de 

uma brincadeira principal, selecionada em função de sua incidência, dos conflitos que dela 

decorrem e da importância que possui para as crianças. Há também, em cada texto, reflexões 

sobre outras brincadeiras observadas, sempre relacionadas ao eixo em questão. Os casos 

descritos revelam convergências e contradições entre as opiniões de adultos e crianças, 

revelando parcerias e conflitos entre as partes. No quarto texto da análise apresento uma 

problematização sobre os impactos que a intervenção educativa gera na formação de grupos 

infantis na escola. Consequentemente, esta análise recai também sobre o modo como a gestão 

escolar afeta a produção de experiências lúdicas. 

Concluo o estudo com o quarto capítulo – Entre a sugestão e a sujeição – em que 

interpreto a socialização infantil que se processa na escola tendo em vista dois conjuntos de 

influências sociodinâmicas que estão correlacionados entre si: as influências da experiência 

lúdica e as influências da intervenção educativa. Dedico-me a produzir uma caracterização do 
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brincar na escola, demonstrando como as práticas sociais infantis são delimitadas por regras 

específicas que, muitas vezes, são reconhecidas, incorporadas e praticadas pelas crianças. Por 

fim, tendo como base as descobertas elencadas ao longo do estudo, dedico-me a enunciar o 

conceito de experiência lúdica infantil.  

Julgo importante assinalar aqui que as conclusões desta pesquisa não são apresentadas 

apenas no capítulo final. Elas foram dispostas ao longo das análises e o leitor poderá se deparar 

com elas quando estiver diante da descrição dos casos. Por outro lado, uma certa perspectiva 

poética poderá ser sentida no último texto. É que, a meu ver, a experiência lúdica infantil não 

poderia ser tratada em profundidade se abdicássemos integralmente da possibilidade que ela 

nos oferece de jogar com as palavras e brincar com os sentidos. 
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CAPÍTULO 1 - ENTRE A LIBERDADE E A SUJEIÇÃO 

 

Conflitos entre adultos e crianças são situações privilegiadas para o estudo da vida 

social. Expõem traços elementares dos modos de comportamento comum a determinado grupo 

de pessoas. Nos lares, os conflitos perpassam a relação entre pais e filhos e expressam as bases 

sobre as quais princípios morais, valores familiares e propostas educacionais se assentam. Nas 

instituições de ensino, surgem em meio a rotinas pedagógicas e dão origem a alterações nas 

sequências didáticas, provocando questionamentos, revisões e até mudanças de ordem 

organizacional. Os adultos se organizam para educar as crianças, mas esta organização não 

garante apenas a formação social e intelectual dos mais jovens. Ela sustenta e atualiza as bases 

morais de todo o conjunto societário. O modo como pais, educadores e gestores selecionam e 

organizam aquilo que deve ser ensinado já é um ensino em si, não apenas porque este modo 

impacta os que são ensinados, mas também porque afeta e redireciona a vida dos que ensinam. 

Neste momento, enquanto escrevo, ouço no quarto ao lado uma conversa entre minha 

companheira e meus filhos. É sobre o tempo de uso do videogame. “Desliguem a TV! Deu por 

hoje! Chega de tela, vão lá fora. Criança tem que mexer o corpo (...)”. Eis aí a ideia de que a 

falta de movimentos corporais pode causar algum mal às crianças. Na vizinhança, duas casas 

distantes da nossa, há cerca de uma hora um homem queixava-se. E chorava a criança que o 

ouvia gritar. “Eu disse que você ia se machucar. Quer arrebentar a cabeça? Chega de correr 

desse jeito. Já para dentro!”. Eis aí a ideia de que o excesso de movimentos corporais pode fazer 

mal às crianças.  

A falta ou o excesso, a repressão ou o estímulo, são expressões de uma tendência que 

impele as crianças em sociedades complexas moderno-contemporâneas12 a viverem sob um 

controle mais acirrado dos adultos. O crescente processo de institucionalização da infância, a 

criação de instâncias públicas de socialização, a criança como centro da afetividade e do 

investimento no seio familiar (SARMENTO, 2004) são fatores macroestruturais que expressam 

essa realidade. Nesse contexto, as intervenções que coíbem determinados comportamentos 

                                                
12 Utilizo aqui a expressão sociedades complexas moderno-contemporâneas com o propósito de lembrar que os 
dados utilizados neste estudo se referem a ocorrências próprias deste tipo de sociedade. Ainda que seja ampla e 
genérica, a noção minimiza os riscos de naturalizar ou universalizar as práticas e comportamentos infantis como 
se fossem próprios de todas as crianças ou de todas as sociedades. Por outro lado, evoca a imagem plural e 
multifacetada de sociedades em que as identidades estão em trânsito e os papeis sociais se dinamizam 
continuamente. Nos termos do antropólogo Gilberto Velho (2003, p. 8), esta noção é caracterizada por “uma 
tendência de constituição de identidades a partir de um jogo intenso e dinâmico de papeis sociais, que se associam 
a experiências e a níveis de realidade diversificados, quando não conflituosos e contraditórios”. 



 21 

infantis e que, consequentemente, afetam o brincar, são motivadas pelas mais variadas e 

contraditórias intenções, gostos, tendências, expectativas e visões.  

A criança subverte expectativas, expõe o adulto a contradições, trinca a solidez dos mais 

simples acordos e põe em risco a coerência com a qual o adulto pretende ordenar a vida. Com 

certa facilidade, meninos e meninas desorganizam as coisas a sua volta. Mais do que isso, 

esvaziam temporariamente o sentido das coisas que estão ao seu alcance, para então preenche-

lo com novidades. Cascas de mexerica viram barcos, sofás tornam-se trampolins. 

Desordenando as coisas à sua volta, a criança descobre a organização de um mundo social que 

a envolve e que atua para orientá-la.  

A experiência lúdica é marcada por empreendimentos de descoberta. Aquela velha dose 

de fantasia tão conhecida por cada um de nós, antes de ser a expressão de ignorâncias infantis 

ou de falta de seriedade diante da verdade das coisas, é o retrato da inquietude e da curiosidade 

necessárias para que a criança não apenas descubra o que o mundo tem a lhe oferecer, mas para 

que possa também participar da sua construção.  

Ao brincar, a criança se põe em risco diante das delimitações físicas e simbólicas que 

experimenta. Sem poder apoiar-se em certezas conceituais, ousando projetar sobre as coisas 

significados cambiantes, e pressionada pela necessidade de integrar-se socialmente, ela se 

arrisca em aventuras imaginárias, inventa cenários temporários, fantásticos, por meio dos quais 

dá respostas às suas inquietações. Os riscos que ousa correr brincando lhe põe em contato 

permanente com a dúvida. Cai-lhe bem o inesperado. O que resulta como consequência de boa 

parte de suas ações soa, por vezes, impremeditado. Como afirma Huizinga (p. 59, 2005), “a 

essência do espírito lúdico é ousar, correr riscos, suportar a incerteza e a tensão”.  

As normas sociais em jogo precedem o nascimento da criança. Ao integrar-se à saga 

civilizatória, ela terá de desvendá-las. Para que cheguem um dia a ser compreendidas, as normas 

terão de ser experimentadas de muitas maneiras. A forma lúdica é uma delas. Talvez uma das 

mais contundentes e eficazes nos primeiros anos de vida. Na brincadeira é preciso arriscar-se; 

seu resultado é sempre incerto. Brincar é algo que tende ao inusitado. Por isso, o risco chega a 

ser, em algumas situações, o componente mais elementar da brincadeira.  

Até onde a criança poderá se arriscar encampando experiências lúdicas e quantos 

constrangimentos será capaz de absorver, isso dependerá de suas escolhas e dos tipos de coerção 

social a que estará sujeita ao longo da infância. O quanto poderá experimentar o mundo social 

de forma lúdica, por meio de brincadeiras fundadas em aspectos elementares deste mesmo 
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mundo, isto dependerá do modo como os adultos estão organizados a sua volta e do quanto esta 

organização é capaz de conferir espaço e tempo para que a experiência lúdica se desenvolva.  

Neste sentido, aquilo a que chamo experiência lúdica infantil reclama para si uma 

compreensão do meio social em que a criança vive. Apesar de estar enraizada em sua 

constituição fisiopsicológica e deter em si fartas motivações de caráter sensorial, a experiência 

lúdica infantil não é aqui entendida como um fenômeno da natureza infantil, mas como um 

processo de produção e reprodução de cultura.  

A propósito, a noção de natureza infantil pouco pode acrescentar às análises que aqui 

serão apresentadas. Os temas que neste estudo ganham relevância se referem aos processos de 

aprendizagem, às relações sociais, e não às propriedades congênitas do ser. A ideia de que o 

brincar é algo natural, inato, que não precisa ser adquirido com a experiência, perde força diante 

das evidências de que 1) para brincar é preciso aprender a brincar e isso só se realiza quando a 

criança brinca com os outros; 2) ainda que seja raro, há crianças que não brincam, ou que 

brincam pouco; 3) a brincadeira, como bem lembra Brougère (2006), só pode resultar de um 

processo de imersão cultural por meio de relações interindividuais.  

No brincar, necessariamente, significados e processos são apreendidos. Por isso, as 

formas lúdicas de interação social são vias de acesso à cultura, são pontes conectivas que 

informam as crianças sobre os aspectos mais elementares da organização de seu meio. Mas um 

esclarecimento quanto à ludicidade precisa ser, desde já, enunciado. Nem tudo que é lúdico se 

configura como brincadeira. Uma aula pode ser lúdica, assim como uma celebração de cunho 

religioso. As experiências lúdicas são mais genéricas e menos nomeáveis que as brincadeiras. 

Muitas nem sequer ganham um formato definível e talvez não possam sequer ser repetidas do 

mesmo modo no dia seguinte, como ocorre com as brincadeiras. Estas, por sua vez, são 

nomeáveis e adquirem formas facilmente identificáveis. 

As experiências lúdicas são pura fruição estética, deleite inusitado diante de uma 

possível descoberta. O mundo social chama, provoca, instiga e as crianças, desde muito cedo, 

alçam voos em sua direção. Não basta estar no mundo, é preciso pegá-lo, virá-lo, torcê-lo, pintá-

lo, dizê-lo. A experiência lúdica enverga e desalinha os sentidos das coisas. O mundo pode 

caber numa bola que pinga ou numa gota que rola, desde que a bola também role ou que a gota 

também pingue. Por isso, impedir, dirigir, orientar, favorecer ou apenas observar a experiência 

lúdica infantil significa se deparar com as inevitáveis incoerências geradas pelo desejo 
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prematuro de participar de um mundo que, do ponto de vista das crianças, é permanentemente 

dominado pelos adultos.  

Imaginemos. Um menino, perto de completar dois anos de idade, entra na cozinha e se 

aproxima do pai, que está em pé diante do fogão preparando o alimento. O pai imediatamente 

reage, exigindo que o menino saia dali para que não corra riscos de se queimar. O menino está 

inquieto, quer saber o que há de tão especial naquilo. Ele já percebeu que os adultos se entretêm 

todos os dias com as panelas e agora quer tocar o fogão, curioso. O pai tenta afastá-lo, mas ele 

insiste, cutuca a perna do pai, aponta o dedo para o fogo, balbucia, choraminga. O pai, às pressas 

com seus afazeres, toma o filho pelo braço, senta-o no sofá da sala de estar, diz que não quer 

mais ver o menino perto de onde há fogo. Mas, ao retornar à cozinha, vê a cena se repetir logo 

em seguida. O pai, então, endurece a fala, determina que o filho não poderá permanecer perto 

do fogão e leva-o novamente ao sofá da sala. O menino, compreendendo que aquele venerado 

objeto prateado, quente e reluzente não lhe pertence, desiste de alcançar o fogão e esparrama 

sobre o sofá alguns porta-retratos e enfeites que retira de uma prateleira da sala. Em pé, diante 

do sofá, dispondo os objetos de um modo um tanto quanto incoerente, a criança toma nas mãos 

uma caneta como se fosse uma colher e, cutucando os objetos sobre o macio da espuma, começa 

a preparar o alimento que não lhe encherá o estomago, mas a alma. O menino cozinha no sofá 

da sala, enquanto o pai fala do fogão da cozinha: “O que você está aprontando aí? Não quero 

bagunça na sala...”  

Esta cena familiar, tão comum, tão elementar, poderá ter vários desfechos. A brincadeira 

empreendida pela criança está só começando. Poderá se repetir ao longo de meses, ganhar 

outros contornos, envolver mais gente. Poderá também ser estancada, reprimida, proibida. O 

pai poderia entrar na sala e indignar-se com a bagunça de seus enfeites sobre o sofá. Exaurido 

por uma rotina de cuidados com alguém que está na fase de mexer em tudo, irritado por objetos 

seguidas vezes esparramados, queixoso pelas noites mal dormidas em meio às febres do 

pequeno filho, o pai bem que poderia ter recolhido as coisas com as quais o menino estava a 

cozinhar, dispondo-as novamente de forma coerente na prateleira. E poderia ordenar que a 

criança nunca mais fizesse aquilo, evitando, mesmo sem saber, o desenvolvimento de uma 

significativa experiência lúdica.  

A situação poderia ser analisada por diversos ângulos. Um estudo do caso poderia 

evidenciar, por exemplo, a forma como a criança reinventa a atividade do pai, ou como ela 

utiliza outros materiais e ocupa outro espaço para justamente dar vazão ao seu projeto de 

experimentar aquilo que o pai experimenta. De qualquer modo, importa assinalar que qualquer 
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entendimento mais amplo da experiência lúdica aqui apresentada teria de evocar, 

necessariamente, o conjunto das influências sociodinâmicas (FLORESTAN FERNANDES, 

2004) que motivaram o menino a empreender a experiência. O Brincar, neste caso, não poderia 

ser entendido apenas pela observação daquilo que aconteceu diante do sofá. Seria preciso 

considerar outras motivações: o menino interessado no fogão; o temor do pai de que o filho se 

queime; as razões que fariam o pai interpretar o empreendimento lúdico da criança como uma 

bagunça no sofá.  

O fato é que essa elementar brincadeira de cozinhar não poderia ser considerada apenas 

o resultado de uma espécie de criatividade espontânea do menino, alheia às ocorrências do meio 

social em que ele está inserido. Tampouco poderia decorrer apenas da interação com os objetos. 

Ao contrário, seu surgimento, seu formato e sua continuidade teriam então de ser vistos pelo 

prisma das situações sociais que orientam a criança em sua invenção. A invenção é da criança. 

A criança age, a criança cria, a criança produz. Mas a experiência resultante é também uma 

decorrência das circunstâncias que a provocam. Além disso, é de se supor que, no caso do 

pequeno menino aqui retratado, seguidas intervenções possivelmente interfeririam na 

continuidade da brincadeira, uma vez que fatalmente seus interesses em manipular objetos de 

decoração como se fossem panelas se chocariam com o desejo do pai de manter a casa 

organizada. O pai, no entanto, poderia interagir de modo a não interromper totalmente o 

fenômeno, orientando o filho, brincando, alargando a experiência, ainda que este alargamento 

fosse condicionado pelo estabelecimento de novas regras e limites para a brincadeira. 

Assim como as que ocorrem no seio familiar, as brincadeiras infantis que são praticadas 

no contexto escolar também estão impregnadas das mais variadas influências sociodinâmicas e 

referem-se a formas de sociabilidade que instigam o interesse das crianças de participar 

efetivamente do mundo que as envolve. O mundo que a criança deseja representar na 

experiência lúdica é provavelmente o mesmo que ela luta para ter acesso na vida social mais 

ampla. Como diz Huizinga (2005, p. 16), referindo-se à função do jogo, trata-se de uma “luta 

por alguma coisa ou a representação de alguma coisa”. O acesso às coisas que parecem estar 

ao seu alcance, como o fogão chamuscante, nem sempre lhe é concedido. É necessário lutar por 

esse acesso, mesmo que seja em cima do sofá, reavaliando categorias culturais –– caneta vira 

colher e sofá vira fogão. A inventividade infantil dá provas de que os sentidos expressos em 

uma dada cultura são cambiantes e que “a cultura é uma aposta feita com a natureza” 

(SAHLINS, 1990, p. 09). E as experiências lúdicas infantis são a mais farta evidência do 

interesse das crianças pelo mundo real que as cerca, um mundo organizado e regido por adultos. 
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Mas esta relativa dependência do brincar infantil às formas de sociabilidade que 

circunstancialmente envolvem cada criança em suas relações cotidianas com os adultos está 

longe de ser a única fonte de influências capazes de fornecer parâmetros ao seu comportamento. 

Se, por um lado, podemos considerar a relevância dos processos culturais pelos quais normas e 

valores sociais são partilhados e internalizados pelos mais jovens em seu contato com os mais 

velhos, por outro, há que se ter em vista que quando uma criança acessa estas normas e valores, 

muitas vezes, o faz por intermédio de outras crianças. Este é o ponto central que parece 

distinguir o campo da sociologia da infância de outras áreas. Há, para nós, uma outra 

socialização, que deve ser fortemente considerada, a que deriva da educação da criança pela 

criança por meio dos elementos das culturas infantis (FLORESTAN FERNANDES, 2004), ou, 

ainda, a que se expressa por meio da produção de “um conjunto estável de atividades ou rotinas, 

artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham em interação com 

as demais” (CORSARO, 2011, p. 128).  

Nesta perspectiva, ganha força a ideia de que as crianças não só acessam e internalizam 

os parâmetros de sociabilidade em sua vivência com outras crianças, como também dão origem 

a formas de sociabilidade, práticas sociais e saberes que, mesmo marcados pela influência 

permanente das instituições e das ações dos adultos, tornam-se específicos, infantis, produto da 

interação lúdica, resultado das “formas especificamente infantis de inteligibilidade, 

representação e simbolização do mundo” (SARMENTO, 2004, p. 12). Os diferentes modos de 

sociabilidade infantil –– assim como o amplo arsenal de práticas e saberes que deles decorre –

–, na medida em que se estruturam por meio de padrões que se estabilizam no tempo e ao passo 

em que se disseminam no espaço, podem ser tratados como culturas. São, portanto, no sentido 

mais sociológico e elegante do termo, culturas da infância. 

 

 

1.1 – Aportes conceituais para se indagar sobre cultura infantil 

 

O termo cultura infantil está se popularizando rapidamente nos meios educacionais e 

acadêmicos. Com frequência, a expressão é utilizada como sinônimo de tradição lúdica infantil 

ou patrimônio lúdico da infância. Nesta perspectiva, falar em cultura infantil é se reportar às 

práticas lúdicas, aos jogos e brincadeiras, mas também a uma ampla gama de narrativas 

literárias, lendas, personagens, que povoam o imaginário das crianças. Esses elementos 
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culturais podem se estender largamente no tempo e ser compartilhados por varias gerações. 

Podem também se difundir no espaço, alcançando grande abrangência territorial. Daí advém a 

hipótese de que os aspectos simbólicos, e também a cultura material infantil, adquirem certa 

autonomia, cristalizando-se como coisa folclórica, despersonalizando-se (FLORESTAN 

FERNANDES, 2004), tornando-se então uma espécie de subcultura que condensa parâmetros 

de comportamento e reflete a cultura societária local, na qual a criança se insere. A cultura 

infantil, neste sentido, preencheria uma função social, a de introduzir as crianças nos valores de 

sua sociedade por meio de uma assimilação dos papeis sociais e das noções de sociabilidade 

representados tanto nas brincadeiras e nos brinquedos, como nas narrativas – lendas, contos, 

desenhos animados etc. 

Por outro lado, o uso do termo cultura infantil está relacionado a uma forte tendência 

em se pensar a participação ativa das crianças nos processos de socialização que as envolvem. 

Evidencia-se a capacidade infantil de atuar criativamente diante dos condicionamentos 

estruturais de seu meio. Nesta perspectiva, desde a mais a tenra idade, as crianças são 

permanentemente afetadas pelas circunstancias sociais, mas também afetam o meio em que 

vivem, como partícipes diretos dos processos sociais e agenciadores de seus destinos. Portanto, 

são compreendidas como atores sociais capazes não apenas de reproduzir a herança cultural, 

mas também de atualizá-la (CORSARO 2002; 2009).  

O uso cada vez mais frequente da expressão cultura infantil não apenas difunde as 

diferentes significações atribuídas a ela, como também amplia sua bagagem conceitual. 

Esforços vem sendo feitos no campo da sociologia da infância visando aprimorar o uso do termo 

como categoria sociológica de análise. A expressão passou a ser utilizada no plural, de modo 

que fosse possível evidenciar a pluralidade de formações culturais dadas pela diversidade de 

realidades sociais em que as crianças vivem. E o debate sobre as especificidades dos modos de 

produção e reprodução das culturas infantis tornou-se elemento central na desconstrução da 

noção de socialização que dominou os estudos da infância até os anos 1970.  

Nos últimos 30 anos, no contexto da mudança paradigmática empreendida pela nova 

sociologia da infância (PROUT, 2010), o uso do termo como conceito sociológico se fortaleceu.  

A infância passou a ser compreendida como uma categoria estrutural relevante na análise dos 

processos de estratificação social e na construção das relações sociais (QVORTRUP, 2000; 

ALANEN, 2001; SARMENTO 2005). As culturas da infância passaram a ser entendidas então 

como produções sociais constituídas historicamente, que adquirem caráter local, recebem 

influências sistemáticas do meio social e são alteradas pelo processo histórico que as atualizam 
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periodicamente, porque as transformações sociais necessariamente impactam as interações das 

crianças entre si e com os adultos nas instituições que frequentam.  

Importa ao presente estudo situar as bases conceituais sobre as quais se assentam as 

noções de culturas da infância que permeiam as análises que se seguirão. É que, para tratar de 

algumas dinâmicas culturais infantis no contexto escolar e compreender como as experiências 

lúdicas são afetadas pelas condições institucionais, é preciso considerar as relações sociais que 

se estabelecem no processo de escolarização –– um processo que sujeita as crianças a um 

conjunto delimitado de atividades e rotinas, que estabelece limites mas também oferece 

possibilidades de ampliação de suas ações, que controla o aproveitamento do tempo e o uso dos 

espaços de que elas dispõem ao longo de boa parte de suas vidas. Muitas correntes do 

pensamento sociológico podem aqui concorrer nesta tarefa. A diversidade de interpretações do 

mundo social, tão característica no senso comum, é também uma marca da abordagem 

sociológica, sobretudo quando o tema em questão é a infância.  

As crianças foram tradicionalmente objeto de estudo da Psicologia e da Pedagogia. 

Pouco figuraram nas investigações das ciências sociais que, desde o século XIX até o início da 

década de 1980, trataram a infância predominantemente pelo viés da família ou da escola. Èmile 

Durkheim foi um dos primeiros a mencioná-las em estudos de caráter sociológico. Ao definir a 

educação como um fato social, ou seja, como uma força coercitiva da sociedade sobre o 

indivíduo, atrelou o estudo da criança ao de sua socialização. Para Durkheim, as normas e 

valores da sociedade são interiorizados por meio da educação, promovendo o ajustamento dos 

indivíduos aos mecanismos sociais. Os papeis sociais exercidos pelos indivíduos orientam seu 

comportamento, condicionam suas experiências. A coerção da coletividade garante a coesão 

social e produz a solidariedade necessária à perpetuação da sociedade.  

Durkheim (1981) não negou, mas também não favoreceu o desenvolvimento de uma 

visão em que fosse possível considerar uma contribuição mais efetiva da subjetividade 

individual na construção dos processos societários. As transformações sociais, largamente 

analisadas em sua obra, são compreendidas como lentas e inconscientes. Assim, suas 

preocupações incidiram sobre a natureza das representações coletivas e dos aspectos 

permanentes da ossatura social (DURKHEIM, 1981). Apesar de se referir a tipos específicos 

de sociedades e salientar em sua obra a diversidade de formas sociais forjadas por distintos 

grupos humanos, Durkheim (1989) não se ateve a diferenciações culturais pontuais, pois 

acreditava que as representações fundamentais em distintas sociedades tendem a exercer a 

mesma função. Para ele, uma consciência coletiva, muito mais imperiosa do que as consciências 
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individuais, é capaz de condensar os aspectos elementares da vida humana. Livre das 

contingencias individuais, essa “consciência das consciências” fornece por meio de “noções 

comunicáveis” (DURKHEIM, p. 179, 2000) a base simbólica necessária à integração dos 

indivíduos à sociedade. E as representações coletivas são compreendidas como uma espécie de 

cooperação entre  

 

uma multidão de espíritos diversos que se associaram, misturaram, combinaram suas 
ideias e seus sentimentos;  longas séries de gerações acumularam aí a sua experiência 
e o seu saber. Uma intelectualidade muito particular, infinitamente mais rica e mais 
complexa que a do indivíduo aí está como que concentrada. (DURKHEIM, p 45, 
1989). 

 

Estas noções sugerem que são magistrais os constrangimentos individuais diante dos 

consensos e convenções coletivas. Desde Durkheim (1989), as ciências sociais estão às voltas 

com a noção de que até mesmo opiniões particulares fortemente embasadas em conhecimento 

empírico podem ceder a pressões estruturais. Os fenômenos sociais não poderiam ser, portanto, 

“resultado imediato da natureza dos seres humanos tomados individualmente, mas 

consequência da estrutura social pela qual estão unidos” (RADCLIFFE-BROWN, 2013). Não 

fosse pelo seu caráter determinista, tal orientação poderia subsidiar uma análise das influências 

que as conjunturas socioculturais exercem sobre as intervenções nas brincadeiras infantis, tema 

aqui em questão. De todo modo, uma consulta a tais referenciais poderia fornecer parâmetros 

capazes de nortear uma percepção acerca da complexidade de fatores estruturais que incidem 

sobre as decisões pessoais.  É que quando as brincadeiras se tornam objeto de uma interdição, 

não é apenas a consciência individual dos profissionais que define o que deve ser feito em cada 

situação. A identificação de parâmetros morais prevalecentes e a descrição dos dispositivos 

institucionais que regulam os modos de comportamento nas escolas revelam também a 

existência de consensos coletivos que antecedem e ultrapassam as experiências de gestão 

escolar pontuais. 

Assim, considerar a existência de tendências e convenções que extrapolam a dimensão 

pessoal é algo que pode ser de grande utilidade em análises que correlacionam a ação dos 

sujeitos e as propriedades estruturais dos sistemas sociais em que os sujeitos atuam. Por isso, 

faz-se necessário realizar aqui uma breve problematização dos pressupostos inaugurais da 

noção de coerção social, tão incrustrada em largas extensões do trabalho teórico em ciência 

social. Antes de mais nada, é preciso descortinar a noção de que se tudo passa pela coerção, 

nem tudo se reduz a ela, sobretudo se estamos a tratar de processos eminentemente criativos e 
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processuais, como é o caso da relação entre a atuação de profissionais da educação e a 

experiência lúdica infantil na escola.  

Consideremos então um dos pressupostos fundacionais das ciências sociais, a noção 

durkheiminiana segundo a qual, apesar da imperfeição dos símbolos que as compõem, as forças 

sociais são reais, traduzem estados da coletividade e são expressas por representações 

simbólicas prevalecentes, que perduram no tempo e podem se estender por um vasto território. 

De acordo com esta orientação, as representações que exprimem a sociedade têm “um conteúdo 

completamente diferente das representações puramente individuais, e podemos estar seguros, 

de antemão, que as primeiras acrescentam alguma coisa às segundas”. (DURKHEIM. p. 45, 

2000).  

Diante de tal síntese, algumas indagações podem ser aqui lançadas. Se as primeiras 

acrescentam alguma coisa às segundas, as segundas não acrescentam algo às primeiras? As 

representações individuais não impactam as representações coletivas? A prática social cotidiana 

não dinamiza a aplicação dos significados sociais nem produz novos sentidos para a realidade? 

A interpretação individual dada aos eventos sociais que afetam a cotidianidade das pessoas e a 

aprendizagem produzida no fluxo diário das realizações que organizam e dão continuidade à 

vida social não enriquecem as representações coletivas? De onde vem o conteúdo das 

representações coletivas senão do denso caldo de produções cotidianas, experiências 

individuais, situações acidentais, ocorrências impremeditadas, que apenas as interações 

cotidianas dos indivíduos entre si podem gerar? Do mesmo modo, não seria ingenuidade 

considerar que os papeis sociais apreendidos e desempenhados pelos indivíduos são 

inalteráveis? Não haveria nesta aprendizagem e neste desempenho uma certa negociação, uma 

dose de criatividade, corolários do “caráter ativo e reflexivo da conduta humana”? 

(GIDDENS, 2003). 

Um estudo que se propõe a tratar da experiência lúdica infantil, fenômeno que não se 

sustenta na passividade, não poderia ofuscar a dimensão criativa da cultura humana. O modo 

como os indivíduos apreendem o mundo social, classificam e nomeiam as coisas, pode ser 

orientado por mecanismos sociais, mas não está dado no mundo como algo inalterável. Ou seja, 

tem de ser permanentemente construído. Como assinala o próprio Durkheim (1993), não foram 

as coisas que serviram de base às relações dos homens em sociedade. Foram as relações sociais 

que serviram de base à classificação das coisas. Se essas relações são dinâmicas, sujeitas às 

mais inusitadas eventualidades, então elas afetam as formas pelas quais os seres humanos se 

apropriam da natureza e a compreendem. Assim, são as pessoas que constroem os critérios a 
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partir dos quais atribuem semelhanças e diferenças às coisas. E esta construção é diária, 

processual e põe o social em constante movimento. 

Tais questionamentos não diminuem a noção de que o mundo simbólico infantil exprime 

as representações coletivas e reflete as realidades sociais de nível macroestrutural. O mundo 

simbólico infantil evoca, permanentemente, atitudes sentimentais socialmente construídas. 

Aliás, é razoável considerar que uma determinada realidade pode ser apreendida pelas crianças 

por meio de um conjunto de sentimentos que a representam, pois “... uma espécie de coisas não 

é simples objeto de conhecimento, mas corresponde antes de mais nada a uma certa atitude 

sentimental. Toda espécie de elementos afetivos concorre para a representação que dela se 

concebe” (DURKHEIM, p. 201, 2000). É como se o conhecimento sobre as coisas passasse 

necessariamente pela identificação da reação que os outros esboçam diante das coisas. Ao 

aprender a identificar atitudes sentimentais, as crianças passam a atribuir significados às suas 

práticas tendo como base a significação já dada na situação verificada. Os elementos afetivos 

são de algum modo incorporados por elas na interação com sentimentos alheios.  

Assim, o mundo simbólico infantil não pode ser constituído por influências invariáveis. 

Pelo contrário, tende a ser permanentemente reconstruído nas práticas sociais. Ademais, as 

crianças são seres ativos e suas atitudes afetam as ações daqueles que são responsáveis por seus 

cuidados. A socialização, portanto, não pode ser reduzida a um programa no qual a criança 

absorve a cultura e, de forma passiva, internaliza as influências com as quais se depara 

(GIDDENS, 2003).  

Do mesmo modo, a atuação dos profissionais na escola é marcada por variações, 

instabilidades e contradições. É que, como toda conduta social construída no bojo de uma 

sociedade complexa e estratificada, essa atuação é permeada por influências diversas, oriundas 

do contato de cada profissional com grupos sociais particulares que são culturalmente plurais. 

As sociedades complexas moderno-contemporâneas, das quais a nossa é um exemplo, possuem 

como característica básica o intercruzamento, a convivência e o conflito de múltiplas 

perspectivas, hábitos e expectativas que escapam do domínio exclusivamente normativo de uma 

determinada instituição (VELHO, 2003). Por isso, as representações simbólicas prevalecentes, 

ou os parâmetros morais regulatórios que exprimem grandes consensos coletivos não estão 

completamente fora do controle dos indivíduos nem são plenamente exteriores (GIDDENS, 

2003). Ao contrário, resultam da interação simbólica que as práticas sociais potencializam e por 

isso se deslocam, se recombinam, se fundem na complexidade das experiências multifacetadas 

vividas na cotidianidade. 
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As sociedades complexas moderno-contemporâneas, como a brasileira, caracterizam-
se sobretudo nas grandes metrópoles pela diferenciação e heterogeneidade 
socioculturais. A complexidade sociológica, expressão de sua estrutura de classes, 
estratificação social, diversidade de ocupações, carreiras e trajetórias sociais, está 
indissoluvelmente ligada a múltiplas correntes de tradição cultural. Tudo isso 
concorre para diferentes sistemas de representações e visões de mundo que coexistem, 
cruzam-se e frequentemente apresentam aspectos conflitivos. Assim, os projetos 
individuais e sociais são o resultado e, simultaneamente, produtores de aspirações e 
valores em permanente processo de transformação (VELHO, 2010, p. 227).  

 

Qualquer intervenção educativa que incida sobre o comportamento infantil na escola 

terá como base certos critérios e refletirá de algum modo influências sociais de ordem estrutural. 

Por isso, a compreensão das relações entre a intervenção educativa e a experiência lúdica na 

escola não pode passar apenas pela análise dos aspectos subjetivos que motivam o desempenho 

individual dos profissionais. É preciso identificar como alguns parâmetros sociais prevalecentes 

se estabelecem na cultura escolar e, por meio dela, exercem pressão na experiência lúdica, ora 

censurando, ora incentivando comportamentos. Tais considerações podem fornecer uma base 

conceitual para averiguar até que ponto o controle disciplinar realizado por profissionais de 

escolas responde ou não por tendências sociais mais amplas, que os antecedem e os ultrapassam. 

Mas essa extensão – anteceder e ultrapassar – não implica uma exterioridade, como sugere 

Durkheim (2000). Nenhuma estrutura social pode ser externa à ação humana nem atuar 

totalmente como “uma fonte de restrição à livre iniciativa do sujeito independentemente 

constituído” (GIDDENS, 2003, p. 19).  

Por um lado, há pressão da cultura escolar sobre a cultura infantil, por meio das 

intervenções pontuais ocasionadas pelo acompanhamento diário realizado pelos profissionais 

nas escolas. Por outro, a cultura infantil pressiona a cultura escolar, exigindo que os 

profissionais tenham que adequar seu trabalho às necessidades de convivência e aos interesses 

lúdicos das crianças. Assim, não há obrigatoriamente uma oposição nesta relação. Tampouco a 

intervenção educativa pode ser entendida apenas como o lado coercitivo dos impasses, 

enquanto que a experiência lúdica seria então o livre fruir da criatividade e liberdade humanas. 

As condições estruturais incidem ao mesmo tempo sobre os dois tipos de atuação. Do mesmo 

modo, a liberdade e a criatividade integram ambas as condutas. A coerção não é o contrário da 

criatividade. Há coerções amplamente criativas e também criações que podem ser coercitivas. 

Esta dupla vinculação das forças sociais será notada ao longo dos casos aqui dispostos. Ela é 

marcada pela dualidade estrutural (GIDDENS, 2003) que norteia as práticas sociais e que é, ao 
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mesmo tempo, o meio pelo qual as práticas sociais são produzidas e o resultado que delas 

decorre.  

Se as razões para intervir na experiência lúdica denotassem apenas a existência de uma 

consciência maior que age coercitivamente –– um conjunto de pressupostos prevalecentes 

capaz de gerar um consenso duradouro acerca do que é legítimo fazer dentro da escola ––, então 

pouco nos restaria fazer aqui. Tudo já estaria explicado. Mas se entendemos que a própria 

intervenção educativa é parte de um processo criativo que altera as condições estruturais, não 

podendo ser disposta apenas em oposição à experiência lúdica infantil, então a forma de 

abordagem se altera. Não são mais os conteúdos que estão no centro da abordagem e sim os 

modos de criação, aprendizagem e reprodução social destes conteúdos.  

Digo isso porque não desejo atrelar a noção de socialização à imagem de um processo 

unilateral, que parte dos mais velhos na direção dos mais novos e que tem como elementos 

centrais a coerção social, a internalização dos valores morais e o ajustamento dos indivíduos 

aos papeis sociais. A adoção simples e direta de uma ideia de socialização centrada em tais 

pressupostos inviabilizaria a análise sobre um dos aspectos mais fundamentais da produção da 

experiência lúdica: a agência infantil.  

Esse cuidado se torna muito significativo no caso deste estudo, em que uma das 

principais referências teóricas advém de uma obra cujo norte conceitual é significativamente 

influenciado por Durkheim. Trata-se do estudo pioneiro sobre cultura infantil realizado nos 

anos 1940 pelo sociólogo brasileiro Florestan Fernandes. Apesar de não ter se dedicado 

exclusivamente a pesquisar crianças, Florestan realizou uma verdadeira sociologia da infância 

nas ruas de São Paulo e analisou em profundidade o papel dos grupos que se formavam para 

brincar, identificando as influências sociodinâmicas exercidas pelos elementos da cultura 

infantil na socialização das crianças. Suas análises tornaram-se clássicas para a sociologia da 

infância no Brasil, onde muitos autores utilizam seus conceitos (QUINTEIRO, 2002; PIRES, 

2008; ARENHART, 2012; SANTOS, 2014; PORTO, 2014; ABRAMOWICZ E MORUZZI, 

2016).  

Para Florestan Fernandes (2004), as manifestações lúdicas das crianças resultam da 

assimilação de uma determinada cultura infantil, cujos saberes compartilhados orientam o 

comportamento dos indivíduos. Quando as crianças brincam, além de se entreterem, 

desenvolvem uma experiência societária que impacta o desenvolvimento de sua personalidade. 

Os folguedos folclóricos infantis cumprem a função de integrar o indivíduo ao grupo social e, 
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consequentemente, à sociedade. Internalizando a cultura infantil de seu tempo, a criança 

assimila os pressupostos, normas e valores culturais necessários ao seu ajustamento social. 

 

Os traços adquiridos são, geralmente, ideias e representações elaboradas na própria 
sociedade, tendo correspondência, portanto, com a vida social das pessoas adultas. 
Tendem, em última palavra, a desenvolver no indivíduo o “ser social”, impondo aos 
imaturos modos de ver, de sentir e de agir “aos quais nunca chegariam 
espontaneamente”. Trata-se, é claro, de um dos processos de integração do indivíduo 
aos padrões do grupo, porquanto a socialização pode assumir diversos aspectos. 
(FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 219). 

 

Como podemos notar, o autor aciona a sociologia durkheiminiana em suas análises, 

apropriando-se inclusive de sua terminologia. Um dos focos é o ser social em desenvolvimento. 

A criança, coagida pelas forças sociais de seu meio, apropria-se de saberes e participa de 

interações sociais que preenchem uma função na formação de sua personalidade. A cultura 

infantil –– que é constituída por elementos culturais de origem muitas vezes remota, oriundos 

do mundo adulto –– é a base social que alimenta simbolicamente esse processo.  

Florestan Fernandes (2004) demonstra que é possível identificar a cultura infantil como 

instituição formativa por onde trafegam múltiplas influências que possuem significação social. 

O autor utiliza muitas vezes o termo cultura infantil para se referir aos folguedos folclóricos 

praticados pelas crianças, mas faz questão de assinalar o caráter de subcultura que caracteriza 

as práticas lúdicas das crianças e suas interações entre pares. Ele define a cultura infantil como 

“[...] uma cultura constituída de elementos culturais quase exclusivos dos imaturos e 

caracterizados por sua natureza lúdica” (FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 215). Nota-

se que o autor utiliza o termo imaturo para se referir às crianças. Vale considerar, no entanto, a 

perspectiva de época que se impõe ao uso da expressão. Como bem assinalou Arenhart (2012, 

p. 33), “esse termo entra em contradição com o modo como Florestan considera as crianças, 

ou seja, como sujeitos ativos na produção da cultura”.  

Eis aí um ponto de substancial interesse. Ainda que sua preocupação central seja 

evidenciar as características estruturais da cultura infantil e as funções sociais que ela preenche, 

o autor afirma que os elementos culturais não são apenas internalizados, mas também 

produzidos pelas crianças. A tese de Florestan Fernandes (2004) nos conduz à compreensão de 

que, com o passar do tempo, esses elementos culturais se tornam quase exclusivos das crianças. 

“Nem tudo corresponde a coisas relativas ou provenientes da cultura dos adultos. Os próprios 

imaturos também elaboram, é óbvio, parte dos elementos de seu patrimônio cultural” 

(FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 216). E essa parece ser uma das principais revelações 



 34 

de seu estudo, uma conclusão que provoca um leve deslocamento conceitual em relação à 

Durkheim. A noção de que os elementos culturais oriundos no mundo adulto passam ao 

domínio infantil e com o tempo se transformam em produtos da ação das crianças sugere que, 

para além de uma inculcação de modelos, as crianças engendram uma remodelagem dos 

elementos culturais, o que atualiza as bases sociais sobre as quais elas atuam. Elas selecionam 

e manipulam os valores sociais enquanto brincam e, com isso, internalizam regras do 

comportamento sem necessariamente ter que imitar os papeis sociais que na brincadeira são 

representados.  

É preciso, no entanto, não perder vista o fato de que o autor se esforça para demostrar 

que os elementos culturais partilhados e produzidos no grupo infantil refletem as representações 

coletivas da sociedade em que esse grupo se insere. Tais elementos são anteriores e mais 

complexos que as contribuições individuais e resultam de uma acumulação de experiências e 

saberes ao longo de gerações. Os grupos infantis, “como grupos sociais que são, sobrepõem-

se aos indivíduos que os constituem, refazendo-se continuamente no tempo” (FLORESTAN 

FERNANDES, 2004, p. 215). Nesses termos, a experiência societária produzida pelas crianças 

nas relações entre pares mantém forte coerência com as normas e valores sociais vigentes em 

sua sociedade.  

Florestan Fernandes produziu ao longo de sua carreira uma sociologia crítica 

reconhecida pelo rigor teórico-metodológico. Vemos em suas primeiras obras um forte viés 

antropológico, aspecto que marcou seus estudos sobre folclore infantil, que datam do inicio de 

sua carreira. Tomemos agora, como exemplo deste viés, os paralelos entre as suas considerações 

sobre infância e as de Marcel Mauss, antropólogo que exerceu forte influência na concepção de 

ciências sociais de Florestan Fernandes (SOARES, 2003).  Mas, antes, vejamos brevemente de 

onde vem o interesse de Mauss pela infância.  

Sobrinho e principal discípulo de Durkheim, considerado atualmente o pai da 

Antropologia Moderna e um importante referencial para a sociologia da infância francesa13, 

                                                
13 Dois textos de Mauss se destacam e permitem atribuir a ele um pioneirismo no campo dos estudos sociológicos 
da infância: As técnicas do corpo (1935) e Três observações sobre a sociologia da infância (1937). O primeiro foi 
mais amplamente divulgado e analisa diferentes formas de servir-se do corpo em distintas sociedades. Os segundo 
foi recuperado por Marcel Fournier, da Universidade de Montreal, e publicado apenas 1996. Não são publicações 
extensas, mas os problemas apresentados pelo autor nestes textos marcaram epistemologicamente o campo 
sociológico da infância e estão presentes em muitos estudos contemporâneos. Como bem enfatiza Abramowicz (p. 
29, 2016), “a infância como um meio social para a criança, o problema das gerações, as técnicas do corpo e a 
educação da infância fazem parte do repertório teórico da sociologia da infância, que vem cada vez mais se 
constituindo como um campo profícuo e fecundo de pesquisas tanto para a sociologia quanto para a educação”.  
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Mauss teve sua trajetória no Collège de France marcada por diálogos com pesquisadores do 

campo da psicologia da criança, como é o caso de Henri Wallon, titular da cadeira de Psicologia 

e de Educação da Infância. Mauss também dialogou com Jean Piaget, e teceu críticas às 

generalizações feitas por este importante pesquisador. É que, para Mauss, noções obtidas em 

experiências realizadas com grupo restrito de crianças, pertencente a um único contexto social, 

não podem representar a diversidade de condições nas quais as crianças de diferentes 

sociedades vivem.  

 

Uma parte da psicologia da criança, por exemplo, aquela que concebe e pratica o 
eminente psicólogo e pedagogo que é o Senhor Professor Piaget, de Genebra, consiste, 
na realidade, na análise muito aprofundada da mentalidade de um pequeno grupo de 
crianças, em particular das suas (MAUSS, p. 241, 2010).  

 

Para Mauss (2010), todo estudo de psicologia da criança deveria ser complementado por 

um estudo mais especificamente sociológico dos meios infantis, enquanto meios sociais que 

são. Para ele, o meio social infantil é o lugar onde a experiência societária da criança pode ser 

melhor observada. É deste meio que se pode extrair referências para uma compreensão sobre 

as formas infantis de apreensão dos significados sociais.  

A influência de Mauss pode ser percebida em diferentes obras de Florestan Fernandes, 

sobretudo nas que possuem um caráter mais antropológico. As convergências conceituais são 

latentes. No caso das visões que compartilham sobre a infância, ambos chamam atenção para o 

fato de que as crianças ensinam e aprendem umas com as outras. 

 

O meio infantil é sempre, sobretudo quando é livre, e não o fruto de uma educação, 
mas sim de uma educação das crianças pelas próprias crianças, uma forma de 
compreender esses fenômenos muito vastos das gerações (MAUSS 2010, p. 243). 

 

Vemos que Mauss (2010) fala de uma educação das crianças pelas próprias crianças e 

considera a existência de um meio infantil onde se operam processos que nem sempre são fruto 

de uma educação promovida por adultos. A mesma ideia parece fazer sentido também para 

Florestan Fernandes (2004), que nos sugere a possibilidade de pensar que a socialização nos 

grupos infantis resulta de um processo coordenado pelas próprias crianças, a partir de elementos 

culturais caracteristicamente infantis. 
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O interessante, para nós, é que se trata, exatamente, do aspecto da socialização 
elaborado no seio dos próprios grupos infantis, ou seja: educação da criança, entre as 
crianças e pelas crianças. (FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 219). 

 

Nota-se que ambos salientam a importância do grupo infantil ou do meio infantil. É 

possível notar também que concedem espaço à ação dos indivíduos, uma vez que afirmam que 

as crianças protagonizam um tipo de educação que se diferencia daquela realizada por adultos. 

Estes escritos datam, respectivamente, dos anos de 1930 e 1940, época em que a influência 

funcionalista na sociologia e na antropologia se difundia largamente. No entanto, ao se 

referirem a uma educação da criança pela criança, ambos sugerem que as crianças atualizam os 

referenciais extraídos do mundo adulto e dão origem a formas particulares de educação e de 

produção cultural no interior dos grupos.  

Florestan Fernandes (2004) denotou a existência de modos específicos de produção da 

cultura infantil, discorrendo sobre seus aspectos estruturais e demonstrando como alguns de 

seus elementos essenciais adquirem alguma autonomia processual. O fato de enfatizar os 

aspectos estruturais e, ao mesmo tempo, enunciar uma compreensão sobre a dimensão criativa 

da ação infantil, permitiu que diferentes apropriações de suas análises fossem feitas, a ponto de 

estudos recentes (ARENHART, 2012; SANTOS, 2014) realizarem um esforço de aproximação 

e apontarem possíveis convergências entre ele e autores contemporâneos da sociologia da 

infância (PROUT, 2010; CORSARO, 2002; SARMENTO, 2004). 

Ademais, Florestan Fernandes (2004) inaugurou um modo de compreensão da infância 

tipicamente sociológico, em que os grupos infantis são tratados com o mesmo status dado a 

outros grupos que exercem influência na socialização e na formação da personalidade das 

crianças, como o grupo familiar, o grupo religioso e o grupo escolar. Considerar as crianças 

fora do contexto escolar, familiar ou do âmbito da saúde, tomando a criança a partir da dinâmica 

dos grupos infantis que se formavam nas ruas é uma das originalidades de seu trabalho. Por 

isso, a sua abordagem antecipa alguns dos esforços empreendidos recentemente pela nova 

sociologia da infância, movimento surgido em meados da década de 1980 e que pretende 

contrapor-se ao paradigma conceitual que condiciona a imagem da criança à de sua socialização 

no interior de instituições como família, igreja ou escola. 

Surgidos inicialmente na Inglaterra e tendo como maiores representantes Alisson James 

e Alan Prout (1990), os estudos da nova sociologia da infância posicionaram a criança em ação 

como objeto de análise privilegiado. Contrapondo-se ao modelo durkheiminiano e à noção de 

criança como um ser passivo, incompleto e dependente da ação socializadora dos adultos e das 
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instituições, esse novo paradigma assinalou a importância de se compreender a infância como 

uma variável da análise social. 

Qvortrup (2010) lembra que, no contexto de surgimento da nova sociologia da infância, 

o desafio foi sustentar a relevância da compreensão das crianças como atores sociais 

competentes e enfatizar a infância como segmento da estrutura da sociedade. Em um campo 

onde se reivindicava mais visibilidade à infância, onde as crianças estavam escondidas atrás 

das categorias estatísticas familiares (MONTANDON, 2001), os estudos passaram a se 

constituir como uma espécie de oposição à noção de que a criança é objeto passivo da 

socialização dos adultos ou das instituições (SIROTA, 2001). Assim, os pesquisadores 

passaram a “lidar com a infância e as crianças por elas mesmas, ou seja, sem ter de 

necessariamente fazer referência ao seu futuro, quando se tornarem adultas” (QVORTRUP, 

2010, p. 634).  

Com a divulgação dos primeiros estudos da nova sociologia da infância, diversificaram-

se as pesquisas que salientaram a agência das crianças e sua condição de ator social competente. 

Assim, a sociologia da infância vem se firmando como um campo de produção do 

conhecimento sobre a criança, sendo capaz de enxergá-la não apenas por meio dos dispositivos 

institucionais que a circundam, mas sobretudo tornando-a objeto de estudo em si. A questão da 

autonomia infantil na produção das culturas da infância e a compreensão de que as crianças são 

dotadas de agência tornaram-se, pois, tema recorrente em inúmeros estudos da infância a partir 

dos anos 2000.  

Para alguns críticos desses estudos (PIRES, 2008), a necessidade de afirmar a relevância 

de um campo específico deu origem a excessos conceituais no que se refere à aposta demasiada 

na capacidade de agência das crianças. Como salienta Pires (2008, p. 139), “os new social 

studies of childhood enfatizaram sobremaneira a agência infantil – o que criou um 

descompasso entre as relações crianças-adultos, esvaziando o poder destes sobre aquelas de 

maneira incoerente”. Os principais autores que se debruçaram sobre a questão da agência 

infantil nunca excluíram do debate, por completo, a relação entre agência e estrutura. Mas a 

ênfase dada à agência provocou uma inversão nos focos da pesquisa sociológica, que “passou 

do estudo da criança como sendo estruturada pelo contexto social, para o estudo da parte ativa 

das crianças nessa estruturação” (JAMES e PROUT, 1990). 

Nesta direção, a abordagem interpretativa da socialização infantil proposta pelo 

sociólogo norte-americano William Corsaro é considerada pioneira ao se dirigir 
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especificamente às culturas de pares entre crianças. Corsaro (2005) realizou na Itália e nos 

Estados Unidos etnografias comparativas que assinalaram o caráter inventivo das formas de 

reprodução dos elementos culturais que são assimilados pelas crianças. Responsável pelo 

design de um dos conceitos mais utilizados neste campo, a reprodução interpretativa, o autor 

demonstrou que as crianças não apenas são afetadas pelas condições estruturais, mas também 

as afetam. Convencido da existência das culturas da infância ou culturas de pares, posicionou 

seu trabalho de campo na direção de demonstrá-las, desenvolvendo uma abordagem de campo 

inspiradora, por meio da interação nas brincadeiras e de uma valorização do ponto de vista das 

crianças. “Estou convicto de que as crianças têm suas próprias culturas e sempre quis 

participar delas e documentá-las” (CORSARO, 2005, p. 446). Os conceitos por ele cunhados 

compõem uma das mais representativas abordagens teóricas que atualmente incidem sobre a 

formulação do conceito de culturas da infância.  

Corsaro (2002) se vale da noção de dualidade da estrutura, de Giddens (2003), para 

sustentar a ideia de que as culturas de pares não se originam na simples assimilação do mundo 

adulto via imitação. Para ele, “as crianças apropriam-se criativamente da informação do 

mundo adulto para produzir a sua própria cultura de pares” (CORSARO, 2002, p. 114). Elas 

contribuem para a reprodução da cultura societária da qual fazem parte, mas enriquecem os 

elementos assimilados de acordo com os interesses em jogo nas interações de pares. Suas 

análises nos ajudam a superar a noção ortodoxa de que a conduta e as práticas infantis são 

resultado de forças que as crianças não compreendem e, por isso, não controlam. 

Outra significativa contribuição à construção do conceito de culturas da infância advém 

do sociólogo português Manuel Sarmento. Suas análises nos fazem perceber a heterogeneidade 

dos modos de administração simbólica da infância. Por um lado, o autor chama a atenção para 

as relações intergeracionais e intrageracionais que constituem as culturas da infância. Por outro, 

traz à tona relações globalmente consideradas nas quais estas culturas se formam e se 

reproduzem. Para ele, é na percepção da existência de modos específicos de interpretação, 

racionalidade e ação infantis, pautados na relação direta com o mundo adulto, que se sustenta 

o conceito de culturas da infância. As crianças são consideradas “seres sociais plenos, dotados 

de capacidade de ação e culturalmente criativos” (SARMENTO, 2005, p. 374).  

Sarmento (2004, p. 16) afirma que o brincar é elemento fundacional das culturas da 

infância, “(...) fator fundamental na recriação do mundo (...)”, “(...) condição da aprendizagem 

e, desde logo, da aprendizagem da sociabilidade (...)”. Em uma aprimorada caracterização de 

elementos culturais constitutivos, sua obra nos fornece um modelo para que possamos 
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inventariar os princípios geradores e as regras das culturas da infância, a partir de quatro eixos: 

a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. Assim, com ele, podemos 

considerar que a compreensão sobre culturas da infância deve levar em conta o modo como as 

crianças se organizam para brincar. E, se algumas experiências lúdicas na escola são 

diretamente afetadas por demandas institucionais que se alteram, altera-se com isso todo o 

quadro de produção das culturas infantis.  

O autor explora, ainda, os conceitos de geração e alteridade como construções teóricas 

fundamentais na sociologia da infância. Refere-se à geração como categoria sociológica e 

considera a infância como uma categoria sociológica geracional, demonstrando como esta 

perspectiva põe em questão o paradigma enunciado por Durkheim sobre a socialização, que 

reflete a imagem de uma infância destituída de competências. Do mesmo modo, a alteridade da 

infância é aí reivindicada como um contraponto à representação social da infância associada à 

situação de incompletude, dependência e imperfeição. Para Sarmento (2005, p. 373), “a porta 

de entrada para o estudo da alteridade da infância é a ação das crianças e as culturas da 

infância. Os conceitos de alteridade e geração ajudam a desvelar os aspectos estruturais da 

infância que estiveram ocultos nas teorias tradicionais. Mas, para o autor, é fundamental 

“historicizar o conceito de geração, sem perder de vista as dimensões estruturais e 

interacionais” (SARMENTO, 2005, p. 365). Para tanto, alguns cuidados têm de ser tomados, 

de modo que a utilização do conceito não ofusque a complexidade dos processos de 

estratificação social. 

 

A geração não dilui os efeitos de classe, de gênero ou de raça na caracterização das 
posições sociais, mas conjuga-se com eles, numa relação que não é meramente aditiva 
nem complementar, antes se exerce na sua especificidade, ativando ou desativando 
parcialmente esses efeitos (SARMENTO, 2005, p. 363). 

 

Sarmento (2005) considera que o estatuto social da infância é constituído por 

referenciais ideológicos e normativos que conferem a ela um determinado lugar nas sociedades. 

Ela é historicamente construída. Por isso, faz-se necessário considerar os elementos sincrônicos 

e diacrônicos implicados em sua construção social. Essa construção é resultado de um processo 

que não se esgota e é “continuamente atualizado na prática social, nas interações entre 

crianças e nas interações entre crianças e adultos” (SARMENTO, 2005, p. 365). No plano 

sincrônico, o conceito geração refere-se às interações entre as crianças no interior dos grupos 

de idade, as relações intrageracionais, cuja análise seria capaz de revelar os aspectos culturais 
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e simbólicos da infância expressos nas práticas sociais das crianças. No plano diacrônico, 

remete às interações dinâmicas entre grupos de distintas faixas etárias, as relações 

intergeracionais, cuja análise revela as diferenças de estatuto e papeis exercidos por atores 

sociais pertencentes a distintas classes etárias em um determinado período histórico.  

A historização do conceito implica em considerar que a geração da infância está sempre 

sujeita a mudanças. Ao mesmo tempo em que pode ser considerada em sua dimensão 

permanente, pois permanece enquanto é preenchida por atores sociais que se sucedem, a 

infância tem de ser encarada como resultado da ação desses atores que a constroem através das 

práticas sociais e dos dispositivos simbólicos de que passam a dispor ao integrá-la. Por isso, 

para que a infância possa ser vista como “uma categoria social do tipo geracional por meio da 

qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da estrutura social” (SARMENTO, 

2005, p. 363), é preciso considerar tanto a produção simbólica no interior do grupo geracional 

quanto as múltiplas influências estruturais que incidem sobre a relação entre grupos etários 

distintos, e que que advém das políticas públicas, das relações econômicas, da autoridade 

escolar etc. 

Outro aspecto levantado pelo autor é o da negatividade constituinte da infância, que se 

revela em diferentes aspectos sociojurídicos, como o não votar, não ser eleito, não casar, não 

trabalhar. Esta aparente exclusão, que se constitui como proteção e é compreendida como 

evidencia do processo civilizatório, reflete o “efeito simbólico de conceptualização e 

representação sociojurídica da infância pela determinação dos fatores de exclusão e não, 

prioritariamente, pelas características distintivas ou por efetivos direitos participativos” 

(SARMENTO, 2005, p. 368). No entanto, o autor lembra que esta é uma característica do 

mundo ocidental, pois no oriente, no hemisfério sul e em grupos étnicos minoritários da Europa, 

a representação da infância não está atrelada à exclusão das crianças da vida coletiva e elas 

comumente participam de praticas sociais que, nos termos de nossa sociedade, não seriam 

consideradas adequadas, como o trabalho, o casamento e a vida cívica.  

Dois efeitos ambivalentes resultam deste processo. O primeiro é a garantia de direitos 

de proteção e defesa da infância sem precedentes na história ocidental. O segundo, é a relativa 

menorização das crianças, que limita sua participação na vida social e resulta numa assimetria 

de poderes nas relações intergeracionais. Ademais, mesmo com a proliferação de medidas de 

proteção, estamos longe de dar plenas garantias de salvaguarda às crianças, pois as crescentes 

desigualdades sociais atreladas ao processo de globalização acentuam as condições de 

vulnerabilidade e risco social às quais as crianças estão expostas.  
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Importa reter aqui a convocação suscitada pela abordagem teórica de Sarmento (2005), 

que nos indaga sobre a negatividade constitutiva da infância e convida-nos a “pensar as 

crianças a partir da positividade das suas ideias, representações, práticas e ações sociais” 

(SARMENTO, 2005, p. 368). Com base em suas provocações é possível questionar a 

concepção convencional segundo a qual a criança é compreendida como tábula rasa, papel em 

branco onde tudo está por ser escrito; ser ingênuo e indefeso que carece de proteção; indivíduo 

que não possui ideias adequadas à realidade e precisa de alguém que a sujeite ao processo 

educacional; alguém que não possui valores e tem de ser “disciplinada e conduzida 

moralmente” (SARMENTO, 2005, p. 368). Neste sentido, uma ênfase naquilo que cada criança 

de fato é no tempo presente, e uma maior interlocução com suas culturas e interesses, poderiam 

tornar o processo educativo mais proveitoso e efetivo. 

Em meu estudo de mestrado (SPRÉA, 2010), problematizei essa noção corrente na 

contemporaneidade e tão inerente à identidade da infância nas sociedades ocidentais, que 

projeta para o futuro a imagem daquilo que a criança é, ou melhor, daquilo que ela um dia será. 

Alicerce de muitas orientações pedagógicas e recurso discursivo em voga no senso comum, esta 

noção preconiza que a criança participa da vida social como um capital humano a ser lapidado, 

um potencial que aguarda investimento e que está à espera do que ainda será. Tal tendência de 

tratar a criança sempre com referência à superação da infância, projeta sobre ela uma imagem 

excludente, como se a criança não fosse membro da sociedade até atingir a fase adulta. É neste 

sentido que podemos problematizar a noção corrente de que as crianças precisam ser integradas 

à sociedade, como se elas já não o fossem. Parte-se, obviamente, da ideia de que sociedade é o 

mesmo que sociedade dos adultos e, portanto, exclui-se dela, os não adultos, os que devem 

tornar-se adultos para então integrá-la.  

Essa noção de que a infância é apenas um período da vida pelo qual todos passam é 

nomeada por Qvortrup (2010, p. 636) pelo termo orientação antecipatória. O autor privilegia 

uma abordagem estruturalista da infância. Do ponto de vista de sua análise estrutural, a infância 

“não tem um começo e um fim temporais, e não pode, portanto, ser compreendida de maneira 

periódica. É compreendida, mais apropriadamente, como uma categoria permanente de 

qualquer estrutura geracional” (QVORTRUP, 2010, p. 635). No entanto, a permanência da 

infância como categoria estrutural não exclui a ideia de que ela se constitui como um espaço 

social sujeito a transformações e impactado pelas relações entre parâmetros históricos de toda 

ordem, como os econômicos, culturais, sociais, políticos, tecnológicos ou ideológicos. Assim, 
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as noções de infância como período da vida e como categoria permanente da estrutura social 

não se contradizem, podendo se somar.  

A definição de infância como categoria estrutural da sociedade nos conduz a pensar que 

determinados parâmetros prevalecentes no meio social exercem influências sociodinâmicas na 

constituição das culturas da infância. A definição permite localizar a ação das crianças em um 

segmento social determinado, o qual possui propriedades estruturais e sofre as influências dos 

parâmetros societários circundantes.  

 

(...) é a interação entre os parâmetros que produz todas as configurações sociais, 
incluindo os grupos sociais e as relações entre eles. Em qualquer fase, portanto, a 
infância é o resultado de fortes relações entre os parâmetros prevalecentes, os quais 
devem ser todos considerados como forças estruturais” (QVORTRUP, 2010, p. 636). 

 

As relações entre adultos e crianças na escola expõe esta interação entre parâmetros e a 

sua compreensão pode nos revelar mais sobre as configurações sociais nas quais o problema da 

proibição das brincadeiras se insere. É válido e profícuo, como estratégia metodológica de 

aproximação com o objeto, visualizar a infância como um segmento da sociedade. Este 

segmento é o espaço social onde as crianças atuam, um espaço que se mantem mesmo quando 

elas o deixam, sendo sempre reocupado por outras crianças (HARDMAN, 2001). As 

configurações sociais e os diversos parâmetros que prevalecem em uma dada sociedade 

estruturam o segmento, pois tornam-se marcas expressas da passagem das crianças por ele. 

Estas marcas são carregadas de significação e podem ser visualizadas nas ações das crianças, 

nas brincadeiras, nos costumes, na linguagem e nas representações infantis.  

A cultura infantil, neste sentido, não se forma apenas pela transferência de valores do 

adulto para a criança. Ela pode ser compreendida também como produto das práticas sociais 

das crianças. Por meio das práticas –– e o brincar é uma delas –– as crianças mobilizam valores 

e produzem significações sociais, impactando os parâmetros societários que, por sua vez, 

impactam a construção do próprio segmento pelo qual as crianças passam. Isto implica em dizer 

que as crianças atualizam a geração. Assim, não é apenas por refletir as sempre mutáveis 

representações e formas de organização social adultas que a infância está em permanente 

transformação. A infância se recompõe porque é, também, uma obra infantil.  

Compreender como se configura a geração implica em desvendar o modo como a cultura 

infantil se articula em relação ao conjunto de parâmetros societários que a circunscrevem. A 

análise das relações entre a intervenção educativa dos profissionais e as experiências lúdicas 
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das crianças na escola pode ajudar a desnudar o segmento, porque a atuação adulta depende de 

um sentido dado ao comportamento das crianças nos grupos. Este sentido revela a interação de 

parâmetros societários, porque, de modo geral, um profissional de escola não intervém nas 

experiências das crianças sem algum propósito em mente. Ao coibir uma prática ou um 

comportamento, os profissionais projetam uma expectativa carregada de sentido no segmento. 

A experiência lúdica na escola depende dessa relação, pois é construída em meio aos dilemas 

enfrentados diariamente por alunos e profissionais da escola, quando seus distintos interesses 

se chocam. 

Nesta direção, uma pergunta a ser respondida pode ser aqui enunciada: Como os 

profissionais da educação, que atuam com crianças em escolas, relacionam-se com a 

experiência lúdica infantil?  

A indagação surge da constatação de que parte significativa dos conflitos entre adultos 

e crianças incidem sobre algum tipo de experiência lúdica. As respostas poderão revelar como 

as representações sociais e os parâmetros de comportamento prevalecentes são expressos pela 

intervenção educativa e regulam a ordem escolar, impactando o campo de produção lúdica 

caracteristicamente infantil, que têm na escola seu mais abrangente canal de criação e 

transmissão na contemporaneidade. Assim, indagar-se sobre o modo como a experiência lúdica 

se desenvolve na escola é deparar-se continuadamente com as condições institucionais de 

controle do tempo, da circulação e do movimento das crianças. É ter em conta os tipos de 

coerção e os limites impostos ao brincar no contexto deste tipo de instituição. É estar diante da 

proibição de algumas brincadeiras, tema que será aqui estudado enquanto um fenômeno 

resultante de tensões que extrapolam a esfera formal e normatizada das instituições e que 

adentram no plano cultural, dinâmico e processual da vida comunitária.  

 

 

1.2 – Entre possibilidades e restrições, as culturas infantis deslizam 

 

As formas de apreensão social pelas quais as crianças internalizam parâmetros de 

convivência, reconhecem valores e experimentam a validade prática dos significados sociais 

têm de ser contextualizadas à luz de suas experiências societárias. É preciso considerar o modo 

institucionalizado como as crianças vivem, sendo alunos, filhos, sujeitos de direitos protegidos 



 44 

por leis e resguardados por normatizações e valores. Importa também sua origem territorial, seu 

pertencimento econômico, étnico e de gênero. É, por um lado, na relação com os adultos que 

as vigiam, orientam e lhes oferecem produtos de toda ordem, e, por outro, nas interações que 

estabelecem entre si, que sua socialização se desenvolve.  

As interações entre pares na escola são constantemente marcadas por influências dos 

parâmetros culturais prevalecentes que orientam as rotinas dos grupos infantis. Esperar a vez, 

controlar o volume da voz, utilizar expressões de linguagem consideradas adequadas, 

posicionar ou mover o corpo de um determinado modo, são exemplos de consequências 

imediatas mais ou menos orientadas por parâmetros consensuais dentro da escola. Mas essa 

orientação, que por vezes se vale de dispositivos de punição e torna-se coerção, não implica 

necessariamente a passividade ou a submissão das crianças. O fato de haver punição é uma das 

provas da não submissão, quando os grupos infantis conduzem as suas práticas valendo-se de 

intenções que contradizem as expectativas educacionais. Trata-se de um controle consciente 

das crianças acerca dos atos que empreendem. Muitas vezes, elas desobedecem sabendo que o 

fazem e tendo à mão contundentes explicações para seus atos. Uma consciência prática aí se 

evidencia (GIDDENS, 2003).  

Os grupos infantis experimentam na escola rotinas que são caracteristicamente 

escolares, por meio das quais a instituição se organiza. A vida cotidiana na instituição se 

delineia ganhando contornos próprios e isso delimita o alcance das restrições e das 

possibilidades de ação individual. A agência dos sujeitos que na escola convivem só pode ser 

identificada no interior desta delimitação, pois ela é, em boa parte, uma resposta particular aos 

consensos e padrões que se apresentam como coletivos. Por isso, agência pode ser 

compreendida como um componente da estrutura social, que dela resulta e que sobre ela incide.  

A compreensão de como se dá a ação da criança neste contexto estruturado poderia então ser 

uma das chaves da análise das performances infantis ante o poder institucionalizado dos adultos 

na escola.  

Um estudo sobre agência envolvendo tanto crianças quanto adultos poderia indicar em 

que medida os mecanismos de reprodução social estão sob risco e se alteram diante das pressões 

individuais e em meio às variações nas formas de exercer o poder. No caso específico do 

problema da proibição das brincadeiras em escolas, são notáveis as discordâncias entre os 

adultos sobre o que deve ser proibido e o que deve ser autorizado. Há quem não tolere crianças 

correndo nos pátios e há quem incentive. A mesma problemática pode ser encarada de modo 

variado por diferentes profissionais, como pude evidenciar ao longo das conversas com 
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diretores e pedagogos, nas escolas em que fiz observações de campo em distintas fases da 

pesquisa.  

Ilustra bem esta questão as impressões que obtive junto ao diretor de uma escola de 

periferia urbana localizada em Curitiba - Paraná. Este profissional possui um histórico de 

liderança comunitária e protagonismo em movimento social ligado a conquistas no âmbito das 

moradias populares e adquiriu nos últimos 20 anos amplo reconhecimento na comunidade 

circundante. Seu envolvimento na luta por direitos sociais parecia nutrir também um olhar 

acerca dos direitos da criança. Conhecia profundamente a comunidade e tornara-se uma 

referência para as famílias, muitas delas assentadas na região por intermédio de seu trabalho 

social. Seu perfil de atuação, visivelmente dinâmico e articulado, alimentava sua visão sobre o 

comportamento das crianças. Ao longo da etapa exploratória do estudo estive com ele por 

diversas vezes.   

Certo dia, após tratarmos das gravações que faríamos junto às crianças14, contou-me 

sobre as características da comunidade atendida pela escola e sobre o perfil social das crianças, 

que eram em grande parte filhas e netas de pessoas oriundas de regiões rurais do interior do 

Estado. Deu detalhes sobre como acreditava que deveria ser o recreio da escola, levando em 

conta o conhecimento que tinha sobre a origem social das famílias. Destacou o que chamou de 

o brincar livre, sem intervenção direta do adulto, lembrando da importância de a criança poder 

escolher o que vai fazer em seu tempo livre. E me contou que, ao contrário do que ocorre na 

maioria das escolas, na sua instituição as crianças se sujam, rolam na grama, brincam na terra. 

Assim o fazem porque a escola autoriza. Nem mesmo as reclamações dos pais quanto às roupas 

sujas o faziam limitar esta liberdade que, em sua opinião, toda criança deveria ter. 

A origem social de um profissional, suas impressões acumuladas ao longo da vida 

relativas à infância e à expressão corporal e, ainda, sua postura político-pedagógica frente à 

gestão escolar, podem influenciar decisivamente no modo como são delineadas as limitações 

que se impõem às experiências lúdicas na escola. Nessas variações de conduta profissional, de 

exercício de poder, reveladoras das ambiguidades do sistema educacional, é possível localizar 

quais instabilidades impactam as formas de reprodução social e modificam a cultura. É nisto 

que reside a possibilidade de se investigar a resistência real (ORTNER, 2007) promovida pelos 

                                                
14 Estas gravações dizem respeito ao Projeto AUÊ, que se caracterizou como uma etapa exploratória da pesquisa, 
fornecendo dados e proposições iniciais que foram decisivas na definição do objeto de estudo.  
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sujeitos envolvidos no contexto em que as experiências lúdicas se manifestam na escola. 

Embora tendências estruturais se manifestem com muita veemência, influindo na ampliação 

das proibições, há margem suficiente para notarmos atuações individuais pontuais operam uma 

forma concreta de resistência, capaz de gerar uma força contrária que, em alguns casos, anula 

a própria tendência. 

Algumas experiências lúdicas infantis frustram a expectativa dos profissionais de 

consagrar uma ordem escolar coerente com o senso comum pedagógico. Para cada experiência 

lúdica que se realiza no recreio escolar há diferentes possibilidades de interpretação. As 

crianças, conhecedoras que são das regras e técnicas de suas brincadeiras e das razões que as 

levam a empreendê-las, demonstram que seu entendimento acerca de uma brincadeira é um 

saber por elas construído principalmente com base na imersão simbólica, física e emocional 

que a atividade provoca. Já os profissionais da escola, que cuidam ou observam, têm de se 

esforçar para interpretar aquilo que veem, ou aquilo que ficam sabendo que ocorreu. O 

entendimento que elaboram é influenciado significativamente pelo tipo de orientação que 

gostariam de dar às crianças. A ideia de orientação é, de modo geral, mediada por pressupostos 

coerentes com o senso comum pedagógico, o qual ajuda a sustentar um certo tipo de 

ordenamento organizacional. É neste sentido que a ordem escolar se torna, para nós, uma 

categoria social a ser considerada, pois ela é expressão de um conjunto mais ou menos estável 

de opiniões, posicionamentos e intervenções educativas. O uso de tal categoria, portanto, vem 

favorecer a descrição de algumas propriedades estruturais dos sistemas educacionais e das 

prescrições que delas decorrem.  

 

A “ordem escolar” –– e suas variantes, tais como a “ordem da sala de aula”, o “respeito 
à ordem”, a necessidade de “manter” ou “restabelecer a ordem” –– constitui uma 
categoria social, produzida e reproduzida por atores sociais como parte da 
interpretação e da orientação de suas práticas na realidade cotidiana da escola, e 
integra o senso comum pedagógico (MILSTEIN e MENDES, 2010, p. 39, grifos dos 
autores). 

 

No caso desse estudo, a experiência lúdica infantil é a cena onde vemos a interação, o 

encontro, das intenções e projetos dos atores sociais com as regras e recursos de caráter 

estrutural que estão contidas na normatividade institucional e nos consensos morais coletivos. 

Assim, um exame sobre a proibição das brincadeiras tem de averiguar, nos tipos de experiência 

lúdica que surgem na escola, em que medida as propriedades estruturais dos sistemas 

educacionais e as ações dos atores sociais se opõem e em que medida operam juntas, numa 

relação de dualidade (GIDDENS, 2003) entre a coerção e os propósitos dos indivíduos.  
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O empreendimento infantil dentro da escola é marcado pela rotinização que a vida social 

ali adquire. Nas formas de organização dos grupos infantis podemos visualizar o “caráter 

recursivo da vida social” (GUIDDENS, 2003, p. 26), que impele os sujeitos a recriarem 

continuadamente as bases de sua própria organização, a partir dos recursos de que dispõem, ou 

seja, da normatividade institucional e dos consensos valorativos que os envolvem. Em outras 

palavras, as crianças sabem como seguir adiante em suas experiências lúdicas e reconhecem 

que há limites dados pela instituição que interferem na realização de seus projetos. É importante 

lembrar que estamos tratando de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, que possuem 

entre 5 e 11 anos de idade. Nestas idades em que elas se encontram, isto se torna muito evidente. 

Ainda que seja necessário monitorá-las nos pátios, não é preciso dizer a elas o que fazer no 

recreio para que passem o tempo todo entretidas umas com as outras e para que produzam uma 

série de convenções de modo a organizar suas práticas.  

Isso poderia ser notado também, de alguma forma, em crianças menores, quando de 

modo recursivo elas exploram o mundo social nomeando-o, manuseando materiais, atribuindo-

lhes significados, definindo posições de poder entre si e criando estratégias de manipulação da 

ação dos adultos para atingir seus objetivos. Não se trata de projetar nos pequeninos conclusões 

obtidas a partir de metodologias que são mais adequadas a crianças maiores, como a que neste 

estudo se desenvolveu. No caso do modo como se comportam bebês, por exemplo, muito 

daquilo que se evidencia nas ações dos grupos de crianças maiores não lhes serve. Os bebês em 

tenra idade, como afirma Tebet (2013, p. 05), ainda não aprofundaram seu processo de 

individuação, “não constituíram para si uma identidade geracional, de gênero, de raça, de 

pertencimento familiar e de pertencimento a um grupo de amigos”. Ainda assim, há estudos 

empreendidos em creches que demonstram o modo como essas aquisições se viabilizam. É que 

os bebês, desde muito cedo, agem socialmente, e essa ação impacta a ação dos que estão a sua 

volta (COUTINHO, 2010).  

 Importa salientar aqui que a capacidade reflexiva dos agentes humanos não pode ser 

analisada apenas pela sua forma discursiva. Até mesmo na fala, há aspectos do discurso em que 

os significados correspondentes devem sua compreensão mais ao estilo como os enunciados 

são ditos –– por exemplo, de forma irônica ou de modo engraçado –– do que aos conteúdos que 

compõem a fala (GIDDENS, 2003).  Se em adultos a capacidade reflexiva se expressa apenas 

parcialmente no discurso, reservando aos gestos, movimentos, nuances de ritmo da fala e tom 

de voz uma parte considerável daquilo que eles expressam, em bebês ou crianças isso é ainda 

mais intenso.  
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Quando o que os agentes conhecem a respeito do que fazem está restrito ao que eles 
podem dizer sobre isso, em qualquer estilo discursivo, uma área muito vasta de 
cognoscitividade é simplesmente subtraída da visão (GIDDENS, 2003, p. XXXIV).   

 

É comum crianças demonstrarem –– menos por palavras e mais por atos –– 

compreensão acerca do que fazem. O nível discursivo da reflexividade infantil é capaz de 

revelar apenas parcialmente esta compreensão. Para quaisquer atores sociais, mas 

especialmente para os que têm pouca idade, a cognoscitividade –– aptidão para conhecer –– 

revela-se por meio de uma consciência prática, esta capacidade que “consiste em todas as 

coisas que os atores conhecem tacitamente sobre como ‘continuar’ nos contextos da vida social 

sem serem capazes de lhes dar uma expressão discursiva direta” (GIDDENS, 2003, p. XXV, 

grifos do autor).  

Assim, se por um lado este estudo preocupa-se com a identificação de consensos 

coletivos ou parâmetros sociais prevalecentes, por outro, quer evidenciar a consciência prática 

dos atores sociais e sua capacidade de demonstrar, por meio de distintas linguagens, que sabem 

melhor do que ninguém sobre si mesmos. É preciso, pois, considerar a ampla gama de saberes 

da práxis, expressos na continuidade daquilo que os atores sociais fazem, e que sabem o porque 

de fazê-lo sem necessariamente expor este saber por meio de uma “expressão discursiva 

direta” (GIDDENS, 2003, p. 25). Isso adquire fundamental importância nas análises das 

expressões de linguagem típicas da cultura infantil que aqui serão apresentadas. 

Convém também ao desenvolvimento desse estudo tomar como base a noção de 

Estrutura cunhada por Giddens (2003, p. 35), que a define como “um conjunto de regras e 

recursos implicados, de modo recursivo, na reprodução social”. As características de uma 

determinada realidade social são entendias por ele a partir das relações estruturais estabilizadas, 

acessíveis à compreensão teórica enquanto “práticas sociais ordenadas no espaço e no tempo” 

(GIDDENS, 2003, p. 2). Preocupado em superar a noção dualista que opõe ação do ator 

individual e totalidade social, o autor desenvolveu a noção de dualidade da estrutura, na qual 

enfatiza o caráter recursivo das ações humanas, que “não são criadas por atores sociais, mas 

continuadamente recriadas por eles através dos próprios meios pelos quais eles se expressam 

como atores” (GIDDENS, 2003, p. 3).  

No caso das brincadeiras reproduzidas nas escolas, é possível pensar que o caráter 

recursivo da ação se manifesta quando os elementos culturais mobilizados pela criança são 

recriados na experiência lúdica. Um movimento sensual de dança, característico da expressão 
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adulta, trazido para dentro de uma brincadeira, pode tanto se converter em algo novo quanto ser 

a expressão de um processo de internalização menos criativa. Em todo caso, ao ser introduzido 

em uma determinada rotina lúdica, o movimento internalizado passa a compor a estrutura da 

brincadeira e, assim, poderá ser manuseado e ressignificado por diversas vezes ao longo do 

tempo. A cultura infantil dá origem a propriedades que se alongam no espaço e no tempo 

porque, em seu bojo, as formas de conduta e os conteúdos sociais são cronicamente 

reproduzidos no cotidiano.  

Do mesmo modo, no contexto de uma experiência social localizada como é a 

experiência escolar, há que se ter em vista as prescrições de um sistema social que também 

tende a permanecer por longos períodos. A escola, como diz Forquin (2003), não é inimiga da 

novidade, mas não se rende facilmente a futilidades ocasionais ou modismos frequentes. Em 

certa medida, ela dispõe e compartilha, em largas extensões, de um reconhecido viés 

conservador. Como sistema, detém mecanismos de reprodução que se alongam no tempo e no 

espaço.  

Giddens (2003, p. 28) propõe que “a estruturação de instituições pode ser entendida 

em função de como acontece de as atividades sociais se ‘alongarem’ (aspas do autor) através 

de grandes extensões de espaço-tempo”. As ações das crianças, por responderem a tendências 

que são próprias das culturas infantis, não estão necessariamente em oposição ante as 

prescrições da cultura escolar. Mas quando este choque ocorre, os profissionais respondem 

coagindo as crianças para que adotem determinadas condutas sociais em detrimento de outras. 

O contrário também ocorre. Se a cultura escolar age na direção contrária e constrange rotinas 

típicas da cultura infantil, as crianças também reagem. Apesar da desigualdade de poder 

existente nesta relação e de vermos a prevalência das opiniões dos adultos em relação a das 

crianças, ainda assim encontramos fartas evidências de que as crianças subvertem as 

expectativas escolares e adaptam suas ações de modo a cumprir com a realização de seus 

projetos pessoais ou coletivos. 

  A proibição de uma determinada brincadeira, como a da dança, que fere os 

pressupostos morais de alguns pais e profissionais da educação, pode ser caracterizada, neste 

sentido, como a prescrição de uma conduta moral a ser incutida. Dançar rebolando e ao ritmo 

de músicas eletrônicas é um gesto inadequado para algumas pessoas, e essa mensagem é 

reafirmada a cada nova interdição da dança na escola. Mas, ainda que tomem como base as 

restrições e as expectativas expressas pelos adultos, algumas crianças insistem em dançar. E o 

fazem adaptando a dança, de modo que ela possa ser temporariamente autorizada ou que tenha 
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de ser realizada às escondidas. Estas adequações ou ações infantis concorrem para a “recriação 

constante das propriedades estruturadas da atividade social” (GIDDENS, 2003, p. 25). 

Para que esta ideia se sustente, procurarei tratar a questão da agência das crianças 

cuidando para não supervalorizar a ação dos sujeitos em detrimento das influências 

sociodinâmicas da estrutura. O tecido social e as estruturas que o sustentam não são o resultado 

imediato das ações e das intenções individuais. Nesta conta haverão de ser somadas as 

consequências de ações não intencionais e o pulsar das forças coletivas que põem em choque a 

noção heroica de que, pela força da vontade, as pessoas podem triunfar diante de seus contextos 

sociais (ORTNER, 2007).  

Por isso, ressalto aqui a posição das crianças como realizadoras de ações que impactam 

a cultura, mas que estão sujeitas aos dispositivos de controle e são permanentemente 

influenciadas pelos consensos sociais. A própria tendência subversiva, muitas vezes percebida 

no comportamento das crianças, aquela que é frequentemente expressa por “tentativas infantis 

de dar sentido e, em certa medida, resistir ao mundo adulto” (CORSARO, 2011, p. 129) é, em 

boa parte, resultado da influência de consensos e representações sociais. Por isso, assinalo mais 

uma vez o papel das estruturas sociais na delimitação das experiências empreendidas por elas. 

As crianças são atores sociais historicamente situados cujas práticas revelam as propriedades 

estruturantes da sociedade em que vivem, ainda que “sua vivência concreta de práticas 

variáveis reproduza ou transforme - normalmente um pouco de cada -  a cultura que os fez” 

(ORTNER, 2006, p.45).  

As dinâmicas de reprodução social que se instalam nos elementos das culturas infantis 

(FLORESTAN FERNANDES, 2004), por meio dos processos inibitórios da experiência lúdica, 

evidenciam tendências educativas que, pela via da coerção, operam na manutenção de 

procedimentos sociais naturalizados, como os que se expressam por meio de ideias tais como: 

menina não joga futebol nem brinca de luta; menino não brinca de boneca, não se maquia e não 

rebola. Tais noções, muitas vezes compartilhadas pelo discurso adulto como fatos naturais 

incontestáveis, são lentamente assimiladas pelas crianças. Mas até que isso aconteça, o discurso 

terá de se transformar em coerção, terá que gerar consequências.  

Punir a criança é um recurso pelo qual se tenta impor o controle, é a promessa última de 

que a suposta ordem natural das coisas se manterá intacta diante dos riscos oferecidos por uma 

experiência lúdica que é eminentemente criativa e, com frequência, subverte toda ordem, 

desnaturalizando procedimentos usuais e expondo os adultos a contradições e constrangimentos 
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morais. O hábito educativo de estancar a criatividade lúdica em nome de determinados 

princípios religiosos, pedagógicos, estéticos, ofuscando a originalidade de determinados atos 

culturais –– danças, jogos, rimas –– poderia então ser estudado como um recurso indispensável 

para a manutenção de certos padrões morais vigentes.  

Por outro lado, uma análise das proibições poderia revelar também a capacidade dos 

atores sociais de subverter alguns aspectos da dominação que lhes é imposta institucionalmente. 

A forma de dominação aqui em questão, como qualquer outra, apresenta ambiguidades. Toda 

dominação é marcada pela assimetria de poder (GIDDENS, 2003) que a constitui, o que expõe 

suas fragilidades de modo contingente e favorece a articulação de movimentos que a ela 

resistem.  

Imaginemos. Uma menina de 3 anos de idade está com suas bonecas no quarto quando 

ouve sua mãe anunciar o jantar. A menina segue para a cozinha e encontra o pai no corredor: 

- Pai. Finge que eu sou a mamãe e você é o filhinho? 

O pai entra na brincadeira sugerida pela filha e, a pedido dela, deita no chão. A menina 

oferece leite ao pai, utilizando um chinelo como se fosse mamadeira. Depois, troca-lhe as 

fraldas, numa sequência de gestos que lembram os cuidados maternos com bebês. Aí, então, 

explica ao pai que é chegada a hora de dormir. Levanta-se e apaga a luz do corredor. Em 

seguida, deita-se ao lado do pai, que finge estar dormindo. 

O comportamento maternal é expresso por meio de cada uma de suas atitudes, gestos e 

falas. O pai tenta encontrar um desfecho para a brincadeira, abre os olhos e diz: 

- Papai já dormiu bastante. Agora vamos jantar lá na mesa da cozinha. 

A filha, chateada, responde-lhe: 

- Você é filhinho, não é papai.  

A brincadeira segue com outras experiências sugeridas pela menina, até que o pai a 

interrompe definitivamente e ambos chegam à cozinha para jantar. 

Nesta situação, a filha faz de conta que é mãe de seu próprio pai. Ela se apropria de 

elementos da vida cotidiana adulta para construir uma experiência lúdica. Os significados da 

vida social são suspensos e parecem ter sido temporariamente colocados em risco. A filha 

transforma-se temporariamente em mãe, o pai torna-se filho e o chinelo agora é uma 

mamadeira. 
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A atividade é toda pensada e conduzida pela menina de três anos. Chamamos esta 

experiência empreendida pela criança de brincadeira, pois assim são batizados todos os atos 

em que identificamos a representação de papeis sociais por parte das crianças. O termo 

brincadeira, em nossa língua, conduz a uma ideia de que o acontecimento é necessariamente 

divertido, leve, despretensioso. Mas o que vemos acontecer nessa apropriação de elementos da 

vida adulta é uma rica representação de parâmetros de convívio, um exercício de sociabilidade 

empreendido pela criança que não apenas imita o comportamento dos adultos, mas testa suas 

próprias aptidões, interpreta os significados da prática social, produzindo novos sentidos para a 

sua participação na vida social. E isso podemos chamar de experiência lúdica infantil, uma ação 

em que a criança empreende a sua sociabilidade e claramente avança sobre mundo social, 

acessando seus códigos, procedimentos e sentidos. 

As decisões da menina quanto ao que fazer com o pai, que ali foi transformado em filho, 

são, de algum modo, motivadas pelas referências da função materna que é exercida pela sua 

mãe ou por outros adultos que a cercam. A trama por ela empreendida parece ter sido 

impulsionada pelo desejo de experimentar a função materna, o que lhe permite temporariamente 

exercer poder e controle sobre si e sobre os outros (CORSARO, 2009). A experiência é 

temporária e a criança sabe que se trata de uma representação (HUIZINGA, 2005). 

Ortner (2006, p. 66) considera que “os desejos ou intenções culturais emergem de 

diferenças estruturalmente definidas entre categorias sociais e diferenciais de poder”. A 

menina experimenta estes diferenciais assumindo um papel social distinto do seu – o de filha. 

Vemos que há um movimento, um esforço em determinada direção, que culmina com a 

assimilação dos parâmetros do comportamento maternal. Na experiência lúdica empreendida, 

a menina mobiliza e faz interagirem parâmetros prevalecentes (QVORTRUP, 2010) que regem 

as configurações sociais e lhe informam sobre o que é certo e o que é errado, o que pode e o 

que não pode ser feito. Ocupar temporariamente outra posição social (ser adulto), experimentar 

outro papel (ser mãe), desejar o status gerado pelo controle exercido sobre outro corpo 

(alimentar, cuidar) são intenções que parecem eclodir na experiência sem que necessariamente 

a menina tenha que expressá-las discursivamente. Vemos aqui a agência infantil se configurar 

menos na direção de uma resistência e mais no sentido de um projeto a ser empreendido, o qual 

opera uma produção e uma reprodução dos comportamentos maternais. 

A menina forja uma situação que lhe permite acessar temporariamente aquilo que, a 

princípio, não poderia estar ao seu alcance. De fato, nenhuma criança de 3 anos pode sentir-se 

mãe, a menos que crie uma experiência em que possa representar este papel. A experiência 
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lúdica é marcada por essa intenção de fazer parte, estar de posse, sentir-se como, fazer tal qual. 

Ao assumir as responsabilidades do cuidado materno, a menina o faz por meio de suas 

condições específicas de inteligibilidade (SARMENTO, 2004). E a interpretação dos 

significados sociais pode gerar novos entendimentos sobre a função maternal. É que os 

significados são colocados em risco na comunicação (SAHLINS, 1990) porque as condições 

de inteligibilidade das crianças são diferentes das dos adultos. Trata-se de modos distintos de 

monitoração e significação da ação (SARMENTO, 2005). 

Talvez por isso os comportamentos maternais estejam se alterando ao longo das 

gerações e variem tanto entre diferentes povos. Por mais que a inculcação do modelo familiar 

predomine, porque ao brincar de ser mãe a menina internaliza noções que dizem respeito ao 

comportamento maternal, ainda assim há margem para improvisações que resultam em 

experiências novas, onde “o antigo sistema é projetado adiante sob novas formas” (SAHLINS, 

1990, p. 11).  

As brincadeiras que envolvem representação de papeis sociais, tal como a que foi aqui 

descrita, favorecem uma espécie de tomada de consciência de si e do funcionamento da vida ao 

redor. Uma parte dos saberes necessários ao exercício de determinadas práticas sociais poderia 

passar despercebida à criança. Mas, ao reproduzir a realidade na forma lúdica, a experiência 

social é retida de modo intenso e os saberes são novamente acionados para que a brincadeira 

aconteça várias vezes. Assim, a experiência lúdica infantil funciona como uma forma de 

monitoração reflexiva da ação, por meio da racionalização que o brincar exige, e permite tornar 

manipulável aquilo que foi vivido anteriormente e sob outra intensidade. 

A ação infantil é, portanto, guiada por intencionalidade. A menina deseja experimentar 

o poder investido na função materna, por isso a intenção se forma. Essa intenção passa a ser 

consciente e controlada pela menina, que cria a experiência de alimentar o bebê, trocar suas 

fraldas e colocá-lo para dormir. Desejo, intenção e ação criativa (ORTNER, 2006) denotam a 

existência de uma agência infantil. Essa agência torna-se possível porque se assenta sobre um 

fenômeno de reprodução no interior da estrutura. Ora, mães sempre haverá! E o ato de cuidar 

de bebês tem mesmo que ser reproduzido cronicamente. No entanto, ao manipular os 

significados de tal ato, atribuindo novas funções temporárias aos objetos e papeis sociais que 

manipula, a criança provoca alterações de sentido na ação. É por isso que podemos supor como 

factível a ideia de que a experiência lúdica infantil promove, lentamente, alterações simbólicas 

nos atos, hábitos e papeis que representa.  
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Essa intencionalidade infantil pode ser percebida tanto nas “práticas de rotina”, onde 

há pouca reflexão sobre a ação, como também nos “atos de agência”, quando as crianças 

“intervém no mundo com algo em mente” (ORTNER, 2006, p. 54). As duas formas coexistem. 

Alguns resultados da interação infantil são consequência de projetos pessoais cujas metas são 

claramente definidas pelas crianças; outros são frutos de ações não intencionais. Convergem 

também na ação social forças de ordem estrutural, pois “... as pessoas organizam seus projetos 

e dão sentido aos objetos partindo das compreensões preexistentes da ordem cultural...” 

(SAHLINS, 1990, p. 7). Mas, novamente, a ação dos sujeitos põe em risco os significados, 

porque estes “são reavaliados quando realizados na prática” (SAHLINS, 1990, p. 7). O que 

está em jogo aí é a desproporção entre as coisas e os signos que dão sentido às coisas. E é diante 

dessa desproporção que a criança sente necessidade de experimentar a validade dos significados 

atribuídos socialmente. 

O que estamos a considerar ao longo destas reflexões é a possibilidade de que a 

experiência lúdica infantil opere uma espécie de desconstrução do sentido das coisas, das 

relações entre as pessoas e dos papeis desempenhados por elas. Esse fenômeno pode ser 

exemplificado através de uma situação real, em que numa escola pública todas as meninas que 

dançavam no recreio executavam em meio à dança um mesmo movimento curioso. Uma das 

mãos se fixava nas costas, na altura da cintura e do cós da calça, e ali permanecia durante as 

coreografias. Sob outro enfoque, apresentei este caso em meu estudo de mestrado (SPRÉA, 

2010). Pela singularidade do exemplo, convém aprofundá-lo aqui.  

Como de costume nos intervalos de recreio desta escola15, um grupo de meninas entre 

8 e 10 anos de idade dançava em frente à vidraça do refeitório. Elas estavam posicionadas uma 

ao lado da outra, enfileiradas lateralmente, de modo que ficava mais fácil sincronizar os passos 

visualizando os erros e os acertos por meio do reflexo no vidro. Atrás, crianças menores, entre 

5 e 7 anos, observavam e, vez em quando, arriscavam algum movimento coreográfico. Reparei 

que todas as meninas estavam com uma das mãos posicionadas logo abaixo das costas, na 

cintura, no cós da calça. Parecia que algumas seguravam a calça e outras apenas apoiavam a 

mão na cintura. As crianças que estavam atrás, observando e experimentando os passos, 

imitavam também a posição do braço atrás na cintura. Indaguei-me então se a posição da mão 

era um elemento original da coreografia ou se cumpria com a função de segurar as calças. 

                                                
15 Trata-se da Escola Municipal CEI Professor Lauro Esmanhoto, onde desenvolvi minha pesquisa de mestrado 
em 2010. 
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A posição do braço assim voltado para trás parecia não possuir qualquer relação 

funcional com a coreografia. Durante cerca de cinco semanas observei grupos distintos dançar. 

E a mão nas costas se mantinha, tornando-se um padrão coreográfico. Em uma conversa com 

um grupo de meninas maiores, do 4º ano, constatei que aquele estranho elemento coreográfico 

possuía uma razão prática (SAHLINS, 2003). É que algum tempo antes de minhas observações 

naquela escola, meninos zombavam do fato de que o movimento de agachamento na dança 

fazia com que a calça das meninas descesse um pouco e, com isso, a calcinha16 aparecia.  

Foi por isso que algumas meninas passaram a dançar segurando a calça pelo cós. Ocorre 

que outras crianças, ao vê-las dançar assim, assimilaram a posição do braço e da mão, mas não 

tomaram conhecimento do significado original. Todas as crianças passaram a dançar com a mão 

atrás na cintura, mas sem segurar as calças. O exemplo ilustra aquele tipo de processo inovador 

revelado por Turner (2008, p. 232) nas situações em que “um feito criativo torna-se um 

paradigma ético ou ritual”. A posição da mão nas costas passou a ser, então, um elemento da 

coreografia que seria então repetido por muito tempo, tornando-se um padrão e ganhando outros 

significados. 

O novo elemento coreográfico foi incorporado durante a prática social e se fortaleceu 

na medida em que novos grupos de crianças se depararam com ele.  Vemos que o significado 

social e sua utilidade para as crianças não é tão visível em suas propriedades físicas e que “a 

utilidade não é uma qualidade do objeto, mas uma significação das qualidades objetivas” 

(SAHLINS, 2003 p. 169). As crianças põem a mão nas costas e valorizam este movimento, 

desenhando com estilo a saída da mão que no início do agachamento está no joelho, mas que 

segue para as costas compondo a coreografia. O gesto que perdera seu sentido original, agora 

agrega valores, revelando esta parcela de “imprevisibilidade dos processos de transformação 

cultural expressa nos resultados não intencionais das práticas sociais” (ORTNER, 2006, 

p.52). 

Seja de modo intencional ou na forma de motivações inconscientes, aquilo que as 

crianças produzem impacta de algum modo o significado das coisas. Os significados originais 

se alteram porque, como afirma Sahlins (1990, p. 10) “qualquer uso real de um signo em 

referência, seja por uma pessoa, seja por um grupo, emprega apenas uma parte, uma pequena 

fração, do sentido coletivo”. Se na prática social os significados são submetidos a riscos 

empíricos que provocam alterações nos sentidos e nas representações sociais, então, sendo as 

                                                
16 Peça íntima do vestuário feminino que na língua portuguesa, de acordo com o país ou a região de um determinado 
país, recebe distintas denominações. 
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brincadeiras práticas sociais infantis, podemos dizer que elas contribuem com a mudança 

cultural. 

Os três exemplos apresentados ao longo deste capítulo serviram para articular conceitos 

que sustentarão as análises seguintes. As regras do comportamento maternal e paternal serviram 

como base para as experiências lúdicas empreendidas pelo menino que cozinhou porta-retratos 

no sofá e pela menina que virou mãe de seu pai um pouco antes da janta. Da mesma forma, as 

coreografias adultas serviram de modelo para a improvisação das crianças que dançaram no 

pátio escolar. O estudo sobre micro formações como essas ajuda a entender o funcionamento 

de formações mais amplas da vida social e pode demonstrar que as crianças são atores sociais 

que agenciam sua relação com o mundo ao mesmo tempo em que se encontram às voltas com 

as restrições sociais que as instituições lhes impõem.  

As brincadeiras infantis aqui mencionadas não só resultaram da apropriação de 

elementos da cultura adulta (FLORESTAN FERNANDES, 2004), como também ocorreram 

sob as vistas dos pais, ou dos profissionais da escola, o que implica em uma constante influência 

societária regulando a ação das crianças. Ainda que as crianças estejam autorizadas a investir 

em experiências livres, criativas, fantásticas, toda criação infantil terá como alicerce construtivo 

as prescrições da ordem cultural que a circunda. 

Agenciando, de modo um tanto quanto intencional, o menino que cozinhou no sofá deu 

vazão ao seu desejo de produzir o alimento e provocou a reação do pai, que só pode enxergar 

naquilo um vago esparramar de objetos. Agenciando, de modo mais intencional, a menina que 

virou mãe de seu pai tomou decisões que impactaram o contexto a sua volta: o jantar atrasou, o 

pai concordou em se deitar no chão e se sujeitar temporariamente às suas ordens para que a 

brincadeira acontecesse. Agenciando, de forma menos intencional, as crianças que dançaram 

no pátio escolar não só experimentaram as coreografias que a mídia lhes ofertava, como 

também interferiram na composição coreográfica, criando novos movimentos.  

Poderíamos nos limitar a definir as experiências lúdicas infantis como formas de 

agenciamentos temporários criados pelas crianças para dar conta da frustração gerada em um 

mundo em que a agência de fato, e o poder, cabe apenas aos adultos. Mas na narrativa criada 

por elas durante suas representações de papéis, expressam-se e dinamizam-se as próprias 

relações de poder e dominação presentes nas estruturas sociais e nas relações dos adultos entre 

si. As crianças não estão isoladas em seu universo lúdico e fantástico. Ali, no interior das 

brincadeiras, manipulam símbolos, reproduzem regras, questionam parâmetros, interpretam os 
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significados por meio de suas condições específicas de inteligibilidade, impactando a 

composição do tecido social.  

A intolerância a uma determinada brincadeira talvez seja o reflexo de um paradoxo, uma 

vez que os elementos constitutivos da experiência lúdica traduzem códigos culturais usuais 

entre adultos. O que os adultos não querem ver nas brincadeiras, em última análise, é aquilo 

que eles próprios já produziram, pois não há comportamento usual entre crianças que não tenha 

origem na sociedade em que elas vivem. A brincadeira, como bem definiu Brougère (2006) é 

uma confrontação com uma determinada cultura, uma forma de se haver com os padrões de 

convivência que regem a experiência societária. A criança descobre na mecânica inventiva do 

brincar a possibilidade de promover imersões no mundo social que a cerca, o mundo do qual 

ela depende. Faz todo sentido pensar com Sarmento e Pinto (1997, p. 7) que “as culturas 

infantis não nascem no universo simbólico exclusivo da infância, este universo não é fechado 

— pelo contrário, é, mais do qualquer outro, extremamente permeável — nem lhes é alheia a 

reflexividade social global”. Por isso, nada do que criam as crianças pode se distanciar demais 

daquilo que produzem os adultos. 

Por outro lado, não é de imitação que estamos falando. Novas expressões infantis criadas 

no fluxo da vida social desmentem a ideia de que as crianças simplesmente imitam o que os 

adultos fazem ou de que apenas internalizam a herança cultural que lhes é destinada, sem 

promover nela enriquecimentos. Trata-se de uma reprodução sim, mas que é interpretativa 

(CORSARO, 2002) e opera transformações nos significados sociais. Portanto, há que se 

averiguar empiricamente a possibilidade de que as crianças não estejam interpretando os 

conteúdos ditos como proibidos do mesmo modo que os adultos o interpretam. É clássica esta 

constatação da diferença entre aquilo que vemos expresso no pudor pedagógico dos adultos e a 

real interação das crianças com o mundo.  

A invisibilização dos pressupostos da criança e de sua capacidade de atribuir 

significados à vida pode representar, nesse caso, o não reconhecimento da alteridade e da 

diferença cultural. Se há de fato um “conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, 

valores e ideais que as crianças produzem e partilham em interação com os seus pares” 

(SARMENTO, 2005, p.373), em outras palavras, se há cultura infantil, então ela só pode ser 

compreendida pelo viés da alteridade. O que caracteriza essa alteridade é, sobretudo, o fato de 

que as formas de produção simbólica infantil são preponderantemente inventivas e impactam 

os significados sociais, alterando o sentido e a razão de gestos, palavras, objetos, espaços, 

tempos etc. Assim, interessa-nos saber se a punição empreendida contra as crianças e, 
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subsequentemente, as restrições impostas à experiência lúdica infantil podem coincidir, em 

alguns casos, com a dificuldade dos adultos de compreender a infância em sua alteridade.  

É por essas razões que o presente estudo pretende contribuir para um entendimento mais 

denso sobre o modo como as expressões das culturas infantis são tratadas pelos profissionais no 

interior das instituições escolares. Para tanto, terá de cumprir com os seguintes objetivos: 

 

1- Identificar o que leva à proibição de algumas brincadeiras no recreio de 

instituições escolares. 

2- Compreender como a intervenção educativa interfere nas experiências lúdicas 

infantis no recreio de instituições escolares. 

 

Se as crianças são capazes de transformar os significados dos objetos e dos conteúdos 

sociais que assimilam junto aos adultos, é possível que possam também descaracterizar o 

sentido original dado pelo adulto a uma brincadeira. Em síntese, o que as crianças pensam sobre 

os conteúdos que exploram nem sempre corresponde àquilo que os adultos acham. Um 

conteúdo rejeitado pelos adultos pode já não ter o mesmo valor e significado que possuía antes 

de ter sido incorporado pelas crianças na experiência lúdica.  

Assim, se podemos questionar os limites do brincar, podemos também questionar os 

limites das intervenções educativas.  É possível que predomine uma ideia de proteção e não de 

punição nas situações em que as brincadeiras são proibidas. Mas nem sempre as intervenções 

no brincar e as restrições impostas à experiência lúdica resultam de um contato mais empírico 

com as brincadeiras, ou de uma preocupação de escuta dos argumentos das crianças. Portanto, 

é preciso averiguar se, por não reconhecer o que de fato está acontecendo no interior do grupo 

infantil, ou por desconhecer os saberes partilhados nas culturas infantis, seus potenciais e seus 

reais desdobramentos, o adulto pode vir a destituir a alteridade da infância, condicionando ou 

restringindo a sua concepção de educação às noções de vigília, controle e punição. 
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1.3 – Aspirações e projetos que impactam a cultura escolar 

 

As influências e pressões sociais assentam sobre as instituições escolares por meio da 

elaboração de processos normativos que as regulam formalmente, mas também através dos 

valores morais subjacentes às práticas escolares, dos quais as pessoas que nela convivem não 

são apenas depositários, mas também agentes de sua formulação. De um modo ou de outro, 

pressões sociais específicas, como as que advém de grupos particulares, com seus interesses de 

toda ordem –– econômicos, religiosos ou políticos –– podem exercer influências sobre o 

conjunto das normatizações que regulam a educação em escala nacional.  

 

As escolas não são indiferentes às ideologias nem às configurações culturais múltiplas 
socialmente disseminadas. Assim, o processo de aprendizagem organizacional 
desenvolve-se por filtragem do universo simbólico que envolve as escolas e onde são 
patentes as ideologias políticas, as representações sociais geradas e difundidas pelos 
sistemas periciais, os princípios pedagógicos e os elementos normativos veiculados 
pela administração estatal da educação, os inputs ideológicos dos interesses no 
mercado educacional, os valores, ideologias e culturas profissionais dos professores, 
as culturas infantis e juvenis que se exprimem entre os alunos, as culturas locais e as 
identidades de bairro ou de localidade (SARMENTO, 1999, p. 41, grifo do autor). 

 

Para que uma análise dos procedimentos disciplinares que incidem sobre a experiência 

lúdica na escola se desenvolva, é necessário tratar os processos educativos como frações 

significativas da ação social que compõe e impacta as formações históricas. Neste sentido, 

importa compreender o modo como as relações estruturais da sociedade se apresentam dentro 

da escola em determinado momento.  

Neste sentido, cultura da escola e/ou cultura escolar são categorias que podem ser 

utilizadas para reunir indicadores dessas relações estruturais, favorecendo uma caracterização 

dos fluxos de influências sociodinâmicas que compõem uma determinada organização escolar. 

Conforme definição de Forquin (1993), cultura da escola denota as características de vida que 

são próprias da instituição escolar, como seus ritmos e ritos, a sua linguagem, os seus regimes 

de gestão de símbolos, as suas práticas e situações escolares. A escola, neste sentido, é também 

compreendida como um mundo social. Já a noção de cultura escolar, para este mesmo autor, 

remete ao “conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, 

normalizados, rotinizados, sob o efeito dos imperativos de didatização, constituem 

habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das escolas” (FORQUIN, 

1993, p. 166).  
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Vemos na compreensão dada pelo autor uma delimitação precisa quanto ao uso do termo 

cultura escolar, que chega a se assemelhar ao de conhecimento escolar. Utilizá-lo, nessa 

perspectiva, só seria possível mediante o uso da outra expressão –– cultura da escola –– a qual 

daria conta de trazer os aspectos da vida social que ultrapassam a dimensão curricular e 

programática da escola. No entanto, para outros autores como Chervel (1990), Nóvoa (1992) e 

Julia (2001), o termo cultura escolar refere-se a algo mais amplo e engloba todas essas 

diferenciações enunciadas por Forquin (1993), incluindo também os efeitos do pertencimento 

social dos professores, dos valores subjacentes à prática docente e relações mais amplas como 

escola x família e escola x políticas públicas.  

A ênfase dada no presente estudo às relações extracurriculares, extra programáticas, aos 

ritmos de trabalho, aos desafios cotidianos decorrentes da precariedade de investimentos em 

estrutura, recursos humanos e materiais faz com que o termo cultura escolar seja então adotado 

no sentido desses últimos autores, de modo amplo, incorporando nele o próprio sentido restrito 

dado por Forquin (1993) ao termo cultura da escola. Portanto, ao utilizar o termo cultura 

escolar, estarei me referindo não apenas à gestão escolar, à atividade docente e à natureza dos 

conhecimentos transmitidos, mas também às práticas sociais que envolvem todo conjunto de 

pessoas que interagem na escola.  

Ao longo do trabalho de campo que realizei durante o doutorado, pude percorrer 

diferentes instituições e identificar variações nos modos de operacionalizar a gestão escolar, 

sobretudo no que concerne à organização do recreio. Deparei-me com diferenças significativas 

nos modos de orientar, dirigir, impedir ou incentivar experiências lúdicas. Algumas proposições 

iniciais, essenciais à construção de meu objeto de estudo, foram obtidas justamente por meio 

da comparação dessas diferentes formas de gestão escolar e da subsequente verificação de que 

as experiências lúdicas infantis são permanentemente afetadas pelos modos de organização 

institucional e pelas redes de significado que compõem as culturas escolares.  

Pude perceber que algumas decisões importantes, que afetam diretamente toda a 

comunidade escolar, passam longe das orientações normativas de caráter oficial, ou das 

diretrizes educacionais consolidadas em âmbito regional ou nacional. Elas com frequência 

obedecem a necessidades e contingências locais, caracterizando um modo de pertencimento 

próprio, uma cultura escolar que é duplamente orientada, primeiro pelas prescrições 

pedagógicas e pelas normatizações, depois pelas aspirações e demandas dos grupos sociais 

particulares.  
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O cerne das proposições iniciais obtidas com as observações em contextos 

socioculturais distintos foi a ideia de que as relações estabelecidas entre crianças e profissionais 

na escola são significativamente influenciadas por referenciais de conduta e parâmetros de 

convivência que podem ser encontrados na comunidade local, a qual se estrutura por meio de 

uma vizinhança. E esses referências e parâmetros são expressos por meio de semelhanças e 

diferenças de identidade e pela participação ou pertencimento a grupos.  

Exemplo disso são as percepções que obtive em uma escola localizada dentro de um 

acampamento da reforma agrária empreendido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). O contexto de luta social, marcado pelas tensões resultantes da condição 

temporária em que a comunidade de cerca de 5.000 acampados se mantinha, impregnavam as 

práticas escolares de um sentido coletivo que unificava de tal modo a comunidade escolar, a 

ponto de amenizar drasticamente a incidência de conflitos internos. Tamanha identificação 

individual com a causa coletiva, comunitária, só poderia mesmo repercutir nas experiências 

lúdicas, nos modos como os grupos infantis se organizam e naquilo que as crianças falam sobre 

o brincar.  

 

Porque o brincar é batalhar, é tudo a mesma coisa. O que importa é que a gente tá 
brincando e tá fazendo uma alegria pra uma criança. (...), Tipo eu, eu sou muito 
sortudo. Eu tenho um monte de amigo (...). Eu não quero que ninguém nunca se passe 
mal. (...) A terra é assunto importante. Porque se a gente não ganha terra, a gente não 
ganha plantação. E aí a gente é expulso do acampamento e não ganha nada. Só pega 
uma mala e enfia tudo assim. Lá na metade do caminho jogam fora a gente assim. A 
gente tem que continuar a estrada com carro velho, carro bom, o que for. E se ganhar 
a terra, fica. Tem que se cuidar e nunca se perca com a terra. A gente tem que ficar 
atento. E aquele que rouba as coisas, de um contra o outro, perde a vida aqui, vai 
embora. 

(Conversa com menino do 5ª ano. Projeto AUÊ. Escola em acampamento da reforma 
agrária. Abril de 2016). 

 

As considerações desse menino, aqui selecionadas em meio a uma série de explicações 

dadas sobre as brincadeiras na escola do acampamento, retrata este espectro particular da 

cultura escolar marcada por pertencimentos sociais particulares e demonstra que a escola é um 

espaço onde diferentes formas de significação da realidade se manifestam. As falas das crianças 

são capazes de quebrar o silêncio acerca desses diferentes pertencimentos sociais. Uma escuta 

aguçada voltada para o que elas são capazes de nos dizer instiga-nos a “fazer dialogar, 

interagir, comunicar as culturas, desmoronar atitudes etnocêntricas, criando um espaço 

intercultural” (BARBOSA, 2007, p. 1075).  
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A identificação de elementos socioculturais pertencentes a contextos específicos, dentro 

de uma instituição de ensino, acusa invariavelmente que a cultura escolar é um campo sujeito a 

múltiplas pressões e, por isso, não pode ser fixada em um esquema comum. Aquilo que tem de 

ser resolvido no cotidiano, que gera preocupação, que ocupa a atenção dos profissionais, que 

por vezes toma mais tempo, nem sempre parece pertencer ao conjunto central de funções que 

cabe à escola cumprir. Pais às vezes indispostos ao diálogo, crianças adoentadas, dano ou perda 

de algum objeto, ferimentos, medicação que tem de ser dada, transporte que não passou buscar 

a criança, chegada em atraso, faltas não comunicadas, sonolência em aula, agenda que não volta 

assinada de casa, recusa ao uso do uniforme, reclamações de toda ordem, cano estourado, telha 

quebrada, goteira na sala, falta de materiais básicos como os de higiene, discordâncias internas, 

auditorias, prestação de contas, greves, congelamento de salários, corte de direitos adquiridos, 

número de profissionais insuficiente, aumento no número de vagas, desvalorização progressiva 

da função, são apenas alguns exemplos das dificuldades enfrentadas por profissionais no 

cotidiano da educação brasileira.  

Por vezes, os dilemas de ordem operacional escapam das previsões institucionais e 

passam a gerar mais preocupações que as tarefas de cunho estritamente escolar.  O caso exposto 

a seguir, observado em uma das escolas selecionadas para o estudo, possivelmente produzirá 

identificação nos leitores que porventura trabalhem em instituições escolares pois, apesar de 

dramático, é relativamente comum.  

 

Falávamos sobre as situações em que os pais solicitam à escola a interrupção de uma 
determinada brincadeira. Isso deu margem a uma lembrança que, em tom de desabafo, 
a profissional da coordenação se pôs a contar. Disse-me estar vivendo “um drama na 
escola, uma dificuldade de lidar com alguns pais”. Comentou que estava “exausta 
pelos problemas que a loucura de alguns pais provoca na escola”. Contou-me o caso 
de um casal que estaria usando a escola para resolver uma disputa pela guarda do 
filho. “Esquecem o filho na escola e culpam um ao outro pela falha”. Em seguida, deu 
detalhes sobre o dia em que o marido deste casal fotografou uma profissional da escola 
conversando com a sua esposa e disse que acusaria a escola de estar apoiando-a contra 
ele. “O pai entrou gritando na escola, falando palavrão e não há guarda municipal em 
nossa escola”. Seu relato trazia à tona a angústia acumulada por quem agora, além de 
ter que se ver com as questões administrativas e pedagógicas, teria que atuar na 
resolução de um problema pessoal de terceiros, um desdobramento casual que não 
deveria ter correlação direta com a sua função na escola.  “Aqui somos só mulheres e 
temos que lidar com a fúria de um homem que está doente”.  

(Conversa com profissional da coordenação. Escola B. Outubro de 2016). 

 

Para quem participa cotidianamente da vida escolar, fatos como esse podem não 

surpreender. O atendimento às famílias pertence ao conjunto das atividades diárias dos 

profissionais da escola. Os dilemas familiares chegam de diferentes formas. Uma delas é a que 
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se expressa na conduta do aluno, ou nas variações de comportamento que um aluno demonstra 

em determinadas fases. E as explicações dadas pelas crianças para justificar seu comportamento 

são, muitas vezes, revelações dos modos de organização familiar ou dos problemas pontuais 

que eclodem em casa. Aquilo que a criança diz sobre o que faz, por vezes, expõe a dinâmica da 

vida familiar e também outros circuitos de sua convivência.  

Nesses termos, podemos caracterizar melhor a ação individual dos sujeitos, com suas 

aspirações e sentimentos que se intercruzam nas relações. Essas relações são mediadas por 

parâmetros institucionais e pelo poder que decorre da diferença de papeis exercidos por 

indivíduos que não são apenas portadores de cultura, mas “sujeitos agentes neste processo 

permanente de interação sociocultural e de negociação da realidade” (VELHO, 2010, p. 228). 

De um lado, vemos a lógica institucional expressa nos documentos normativos, nos regimentos, 

no currículo, nas práticas ritualizadas, nas funções exercidas, na hierarquia, na ordem escolar 

que se estende recursivamente no tempo e que produz um reconhecimento público, uma 

notoriedade, um consenso sobre como agir e quando agir. De outro, vemos as conjunturas 

socioculturais, as aspirações de grupos sociais particulares, os projetos pessoais e os dramas 

existenciais em constante relação com os parâmetros institucionais. O reconhecimento da 

dinâmica que mobiliza essas distintas lógicas – a institucional e a subjetiva –  poderia nos fazer 

desejar uma escola  

 

(...) que escute o barulho do confronto, faça emergir os mal-entendidos, compreenda 
as diferenças nos modos de recepção e significação, ajuste as lógicas de cada grupo 
cultural, analise as relações de poder e hierarquia entre eles, proponha processos de 
inserção social de todos (BARBOSA, 2007, p. 1075).  

 

A profissional da coordenação se queixa por estar envolvida em um dilema que, a 

princípio, não deveria adentrar ao universo escolar, um incidente que extrapola suas funções na 

gestão escolar. Vemos, de um lado, que a solução a problemas dessa natureza depende de uma 

atuação particular, uma habilidade de contornar a situação. A vida escolar não está estruturada 

apenas com base nos conjuntos mais gerais e consensuais de intenções. Sua estruturação, 

sempre em movimento, é delineada cotidianamente pelas situações contingenciais que 

extrapolam a função básica da escola e a colocam no centro da vida comunitária, em meio ao 

fogo cruzado das aspirações individuais. 

Do mesmo modo, para que uma brincadeira chegue a ser terminantemente proibida na 

escola, é necessário que estejam ali reunidas razões suficientes para sustentar o impedimento 

da atividade ao longo do tempo. Essas razões têm origem diversa e boa parte delas diz respeito 
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às aspirações de cunho individual, ou a expectativas de grupos sociais particulares. Para 

compreendê-las, não basta apenas recorrer às diretrizes pedagógicas, aos regimentos escolares 

ou ao projeto político-pedagógico da escola. Como argumenta Nóvoa (1992), uma análise sobre 

os elementos que compõem a cultura escolar tem de se voltar para as dimensões pessoais, 

simbólicas e políticas expressas na cotidianidade da instituição. Há que se levar em conta o 

resultado do encontro entre as aspirações coletivas que animam os projetos pessoais e aquilo 

que se impõem como determinações institucionais da estrutura e do funcionamento escolares.  

As investigações no campo da chamada Nova Sociologia da Educação, na Inglaterra, 

empreendidas a partir dos anos 1970, salientaram a importância da descrição das práticas 

escolares e abriram caminho para o entendimento desse campo de interações multifacetadas 

que é característico de escolas, sobretudo das que são públicas e que, justamente por isso, 

atendem a uma diversidade considerável de grupos sociais. Nóvoa (1992) lembra que a crítica 

promovida pela nova sociologia da educação à visão reificada da escola deu origem a 

 

um olhar mais plural e dinâmico, obrigando a recorrer aos fatores políticos e 
ideológicos para compreender o quotidiano e os processos organizacionais; estimulou 
também a passagem de uma racionalidade técnica, e mesmo de uma racionalidade 
organizacional, a uma racionalidade político-cultural (NÓVOA, 1992. p. 28). 

 

 Um estudo sobre controle disciplinar em escolas não poderia deixar de considerar esta 

dimensão sócio-política dos estabelecimentos de ensino. A proibição de uma experiência lúdica 

no recreio escolar não se justifica apenas pelos fundamentos de uma determinada pedagogia. 

Há que se ter em vista as dinâmicas que são próprias da vida escolar e que a definem como um 

mundo social particular marcado por correntes culturais que se intercruzam e se assentam sobre 

a vida cotidiana. A cotidianidade é “o lócus privilegiado onde ocorre toda diferenciação 

humana, quaisquer que sejam os fatos diferenciadores e os modos pelos quais operam” 

(AZANHA, 1992, p. 65). Nessa perspectiva, torna-se fundamental mapear os aspectos culturais 

da escola durante o trabalho investigativo (KNOBLAUCH, 2012). 

Outro fator relevante a ser considerado é a dimensão criativa da ordem escolar, capaz 

de dar origem a um modo particular de produção de conhecimento. Autores do campo da 

história da educação, como Chervel (1990) e Julia (2001) demonstraram a pertinência de se 

considerar o conhecimento escolar como algo que é fundamentalmente produzido na escola e 

não apenas reproduzido pela escola. Eles passaram a cunhar o termo cultura escolar como 

objeto histórico que não pode ser estudado “sem o exame preciso das relações conflituosas ou 

pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhe 
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são contemporâneas, cultura religiosa, cultura política ou cultura popular” (JULIA, 2001. p. 

10).  

Julia (2001) pretendeu dar às práticas escolares o mesmo peso que até então era dado às 

normas escolares. Criticou as ênfases históricas puramente externalistas, voltadas ao 

desenvolvimento das ideias pedagógicas ou à história das instituições escolares. Por um lado, 

definiu a cultura escolar como um complexo de normas que determinam conhecimentos e 

condutas a serem mais valorizadas, de acordo com finalidades em cada época, como as de cunho 

religioso e de cunho sociopolítico. Por outro, destacou que se trata sobretudo de um “conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos” (JULIA, 2001, p. 10), e que variam de acordo com o tempo histórico. Com 

isso, buscou compreender a escola não apenas como uma ferramenta de adestramento e 

normalização que reproduz as heranças culturais, mas também como um ambiente que revela 

as resistências, as tensões, as controvérsias inerentes à sua história sociocultural. Foi um dos 

primeiros historiadores a destacar a importância das práticas cotidianas e realçar o 

funcionamento interno da escola (FARIA FILHO et al, 2004).  

Julia (2001) nos instiga a pensar que o entendimento das normas e práticas da escola 

depende de um estudo sobre como os profissionais obedecem essas normas e agem 

pedagogicamente para que elas sejam aplicadas. O autor chama atenção também para as 

dinâmicas culturais no interior dos grupos específicos, incluindo aí as realizações das crianças 

que, dentro da escola, desenvolvem práticas que se distanciam daquelas vividas no bojo 

familiar. Neste sentido, nos lembra que “por cultura escolar é conveniente compreender 

também, quando isso é possível, as culturas infantis (no sentido antropológico do termo), que 

se desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em relação às culturas 

familiares” (JULIA, p. 11, 2001).  

Seguindo numa direção parecida, Chervel (1990) se opôs às teorias que viam a escola 

como um simples veículo de transmissão de saberes elaborados fora dela, ou que explicavam o 

conhecimento escolar como sendo derivados dos saberes universitários. Para ele, a escola 

produz conhecimentos específicos que são elaborados pelo fazer docente cotidiano e que 

decorrem de um funcionamento organizacional que é muito particular, que é próprio deste tipo 

de instituição. Resultado de estudos sobre gramática e ortografia, sua compreensão revela a 

dimensão histórica da cultura escolar e denota o quanto as disciplinas escolares são mesmo 

formulações engendradas no interior do funcionamento institucional (FARIA FILHO et al, 

2004).  
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É nesse contexto de crítica aos modelos reprodutivistas, genéricos e abstratos, que 

relegam a instituição escolar a um “estado de sucumbência e impotência mediante as pressões 

sociais” (KNOBLAUCH, 2012 p. 560), que vemos emergir estudos mais voltados ao interior 

da escola. As pesquisas empreendidas pela sociologia da educação passam então a focar mais 

nas especificidades da organização escolar e no modo como a escola se diferencia de outras 

instituições. A cultura escolar passa a ser compreendida como uma realidade mais abrangente 

e influente, que extrapola o que está regulamentado pelo sistema escolar formal. É preciso abrir 

a caixa preta da escola, como disse Julia (2001) e outros autores, referindo-se à metáfora 

aeronáutica. Trata-se de um novo modo de compreensão da escola, não apenas como um reflexo 

da sociedade, mas como “um espaço complexo, composto por um conjunto de interseções que 

colaboram para instituir uma identidade ímpar, extremamente dinâmica e inventiva do ponto 

de vista cultural” (KNOBLAUCH, 2012 p. 560). 

Ao longo das observações de campo e das conversas que pude ter com diretoras, 

pedagogas e inspetoras, pude notar a existência de preocupações variadas, que extrapolam a 

dimensão do ensino, um estado latente de cuidados a serem tomados pelas gestões escolares 

visando sobretudo apaziguar conflitos, diminuir acidentes e amenizar os dramas decorrentes da 

precariedade material a qual estão sujeitas as escolas públicas. As finalidades da atividade 

escolar variam nas diferentes épocas e podem ser de toda ordem: religiosas, sócio-políticas, 

psicológicas, pedagógicas, de socialização. Elas transcendem o campo curricular e perpassam 

a gestão de conflitos e a solução de problemas de ordem material, subjetiva e emocional, 

atestando que “o papel da escola não se limita ao exercício das disciplinas escolares” 

(CHERVEL, 1990, p. 188). 

Do mesmo modo, o excesso de zelo, a dificuldade de compreensão por parte dos pais 

de que acidentes podem acontecer e a crescente tendência de maior participação das famílias 

nas questões pedagógicas e curriculares, são fatores que contribuem para uma ampliação do 

papel da escola. É o que podemos verificar no caso desta escola a seguir, onde as intervenções 

dos pais parecem ter eclodido em tempos mais recentes. 

 

Ao término do recreio, embalei numa conversa com um profissional da coordenação 
da escola. Perguntei como era a relação com os pais. Ele mencionou que havia 
reclamações demais relacionadas aos machucados. Falei então sobre a dança, dei 
exemplos de outras escolas em que a atividade era alvo de crítica dos pais. Ele disse 
que uma mãe certa vez reclamou da dança, mas que isso não fora suficiente para a 
escola interromper a atividade. Falou também sobre a festa junina, sobre um pai que 
não queria que o filho participasse. A escola então se posicionou e defendeu o evento 
como parte de um conteúdo curricular, dizendo que se o menino vem para a escola, 
ali ele participa das atividades curriculares, onde são abordadas diversas culturas etc. 
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E disse ao pai que o aluno não era obrigado a vir no dia da festa, nem se apresentar ou 
dançar no evento. Em seguida, descreveu-me as circunstancias de um episódio em 
que, durante um passeio promovido pela escola para os alunos, uma menina estava 
tentando se molhar num chafariz e resvalou. Com medo de que ela caísse na água, 
uma professora a puxou pelo braço evitando a queda, mas acabou machucando-a. No 
outro dia os pais foram até a escola tirar satisfação, pois o braço da menina ficou 
dolorido. O caso deu o que falar.  

(Conversa com profissional da coordenação. Escola C. Novembro de 2016) 

 

Não precisamos ir muito além para concluir que as disciplinas escolares constituem 

apenas uma parte da educação escolar. A função educativa da escola se assenta sobre um 

conjunto mais amplo de finalidades que mantêm correspondências entre si, pois seus objetivos 

“se entrelaçam e se combinam numa delicada arquitetura da qual alguns tentaram fazer um 

modelo”. Por um lado, a cultura escolar é orientada por um corpus de prescrições oficiais que 

definiriam por si mesmas as finalidades do ensino, como “a série de textos oficiais 

programáticos, discursos ministeriais, leis, ordens, decretos, acordos, instruções, circulares, 

fixando os planos de estudos, os programas, os métodos, os exercícios” (CHERVEL, 1990, p. 

188). Por outro, há que se considerar as práticas concretas do cotidiano escolar, que nem sempre 

seguem à risca as orientações oficiais e muitas vezes contradizem-nas.  

As finalidades gerais do ensino resultam de uma construção criativa que absorve as 

dinâmicas sociais a que estão sujeitas as escolas. Incidem aí dois campos que se complementam: 

os objetivos fixados e a realidade pedagógica (CHERVEL, 1990). Assim, é preciso considerar 

o que de fato a escola ensina em sua prática pedagógica e não apenas o que está fixado nas 

diretrizes como sendo o ideal a ser ensinado. No que se refere à educação dos modos de agir, 

que orienta e controla o comportamento das crianças com finalidades educativas, essa tese pode 

se aplicar. As práticas muitas vezes contradizem as diretrizes, mostrando que sobre a atuação 

profissional na escola influem critérios e valores que ultrapassam as previsões normativas da 

escola. 

Toda vez que um profissional da educação se dirige a um determinado grupo de crianças 

que brinca no recreio e interrompe a experiência lúdica por alguma razão que lhe parece 

evidente, apontando os problemas identificados e, por fim, proibindo as crianças de executarem 

novamente aquela ação, temos aí um caso em que as finalidades da educação são colocadas à 

prova. As finalidades previstas nas diretrizes oficiais, que de algum modo são também 

enunciadas pelas teorias pedagógicas dominantes, nem sempre dão conta de abranger as 

minúcias comportamentais que resultam de situações pontuais e particulares. Concorrem aí 
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demandas locais orientadas pela disciplina religiosa das famílias, por princípios valorizados 

pelos profissionais e pelo fluxo de referências culturais partilhados por adultos e crianças.  

Os profissionais da escola abordam a realidade por meio de suas condições particulares 

de apreensão social e interpretação. Trazem para o cotidiano as suas expectativas de realização. 

Projetos pessoais se interconectam aos propósitos escolares, transformando-os. A importância 

de se ter em vista diretrizes gerais, parâmetros norteadores do ensino, deve-se justamente ao 

fato de que não há como esperar homogeneidade nas práticas pedagógicas. Dentro de uma 

mesma escola repercutem distintas visões pedagógicas que norteiam formas de atuação e geram 

diferentes expectativas quanto às finalidades do ensino. Estas variações às vezes dizem respeito 

às técnicas didáticas, à conduta em sala de aula, às estratégias metodológicas individuais e não 

exercem pressão significativa ao conjunto de ações escolares. Mas há situações em que as 

visões ou formas de atuação exercem influência direta uma sobre as outras, pressionam-se, 

podendo se chocar. Nuances dessa pressão podem ser observadas no caso a seguir.  

 

Sentamos para conversar e pude ouvir um pouco mais sobre sua visão educacional e 
sobre o modo como atuava. Ela destacou algumas de suas opções pedagógicas. Falou 
da necessidade do diálogo, de definir as regras de modo claro e de repetir muitas vezes 
as razões das regras, ainda que os alunos insistam em desrespeitá-las (...). Falou do 
regimento escolar, que é feito com base em um modelo padrão da Secretaria 
Municipal de Educação e que precisa ser de conhecimento dos diretores, para que seja 
seguido. Disse que qualquer alteração no regimento tem de ser aprovada junto ao 
conselho escolar, como no caso da mudança no horário de entrada dos alunos prevista 
para o ano que vem. Lembrou, ainda, que muitas escolas não seguem o regimento 
escolar e que nas últimas gestões a Secretaria de Educação reforçou a ideia de que a 
diretriz municipal deve ser seguida. E concluiu contando-me a história de uma 
professora de educação física com quem trabalhara. Ela propunha métodos inovadores 
à gestão. Utilizava o referencial da Pedagogia Waldorf17 e pretendia convencer os 
demais profissionais da instituição a aderir a esse modelo. Tensões entre os colegas 
decorreram dessa tentativa da professora de implementar uma nova metodologia sem 
necessariamente considerar o regimento escolar. Apesar do interesse que as propostas 
geraram em alguns profissionais, não houve consenso para uma adesão desse porte.  

(Conversa com profissional da coordenação. Escola A. Novembro de 2016). 

 

A situação descrita expõe brevemente um aspecto marcante da cultura escolar: a 

diversidade de orientações pedagógicas que lhe perpassa. Distintas visões filosóficas, 

sociológicas e históricas têm de coexistir, mesmo que em meio a impasses. Nas escolas 

públicas, ainda que as diretrizes municipais, estaduais ou nacionais possam informar 

mediadores da atuação profissional, não é o consenso teórico que parece sustentar a prática 

                                                
17 A pedagogia Waldorf baseia-se fundamentalmente nos princípios filosóficos da Antroposofia, criada por Rudolf 
Stenier na Alemanha no início do século XX. 
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escolar. Há que se considerar o papel da tolerância dos agentes diante de tendências contrárias, 

que se fundem ou se repelem, impulsionadas pelos próprios pares, e que podem resultar não 

apenas em metodologias distintas, mas em propósitos opostos.  

Assim, a escola pode se tornar um campo em disputa no qual concorrem distintas 

influências. Mas, além das divergências que dizem respeito a orientações pedagógicas, ou a 

visões filosóficas, sociológicas e históricas, há também as diferenças mais difusas, não tão 

facilmente enquadráveis em categorias, como aquelas que se expressam nas interações com 

vizinhos, familiares, comerciantes, lideres religiosos. Como partícipes da comunidade escolar, 

estes grupos também exercem pressão. O trecho seguinte, demonstra tal realidade: 

 

Contei-lhe sobre os casos que eu havia colhido em campo, de situações em que os pais 
tentavam interferir nas práticas escolares baseando-se em pressupostos de cunho 
moral e religioso. A profissional da coordenação disse-me então que isso era muito 
comum, que já havia lidado com situações dessa natureza e destacou a importância de 
os gestores terem argumentos pedagógicos para orientar os pais. E concluiu 
descrevendo um incidente recente. Era sobre um livro literário levado por uma criança 
para leitura em casa. A criança morava em um lar de acolhimento provisório mantido 
por uma instituição religiosa. A coordenadora do lar enviou um bilhete pela agenda 
da menina solicitando que a escola não enviasse mais livros como aquele, onde se 
apresentavam referências de outras religiões. O livro literário destacava elementos 
culturais dos povos africanos. A coordenadora da instituição onde a menina morava 
foi convidada para uma conversa na escola, ocasião em que lhe foi explicado que “não 
se tratava de religião”, mas de oferecer às crianças um contato com referências 
culturais de outros povos.  

(Conversa com profissional da coordenação. Escola A. Novembro de 2016). 

 

Eis aí um exemplo das minúcias cotidianas que interpelam a vida escolar e ganham 

relevância sem necessariamente terem sido objeto de um planejamento. É de conhecimento 

geral, nos meios educacionais brasileiros, o intenso debate político, encampado inclusive por 

parlamentares no exercício de sua função, acerca da inserção no currículo escolar de outras 

versões sobre a origem do universo e a evolução das espécies que se contraponham à teoria 

evolucionista, como os criacionismos pregados pelas doutrinas religiosas. E esta inserção de 

conteúdo pleiteada por alguns grupos não se restringe ao ensino religioso já em prática nas 

escolas brasileiras. Ela diz respeito à grade curricular da disciplina de ciências. Uma pressão é 

amplamente sentida em âmbito nacional e pode mesmo ser verificada pontualmente em cada 

unidade de ensino. Já aplicada em algumas escolas confessionais privadas, tal proposta não 

encontra espaço na escola pública brasileira, que hoje tem sua laicidade garantida pelo direito 

constitucional.  
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Desde 1891, todas as Constituições Federais Brasileiras consagraram o princípio da 

laicidade estatal. O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988, no inciso VI, prevê 

que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias” (BRASIL, 2017, p. 17). O artigo 210 da mesma Constituição prevê que o ensino 

religioso seja oferecido em escolas públicas, mas com “matrícula facultativa” (IDEM, p. 161). 

O artigo 19, em seu inciso I, veda aos poderes públicos “estabelecer cultos religiosos ou 

igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 

de interesse público” (IDEM, p. 31). O artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

orienta para o “respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas 

de proselitismo” (BRASIL, 2017, p. 14). 

Diante de pressupostos como esses, codificados na forma da lei, dificilmente as 

demandas sociais pontuais como as que vemos advir de grupos religiosos encontrariam a 

fluência necessária para serem legitimadas dentro de um debate mais estritamente pedagógico 

e educacional. Até certo ponto, é válida a conclusão enunciada por Forquin (1993, p. 172), 

segundo a qual a cultura escolar “se inscreve num horizonte de racionalidade e de 

universalidade que transcende os interesses momentâneos, as tradições específicas e as 

postulações arbitrárias de grupos sociais (ou nacionais) particulares”.  

Apesar dessa condição estrutural, os grupos sociais particulares não deixam de exercer 

pressão sobre a escola quando esta demonstra não corresponder aos seus interesses. E a escola, 

por sua vez, tem de se envolver na resolução dos conflitos que decorrem desta pressão, de modo 

que possa fazer valer certas propriedades estruturais dos sistemas de ensino escolares, como a 

sua dimensão racional e o seu caráter de “cultura didatizada, objeto e apoio das aprendizagens 

sistemáticas com finalidade formadora” (1993, p. 172). Assim, seria pouco provável que 

objeções circunstanciais requeridas por grupos específicos, como as demandas dos grupos 

religiosos, pudessem com facilidade tornar-se práticas padronizadas, ainda que não oficiais.  

Mas, no fluxo da vida cotidiana, as práticas sociais adquirem significados não tão 

previsíveis e a ação diária dos atores sociais - a sua capacidade de agência – faz de algumas 

orientações oficiais meros parâmetros discursivos. Onde, de acordo com a lei, não poderia haver 

proselitismos, a catequese segue seu curso como manda a tradição. Reza-se todos os dias em 

milhares de escolas públicas brasileiras orações de origem cristã, ainda que a Educação no 

Brasil seja laica e mesmo que o ensino religioso tivesse de contemplar múltiplas doutrinas. 
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Basta uma circulação em eventos de formação de professores como, por exemplo, as Semanas 

Pedagógicas que abrem o ano letivo, para notarmos o quão comum é a presença de líderes 

religiosos conduzindo o cerimonial destes eventos e introduzindo simbologias de religiões 

particulares. O caso descrito a seguir traduz esta condição. 

  

A profissional da coordenação contou-me sobre a festividade de formatura de uma 
turma de 5º ano, ocorrida no final do ano passado. A festa fora organizada por uma 
profissional ligada à uma determinada instituição religiosa. Disse-me a profissional 
da coordenação que a colega quase transformou o evento em uma cerimônia religiosa, 
propondo orações e exibindo um vídeo que possuía forte conotação confessional. Para 
sua surpresa, nenhum dos pais ali presentes reclamou da ênfase dada a uma única 
religião em um evento do qual participavam crianças pertencentes a diferentes credos. 
Aí então, em meio à descrição que fazia, a profissional da coordenação lembrou da 
reação empreendida por alguns pais religiosos contra a prática da capoeira nas aulas 
de educação física, os quais argumentavam que a capoeira estava associada a uma 
religião que não poderia ser destacada em detrimento de outras. A profissional da 
coordenação concluiu dizendo: - “Transformar a formatura dos alunos em evento 
religioso pode, ninguém reclama. Agora, abordar o conteúdo esportivo da capoeira na 
aula de educação física, nem pensar, né?”.  

(Conversa com profissional da coordenação. Escola E. Novembro de 2016). 

 

A profissional da coordenação que descreveu o incidente não demonstrou satisfação 

com a forma como o evento fora conduzido pela professora. Em meio aos seus comentários, 

lembrou-se da capoeira, prática que em muitas escolas já atraiu para si questionamentos de 

ordem religiosa. Apesar de haver um amplo reconhecimento social que posiciona a capoeira 

como expressão artística e também como esporte, por ser originária das populações negras e ter 

ligação histórica com manifestações culturais de origem africana, ela é alvo de perseguições 

frequentes nas escolas.  

Vemos aí, novamente, um exemplo das pressões sociais de grupos particulares que 

exercem influências muitas vezes à revelia das normatizações. A escola é laica, por lei. Mas a 

cultura escolar não é. Influências culturais específicas impactam as rotinas e participam da 

composição lenta e gradual das culturas escolares. Elas adentram o cotidiano da escola, 

informam valores, revelam expectativas e orientam as decisões, influenciando na forma e no 

conteúdo das práticas empreendidas cotidianamente. Do mesmo modo, fornecem parâmetros 

às intervenções disciplinares que visam educar o comportamento das crianças.  

Tais situações integram as práticas escolares não apenas porque são induzidas de fora 

para dentro, pontualmente, pela pressão de grupos sociais particulares, mas também porque 

integram uma tradição que é inerente a própria cultura escolar. Elas são frequentemente 

propostas pelos agentes internos, os profissionais que nela trabalham, simplesmente pelo fato 
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de que assim sempre o fizeram. Deste modo, a pressão que as aspirações particulares exercem 

na escola é, por vezes, produzida internamente pelos próprios profissionais que nela atuam, 

mesmo que à revelia das diretrizes pedagógicas e orientações jurídicas. Não é senão pelos casos 

individuais que elas são absorvidas, convertem-se em ação e se dinamizam na vida escolar. O 

caso da capoeira, citado no relato anterior, pode ser aqui aprofundado, pois nos fornece alguns 

elementos que reforçam essa percepção. 

 

Na Escola E o professor de educação física trabalhava o ensino da capoeira nas aulas 
para as turmas do 5º ano. O profissional estava atento às diretrizes educacionais em 
âmbito federal e estadual que assinalam este conteúdo como um componente 
curricular. A prática esportiva se iniciara na escola e, em função do caráter 
eminentemente lúdico e expressivo desta prática corporal, havia forte adesão entre os 
alunos. As crianças se apropriavam do conhecimento e passavam a exercitar os 
movimentos da capoeira no recreio. Alguns alunos cantarolavam as canções 
tradicionais pelos corredores e no refeitório. O encantamento com a atividade 
repercutia na escola e em casa, chamando a atenção de pais e professores. Mas em 
função da origem étnica e das referências culturais de origem africana que possui, a 
capoeira foi alvo de discriminação. A crença religiosa de alguns pais e profissionais 
da escola entrava em choque com o conteúdo escolar proposto na disciplina de 
educação física. Reuniões foram feitas para esclarecer a questão junto aos pais. 
Mesmo assim, alguns alunos foram proibidos pelos pais de participar da aula de 
educação física. A direção da escola solicitou então ao professor de educação física 
que retirasse a atividade de seu planejamento. Os inspetores de pátio passaram a coibir 
a atividade no recreio. As crianças, enfim, deixaram de praticá-la na escola.  

(Conversa com profissional da coordenação. Escola E. Novembro de 2016). 

 

Trata-se de uma relação entre pressupostos pedagógicos e orientações de cunho 

religioso. O acolhimento da demanda social local, por parte da escola, não se deu de modo 

furtuito. A escola expôs contra-argumentos, mas, diante da pressão, cedeu. O incidente possuía 

implicações pedagógicas, pois afetava o planejamento de uma disciplina curricular, a educação 

física. Mas os efeitos de sua pressão culminaram também com a proibição de uma brincadeira. 

Para que possa ser compreendida, essa proibição terá de ser analisada tendo em vista uma 

racionalidade menos técnica, menos organizacional, incidindo mais sobre o seu aspecto 

político-cultural. O caso evidencia que não é possível considerar os projetos pedagógicos sem 

se ter em conta as influências sociais que o perpassam.  

 

Esta visão um pouco idílica da potência absoluta dos projetos pedagógicos conforma 
talvez uma utopia contemporânea. Ela tem muito pouco a ver com a história 
sociocultural da escola e despreza as resistências, as tensões e os apoios que os 
projetos têm encontrado no curso de sua execução. (JULIA, 2001, p. 12) 

 

Tive a oportunidade de verificar situações parecidas com essa em diferentes escolas. O 

argumento imediato dos profissionais que cuidam dos pátios era o de que brincar de capoeira 
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poderia machucar as crianças. E que a brincadeira poderia acabar em briga. Mas, ao levantar 

informações mais contextualizadas, pude averiguar melhor as motivações para os desincentivos 

à esta prática corporal.  

O argumento de que as crianças podem se machucar ou de que a capoeira no recreio 

pode acabar em briga é, até certo ponto, válido para subsidiar uma avaliação superficial sobre 

a prática. Afinal, ninguém quer que as crianças se machuquem na escola. Mas, se a análise 

recair apenas sobre esta argumentação, podemos perder de vista o fato de que outras 

preocupações poderiam estar motivando as intervenções na prática da capoeira. 

Expressões dotadas de referências culturais que se distinguem daquelas 

convencionalmente difundidas em uma comunidade podem acionar todo tipo de reação. No 

caso da capoeira, as relações étnico-raciais são postas à prova o tempo todo, no modo como se 

canta e se toca os instrumentos, nos movimentos corporais, nas vestes que se usa e na história 

que se conta sobre a origem afro-brasileira desta manifestação cultural. Não teríamos então de 

nos perguntar se, ao invés dos já informados temores em relação a supostas brigas e ferimentos, 

o que de fato estaria impulsionando a interdição desta prática não seriam significados de cunho 

moral ou religioso?  

Eis aí o risco de naturalizarmos a ideia de que a capoeira pode ferir ou gerar brigas e, 

com isso, perdermos de vista o pano de fundo que mobiliza a interdição. Sabemos que compete 

à estrutura organizacional da escola garantir a integridade física dos alunos. Mas, neste sentido, 

poderíamos listar uma série de brincadeiras em que as crianças se machucam com certa 

frequência ou brigam. O que dizer, por exemplo, do caso do futebol nos recreios escolares? 

Quantos machucados ele provoca diariamente? Quantas brigas? Ou seja, o argumento de que a 

capoeira é proibida no recreio por conta dos machucados ou em decorrência das brigas é frágil 

e pode esconder atrás de si razões mais profundas, preconceitos, os quais deixam de ser 

questionados abertamente porque acionam conflitos mais densos, como o que se deu entre a 

escola e o grupo de pais citado no relato acima. 

Aquilo que estrutura uma cultura escolar e que define o conjunto de significados e 

valores partilhados dentro de uma instituição, muitas vezes, não se vê a olho nu. Escapam das 

explicações mais usuais, desaparecem das superfícies observadas as motivações mais cruciais 

que determinam escolhas e impactam os procedimentos cotidianos. Vemos naturalizarem-se 

práticas que são artificialmente tomadas como universais, mas que muitas vezes refletem 

condições muito particulares de uma determinada cultura escolar.  Trata-se da formação de um 
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senso comum pedagógico (MILSTEIN e MENDES, 2010), de um clima afetivo (FORQUIN, 

2003), de uma aparência institucional que esconde por debaixo de si um complexo fluxo de 

influências sociodinâmicas, as quais dão origem a novos saberes partilhados, que vão se 

legitimando nas experiências cotidianas e passam a ser compreendidos como naturais. 

 

O senso comum pedagógico não deve ser assimilado à noção de conhecimento vulgar, 
oposto ao discurso ilustrado dos pedagogos e didatistas. Em geral, o senso comum é 
uma construção complexa e heterogênea que articula fragmentos de discursos 
filosóficos, teorias científicas, crenças religiosas, conhecimentos empíricos, saberes 
práticos etc (...) (MILSTEIN e MENDES, 2010, p.83). 

 

No exemplo da capoeira, a experiência lúdica empreendida pelas crianças é o alvo 

imediato para onde são apontadas orientações estéticas, religiosas, ideológicas e pedagógicas. 

Recai também sobre ela toda carga simbólica acumulada pelos profissionais em relação à 

brincadeira da lutinha, tão comum em escolas e tão combatida. Se brincar de lutar pode mesmo 

ser uma prática compreendida como incompatível com as dinâmicas de recreio, haja vista o 

grande número de alunos que nele circulam e as dificuldades de acompanhamento profissional 

que isso gera, o mesmo não deveria ser aplicado à prática da capoeira.  

Pude observar em algumas escolas de Curitiba, onde a capoeira acontece nos pátios, 

que as regras e convenções estéticas dessa prática corporal organizam o comportamento infantil 

a ponto de controlar brigas e minimizar acidentes, o que de fato não ocorre com tanta veemência 

quando as crianças simplesmente brincam de lutinha. As crianças que jogam capoeira no 

recreio, em geral, fazem aula de capoeira na própria escola ou em outra instituição. Algumas 

contam com um mestre ou pertencem ao grupo de capoeira do bairro. Ao praticarem capoeira 

no recreio, trazem à baila os domínios desenvolvidos em um contexto de aprendizagens 

regulares e se diferenciam dos demais alunos que não tiveram contato com esta prática. Por 

isso, não é raro excluírem da experiência aqueles que não sabem jogar ou que não aderem às 

regras básicas do jogo. A prática da capoeira, antes de ser perigosa ou levar a brigas, oferece 

limites claros ao movimento e ao toque corporal, favorecendo o contato da criança com um 

emaranhado de regras de convivência. 

Circunstâncias como essa nos fazem pensar que a criança é pivô de uma multiplicidade 

de interações e, por isso, está sempre envolvida por uma malha social da qual não poderá despir-

se por completo. O modo como cada escola funciona é resultado “de um compromisso entre a 

estrutura formal e as interações que se produzem no seu seio, nomeadamente entre grupos com 

interesse distintos” (NÓVOA, 1992, p. 25). Os elementos culturais que trafegam nas interações 
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dos atores sociais são muitas vezes difusos. Têm origem nas mais distintas áreas da experiência 

social. Podem, no entanto, ser localizados em determinada situação pontual.  

A proibição de uma brincadeira é uma situação pontual para onde convergem alguns 

desses elementos e onde eles podem ser evidenciados com um razoável grau de empirismo. 

Esses elementos ficam mais visíveis nas situações de conflito porque, nelas, eles são colocados 

à prova, são testados à risca e seus significados são reavaliados na prática (SAHLINS, 2010). 

A subversão de uma norma moral por parte de uma criança na escola pode evocar de imediato 

uma reação de um profissional adulto. Mas tal norma pode possuir valor para um profissional 

e nem sequer ser levada em conta por outro. Nem por isso, podemos resumir o problema a uma 

questão de opinião individual ou de gosto pessoal. Concorrem aí parâmetros consensuais que 

tem origem e sustentação coletiva. Mas, como vimos, a escola não é uma totalidade. Nela, as 

influências são plurais. Não se trata de uma, mas de múltiplas coletividades que operam juntas 

valores distintos. As proibições das brincadeiras são, portanto, situações capazes de mobilizar 

elementos culturais originalmente difusos.  

Esses elementos não são externos à cultura escolar. Pelo contrário, eles derivam dela 

porque são processados em seu interior e ali adquirem novas funções. Ainda que sua gênese 

esteja vinculada a consensos coletivos de grupos sociais particulares, os elementos culturais 

que norteiam as proibições na escola são resultados de uma síntese que ocorre dentro de cada 

estabelecimento de ensino. Não há menções a brincadeiras proibidas nos regimentos 

normativos, ou nas diretrizes curriculares, ao menos até o presente momento.  Isso explica o 

fato de que uma mesma brincadeira seja aceita em uma escola e proibida em outra. Ou que seja 

tolerada por um profissional e perseguida por outro. Explica também o fato de que algumas 

brincadeiras seriam toleráveis em casa, mas nunca na escola.  

As intenções e expectativas de grupos sociais particulares que geram pressão sobre a 

escola podem ser ainda mais eloquentes e desencadear reações em cadeia. Quando um grupo 

de pais solicita reunião com a diretora da escola decidido a questionar, por exemplo, a utilização 

de materiais pedagógicos por eles considerados inadequados, como as cartilhas de educação 

sexual distribuídas pelos governos, vemos novamente a escola diante das demandas locais, que 

impactam a sua organização, o seu funcionamento. Trata-se da interdependência entre a 

“demanda cultural social” e a “oferta cultural escolar”, que expõem a inevitável “tensão entre 

a cultura escolar e a cultura da vida cotidiana” (FORQUIN, p. 169, 1993).  
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Essa tensão é notável nos tempos correntes em nosso país. Um exemplo disso é a grande 

difusão da polêmica em torno da discussão de gênero nas escolas. Familiares de alunos e grupos 

religiosos passaram a recorrer à justiça no intuito de impedir que esse tema fosse abordado nas 

salas de aula. Valendo-se da sensibilidade alheia ao tema, parlamentares conservadores, em 

várias partes do país, envolveram-se intensamente no debate e difundem em larga escala ideias 

e propostas que visam expurgar qualquer construção pedagógica nesta direção. Ainda que os 

pais possam compreender que o debate educacional sobre sexualidade se fundamenta no 

combate à violência de gênero e não na orientação sexual, os protestos e ações movidas por eles 

apontam quase que exclusivamente para o suposto risco de estar havendo uma degradação 

moral, ou uma corrosão do caráter das crianças.  

É possível também considerar que os erros didáticos cometidos na abordagem dos 

temas, os modelos narrativos pouco estratégicos, a questionável qualidade pedagógica de parte 

dos materiais didáticos fornecidos principalmente em nível municipal, somados à ingênua 

crença de alguns gestores públicos de que o Estado pode tratar de temas tão estruturais 

desconsiderando os tabus que os envolvem, foram aspectos que contribuíram para fazer eclodir 

a reação conservadora em massa que, mais recentemente, atraiu para si até mesmo setores mais 

moderados, os quais ajudaram a alimentar uma desconfiança geral em relação à escola e aos 

profissionais da educação. Mas o que se escreve ou se ilustra nos materiais didáticos está longe 

de ser a fonte maior das inquietações que tencionam a escola. Uma efetiva mudança 

comportamental, que antecede e ultrapassa a racionalidade didática dos materiais pedagógicos, 

já está em andamento há muito tempo. E é contra essa transformação em curso que reagem os 

grupos conservadores. 

Há que se ter em vista que pressões dessa natureza não se assentam sobre uma única 

escola, nem se resolvem de modo localizado. Trata-se de uma ocorrência em escala nacional 

no Brasil, capaz de gerar uma reação em cadeia e ser assimilada por políticos que passam então 

a legislar sobre o caso, como bem atestam os projetos de lei que atualmente versam sobre a 

exclusão de aprendizagens sobre gênero nas escolas. Esse debate tornou-se um tabu em 

ambiente escolar. Com receio de ser acusado por fomentar supostas imoralidades, pouca gente 

agora quer tratar do tema dentro da escola.  

Tais circunstâncias sugerem, mais uma vez, que um estudo sobre as razões que levam 

os profissionais da escola a proibirem determinadas brincadeiras tem de levar em conta 

tendências estruturais e macrossociais. Não é por acaso que se evidenciam os casos de proibição 
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acentuada de brincadeiras como Menina pega piá18, em que são notáveis os conflitos que 

surgem em função de um condicionamento próprio das relações de gênero. Também não é à 

toa o desencorajamento à atividade da dança, muito praticada entre as meninas, e que provoca 

nos adultos questionamentos sobre sexualidade. A proibição é possivelmente o que lhes resta 

fazer, uma vez que o debate sobre a questão não é visto com bons olhos.  

 A escola, local onde se aprende aquilo que não poderia ser aprendido em outros lugares 

(FORQUIN, 1993), absorve pressões, mas age ora no sentido de conter, ora no de ampliar as 

mediações que faz das demandas sociais que lhe assediam. O exemplo das cartilhas sobre o 

tema da sexualidade, tão rejeitadas por uma parte das famílias de alunos em diferentes regiões 

do país, é bem representativo dessa problemática. Alguns grupos exigem um distanciamento da 

escola quanto ao tema, argumentando que caberia apenas à família abordá-los, dentro de uma 

moralidade que lhe é própria e da qual ela não deveria abrir mão. Outros, identificam a 

necessidade de que a escola o contemple, seja porque é uma questão de saúde, de combate à 

violência e exploração sexual, ou porque se trata de conhecimento científico sobre o corpo 

humano.  Essas tensões que se manifestam no cotidiano escolar mantêm relação com as 

influências emergentes no conjunto da sociedade.  

No rumo dessa mesma tendência conservadora que atualmente assedia as instituições 

escolares no Brasil, está o movimento intitulado Escola Sem Partido. O caso merece atenção, 

pois é emblemático e nos permite visualizar até onde pode chegar o alcance da pressão exercida 

por grupos particulares na Educação. Criado no Brasil em 2004 como reação à suposta 

influência ideológica de partidos de esquerda na Educação, o Escola Sem Partido propõe um 

relativo cerceamento da liberdade de cátedra nas escolas brasileiras. O programa já foi 

apresentado como projeto de lei na câmara federal, no senado e em diversas outras casas 

legislativas, estaduais e municipais.  

Encampado principalmente pelas bancadas religiosas nas câmaras e por parlamentares 

da chamada extrema direita, o projeto levanta incisivos questionamentos sobre a conduta de 

profissionais que possuem uma postura intelectual considerada crítica, ou progressista. Neste 

sentido, o movimento persegue e denuncia professores que porventura demonstram as suas 

                                                
18 Menina pega piá é um pega-pega em que as crianças se dividem em dois grupos, um formado por meninas e 
outro por meninos. O grupo das meninas tem de pegar e prender o grupo de meninos. A brincadeira adquire regras 
própria em cada contexto escolar, de acordo com os grupos infantis e com os espaços disponíveis para brincar. É 
comum os meninos se esconderem no banheiro masculino, o que acaba por atrair a presença das meninas nele. A 
brincadeira adquire em alguns casos o caráter de luta corporal, em que agarros e puxões são muito comuns. Nesse 
caso, o contato corporal entre meninos e meninas é alvo das intervenções dos adultos. 
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opções partidárias ou o seu alinhamento ideológico ou que visem influenciar os alunos a 

aderirem às suas preferências. O movimento também é alvo de muitas críticas no setor 

educacional, pois suas propostas afetam profundamente a liberdade de expressão, constrangem 

a reflexão histórica e sociológica e praticamente impedem que sejam feitos estudos sobre 

sexualidade na escola, tema caro à Educação contemporânea, essencial no combate à violência 

de gênero.  

Apesar dos previsíveis constrangimentos que a implantação do projeto poderá causar à 

prática docente, há entre os profissionais da educação quem o defenda e trabalhe pela sua 

difusão. As polêmicas que o programa gera são na atualidade tema para acalorados debates no 

interior das instituições de ensino. Um dos pontos mais conflituosos é a proposta de colocação 

de um cartaz nas salas de aula que lista as regras do programa e dita modos de conduta docente. 

Outro, é a implantação de um disk denúncia. Não há consenso sobre legitimidade jurídica do 

projeto. Ainda assim, algumas câmaras municipais de vereadores aprovaram leis baseadas nele. 

Por outro lado, o ministério público já emitiu nota técnica em que aponta sua 

inconstitucionalidade. 

O movimento Escola Sem Partido é um exemplo do modo como a pressão de grupos 

particulares é capaz de redesenhar as práticas escolares. Ainda que devido à sua 

inconstitucionalidade o programa proposto não se efetive como lei, as consequências da pressão 

por ele exercida já podem ser amplamente notadas. Professores vem sendo denunciados por 

utilizarem expressões e categorias analíticas fundamentais para o debate científico, como 

exploração econômica, direitos humanos, desigualdade social, racismo, homofobia etc. Ao 

propor a imposição de modos de conduta aos profissionais da Educação, o movimento acaba 

provocando indiretamente uma censura da liberdade de pensamento nas instituições, sufocando 

a reflexividade e a análise crítica, limitando a expansão da cientificidade. E isso também dá 

margem, dentro das escolas, à expansão de visões conservadoras e posturas reacionárias que 

recaem cotidianamente sobre os estudantes e que tendem a estabelecer uma vigília mais rígida 

em relação às suas expressões corporais e seus modos de pensar e agir.  

Gestos e movimentos que antes não eram sequer notados agora passam a materializar 

aquilo que a orientação de um determinado consenso conservador define como imoral. O que 

antes era comum e não despertava maiores incômodos, agora passa a ser alvo de denúncias 

moralistas. Nessa contabilidade, por certo, somam-se as variações nas concepções morais 

creditadas aos profissionais individualmente, que denotam diferentes comportamentos culturais 

intra-individuais (LAHIRE, 2006) e que impactam as formas como cada escola rege a gestão 
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de seu recreio, impedindo ou incentivando determinados comportamentos e experiências 

lúdicas.  

O quadro de retrocessos nas políticas educacionais, a vigília moral e a instabilidade 

institucional que se manifesta na atualidade é intensificada também pelo agravamento da perda 

de legitimidade quanto à representatividade política, tema que ocupa, desde 2013, a 

centralidade do debate público no Brasil. Se, por um lado, a crise evidencia os mecanismos de 

dominação de classe ao revelar a promiscuidade que caracteriza a relação entre os setores 

público e privado no Brasil, por outro, gera um enrijecimento das formas de controle moral e 

de vigilância do comportamento, aguçando o pudor pedagógico e impactando as práticas 

escolares. Tais circunstâncias pontuais demonstram que é necessário abordar as práticas sociais 

sempre em relação a um contexto maior que as condicionam, compreendendo a escola como 

“instituição articulada à estrutura de determinada formação social” (ROCKWELL, 2009, 

p.116).  

A ação pedagógica é sempre intencional e por isso, admite com tanta frequência 

posicionamentos de cunho moral ou político. Toda comunicação carrega um pano de fundo 

ideológico, que revela os tipos de relação interpessoal que envolvem os atores sociais. Em um 

contexto marcado por crise moral e política e tomado por debates públicos polarizados 

ideologicamente, uma análise sobre a censura a determinados comportamentos, como é o caso 

de algumas proibições de brincadeiras, tem de levar em conta também o modo como os 

pesquisados se relacionam com esse contexto de crise. “Mais que nos tempos de calmaria, é 

nos tempos de crise e de conflitos que podemos captar melhor o funcionamento real das 

finalidades atribuídas à escola” (JULIA, 2001, p. 19).  

A sensação de instabilidade e insegurança gerada pela crise se reflete nos mais diversos 

setores e afeta as práticas sociais. Mas, ainda que muitos políticos conservadores insistam, a 

escola não poderá se isentar de participar das reflexões de cunho social. Por ser um espaço 

privilegiado para a construção de debates, por promover a pesquisa e incentivar a busca pelo 

conhecimento, a escola é um dos ambientes em que estas questões se tornam ainda mais 

sensíveis. A conjuntura social imediata afeta a percepção moral de quem tem por missão o ato 

de educar. Portanto, não há como educar para a vida em sociedade sem se reportar à vida social 

real, às conjunturas sociais que nos circundam.  

Tais considerações deflagram um questionamento acerca das razões pelas quais as 

restrições impostas ao comportamento lúdico na escola podem estar se intensificando. Neste 
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sentido, duas perguntas norteadoras podem ser aqui destacadas, pois elas tornaram-se guias de 

todo o processo investigativo: 

 

1- Por que algumas brincadeiras se tornam proibidas no recreio escolar? 

2- Como o conhecimento sobre a experiência lúdica infantil norteia as intervenções 

dos profissionais nas brincadeiras? 

 

Os profissionais da escola circulam em contextos de vida social diferenciados e bebem 

das mais variadas fontes simbólicas. Sua atuação educativa nunca poderá resultar apenas de 

uma interpretação direta que eles fazem das diretrizes e finalidades oficiais da educação escolar. 

É preciso identificar as formas pelas quais são colocadas em prática as aspirações e expectativas 

dos grupos particulares dos quais eles fazem parte.  

A escola não é uma simples extensão da sociedade, nem seu mero reflexo, ainda que 

para dentro dela convirjam aspirações pessoais e coletivas, projetos de transformação social, 

ideais de mudança cultural. A escola não é qualquer instituição, porque uma vez assimiladas e 

legitimadas as demandas sociais que a constrangem, ou seja, uma vez transformadas em práticas 

escolares, ou conteúdos das disciplinas escolares, a influência de tais demandas sobre o 

conjunto da sociedade passa a ser muito mais onipresente. É que além de concentrar em si todo 

um ideário de ações a serem empreendidas por um mundo melhor, a escola ainda é a única 

instituição pela qual passam praticamente todos os indivíduos da sociedade. Portanto, como 

campo de tensões e disputas, ela é alvo eminente dos mais diversos interesses político-culturais. 
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CAPÍTULO 2 – DE ENCONTRO AO PROIBIDO  

 

Iniciei o curso de doutoramento em 2014 com a ideia de desenvolver a pesquisa de 

campo em diferentes instituições de ensino e observar variações nos modos como a experiência 

lúdica infantil se constitui no contexto escolar. Identificar variações nas influências 

sociodinâmicas que incidem sobre o brincar infantil e que derivam do tipo de pertencimento 

social das crianças é tarefa com a qual me envolvo desde a época em que cursei o mestrado. As 

metodologias de análise social relacionadas às perspectivas antropológicas, especialmente suas 

técnicas de abordagem de campo, nortearam-me na direção dos possíveis contrastes que gestões 

escolares distintas poderiam produzir nas práticas infantis. Por isso, a alteridade da criança em 

relação aos adultos e as variadas formas de administração simbólica da infância, produzidas em 

contextos distintos, causam-me curiosidade acadêmica.  

Meu interesse pela etnologia é antigo. Entre 1999 e 2005, vivi experiências de campo 

participando de folguedos populares como as Folias de Reis da cidade de Urucuia - MG e os 

Bois de Reis da cidade de São Francisco - MG. Foram anos em que alimentei uma forte 

identificação com o método de observação participante com a linguagem descritiva usadas 

pelos antropólogos. Tornei-me amigo de crianças filhas de foliões do Urucuia, frequentei suas 

casas e com elas vivenciei e aprendi dezenas de brincadeiras tradicionais infantis. Pude também 

estar com alguns grupos infantis que se formam nas ruas da cidade de São Francisco para 

produzir o folguedo do Boi, tradição que nesta cidade extrapola a produção dos adultos e 

encontra na ação das crianças um forte elo de continuidade.  

No tempo de meu mestrado, novas aproximações com a linguagem antropológica se 

deram. A pesquisa que empreendi adquiriu um cunho etnográfico e o documentário audiovisual 

que produzi absorveu referências do campo da Antropologia da Imagem (SPRÉA, 2010). Mais 

recentemente, cursando duas disciplinas de Teoria Antropológica19 (PPGA – UFPR), pude me 

dedicar à leitura de etnografias clássicas como Argonautas do Pacífico Sul (MALINOWSKI, 

1978 [1922]), Os Nuer (EVANS-PRITCHARD, 2005 [1940]) e Sociedade de Esquina 

(WHITE, 2005 [1943]). Tais experiências impactaram meu olhar sobre processos de 

observação de campo. Além disso, pude identificar nos textos antropológicos referências 

                                                
19 Cursei em 2014 e 2015, no PPGA - Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPR – Universidade 
Federal do Paraná as disciplinas Teoria Antropológica I, com Eva Lenita Sheliga, e Teoria Antropológica II com 
Laura Pérez Gil.  



 82 

teórico-metodológicas capazes de nortear o foco de minhas investigações, favorecer o exercício 

da escuta e a compreensão da alteridade, fatores essenciais para a pesquisa com crianças.  

Neste estudo, as fontes de dados acessadas ao longo do caminho investigativo revelaram 

múltiplas conexões entre os diferentes campos de observação. O percurso foi realizado em duas 

fases distintas. A primeira, que se estendeu de novembro de 2015 a novembro de 2016, 

caracterizou-se pelo caráter exploratório da sequência de atividades realizadas. Essa fase 

decorre de minha inserção em projetos que permitiram acesso a diferentes comunidades 

escolares, em função de meu trabalho profissional20. Pude realizar observações em recreios de 

escolas localizadas em distintas cidades e em diferentes contextos socioculturais, rurais e 

urbanos. Foram semanas de intensa interlocução com crianças e de contato direto com 

experiências lúdicas variadas.  

No mesmo período, em função de um curso de longa duração que ministrei na rede 

municipal de ensino de Curitiba – Paraná, coordenei encontros com grupos de inspetores – 

profissionais diretamente ligados ao atendimento das crianças nos pátios escolares. Seus 

depoimentos forneceram evidências preciosas sobre a extensão das restrições à experiência 

lúdica na escola e suas possíveis justificativas.  

Assim, a primeira fase da pesquisa cumpriu com o objetivo de ampliar a 

contextualização do campo e estender minha compreensão sobre como distintas formas de 

gestão escolar impactam diferentemente a experiência lúdica infantil na escola. Ela também 

permitiu reunir elementos para uma compreensão das variações na cultura escolar e refinar a 

construção do objeto de pesquisa, indicando os passos necessários para que o encontro com o 

fenômeno estudado se tornasse mais preciso.  

A segunda fase durou de setembro a dezembro de 2016 e se destacou pela observação 

dos recreios em escolas municipais de Curitiba - Paraná e pelas conversas realizadas com 

crianças e profissionais dessas escolas. É da segunda fase que resulta a maior parte dos dados 

selecionados para análise na tese estudo. Nela, pude acessar as evidências empíricas das 

proibições identificadas durante os encontros com inspetores e compreender as motivações que 

levam os profissionais a proibir algumas brincadeiras. Ocorrências cotidianas acerca das 

                                                
20 Atuo como formador realizando cursos e palestras para profissionais da educação desde 2002. E também como 
produtor cultural e arte-educador na Parabolé Educação e Cultura, organização que fundei em 2007 e que 
desenvolve projetos culturais dirigidos a crianças e educadores. Alguns destes projetos são desenvolvidos com 
base em pesquisa de campo, o que favorece o contato direto com as crianças. Outros, ao serem aplicados dentro 
das escolas, permitem um contato com as realidades pedagógicas e com as gestões escolares, o que promove um 
entendimento sobre variações nas culturas organizacionais das escolas. 
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interdições foram registradas em diário de campo. Conversas com os profissionais e crianças 

tornaram-se fundamentais para esclarecer as nuances dos casos observados. E a aplicação de 

uma atividade de produção de texto, com alunos de 5ª ano, ampliou a compreensão sobre o 

tema. Por fim, os dados obtidos com estes três procedimentos –– observação, conversa e 

produção de texto –– tornaram-se objeto de organização sistemática, de crítica e de 

classificação.  

A definição desses procedimentos não resultou de uma elaboração planejada 

antecipadamente. Foi fundamental ter vivenciado as experiências de campo na primeira fase 

para que as etapas da fase seguinte pudessem ganhar um contorno mais delimitado. No que diz 

respeito à observação dos recreios e às conversas, a pesquisa exploratória realizada na primeira 

fase foi fundamental para a definição de um modo de atuação em campo. Por exemplo, as 

escolas observadas durante a primeira fase, por pertencerem a contextos socioculturais 

significativamente distintos, revelaram diferentes formas de gestão da experiência lúdica e 

serviram como um exercício para calibrar a abordagem, o modo de inquerir as crianças e 

profissionais e as estratégias de envolvimento com a experiência lúdica infantil.  

Há significativa ligação entre as duas fases. O trabalho de campo realizado na segunda 

fase resultou de uma construção progressiva, que se fortaleceu justamente porque tomou como 

base as proposições iniciais elaboradas na primeira. Essas proposições iniciais evocaram limites 

conceituais e metodológicos que delimitaram o olhar e ajudaram a circunscrever o campo a ser 

observado.  

Assim, cada uma dessas fases merece ser tratada aqui com o devido detalhamento, pois 

as experiências investigativas que propiciaram expõem as condições do campo, os 

procedimentos adotados e o modo como o objeto de pesquisa foi problematizado numa interface 

entre panoramas teóricos e evidências empíricas.  

 

2.1 – Proposições iniciais e experiências exploratórias 

 

Chamarei de fase 1 da pesquisa o período que antecedeu a entrada definitiva em campo 

e que foi marcado por atividades de cunho exploratório. Este período pode ser dividido em duas 

etapas. A primeira, consistiu nas observações de campo realizadas no âmbito do projeto AUÊ, 

o qual resultou na produção de uma série de minidocumentários audiovisuais sobre o brincar 

em comunidades escolares marcadas por pertencimentos sociais distintos. A segunda se deu no 
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contexto de um curso sobre gestão de conflitos no recreio escolar, que ministrei para inspetores 

da rede municipal de ensino de Curitiba - Paraná. Ao longo do curso, pude ouvir depoimentos 

significativos sobre os conflitos que circundam a experiência lúdica infantil na escola e compor, 

a partir disso, uma contextualização inicial do campo a ser investigado. O quadro 1 mostra a 

extensão dessas duas etapas que compõem a fase 1 da pesquisa. 

 

QUADRO 1: Etapas da fase 1 da pesquisa A proibição das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica 
infantil na escola. 

 
PROJETO AUÊ 

PERÍODO 
NOV/15 DEZ/15  ABR/16 MAI/16 JUN/16 

 
OUT/16  

1. Uma escola em bairro de periferia urbana. 
Observação de campo. Conversa com 
crianças e profissionais. Gravação 
audiovisual de entrevistas com crianças e de 
brincadeiras. 

X X 

 

     

 

2. Uma escola em acampamento da reforma 
agrária. Observação de campo. Conversa 
com crianças e profissionais. Gravação 
audiovisual de entrevistas com crianças e de 
brincadeiras. 

 X 

 

X     

 

3. Duas escolas em comunidade pesqueira 
de ilha litorânea. Observação de campo. 
Conversa com crianças e profissionais. 
Gravação audiovisual de entrevistas com 
crianças e de brincadeiras. 

  

 

 X X     

 

2. Uma escola em comunidade quilombola. 
Observação de campo. Conversa com 
crianças e profissionais. Gravação 
audiovisual de entrevistas com crianças e de 
brincadeiras. 

  

 

 X    

 

4. Duas escolas em aldeias indígenas, 
guarani e kaingang. Observação de campo. 
Conversa com crianças e profissionais. 
Gravação audiovisual de entrevistas com 
crianças e de brincadeiras. 

  

 

    X  

 

CURSO PARA INSPETORES  

         PERÍODO  

NOV/15 DEZ/15  ABR/16 MAI/16 JUN/16 
 

OUT/16 NOV/16 

1. Dez encontros de 4 horas com grupos de 
40 inspetores. Conversas com os inspetores 
ao longo do curso. Duas palestras para 400 
inspetores atendidos no curso. Realização de 
enquete escrita durante a realização das 
palestras. 

  

 

 X X   X  

Fonte: o autor (2017). 
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As atividades realizadas forneceram evidências do fenômeno a ser estudado e serviram 

de base à definição dos procedimentos de coleta de dados da fase seguinte, que viria a acontecer 

em outro contexto, nos recreios de escolas municipais de Curitiba.  

O curso realizado para os inspetores forneceu pistas importantes para se chegar às 

principais interdições que incidem sobre brincadeiras nos pátios escolares. Esses profissionais 

são responsáveis pelo atendimento das crianças durante os recreios e possuem um ponto de 

vista privilegiado sobre o que acontece nesse ambiente. Através das indicações por eles 

fornecidas durante os debates no curso, pude operar uma seleção de brincadeiras proibidas e 

acessar de modo mais direto as ocorrências de restrições recentes a brincadeiras que, antes, 

eram autorizadas na escola. Por outro lado, o projeto AUÊ oportunizou um contato com grupos 

de crianças e profissionais de escolas em diferentes contextos socioculturais. Isso ampliou a 

minha visão acerca das diferentes formas de regular as experiências lúdicas infantis nos 

contextos escolares. Pude observar brincadeiras que ainda não conhecia e verificar diferentes 

formas de lidar com a experiência lúdica na escola. 

Tais evidências não só indicaram as protuberâncias do fenômeno da proibição das 

brincadeiras e as suas variações nas escolas, como também foram fundamentais para a definição 

do objeto da investigação. Por meio dessas duas experiências, pude compor as proposições 

iniciais do estudo, que me levaram a circunscrever o campo de pesquisa. Em face do processo 

central de observação empírica que delas decorre, as proposições iniciais podem ser 

consideradas operações prévias “interdependentes, associando-se e influenciando-se 

mutuamente” (FLORESTAN FERNANDES, p. 16, 1959). Elas aguçaram minha percepção 

quanto à necessidade de seleção das ocorrências, delimitaram os aspectos da realidade a serem 

investigados e permitiram esboçar uma entrada definitiva no campo capaz de operar 

seletivamente, a partir de critérios que a experiência prévia anunciara.  

 

As proposições iniciais, ao definir problemas científicos dos projetos de pesquisa, 
determinam quais são os aspectos da realidade a serem observados pelo sujeito-
investigador e como deverão cair sob seu campo de observação. Isso significa que 
certos elementos subjetivos, essenciais para a organização da experiência do sujeito-
investigador, são dados de antemão e orientam suas atividades cognitivas de caráter 
exploratório. Todavia, esses elementos subjetivos não se refletem na determinação do 
conteúdo da experiência, a não ser em um sentido dinâmico mas neutro: o de colocar 
o sujeito-investigador em posições favoráveis à percepção, direta ou indireta, de 
ocorrências ou de processos que precisam ser registrados e reconstruídos 
(FLORESTAN FERNANDES, 1959, p. 17). 
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A fase 1 da pesquisa, portanto, foi marcada por duas etapas exploratórias, geradoras de 

proposições fundamentais que delinearam o objeto de estudo. São exemplo destas proposições 

iniciais:  

a existência de uma quantidade significativa de brincadeiras que se repetem em 

realidades socioculturais distintas;  

a noção de que a experiência lúdica infantil na escola é quase sempre mediada pela 

atuação dos profissionais;  

a constatação de que há brincadeiras que são formuladas em um contexto específico 

e só ali se difundem em função das características locais que lhe dão sentido;  

a formação de grupos no recreio escolar como uma constante dos modos de 

organização infantis;  

as variações nos modos de gestão do recreio escolar de acordo com aspectos das 

culturas locais;  

a dependência que as intervenções nas brincadeiras mantém em relação aos aspectos 

estruturais da organização escolar e também em relação aos elementos subjetivos que 

norteiam as interpretações dadas pelo adulto à ação infantil;  

a percepção de que algumas brincadeiras atualmente proibidas eram permitidas há 

algum tempo atrás. 

a visão de que inspetores e profissionais responsáveis pelo atendimento das crianças 

nos pátios escolares participam direta ou indiretamente da formulação de 

experiências lúdicas e provocam, com isso, não apenas restrições ao brincar, como 

também novas possibilidades de criação lúdica.  

Tais proposições, desenvolvidas ao longo da fase 1 da pesquisa, foram cruciais para a 

contextualização do campo e para a problematização teórica. Elas são sugestivas e apontam 

para possibilidades de investigação. A exploração realizada nas duas etapas que compõem a 

fase 1 cumpriu, pois, com a função de sugestionar problemáticas. Cabe agora demonstrar como 

foram obtidos em cada etapa os elementos para as problematizações. 

 

2.1.1 – A produção da série de minidocumentários do Projeto AUÊ 

 

O fato de se ter em mente um problema a ser investigado não implica necessariamente 

numa compreensão de sua extensão.  Eu tinha ciência de que o panorama por mim identificado 
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na pesquisa de mestrado, assim como nas vivências decorridas de minha atividade profissional 

como formador de educadores e produtor de projetos culturais não eram suficientes para 

dimensionar a abrangência das questões que envolveriam um estudo sobre a proibição de 

brincadeiras na escola. Os profissionais com quem eu mantinha contato e as instituições que eu 

mais frequentava estavam situadas predominantemente em grandes centros urbanos, incluindo 

a cidade de Curitiba, onde mais atuei nos últimos anos. Não havia em meu campo de referências 

qualquer evidência empírica de como esta problemática em torno da gestão da experiência 

lúdica infantil se configurava, por exemplo, no contexto das escolas do campo21, nos meios 

rurais, ou em escolas indígenas ou quilombolas.  

Por isso, antes mesmo de definir exatamente qual seria o recorte para as observações de 

campo, seria preciso encontrar uma forma de viabilizar financeiramente um contato com uma 

gama maior de instituições que pertencessem a contextos socioculturais distintos entre si. Eu 

queria viver uma experiência de campo de natureza exploratória que pudesse ampliar minha 

visão sobre as variações nas dinâmicas sociais em diferentes culturas escolares. Foi neste 

contexto que surgiu o projeto AUÊ. Idealizado em conjunto com a equipe de produção da 

Parabolé Educação e Cultura22 e em parceria com o historiador Otávio Zucon23, o projeto AUÊ 

concorreu a um financiamento proposto em edital de chamada pública, do Fundo Setorial do 

Audiovisual, viabilizado pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE no ano de 2015.  

O edital previa a produção de uma obra seriada de documentário, composta por 27 

vídeos de 2 minutos. Nos termos do edital, tratava-se da produção audiovisual de uma “série 

que apresenta brincadeiras de crianças brasileiras dos mais distintos caldos culturais, 

promovendo uma incursão ao seu imaginário”24. Diante da descrição apresentada no edital, 

                                                
21 Escola do campo é um termo que se difere de escola rural, pois remete à Educação do Campo, conceito cunhado 
pelos movimentos sociais camponeses a partir da década de 80 e que aciona uma série de especificidades culturais 
e necessidades pedagógicas.  
22 A Parabolé Educação e Cultura é uma empresa que desenvolve projetos culturais que são ofertados a escolas 
públicas – por meio de patrocínios com base em incentivo fiscal,  e particulares – por meio da comercialização de 
serviços. Arte-educação, ludicidade e cultura popular são os eixos conceituais que norteiam as produções. 
Desenvolvimento de oficinas pedagógicas, criação de espetáculos artísticos e produção musical são as principais 
áreas de atuação. A Parabolé possui também uma frente de projetos relacionados à produção audiovisual, como é 
o caso do Projeto AUÊ. 
23 Otavio Zucon é professor, mestre em História Cultural pela UFSC e produtor cultural. Sua atuação como 
pesquisador se concentra na área do patrimônio imaterial. Atuamos juntos na pesquisa de campo empreendida no 
projeto AUÊ, observando os recreios escolares e outros contextos em que as crianças brincam. 
24 A Chamada Pública BRDE/FSA – PRODAV - 12/2014 teve como objeto a seleção em regime de concurso 
público, de propostas de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA) de projetos de obras audiovisuais seriadas de ficção, animação, documentário e não seriadas de 
documentário.  
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desenhamos então uma proposta de registro documental voltada para o ambiente escolar com 

ênfase na diversidade sociocultural. Definimos oito escolas localizadas em cinco diferentes 

contextos: comunidade quilombola, aldeia indígena, bairro de periferia urbana, comunidade 

insular e acampamento da reforma agrária. Nosso projeto foi vencedor e pode então ser 

financiado.  

Atuei no Projeto AUÊ como pesquisador, produtor e codiretor, dividindo estas funções 

com Otávio Zucon. O projeto durou vinte meses, entre outubro de 2015 e maio de 2017. Mas o 

trabalho de observação de campo abrangeu basicamente nove semanas, distribuídas entre 

novembro de 2015 e outubro de 2016, conforme mostra o quadro 2: 

 

QUADRO 2: Escolas envolvidas no Projeto AUÊ, da Parabolé Educação e Cultura.  

Contextos Escolas Pesquisa de campo 

1. Periferia urbana 

Localidade: Bairro Sítio Cercado 

Cidade: Curitiba - PR 

Escola Municipal CEI Carlos 
Drummond de Andrade 

 

NOV/15 e DEZ/15 

(3 semanas) 

2. Acampamento da reforma agrária 

Localidade: Acampamento Dom Tomás 
Balduíno 

Cidade: Quedas do Iguaçu - PR 

Escola Itinerante Vagner Lopes 
(Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra - MST) 

DEZ/15 e ABR/16 

(2 semanas) 

3. Comunidade pesqueira de ilha litorânea 

Localidade: Ilha Rasa 

Cidade: Guaraqueçaba - PR 

Escola Municipal Santa Terezinha  
Escola Municipal Gabriel Ramos 
da Silva,  

ABR/16 e MAI/16 

(1 semana) 

4. Comunidade quilombola 

Localidade: Bairro Cangume 

Cidade: Itaoca - SP 

Escola Municipal Bairro Cangume MAI/16 

(1 semana) 

5. Aldeia indígena 

Localidade: Terra Indígena Rio das Cobras 

Cidade: Nova Laranjeiras - PR. 

 

Colégio Estadual Indígena Carlos 
Alberto C. Machado 

Colégio Estadual Indígena Rio das 
Cobras 

Escola Estadual Indígena Cel. 
Nestor da Silva. 

OUT/16 

(2 semanas) 

Fonte: o autor (2016). 
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Ao longo do trabalho de campo, pude observar as formas de gestão do recreio escolar, 

brincar junto às crianças, gravar25 brincadeiras e conversar com os profissionais nas oito escolas 

envolvidas. Em duas regiões abrangidas –– comunidade quilombola e comunidade pesqueira 

de ilha litorânea –– o trabalho de campo ocupou 5 diárias integrais. Em outras duas –– aldeia 

indígena e acampamento da reforma agrária –– foram necessárias 6 diárias integrais de 

observação em cada contexto. E na escola de periferia urbana as observações se estenderam por 

8 diárias integrais. Todas as crianças participantes foram autorizadas por seus pais para que 

suas imagens gravadas em vídeo pudessem ser veiculadas.  A série AUÊ foi distribuída pela 

EBC – Empresa Brasil de Comunicação e está em exibição em alguns canais públicos de TV, 

como é o caso da TV Brasil.  

As referências que colhi nesses contextos escolares mostraram-me, por exemplo, que 

há significativas semelhanças e curiosas distinções nos modos de brincar de crianças que vivem 

em contextos socioculturais que diferem entre si. Foi fundamental poder identificar nestas 

experiências que a prática de algumas brincadeiras se perpetua por meio de processos de 

transmissão cultural que fazem com que crianças pertencentes a grupos sociais distintos 

compartilhem os mesmos elementos culturais entre si, gerando uma espécie de irmandade 

lúdica.  

Tal irmandade se revela na surpreendente capacidade infantil de compartilhamento de 

saberes por meio da experiência lúdica. Através da transmissão oral e da prática corporal, uma 

quantidade significativa de brincadeiras, parlendas, coreografias, canções, modismos, 

expressões verbais e gestuais, personagens e narrativas percorrem um vasto território e são 

compartilhados por crianças de regiões distantes umas das outras. Se inesperadamente elas se 

reunissem para brincar, haveria neste encontro uma gama considerável de conteúdos lúdicos de 

conhecimento geral que poderiam ser imediatamente postos à prova na interação. É o que 

Sarmento (2004, p. 12) chama de “uma universalidade das culturas infantis que ultrapassa 

consideravelmente os limites da inserção cultural local de cada criança” 

Interessante o caso do jogo de mãos conhecido por Pikachu, muito popular atualmente 

e praticado por crianças dos mais distintos contextos socioculturais. Registramos em vídeo a 

sua ocorrência nas cinco regiões em que o projeto AUÊ esteve. Fiquei impressionado com a 

identificação imediata das crianças quando eu as questionava se conheciam o jogo. Notável a 

similaridade no modo de jogar em cada um dos contextos. E não estamos a falar de um jogo 

                                                
25 Além da parceria com Otavio Zucon na pesquisa e codireção, as gravações contaram com a participação de 
Lucas Rachinski, na direção de fotografia, e Victor Chico, na captação de som. 
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simplificado, mas de uma complexa síntese de elementos realizada pelas crianças e transmitida 

por elas em larga escala.  

Pikachu é um personagem da série de animação e do jogo de cartas Pokémon. Na 

brincadeira realizada pelas crianças vemos uma apropriação do nome do personagem que passa 

a integrar a parlenda: Pikachu, pica em cima, pica em baixo, pica de um lado, pica do outro, 

Pikachu... Pikachu... Pikachu. A palavra resulta em puro efeito sonoro; não há nada na ação 

que traga à tona as características do personagem Pikachu. A parlenda, que possivelmente foi 

criada por crianças, fornece a base rítmica para a realização de uma coreografia realizada com 

a percussão das mãos – um típico jogo de mãos infantil realizado em dupla.  

A disputa culmina com uma adaptação de pedra papel tesoura, um jogo de origem 

oriental, também conhecido como jokenpô, ou jankenpon, que se tornou muito popular no 

Brasil. Trata-se de uma batalha de mãos, um desafio em que a mão fechada é pedra, a mão 

aberta é papel e os dedos indicador e médio esticados formam a tesoura. Os dois jogadores 

lançam, cada qual, uma mão armada em uma dessas três posições. A pedra vence a tesoura, 

porque a quebra. A tesoura vence o papel, porque o corta. E o papel vence a pedra, porque a 

cobre. Vence quem obter duas vitórias em três jogadas (melhor de três). 

O jogo de mãos Pikachu não está nos livros, nem nos programas de TV. Não houve 

algum tipo de padronização no modo de ensinar ou aprender este conteúdo. A coreografia das 

mãos que nele se apresenta não foi ensinada por professores. São as crianças que ensinam umas 

às outras. A forma do jogo se cristaliza mesmo diante da ampla e não sistematizada transmissão 

oral que é protagonizada cotidianamente pelas crianças. É possível dizer que sua popularidade 

alcança praticamente todo o território nacional, conforme pude verificar em visitas a escolas de 

diferentes estados brasileiros, por ocasião dos cursos que realizei. Mas existem variações no 

jogo. Aliás, em uma mesma escola podem aparecer diferenças no texto e na coreografia das 

mãos.  

Nos casos das escolas em que foram realizadas observações de campo para este estudo, 

tanto nas oito instituições da fase 1 (Projeto AUÊ), como nas seis instituições da fase 2 (Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba), Pikachu aparece como uma expressão que é de conhecimento 

geral entre os alunos. Até mesmo entre as crianças quilombolas do Vale do Ribeira, em São 

Paulo, que passam a maior parte de sua infância sem contato com meios urbanos, vemos 

Pikachu em prática. E o que dizer de sua presença entre as crianças Kaingang da terra indígena 

Rio das Cobras, no Paraná? Muitas delas sequer falam português. Mas, no contexto das culturas 
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escolares e das culturas da infância, apropriam-se desta linguagem que transcende sua língua 

materna, fazendo de Pikachu uma brincadeira que passa a ser, também, mais um aspecto de sua 

linguagem.  

São exemplos como esse que evidenciam o quanto são significativas para as crianças 

essas práticas sociais partilhadas. Elas os disseminam nos pátios de recreio e os compartilham 

também fora da escola, o que faz com que o conteúdo alcance ampla divulgação. Situações 

como essa deflagravam o potencial de transmissão cultural das crianças e a existência de um 

domínio específico de bens culturais por elas produzido e por elas transmitido. Casos como esse 

revelam de forma objetiva que há aspectos da dinâmica das culturas infantis que são mais gerais 

e estruturais e que rompem fronteiras geográficas, étnicas, etárias, de gênero e de classe. Por 

outro lado, nos fazem lembrar de que há muitas especificidades locais que denotam uma 

pluralidade de experiências de infância e que caracterizam cada contexto de modo muito 

peculiar.  

Vejamos um exemplo ilustrativo desta peculiaridade. No acampamento da reforma 

agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Quedas do Iguaçu-PR, 

um menino de sete anos de idade brincava com uma régua onde estavam colados adesivos do 

personagem Homem Aranha. Sentei ao seu lado e fiquei observando a régua, sem dizer nada. 

Ele então esticou o braço para que eu pudesse ver melhor. Notei que havia outros personagens 

colados na régua e perguntei-lhe os nomes. Ele disse que não sabia. Indaguei então sobre os 

poderes que possuíam e ele demonstrou desconhecê-los. Então perguntei se sabia o nome do 

personagem principal. Ele havia criado um nome, que não sei reproduzir aqui. E, ao que tudo 

indica, desconhecia o nome original Homem Aranha. É possível que nunca tenha visto o 

desenho de animação ou lido revista em quadrinhos desse ícone da indústria cultural infantil. 

Pude perceber na narrativa por ele empreendida sobre o personagem, que a brincadeira por ele 

criada não levava em conta as características do Homem Aranha. No entanto, outras narrativas 

se sobrepunham, oferecendo à imaginação do menino elementos suficientes para a invenção de 

novas brincadeiras com a régua e com as imagens do inusitado personagem que ele criara sem 

as referências do original. 

As particularidades contextuais fazem com que bens e símbolos compartilhados em 

nível global sejam incorporados à prática das crianças de um modo específico, denotando a 

existência de uma multiplicidade de infâncias. Crianças pertencentes a diferentes culturas 

societais, cada vez mais, entram em contato com produtos culturais distribuídos em escala 
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mundial. Mas esse contato resulta em diferentes apropriações, de acordo com os processos 

culturais e as condições em que a infância é produzida nestes distintos contextos. 

 

Há a considerar, todavia, a reinterpretação ativa pelas crianças desses produtos 
culturais e o facto dessas reinterpretações se fixarem numa base local, 
cruzando culturas societais globalizadas, com culturas comunitárias e culturas 
de pares (SARMENTO, 2004, p. 9). 

 

Por um lado, as culturas da infância estão sujeitas a influências globais, de caráter mais 

homogêneo. Por outro, as conjunturas socioculturais locais são plurais, o que implica em formas 

muito particulares de produção cultural. Outro exemplo pode ser aqui acionado. Nesta mesma 

escola situada em acampamento da reforma agrária pude observar crianças de 4 e 5 anos 

brincando de Viuvinha, uma cantiga de roda que gerava muita diversão em diferentes grupos 

que ocupavam o pátio acompanhados por professoras26. Conhecida em várias regiões do Brasil, 

esta brincadeira integra o rol das rodas infantis mais difundidas em nosso país27. A letra da 

cantiga trata da tristeza sentida por uma mulher que perdera o marido, tornando-se viúva. 

Muitas formas de apreensão dos significados atrelados à poética em questão podem ser 

desenvolvidas. A cantiga, apesar de tratar da tristeza, é cantada com entusiasmo e alegria nos 

mais diversos contextos em que já pude observá-la. No caso desta escola, poderíamos dizer o 

mesmo, conforme atestam as imagens gravadas desta brincadeira, que se tornou um dos 

episódios mais marcantes da série documental AUÊ.  

Ocorre, no entanto, que um dia após a gravação, em uma abordagem realizada pela 

polícia militar do Paraná no acampamento, dois trabalhadores rurais foram assassinados a tiros 

por policiais e muitos deles foram feridos. Estávamos gravando rodas infantis com as crianças 

no acampamento no momento em que se deu o incidente. Um dos trabalhadores mortos era pai 

de um dos meninos que brincava de Viuvinha.  

A tragédia, ocasionada pela truculência dos policiais e vivida intensamente por cada 

uma das crianças da escola, deixara agora duas esposas viúvas. O texto da cantiga de roda, tão 

                                                
26 Esta cantiga de roda tradicional foi observada ao longo de dois dias nas práticas das professoras de Educação 
Infantil da Escola Itinerante Vagner Lopes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Quedas 
do Iguaçu – PR.) 

 
27 Há, certamente, um grupo de rodas infantis que figuram na tradição oral brasileira há muitas décadas e que são 
de conhecimento geral em todo país, como, por exemplo, Atirei o pau no gato, Ciranda cirandinha, O cravo brigou 
com a rosa, O barquinho virou e Escravos de Jó. 
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liricamente ecoado naqueles dias que antecederam os assassinatos, revelava seu mais denso 

sentido, o de termos que lidar com a perda e com a morte:  

 

Viuvinha, porque chora? 

Seu marido já morreu? 

Sente falta de um carinho, 

Se levante e abrace eu! 

 

A relação entre adultos e crianças neste que é um contexto de luta pelo direito à terra 

adquire um sentido particular.  A participação infantil nas decisões, a escuta das opiniões das 

crianças e o envolvimento delas nos propósitos da causa são aspectos que diferenciam 

profundamente a experiência escolar neste contexto. Ser sem-terrinha28, como se denominam 

as crianças, significa não só estar a par de boa parte dos encaminhamentos institucionais, como 

também ajudar a construí-los. Esse tratamento dado à criança se reflete numa liberdade de 

brincar que poucas vezes pude presenciar dentro de escolas. Apesar de ter notado um certo rigor 

metodológico no modo pelo qual a escola promove a participação das crianças na organização 

das rotinas, fazendo com que se responsabilizem por funções diversas, como os cuidados com 

materiais, a limpeza da sala e a participação em decisões que envolvem assuntos da 

coletividade, ainda assim, uma liberdade de escolher o que fazer é concedida a elas nos 

momentos em que vão brincar. Isso não impede que, em algumas situações, possamos encontrar 

professoras promovendo junto das crianças algumas atividades lúdicas. Não por acaso, dos 

cinco contextos em que estivemos registrando brincadeiras, esse foi o que apresentou maior 

quantidade de brincadeiras tradicionais e folclóricas sendo praticadas. Essas manifestações, 

cuja difusão depende de uma relativa autonomia dada às crianças para que transmitam entre si 

os saberes lúdicos, é potencializada quando os profissionais incentivam a sua prática. 

Assim, em função das variações socioculturais, sempre haverá por parte dos 

profissionais das escolas formas distintas de compreender o brincar, o que remete a modelos 

específicos de gestão dos espaços e dos tempos concedidos à prática das brincadeiras. Em outras 

palavras, os modos de administração simbólica da infância (SARMENTO, 2005) apresentam 

                                                
28 A denominação Sem-terrinha refere-se às crianças integrantes do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra. É amplamente utilizada pelo movimento como forma de aferir identidade aos grupos infantis e fomentar 
o protagonismo das crianças em algumas reivindicações. No contexto das escolas itinerantes do MST, onde a 
pertença a um local definido pode se esvair do dia pra noite, a denominação fortalece o sentimento de grupo e atua 
como um catalizador da motivação infantil nos processos de deslocamento e relocação de acampamentos. A escola 
é itinerante porque se desloca, porque caminha, porque pode se desfazer e se refazer a qualquer tempo. Mas o 
grupo permanece, em função da forte construção identitária que possui. 
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variações circunstanciais que se refletem nas formas de brincar. Outros exemplos podem ajudar 

a compor essa imagem. 

Em uma das escolas de Ilha Rasa, em Guaraqueçaba – Paraná, as crianças saem no 

intervalo de recreio e circulam na comunidade. Em função da proximidade, da inexistência de 

veículos motorizados na ilha e da baixa incidência de violência praticada contra crianças, os 

adultos autorizam essa circulação. Algumas vão até suas casas, tomam um lanche, apanham ou 

deixam alguns objetos, trocam alguma peça da vestimenta e retornam em seguida para a aula. 

Neste mesmo contexto, após a aula, vemos crianças entre 6 e 11 anos de idade remando mini 

canoas mar adentro. Entram na água, embarcam em suas mini canoas e apostam uma corrida, 

numa explícita adaptação de uma prática adulta, a regata competitiva que os pescadores 

promovem entre os moradores das ilhas da região. A familiaridade das crianças com as 

habilidades da pesca, da natação, do remo, da lida com o mar, faz da experiência lúdica por elas 

empreendida uma atividade comum para os que neste contexto vivem. O que em outros 

contextos poderia tornar-se extraordinário e clamar para si a presença e o planejamento dos 

adultos, na Ilha Rasa torna-se uma rotina infantil, fração de uma tradição lúdica encampada 

pelas crianças.  

Do mesmo modo, bem próximo a uma das escolas kaingang da Terra Indígena Rio das 

Cobras, em Nova Laranjeiras - Paraná, é comum o banho de rio entre os alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental. Eles saltam de cima dos galhos das árvores, mergulham e 

brincam na água, pouco antes de chegar à escola, ou logo após o término da aula. De uma forma 

um tanto quanto surpreendente, e inspirados em uma tendência muito forte entre os jovens 

kaingang, os meninos da escola encontram na prática do breakdance29 a sua brincadeira 

predileta. Assim o breakdance kaingang se tradicionaliza nas aldeias de Rio das Cobras não 

apenas porque os jovens assimilam influências urbanas, mas também porque as crianças, ao 

absorverem os elementos trazidos pelos jovens, desenvolvem um processo de produção cultural 

que fortalece a prática e intensifica a sua transmissão. 

Na comunidade quilombola do Cangume, em Itaoca – São Paulo, pude acompanhar o 

professor da turma multiseriada em meio a uma atividade pelos arredores da escola30. Ele 

                                                
29 Estilo de dança de rua atrelado à cultura hip hop, que se popularizou nos EUA a partir dos anos 1970 e se 
difundiu por várias parte do mundo.  
 
30 Trata-se da Escola Municipal Bairro Cangume, em Itaoca – SP. Durante as gravações do projeto AUÊ, 
acompanhamos duas turmas multiseriadas, uma de educação infantil e 1º ano, com crianças entre 3 e 5 anos, e 
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conduzia seus alunos mata adentro, incentivando-os a subir em árvores para colher frutos. A 

comunidade, cercada por áreas de pastagem e de mata, rodeada por montanhas, oferecia acesso 

facilitado a experiências na natureza. Nas duas ocasiões em que os acompanhei pela mata, notei 

que as crianças escalavam os galhos altos das laranjeiras e mexeriqueiras, brincavam de se 

pendurar e saltar no chão e não havia por parte do professor restrições mais abruptas ao 

comportamento delas. Não vi, nem ouvi menções ao suposto perigo de alguém cair e se 

machucar. Pelo contrário, ele as incentivava, apontando os frutos mais altos, dando dicas sobre 

como alcança-los.  

Tal comportamento não indicava que faltasse ao professor cuidados em relação à 

segurança das crianças. Havia sim uma preocupação em ensiná-las a fazer aquilo da melhor 

maneira e não de impedi-las de fazer. Cenas como esta são bem improváveis de serem vistas 

no contexto de escolas urbanas que, por sua vez, dão origem a outros formatos de experiência 

lúdica e revelam também as suas especificidades.  

Os muros altos de uma escola de periferia urbana no bairro Sítio Cercado, em Curitiba 

- Paraná, tornam-se pelo lado de fora grandes painéis de grafite produzidos por artistas locais, 

que inspiram as crianças a fazer, do lado de dentro, a lápis ou giz, suas intervenções visuais. E 

as cartinhas de personagens vendidas no comércio do bairro tornam-se objeto do mais refinado 

desejo durante as batalhas do Bater Cartinha, brincadeira também conhecida como Bafo, que 

está entre as mais populares em escolas municipais de Curitiba. Foi nessa instituição, a primeira 

a receber o projeto AUÊ, em novembro de 2015, que tive acesso a primeira pista fundamental 

para a definição do objeto de estudo.  

Eu observava um grupo formado por quatro meninas brincando com jogos de mãos 

quando fui surpreendido pela atuação de uma profissional da escola, que interrompeu a 

brincadeira dizendo às meninas que não queria mais ver aquilo na escola. Questionou os gestos 

coreográficos e indagou as meninas quanto ao modo de se comportar. O questionamento feito 

por ela, sintetizado numa frase de efeito, chamou-me a atenção. Ela dizia: - Isso são modos? A 

brincadeira possuía uma coreografia em que um dos movimentos poderia estar indicando, para 

a profissional, certa obscenidade. Tratava-se do gesto de cerrar os punhos, manter os cotovelos 

dobrados em 90 graus e puxar para trás os cotovelos trazendo os punhos até a cintura duas vezes 

e dizer “nhéco, nhéco”. A parlenda que embalava os gestos era a seguinte: 

                                                
outra formada por alunos de 2ª ao 5º ano. O Cangume fica distante da cidade de Itaoca cerca de dez quilômetros 
morro acima. 
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Ele merece, ele merece 

Dâr, dâr, chique, chique, quá, quá 

Nheco, nheco, chique, chique 

Chupa halls 

 

  Muito populares nas séries iniciais do ensino fundamental, sobretudo entre meninas, 

os jogos de mão são em grande parte obra infantil, pois a experiência lúdica que deles resulta é 

fruto de uma síntese entre elementos tradicionais e motivos contemporâneos que são 

assimilados pelas crianças e adaptados. Os jogos de mãos, não raro, evocam termos 

considerados inadequados para a idade das crianças, pois eles se convertem em um farto campo 

de experimentação e testagem de regras, limites, significados e sentimentos. A intervenção 

realizada pela profissional demonstrava o tipo de interpretação dada por ela ao gesto realizado 

pelas crianças, mas não evidenciava qual o significado que a experiência tinha para as crianças. 

Estava lá, diante de meus olhos, uma primeira delimitação do campo, um esboço de 

problematização. A indagação Isso são modos? representava bem o espectro da educação 

escolar que eu gostaria de pesquisar. 

Ainda nessa mesma escola, durante as entrevistas realizadas com meninos do 5º ano, 

em que o tema era a brincadeira Bater Cartinha, evidências contundentes sobre a proibição das 

brincadeiras se anunciaram. Os meninos descreveram a sua visão sobre como se instaurara 

nessa escola um conflito em torno desta brincadeira. Seus depoimentos indicavam a 

possibilidade de haver uma gestão do conflito marcada por soluções pontuais oferecidas pelos 

inspetores da escola, que são os profissionais responsáveis por atender as crianças no intervalo 

de recreio. A brincadeira havia sido proibida, mas os meninos insistiam em andar com as 

cartinhas no bolso. Vez em quando, longe dos olhos dos inspetores, arriscavam algumas 

batalhas. Quando surpreendidos, perdiam temporariamente as cartinhas, que eram recolhidas 

pelos profissionais. 

Tais evidências me conduziram a uma conversa com os inspetores dessa escola. Eu 

pretendia compreender o fenômeno também por meio da visão deles. De forma muito solícita, 

o grupo me recebeu em sua pequena sala, um almoxarifado que também se destinava ao seu 

descanso nos intervalos. Durante a conversa, tive a oportunidade não apenas de tratar das 

polêmicas envolvendo a brincadeira Bater Cartinha, como também compreender que esses 

profissionais acabam por gerenciar as experiências lúdicas das crianças sem necessariamente 
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contar com uma diretriz pedagógica comum, um plano ou uma normatização específica que os 

oriente. Eu estava diante de uma das proposições iniciais da pesquisa. As intervenções 

educativas realizadas pelos inspetores eram fortemente guiadas por valores pessoais, em que as 

preferências estéticas, morais e ideológicas se sobressaíam às de natureza pedagógica ou 

institucional, revelando aspectos substanciais do amplo e continuado processo de construção da 

realidade ao qual estamos sujeitos e também somos sujeitos, um processo que “elabora, elege 

e constitui valores éticos, morais, estéticos, políticos, econômicos, afetivos e cognitivos” 

(VELHO, 2010, p. 228). 

As proposições iniciais refletiam, pois, a dimensão sociodinâmica das proibições das 

brincadeiras e anunciavam o modo interdependente e localizado em que se constituem as 

práticas escolares. Em função da profundidade que a pesquisa exploratória atingiu nesta escola 

em particular, optei por incluí-la como uma das escolas municipais de Curitiba - Paraná a ser 

estudada na fase seguinte. Portanto, ao fornecer dados substanciais às análises, esta instituição 

passou a integrar também a segunda fase da pesquisa.  

 Duas semanas após realizar essa abordagem junto aos inspetores da escola no contexto 

de periferia urbana, participei de uma reunião na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba 

- Paraná em que um dos temas era a gestão de conflitos na escola. Na ocasião, expus aos 

gestores as referências colhidas com os inspetores. Falei de meu interesse em aprofundar o 

contato com estes profissionais e apresentei algumas ideias para um trabalho de formação junto 

deles. A conversa culminou com um convite para que eu realizasse um curso para os inspetores 

sobre gestão de conflitos no recreio escolar. Aceitei prontamente. O curso tinha previsão de 

realização para o primeiro semestre do ano seguinte, período que antecederia justamente as 

observações de campo que eu faria em escolas municipais de Curitiba. Eu não poderia imaginar 

o quão profícuo à minha pesquisa seria considerar as contribuições dadas pelos inspetores ao 

longo do curso. 

 

2.1.2 – O curso para inspetores de escolas municipais de Curitiba - Paraná  

 

Em atendimento ao convite da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, 

desenvolvi no ano de 2016 o curso de formação profissional dirigido aos auxiliares de serviços 

escolares da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Essa atividade adquiriu um caráter 

exploratório e teve grande importância na fase 1 da pesquisa.  Esses profissionais são mais 
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conhecidos como inspetores escolares, termo que de acordo com a equipe pedagógica dessa 

Secretaria não condiz com o caráter educativo de sua atuação. Não se trata de inspecionar, mas 

de orientar o comportamento e acompanhar as práticas infantis, zelando pela integridade física 

e emocional das crianças. Assim, antes de descrever o curso, é preciso dizer algo mais sobre 

eles.  

Os inspetores que acompanham as crianças no pátio durante os intervalos de aula 

possuem uma visão privilegiada do cotidiano escolar no que se refere aos interesses brincantes 

das crianças, os limites e os conflitos que possam circundar a prática de determinada brincadeira 

infantil. Os inspetores não estão na sala de aula, circulam em diferentes espaços, lidam com 

imprevistos de toda ordem, comunicam-se diariamente com uma quantidade significativa de 

crianças e, com frequência, estão na linha de frente dos pais e responsáveis pelas crianças, nas 

entradas e saídas, dialogando com as famílias, o que lhes permite exercitar uma compreensão 

sobre a comunidade e identificar a origem de alguns problemas que repercutem no 

comportamento infantil.  

Os inspetores se tornam, em alguns casos, verdadeiros guardiões da cultura infantil, 

incentivando a prática de brincadeiras tradicionais e favorecendo a experiência lúdica junto aos 

agrupamentos infantis que se formam na escola. Podem, contudo, agir na direção contrária, 

inibindo ou controlando de modo exacerbado o comportamento infantil e retirando de cena 

certas práticas lúdicas antes reconhecidas como tradicionais da infância.  

Como pude observar em algumas situações, os inspetores são capazes de mobilizar a 

percepção de professores, pedagogos, diretores e gestores municipais sobre a importância de 

incluir nas decisões escolares a sua contribuição e a das crianças. Agem, sim, como educadores, 

atuando na formação moral dos alunos e podem impactar positivamente a qualidade do processo 

de escolarização como um todo. Nem todos possuem formação em nível superior, o que não 

necessariamente diminui a sua condição de atuar de modo competente no acompanhamento e 

orientação das crianças durante os recreios. É notável seu envolvimento afetivo com os alunos. 

Constatei isso nas observações de campo e ouvindo seus depoimentos durante o curso. Pude 

reconstruir, com base em minha memória e em breves anotações feitas à caneta em meu caderno 

de campo, trechos de seus depoimentos. Alguns se destacaram justamente pelo componente 

afetivo. 

 
Aprofundávamos uma reflexão sobre o ato educativo e os participantes traziam 
memórias de situações vivenciadas em seu cotidiano, quando um inspetor tomou a 
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palavra dizendo que na escola em que trabalha “a realidade é outra”. Em sua atuação 
cabiam aconselhamentos às crianças e orientações de caráter educativo. Comentou a 
certa altura que “... as vezes tem pai que vem buscar a criança na escola e xinga a 
criança na nossa frente, no portão da escola. Dizem ‘seu burro, sua anta’. E às vezes 
até agridem”. Em seguida, disse que identifica quando a criança chega na escola 
pensando que a vida é apenas isso que se vive em casa. E que quando ela chega na 
escola e o profissional, apesar de ser firme, trata ela com amor e carinho, é aí que “... 
pra ela isso parece coisa de outro mundo, ela acha que o que estamos fazendo não 
existe. Aí ela pergunta pra mim, mas porque você é assim? Então eu acho que nesse 
momento ela começa a mudar a cabeça e pensar diferente”.  

(Conversa com inspetores durante o 5º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba) 

 

O inspetor, autor desse relato, sabe que está se tornando uma referência para alguns 

alunos. A criança que ele menciona está de fato conhecendo coisa de outro mundo. O outro 

mundo é a escola, espaço de múltiplas aprendizagens, território de encontros, onde pulsam 

distintas culturas e onde novas referências sobre ética, comunicação, organização e conduta 

podem mesmo transformar o comportamento, alterando significativamente as vivências que se 

seguem às intervenções educativas. Estas constatações obtidas por meio dos depoimentos 

favoreceram o surgimento de uma compreensão sobre o contexto em que trabalham estes 

profissionais e quais os tipos de interação com as crianças que eles consideram mais 

significativas. Os inspetores escolares são pouco valorizados nos ambientes de ensino, mas a 

sua função impacta significativamente a vida escolar e adquire importância para os projetos 

pessoais das crianças, sobretudo no que diz respeito aos seus propósitos lúdicos.  

Um inspetor poderá pautar toda sua atividade em atitudes de repressão, vigília e 

controle. Mas, ao contrário, poderá também atuar na elevação da autoestima do aluno, 

potencializar sua criatividade e contribuir com o seu processo de inclusão social dentro da 

escola. Pude identificar a intensidade destas interações em depoimentos como o de uma 

inspetora que, ao ouvir um menino falar sobre sua rotina em casa, identificou as razões de sua 

tristeza e de sua dificuldade de adaptação às rotinas e regras.  

 

Discutíamos sobre a importância da escuta no atendimento prestado pelos inspetores 
às crianças no pátio escolar, quando uma inspetora tomou a palavra e nos contou que 
costumava falar sobre sentimentos com os alunos no pátio. Contou-nos que, ao se 
sensibilizar com o que lhe contara um menino, explicou para ele sobre o amor e sobre 
o afeto, que variam em cada idade, e que podem ser expressos pelos pais de jeitos 
diferentes dependendo da idade do filho. “Aos poucos ele começou a ver que o pai 
amava ele tanto quanto o irmãozinho bebê. Eu fui fazendo um trabalho motivador 
nele. Eu falo que ele é um aluno bacana, que é um bom aluno, um bom filho, e esse 
incentivo faz com que ele vá melhorando. Hoje ele é um aluno que não tem mais 
problema com a escola”.  
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(Conversa com inspetores durante o 2ª dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba) 

 

Nota-se que a função desempenhada pelos inspetores pode não ser a de inspeção. Esses 

profissionais exercem funções como a escuta, o diálogo, o acompanhamento e também a 

coerção ou o incentivo às brincadeiras. Eles manifestam com frequência as suas expectativas 

de tornar a escola um lugar mais agradável e acolhedor para as crianças.  

O curso teve como título Possibilidades e desafios na função dos auxiliares de serviços 

escolares. O objetivo era dar ênfase à gestão de conflitos no recreio escolar. O tema, portanto, 

coincidia com as questões de minha pesquisa. E isso não se deu por acaso. Tratava-se de uma 

solicitação feita por profissionais da secretaria de educação que tinham ciência da natureza da 

pesquisa que eu estava iniciando e que também conheciam meu estudo sobre o recreio realizado 

durante o mestrado. Planejei o curso levando em conta as orientações da equipe pedagógica do 

Departamento de Ensino Fundamental da SME e da equipe da Rede de Proteção à Criança e ao 

Adolescente31. Quatro etapas foram desenvolvidas entre maio e novembro de 2016. Conduzi as 

duas primeiras etapas individualmente (2 palestras e 10 oficinas de 4 horas envolvendo 400 

inspetores) e a quarta etapa em parceria com o professor Thiago Domingues32 (2 palestras para 

os mesmos profissionais). Da terceira etapa não participei, pois ela foi conduzida 

exclusivamente pelo professor Thiago, com quem pude estar debatendo sobre as impressões 

gerais por ele obtidas em seu contato com os inspetores. 

Durante a realização das duas primeiras palestras, promovi debates junto à plateia, que 

participou intensamente. Pistas valiosas acerca de meu objeto de estudo surgiam a cada 

depoimento. Percebi então que estava diante de uma oportunidade de contextualização do 

campo, uma vez que as etapas seguintes do curso envolveriam dinâmicas com os grupos em 

que os participantes compartilhariam experiências relacionadas a conflitos. Eu teria pela frente 

dez encontros e, em cada um deles, participariam quarenta inspetores.  

                                                
31 A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para a Violência é uma iniciativa 
intersetorial da Prefeitura Municipal de Curitiba, que envolve profissionais de diversas secretarias municipais. 
Visa implementar ações de combate à violência doméstica e sexual de crianças e adolescentes (MURARO et al, 
2008).  
32 Thiago Domingues é mestre em educação física pela UFPR. Pesquisa e debate o lazer como fenômeno social 
em diferentes contextos e realidades, incluindo a escola. Idealizamos juntos o curso para os inspetores escolares, 
por meio da Parabolé Educação e Cultura. Thiago conduziu a terceira etapa individualmente e compartilhou 
comigo algumas importantes referências obtidas em seus 10 encontros. Fundamental mencioná-lo aqui, pois sua 
contribuição impactou a construção de meu objeto de estudo.  



 101 

O tema dos encontros foi intitulado Penso, reflito, dimensiono o conflito. Não fiz um 

planejamento prévio quanto a fazer das aulas um procedimento de pesquisa, nem tampouco 

direcionei o curso de modo a realizar ali uma ação mais direcionada para a produção de dados. 

Mas logo no primeiro encontro pude constatar que os depoimentos dos inspetores incidiam 

sobre o meu tema de estudo. Então, ao término de cada sessão, redigi um relato da experiência, 

em que assinalei as principais impressões do encontro. Não há como negar que isto impactou a 

contextualização de meu campo de pesquisa e a definição do objeto. Por meio da escuta e do 

debate presencial, elementos significativos para a contextualização do campo se tornaram 

acessíveis, o que foi fundamental na composição da fase de observação de campo. Pude 

identificar a reincidência de algumas ocorrências como, por exemplo, a proibição da Dança nos 

recreios escolares, os conflitos ocasionados pela prática de brincadeiras como Bater Cartinha 

e Polícia e Ladrão, e até a existência de escolas em que não é permitido correr durante o recreio. 

Com isso, foi possível elaborar um panorama mais amplo no qual meu problema de 

pesquisa se assentava e idealizar com mais consistência a fase subsequente, selecionando de 

modo mais criterioso as escolas e as brincadeiras proibidas. Fui especialmente tocado pela 

quantidade de depoimentos que traziam à tona questões ligadas à religiosidade e à sexualidade 

como motivações para a proibição de algumas brincadeiras. Muito comuns também foram os 

relatos que mencionavam brincadeiras com influências negativas, termo recorrente entre os 

profissionais e que se refere aos conteúdos compartilhados pelas crianças durante as 

brincadeiras.  

Um exemplo de intervenção amplamente relatada foi a proibição da Dança nos recreios. 

As razões apontadas pelos inspetores para justificar esta intervenção eram em sua maioria 

relacionadas ao incômodo gerado pelos tipos de movimento realizados por meninas. A 

identificação por parte dos profissionais de uma suposta erotização precoce do corpo, em função 

das coreografias de funk absorvidas pela brincadeira, ou as reclamações vindas de algumas 

famílias e de profissionais que identificavam nesta atividade um desrespeito à sua disciplina 

religiosa, apareciam em meio a diferentes depoimentos. Um fator crucial, porém, subliminar, 

que parece compor o julgamento de valor emitido pelos profissionais quanto ao funk, é 

justamente aquele já identificado por Viana (1988), a saber, o estigma suburbano que a 

manifestação carrega e que o distingue socialmente, gerando discriminação. 

Outro exemplo que muito me marcou foi o da brincadeira do cavalinho, mencionada 

pelos inspetores como uma atividade que sempre reaparece nos pátios das escolas. A 

brincadeira consiste em subir nas costas de um colega e se mover em dupla. Em alguns casos 
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ela desemboca em jogos competitivos, como corridas, pega-pegas e até lutas em que uma dupla 

tem que derrubar a outra, o que pode gerar quedas e provocar ferimentos. A prevenção aos 

acidentes aparece nestes casos como forte razão para a proibição. No entanto, preocupações de 

ordem moral também incidem sobre esta prática. Foi o caso de uma escola em que, de acordo 

com o depoimento de uma inspetora, a atividade foi proibida porque um grupo de pais, ao 

avistar a brincadeira pelas brechas da cerca da escola, solicitou à direção que interviesse, pois 

haveria nela uma conotação sexual.  

A inspetora que relatou o ocorrido acompanhava há algumas semanas o desenrolar da 

atividade. Ela precavia as crianças quanto aos cuidados para não se machucarem, intervindo 

com orientações sobre o cuidado com as quedas. Sua única preocupação era prevenir acidentes. 

Ela não havia notado nenhuma atitude relacionada àquilo que os pais temiam que estivesse a 

ocorrer entre os meninos. Lamentando o incidente, afirmou que nem de longe poderia haver 

indício de que a intenção dos meninos não fosse unicamente disputar entre si para ver qual par 

permanecia mais tempo formando a dupla cavaleiro-cavalo.  Os demais profissionais da escola 

também discordaram da visão dos pais. Mas, para evitar a ampliação da polêmica na 

comunidade, a direção da escola optou por proibir a brincadeira. Em função deste depoimento, 

esta foi uma das instituições selecionadas para integrar a fase 2 da pesquisa.  

Outro tipo de intervenção recorrente nos depoimentos foi o das brincadeiras em que é 

necessário correr. As diferentes modalidades de pega-pega, em função das quedas e trombadas 

que geram, sempre estiveram na mira dos gestores que se preocupam com a integridade física 

dos alunos. Pátios com pisos e pilares de concreto, onde há muita criança e pouco espaço, 

possuem alta incidência de acidentes. Pude identificar, por meio dos depoimentos de inspetores, 

que em algumas escolas era proibido correr no pátio durante o recreio. Mas, no caso de alguns 

tipos de pega-pegas, não são apenas as preocupações com a integridade física que motivam as 

proibições. Algumas brincadeiras de pega-pega muito frequentes nas escolas, como o polícia e 

ladrão e o menina pega piá, despertam nos profissionais incômodos no que diz respeito às 

atitudes comportamentais e ao conteúdo partilhado em meio à brincadeira.  

Polícia e ladrão aciona temores e estigmas ligados à violência urbana, ao armamento e 

até ao uso de drogas, uma vez que é comum nesta brincadeira as crianças se dividirem entre 

policiais e traficantes. Já no caso de menina pega piá, outro ícone da cultura infantil no contexto 

das escolas públicas de Curitiba, vemos uma preocupação referente à sexualidade e ao contato 

estabelecido entre meninos e meninas que, com frequência, elegem o banheiro como pique, o 
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que conduz à presença de meninos no banheiro feminino, e vice-versa, gerando então 

perplexidade e constrangimentos nos profissionais. 

Os depoimentos dos inspetores durante o curso permitiram antecipar algumas situações 

conflituosas, delicadas, indicando a profundidade do tema. As proibições de uma determinada 

brincadeira nem sempre são consenso entre os profissionais. Algumas surgem por pressão de 

uma parte deles, seja porque desperta temores relacionados a acidentes, fere preceitos religiosos 

ou porque foge de determinados parâmetros morais. Estas referências foram fundamentais para 

que a observação de campo pudesse então resguardar certos limites, ser cautelosa, uma vez que 

as motivações das proibições eram muitas vezes polêmicas e uma pesquisa sobre o tema poderia 

constranger crianças e profissionais da escola.  

Como nos ensina Evans-Pritchard (1990), só é possível fazer pesquisa de campo se 

perguntas forem feitas a este campo. O contato com os inspetores me fez ir ao campo de 

pesquisa com um projeto definido e com questões já lançadas. Em função disso, passei a 

construir a teoria em diálogo mais estreito com os dados, uma vez que os depoimentos se 

converteram em dados preliminares. 

Um exemplo disso foi a preocupação que passei a ter acerca dos modelos de gestão do 

recreio. As discussões sobre recreio dirigido e recreio livre ganharam destaque ao longo dos 

encontros com inspetores, revelando diferentes visões sobre cada modelo. Esta distinção passou 

a ser um critério na escolha da escola, pois seria necessário observar e compreender as duas 

situações e, portanto, contemplar escolas que apresentassem entre si esta diferença. Alguns 

inspetores destacaram as vantagens do recreio dirigido, como a diminuição no número de 

acidentes e a redução das brigas diante de uma maior oferta de atividades. Outros se opuseram, 

manifestando forte pesar com o controle excessivo das brincadeiras e a suposta restrição à 

criatividade que se impõe quando a criança é destituída de escolha e tem de fazer o que está 

programado.  

De um lado, a ordem escolar, que se vale da organização institucional e dos preceitos 

gerais da cultura escolar. De outro, as formulações lúdicas que são construídas pelas crianças 

durante as interações no recreio e que, em alguns casos, chocam-se com as expectativas 

institucionais e com os parâmetros de comportamento dos adultos. Foi diante desta exploração 

inicial do campo, por meio do contato com os grupos de inspetores, que o objeto da pesquisa 

foi se constituindo e, em torno dele, uma problemática. A questão central do estudo assentava-

se, portanto, na relação entre cultura escolar e culturas da infância. 
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O procedimento de escuta dos depoimentos dos inspetores levou-me aos casos mais 

representativos da proibição das brincadeiras. Pude assim selecionar as escolas para realizar as 

observações de campo e decidir quais os casos de proibição em que, por primeiro, poderia me 

dedicar. Além disso, as reflexões impulsionadas pelos casos por eles descritos nortearam a 

construção de uma delimitação de caráter teórico-metodológico bastante salutar. Elas 

apontaram os campos sociais em que se originam as influências que orientam as intervenções 

dos profissionais. Tais influências ora se complementam, ora se chocam, gerando múltiplas 

variações no mesmo fenômeno.  

O curso para os inspetores se encerrou com duas palestras em que foram reunidos todos 

os participantes dos 10 grupos envolvidos. Quando estas duas palestras aconteceram, a fase 2 

da pesquisa já estava em andamento, ou seja, eu já tinha iniciado as observações de campo nas 

escolas municipais de Curitiba - Paraná. Pouco antes de planejar o conteúdo destas palestras, 

estive envolto em um questionamento. Senti necessidade de obter uma quantificação estatística 

das ocorrências de proibição de brincadeiras. Ao longo das primeiras observações de campo 

questionei-me sobre a representatividade dos casos de intervenção nas brincadeiras que eu 

estava acompanhando. Eu me perguntava, por exemplo, se a brincadeira de subir em árvore, 

proibida em quatro das seis escolas contempladas na fase 2, justamente as que possuíam árvores 

em seu terreno, poderia ser considerada uma constante, uma atividade amplamente coibida no 

universo escolar. Os três casos estudados, dentro de uma amostragem de apenas seis escolas, 

numa rede com quase 200 unidades de ensino fundamental, poderiam ser entendidos como 

ocorrências típicas passíveis de algum tipo de generalização? Este tipo de indagação surgia a 

cada nova brincadeira investigada. Eu precisava saber qual a escala das ocorrências de proibição 

que observava 

Na medida em que eu cruzava as informações colhidas nos depoimentos dos inspetores 

com os dados iniciais obtidos na observação de campo recém começada, mais evidências sobre 

a extensão de algumas intervenções se anunciavam. O desejo de obter um diagnóstico mais 

amplo da ocorrência do fenômeno nos pátios escolares só crescia. Seria preciso criar algum 

instrumento de produção de dados capaz de abarcar uma ampla e diversificada gama de 

manifestações do fenômeno estudado (MALINOWSKI, 1978). 

Desenvolvi então uma enquete escrita, capaz de concentrar muitos dados. A ideia era 

aplicá-la ao conjunto de inspetores da rede municipal de ensino e, com isso, quantificar melhor 

as ocorrências, ampliando a escala de avaliação do fenômeno estudado. 
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2.1.3 – A quantificação das brincadeiras proibidas 

 

Uma avaliação estatística das proibições poderia revelar o alcance das ocorrências, 

favorecendo maior cuidado e rigor nas generalizações. Eu poderia fazer isso me dirigindo 

exclusivamente aos profissionais das escolas, obtendo diretamente com eles as evidências de 

mais e mais casos de proibição. No entanto, seria muito difícil estabelecer uma agenda de visitas 

a um número elevado de unidades de ensino e inquerir diretamente os sujeitos em seus locais 

de trabalho. Tampouco seria possível viabilizar uma mecânica eficaz de distribuição e 

recolhimento de questionários em escolas espalhadas por toda a cidade de Curitiba - Paraná. 

Além disso, para que as respostas à enquete fossem mais precisas, seria preciso uma 

aproximação com os sujeitos, de modo que eu pudesse esclarecer presencialmente as intenções 

da pesquisa, inclusive tirando dúvidas na hora do preenchimento, se fosse o caso. Era preciso 

também sensibilizar os profissionais para o tema, antes de aplicar o procedimento. 

Foi por essas razões que optei por aplicar a enquete junto aos inspetores durante a 

realização da última etapa do curso que eu estava ministrando (novembro de 2016). Nesta 

última etapa, eu realizaria ainda duas palestras, reunindo em cada uma delas 200 profissionais. 

Havia já um razoável caminho percorrido junto deles e eu poderia supor que, com mais algumas 

referências que eu pudesse lhes dar sobre o andamento de minha pesquisa, o grau de 

sensibilização para o tema seria suficiente para envolvê-los numa enquete de um modo eficaz.  

Solicitei então uma autorização à Secretaria Municipal de Educação de Curitiba - Paraná para 

aplicar esse procedimento junto aos inspetores durante o evento. Em formato de formulário, a 

enquete trazia uma seleção de 9 brincadeiras, escolhidas com base nas observações de campo e 

também nos depoimentos dos inspetores durante as etapas anteriores do curso.  

Entreguei o formulário no início do evento. Antes mesmo de iniciar a palestra, falei 

brevemente sobre a pesquisa. Declarei minhas intenções e orientei sobre o preenchimento do 

formulário. Lembrei a todos a não obrigatoriedade quanto à participação. Comentei também 

que não era preciso se identificar, mas que era necessário mencionar o nome da escola e o bairro 

em que se localizava. Concedi um tempo de 10 minutos para o preenchimento. O quadro 3 

mostra a enquete realizada no primeiro dia de palestra: 

 

 

 



 106 

QUADRO 3: Enquete 1 realizada com inspetores no curso da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. 

 

Fonte: o autor (2016). 

  

Ao avaliar as respostas obtidas no primeiro dia, senti necessidade de expandir a consulta 

e gerar dados que pudessem também nortear as avaliações qualitativas da pesquisa. Vi que a 

adesão tinha sido significativa e que eu poderia colher mais informações acerca das proibições 

se alterasse a formulação da enquete. Assim, para o segundo dia de palestra, inseri no formulário 

novas questões, substituí uma brincadeira (pega-pega por menina pega piá) e incluí 3 novas 

brincadeiras. Procedi do mesmo modo quanto à entrega da enquete, mas dei explicações 

específicas à plateia em relação à questão número dois. É que esta questão apresentava um 

campo de preenchimento onde, através de uma palavra-chave, ou de um termo expressivo, o 

inspetor poderia tentar explicar a razão da proibição da referida brincadeira. O propósito era 

identificar os principais temas que motivam a proibição das brincadeiras. A inserção desta 

questão no formulário foi de suma importância na composição dos dados. 

O quadro 4 mostra a enquete entregue aos inspetores no segundo dia de palestra: 
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QUADRO 4: Enquete 2 realizada com inspetores no curso da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba.  

Fonte: o autor (2016). 

 

Estimo que estavam presentes profissionais de cerca de 130 escolas nos dois dias de 

evento. Eram em torno de dois ou três inspetores de cada instituição. Nem todos devolveram a 

consulta preenchida. Alguns formulários foram preenchidos por dois, ou até por três inspetores 

que, por pertencerem à mesma escola, julgaram coerente responder juntos. Na Rede Municipal 

de Ensino de Curitiba – Paraná, no ano de 2016, havia um total de 184 escolas oferecendo 

ensino de 1ª a 5º ano. Retornaram preenchidos 162 formulários, referentes a 95 escolas. Isso 

significa dizer que a consulta aplicada abrangeu mais da metade das escolas desta rede. Um 

amplo panorama das incidências do fenômeno estava montado. A abrangência do estudo se 

ampliara significativamente, conforme mostra o quadro 5: 

 

QUADRO 5: Percentual de escolas representadas nas enquetes no curso da Secretaria Municipal de Educação de 
Curitiba.  

Quantidade de escolas da rede municipal de Curitiba 184 

Quantidade de escolas que participaram da consulta 95  

Percentual de participação 51,63 % 

Fonte: o autor (2016). 

 

Os dados obtidos via formulário indicavam possibilidades de avaliação. Seria preciso 

então desenvolver uma ferramenta de cálculo que concentrasse todos os dados e gerasse 

resultados parciais e totais para cada questão elencada. Elaborei com a ajuda de um engenheiro 
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de computação33 uma espécie de tabela mãe, capaz de absorver todos os dados obtidos na 

enquete e, ainda, gerar um cálculo que pudesse computar as respostas obtidas nos dois modelos 

de formulário entregue, conforme ilustra este recorte da tabela exemplificado no quadro 6.  

 

QUADRO 6: Visão parcial da tabela mãe que apresenta os dados produzidos para cálculo percentual das 
proibições de brincadeiras em recreios escolares na pesquisa A proibição das brincadeiras. Um estudo sobre a 
experiência lúdica infantil na escola. 

 

Fonte: o autor (2016). 

 

 

O quadro 6 mostra uma parte da tabela mãe, por meio da qual é possível identificar o 

modo como os dados produzidos nesta etapa foram computados. Vemos ali representadas 

apenas três das doze brincadeiras submetidas à avaliação: Subir em árvore, Bater cartinha e 

                                                
33 O engenheiro de computação que me ajudou é Thierry Delbart, a quem sou grato pela excelente solução 
desenvolvida em Excel. 
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Maquiagem. Tomemos como exemplo a brincadeira Subir em Árvore. Vemos nela a subdivisão 

de colunas em A, B, C e D. Cada uma dessas letras representa uma das questões propostas no 

formulário entregue no segundo dia de palestra. O modelo usado no segundo dia absorve o do 

primeiro e não exclui seus dados. Por isso, foi com base nele que a tabela foi estruturada. A 

colunas foram então preenchidas tendo como base as respostas de sim e não, para as quais foram 

utilizadas, respectivamente, os símbolos “x” e “o”. A utilização dessa simbologia propiciou 

computar os dados e vincular diferentes tabelas entre si. O quadro 7 mostra o significado de 

cada símbolo. 

 

QUADRO 7: Detalhamento da estrutura da tabela mãe para a pesquisa A proibição das brincadeiras. Um estudo 
sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

Bula para a tabela mãe 

Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D 

 se a brincadeira ocorre se a brincadeira está  se as crianças  número do critério  

ou não ocorre na escola ou não está proibida insistem em brincar disso que explica a proibição 

        
Quando sim x 

Quando não o 

Fonte: o autor (2016). 

 

A tabela mãe permitiu enxergar de modo mais preciso a amplitude das ocorrências nas 

escolas da cidade. Por meio dela,  foi possível mensurar quais as brincadeiras mais praticadas, 

quais as mais proibidas e também aquelas que, mesmo sendo proibidas, as crianças insistem em 

praticar. Após o preenchimento desta tabela, vinculei as fórmulas da tabela mãe a outras tabelas, 

de modo que fosse possível visualizar separadamente os resultados esperados. O quadro 8 é um 

exemplo disso. Ele expõe os termos percentuais que resultam da incidência das brincadeiras 

nas escolas, assim como a quantidade de intervenções que sofreram e o quanto que, apesar da 

proibição, as crianças insistem em praticá-las. 
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QUADRO 8: Demonstrativo da incidência das proibições de brincadeiras para a pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
A brincadeira aparece 
em % das escolas  

Mas está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que foi proibida 

Subir em arvore 47% 84% 57% 

Bater Cartinha 99% 36% 25% 

Maquiagem 75% 42% 16% 

Cavalinho nas 
costas 73% 80% 68% 

Capoeira 26% 33% 2% 

Polícia e ladrão 86% 37% 25% 

Jogos eletrônicos 34% 66% 25% 

Dança 87% 11% 4% 

Soltar pipa 15% 71% 8% 

Búlica 51% 13% 6% 

Lutinha 81% 71% 82% 

Menina pega piá 91% 29% 35% 

Pega-pega 98% 12% não foi consultado 

*Amostragem: 95 escolas 

Fonte: o autor (2016). 

 

A possibilidade de tabular os resultados e visualizá-los comparativamente gerou 

significativos benefícios ao estudo. Foi possível, por exemplo, avaliar a extensão concreta do 

fenômeno em uma área de abrangência bem maior do que aquela obtida com as visitas às 

escolas e com os depoimentos dos inspetores durante o curso. Ao contrastar tais resultados 

estatísticos com as evidências obtidas na observação e na escuta dos depoimentos, pude notar 

pontos contraditórios. Os exemplos disso são variados. Antes de realizar a analise das respostas 

dadas ao formulário, eu tinha como certo o fato de que brincadeiras como Bater Cartinha e 

Dança, por exemplo, estavam proibidas na maioria das escolas em que apareciam. A fartura de 

depoimentos dos profissionais quanto aos problemas gerados por essas brincadeiras e também 

as queixas das crianças nas escolas em que eu realizava a observação de campo, somadas, 

geravam em mim a falsa noção de que o fenômeno da proibição incidia sobre essas duas 

brincadeiras de modo quase inequívoco. Mas os dados quantitativos forneceram um novo 

panorama para a análise. A proibição das brincadeiras ecoava nas estatísticas, mas não do modo 
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como eu o havia apreendido na escuta de depoimentos e na observação, mostrando que “(...) 

cada fenômeno deve ser estudado a partir do maior número possível de suas manifestações 

concretas; cada um deve ser estudado através de um levantamento exaustivo de exemplos 

detalhados”. (MALINOWSKI, 1978, p. 27). 

 O cruzamento de dados obtidos por meio de diferentes procedimentos poderia agora 

fornecer melhores condições para a contextualização do fenômeno. Os depoimentos dos 

inspetores colhidos durante o curso vinham acentuados por uma ênfase a qual eu mesmo, sem 

perceber, era quem induzia, no modo como conduzira o curso, incentivando mais o 

pronunciamento no debate daqueles que tinham casos de proibições a descrever. Na mesma 

direção, as observações de campo que já estavam em andamento nas seis escolas envolvidas 

tendiam a mesma ênfase: direcionar o olhar para as manifestações do fenômeno, excluindo do 

campo de visão as possíveis soluções contrárias à proibição. Por isso, tornou-se tão substancial 

o levantamento realizado por meio do formulário. Por meio dele foi possível estimar que há 

variações significativas quanto ao manejo feito pelos profissionais das escolas no que diz 

respeito às brincadeiras que mais geram incidentes conflituosos. A tempo, pude dosar melhor 

o olhar e buscar o contraditório. A proibição não é regra, é exceção. 

 

 

2.2 – Procedimentos de pesquisa e delimitação do campo investigado  

           

A fase 2 da pesquisa foi composta por dois momentos distintos. O primeiro e mais longo 

deles, consistiu na observação dos recreios e nas conversas com alunos e profissionais em 

escolas da rede municipal de ensino de Curitiba - Paraná. O segundo se deu com a aplicação de 

uma atividade de produção de texto com alunos dos 5º anos nas escolas envolvidas na pesquisa. 

O trabalho de campo envolveu seis escolas de ensino fundamental localizadas em 

diferentes bairros da cidade. Vale assinalar que uma delas se destaca das demais por ter sido 

abordada já na primeira fase de pesquisa. Trata-se da instituição caracterizada no Projeto AUÊ 

como Escola de Periferia Urbana. Ela integra o conjunto de escolas estudadas na segunda fase 

por três razões. A primeira é o contexto social em que se insere. A escola está situada em uma 

região de grande concentração de ocupações habitacionais irregulares e atende a uma população 

que recentemente se deslocou do interior do Estado para a capital. São peculiares as 
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experiências lúdicas que ali podemos encontrar e há forte incidência de brincadeiras tradicionais 

praticadas pelas crianças, o que atesta a sua ascendência interiorana e rural.  A segunda razão 

consiste no fato de que pude estabelecer um vínculo de amizade e confiança com os inspetores 

que nela atuam, o que favoreceu a abordagem dos temas em questão junto deles. E a terceira 

razão advém da constatação de haver nesta instituição casos significativos de brincadeiras 

recentemente proibidas. 

Com um foco voltado para as crianças durante os recreios e outro para os profissionais 

que fazem a gestão desses momentos no cotidiano escolar, ou que acompanham as crianças 

neles, o trabalho de campo na fase 2 buscou identificar as razões, finalidades e consequências 

das restrições impostas ao brincar na escola.  

Para evitar que a divulgação dos dados pudesse gerar constrangimento aos participantes, 

o texto resultante não revela o nome das instituições e das pessoas envolvidas. Os pesquisados 

são apresentados por meio de uma nomenclatura que os enumera de acordo com a sua posição 

dentro da instituição. Por exemplo: menino 1, menina 4, inspetor 2, pedagoga 3. O termo 

profissional da coordenação é também utilizado em alguns casos para substituir termos como 

diretora, pedagoga ou secretária. Foi necessário utilizar este termo nos casos em que os assuntos 

tratados correspondiam a polêmicas e a sua divulgação poderia então constranger os 

envolvidos. Nestes casos, se eu tivesse optado por mencionar diretamente a função do 

profissional, estaria automaticamente revelando a autoria dos relatos, pois estas funções são 

preenchidas por uma ou duas pessoas, as quais poderiam ser facilmente identificadas pela 

comunidade escolar em questão. Do mesmo modo, as instituições são nomeadas a partir de 

letras: Escola A, Escola C, Escola F, o que impede a personificação das ações nos casos 

analisados.  Todos os participantes da pesquisa foram avisados previamente sobre esta decisão 

metodológica de ocultar a sua identidade. Assim, também, as autorizações individuais de 

participação na pesquisa e a anuência de cada instituição foram obtidas junto aos agentes 

investigados de forma oral, uma vez que a anexação de tais autorizações de forma escrita 

revelaria a identidade das escolas e dos sujeitos envolvidos. 

Os procedimentos de observação e de conversa foram sempre seguidos de registro em 

diário de campo, feito em alguns casos logo na sequência das observações e, em outros, 

produzidos algumas horas depois. A observação dos recreios nas escolas envolvidas obedeceu 

um cronograma em que previ antecipadamente distribuir o trabalho de campo em cinco diárias 

integrais para cada escola selecionada. Em duas delas a pesquisa de campo se estendeu um 
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pouco mais, alcançando oito diárias. Assim, reunindo as seis escolas, a pesquisa de campo 

envolveu 36 diárias.  

Além das observações dos recreios e das conversas realizadas com crianças e 

profissionais das escolas, pude desenvolver um terceiro procedimento de produção de dados, 

uma atividade de produção de texto que desenvolvi com alunos de 5ª ano. Esta atividade 

envolveu uma turma em cada escola participante. O procedimento foi realizado em cinco das 

seis escolas municipais envolvidas.  

A distribuição temporal do trabalho de campo na fase 2 da pesquisa pode ser visualizada 

no quadro 9: 

 

QUADRO 9 – Cronograma da fase 2 da pesquisa A proibição das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência 
lúdica infantil na escola. 

ETAPA PROCEDIMENTOS 
DURAÇÃO 

set/16 out/16 nov/16 dez/16 

1. Observação dos 
recreios e conversas 

 

• Observação dos recreios escolares 
• Conversas com os profissionais 
• Conversas com os alunos 
• Registro em diário de campo 

X X X X 

2. Atividade de produção 
de texto 

• Realização de atividade de produção 
de textos junto a alunos dos 5º anos. 

   X 

Fonte: o autor (2016). 

 

De forma resumida, o quadro 9 indica a extensão do trabalho de campo ao longo da fase 

2. É importante assinalar que os procedimentos utilizados em cada etapa não estavam 

previamente definidos. Eles resultaram do contato com o campo e da identificação de um modo 

específico de interpelação em cada um dos contextos pesquisados. Cada fase exigiu um cuidado 

especial na idealização de um modo conveniente de se aproximar das pessoas, gerar confiança, 

cumplicidade e produzir dados significativos. Para melhor compreensão do percurso 

investigativo adotado, apresento a seguir a distribuição das etapas e a aplicação dos 

procedimentos metodológicos nesta fase. 
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2.2.1 – Observação dos recreios e conversas com crianças e profissionais 

 

Desde o início do trabalho investigativo, busquei nas visitas em escolas identificar 

brincadeiras proibidas. Os depoimentos dos inspetores, obtidos ao longo do curso, forneciam 

elementos para a escolha das escolas e também das brincadeiras em que mais incidiam conflitos. 

Por mais que já soubesse da existência de algumas proibições em cada uma das seis escolas 

selecionadas, uma busca continuada se impôs, pois quanto mais vínculo criava com os alunos 

e profissionais, mais situações eram por eles evocadas. Pudera, não são raros os acontecimentos 

cotidianos que admitem a intervenção dos profissionais. Tampouco essas intervenções são 

desprovidas de justificativas. Um mapeamento desse tipo de ocorrência jamais findaria, pois 

ele teria de ser atualizado diariamente. Foi necessário, então, focar não apenas nas ocorrências 

previamente selecionadas, como também em alguns aspectos de sua constituição. O quadro 10 

sintetiza a subdivisão metodológica que norteou a investigação a partir da nomeação de dois 

campos: 

 

QUADRO 10: Organização metodológica para a observação dos recreios e para as conversas com alunos e 
profissionais das escolas na pesquisa A proibição das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil 
na escola. 

Onde identificar expressões da cultura infantil? Onde identificar expressões da cultura escolar? 

 

Na formação dos grupos infantis e nas interações 
das crianças entre si 

 

Nos depoimentos e comentários dos profissionais, que 
revelam parâmetros morais prevalecentes na ordem 

escolar 

 

Na relação das crianças com as regras das 
brincadeiras 

 

Nos modelos de gestão do recreio escolar e nas 
atividades propostas pelos profissionais  

 

Nas situações em que a criatividade infantil se 
converte em experiência lúdica ou resiste à 

imposição de atividades recreativas dirigidas 

 

Na forma como os profissionais dissipam conflitos, 
amenizam acidentes e controlam comportamentos 

proibindo brincadeiras 

Fonte: o autor (2016). 
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Cheguei à definição das escolas participantes da pesquisa em função das descrições de 

proibições feitas pelos inspetores durante o curso, além daquela que já havia selecionado 

anteriormente durante o desenvolvimento do Projeto AUÊ.  

As seis instituições estavam localizadas em diferentes bairros. Foi necessário um 

esforço inicial de contextualização das comunidades do entorno das escolas, o que se tornou 

possível por meio de conversas com moradores da região, visitas ao comércio local e circulação 

nas proximidades da escola. Deste trabalho de contextualização local resultaram também 

condições para se produzir um direcionamento do olhar em duas frentes, a partir das diferenças 

e das semelhanças observadas nos modos de brincar.  

Na primeira direção surgem, de escola pra escola, variações no brincar decorrentes do 

fato de as crianças pertencerem a contextos socioculturais distintos entre si. Na segunda, as 

variações são percebidas entre crianças alunas de uma mesma instituição, a julgar pela 

multiplicidade de pertencimentos socioculturais que compõem cada comunidade escolar. Nisto 

reside uma ênfase que se fez sentir durante as observações de campo: o que caracteriza as 

sociedades complexas moderno-contemporâneas (VELHO, 2003) é justamente o fato de 

concorrerem dentro delas uma diversidade de dinamismos socioculturais, em que a constituição 

das identidades é marcada pela existência de uma pluralidade de projetos coletivos e individuais 

e, consequentemente, por uma gama incomensurável de conflitos de interesses e contradições. 

Por mais que possamos apresentar alguns aspectos das especificidades socioculturais a que 

pertencem as comunidades envolvidas, ainda assim, se desejássemos incluir todos os espectros 

de suas culturas seria preciso descrever a multiplicidade de estilos de vida, preferências 

religiosas, pertencimentos de classe, uma tarefa que nunca chegaria ao fim. 

O objeto de estudo foi então construído de modo que pudesse ser identificado 

empiricamente em meio às práticas sociais e diante da “coexistência de diferentes estilos e 

visões de mundo” (VELHO, 2003, p. 14). A diversidade sociocultural, própria das sociedades 

complexas, é um ingrediente elementar na composição da cotidianidade escolar, especialmente 

nas instituições públicas. Por não serem confessionais34, por serem oficialmente laicas e 

resguardarem princípios como o da tolerância e o do exercício da cidadania, as escolas públicas 

não apenas têm de permitir a convivência entre distintas orientações, como também estimular 

a sua coexistência, buscando absorver os conflitos delas provenientes.  

                                                
34 Escolas confessionais são aquelas vinculadas a igrejas e que admitem influência de uma doutrinação religiosa 
em sua prática pedagógica. 
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Uma caracterização desse campo de pesquisa não poderia deixar de considerar, portanto, 

esta dimensão pluricultural que afeta e faz da vida escolar uma experiência que ultrapassa a 

transmissão de conteúdos curriculares e do treinamento para determinadas disciplinas. A escola 

é também uma experiência societária que implica na constituição da personalidade, na formação 

do gosto estético, no contato com a diversidade sociocultural e no confronto entre elementos 

culturais oriundos de fontes diversas, “(...) entre os quais não há forçosamente homogeneidade 

(...)” e cuja ordenação “(...) está submetida aos acasos das relações de força simbólica e a 

eternos conflitos de interpretação” (FORQUIN, 2003, p.14).  

Concorrem dentro de uma mesma instituição escolar diversos interesses e concepções 

que dizem respeito não apenas aos atores sociais que cotidianamente habitam a escola. Agentes 

do Estado, empresas, vizinhos, pais e familiares de alunos, com relativa frequência, também 

estabelecem interações com a instituição escolar e impactam decisões, diretrizes e condutas 

pedagógicas. A escola acomoda e também reage à complexidade de efeitos que decorrem da 

existência de diversas tradições culturais, da multiplicidade de interesses, dos variados sistemas 

de representações e visões de mundo, das estratégias de diferenciação social, que se 

interconectam, cruzam-se e dão origem à tendências, consensos e conflitos em seu interior. 

Neste sentido, compreende-se cultura como uma “rede de significados em permanente 

processo e com múltiplas correntes” (VELHO, 2010, p. 228). 

Tal compreensão foi essencial na construção do objeto de estudo, um objeto tão marcado 

por diferenciação e heterogeneidade socioculturais quanto a experiência societária que o 

origina. A experiência societária a que me refiro é justamente aquela que distingue alguns 

grupos de pessoas de outros, demarcando limites para a sua convivência. Como lembra Latour 

(2012), “a primeira característica do mundo social é o constante empenho de algumas pessoas 

em desenhar fronteiras que as separem de outras”. Estas primeiras constatações levaram 

também à compreensão de que conflitos envolvendo membros da escola e moradores da 

comunidade do entorno não se dão apenas entre adultos. Brigas, disputas e pressões podem 

também ocorrer entre adultos da comunidade do entorno e crianças da escola.  

É o caso, por exemplo, de um conflito de interesses que registrei em diário de campo e 

que envolveu algumas crianças e os vizinhos de uma instituição de ensino fundamental que 

observei.  As bolas de futebol utilizadas no recreio caíam com certa frequência no terreno de 

um vizinho que morava em um sobrado de cujo 2º andar se avistava o pátio da escola.  

Disseram-me as crianças que o vizinho chegou a lançar algumas bolas de volta para o pátio 

depois de furá-las. Isso deu origem a provocações verbais entre as partes. As provocações se 
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intensificaram quando outras crianças, sem conhecimento do conflito já instaurado, inventaram 

uma brincadeira em que arremessavam pedras no muro do sobrado. Uma pedra atingiu e 

quebrou o vidro da janela do vizinho.  

De acordo com uma pedagoga e uma inspetora da escola, outros objetos parecem ter 

caído no terreno do vizinho em diferentes ocasiões, mas a gota d’água para o conflito se 

intensificar foi o fato de uma pipa ter ficado presa numa árvore de seu terreno. As crianças 

pediram pela pipa e, em resposta, o vizinho jogou água nelas utilizando-se de um balde. A 

direção da escola acionou a polícia para mediar o conflito. Identifiquei no recreio dois meninos 

que foram responsabilizados pelo incidente. Sua descrição coincide com a das profissionais. 

 

Menino 1: Uma semana depois a pipa caiu ali na árvore do vizinho (apontando para o 
vizinho, onde por cima do muro viam-se os galhos), e nós pedimos a pipa. Aí eles 
começaram a jogar um monte de coisas em nós. 

Menino 2: - E jogaram água.  

Menino 1: - E daí, depois de um tempo, chamaram a polícia. A escola chamou.  

(Conversa com crianças de 3ª a 5º ano. Escola E. Novembro de 2016) 

 

As famílias dos meninos foram acionadas. Em acordo com a coordenação da escola, 

pagaram pelo dano material. As crianças contaram como a coordenação da escola ficou sabendo 

do ocorrido e como descobriu que eles eram os culpados: 

 

Menino 1: - Alguns fofoqueiros contaram que nós quebramos o vidro. 

Menino 2: - Nós fomos para a diretoria, foi bilhete na agenda e daí nós pagamos vintão 
pelo vidro. 

(Conversa com crianças de 3ª a 5º ano. Escola E. Novembro de 2016) 

 

Os meninos relataram o ocorrido com ajuda de colegas que formavam um grupo de 

umas sete crianças em volta de nós. O grupo concordava que os vizinhos que jogaram água 

eram pais de alunos da escola. A polícia de fato foi chamada e compareceu. O conflito foi 

resolvido e agora as crianças já não se aproximam tanto do muro do vizinho quanto antes. Uma 

menina que estava junto ouvindo a conversa pediu a palavra erguendo o dedo para cima e, com 

muita leveza e sem qualquer ironia, disse uma frase que revela a coexistência conflituosa de 

interesses distintos na escola: 
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Aluna 1: - Nós só estávamos brincando de tacar pedra!  

(Conversa com crianças de 3ª a 5º ano. Escola E. Novembro de 2016) 

 

Tacar pedra pode chegar a ser, entre outras coisas, uma experiência lúdica. Arremessar 

objetos testando habilidades e destrezas, ou simplesmente para averiguar a resistência e a 

sonoridade das coisas é de fato uma experiência que vem sendo empreendida por crianças em 

toda parte e a qualquer tempo. Uma breve passagem pelo recreio de uma escola qualquer já 

seria suficiente para um observador notar o quão comum é essa prática. As crianças parecem 

mesmo gostar de arremessar as coisas, mas isto não se dá em vão. Habilidades e limites são aí 

testados.  

No entanto, com certa frequência, esta prática pode se caracterizar como uma 

transgressão, seja porque os espaços não permitem que ele possa ocorrer sem danos materiais 

a terceiros, seja porque os profissionais da escola não confiam na capacidade das crianças de 

fazê-lo sem se machucar. Situações semelhantes a essa se proliferam no cotidiano escolar. A 

brincadeira de empinar pipa, que foi um dos estopins que deflagrou o conflito acima exposto, é 

um exemplo que reúne condições de inviabilidade como essa. Pude acompanhar em distintas 

escolas crianças empinando pipas feitas de papel sulfite nos pátios. Ao questionar-lhes sobre o 

fato de não estarem empinando pipas de seda, tais como as que se usam nas ruas, as respostas 

traziam à tona a proibição expressa: pipa na escola não pode. A adaptação em papel sulfite dá 

vazão ao desejo de brincar com a pipa, mas impõem restrições significativas à atividade, uma 

vez que o material adotado impede o objeto de se manter flutuando por mais tempo. Na opinião 

dos inspetores de pátio, não há espaço adequado para que esta prática seja incentivada. Alguns 

referem-se também ao caráter econômico. As pipas trazidas de casa facilmente rasgam, são 

extraviadas, gerando ônus financeiro aos pais, que muitas vezes reclamam junto à direção da 

escola. 

Desse modo, as observações realizadas no recreio, assim como as conversas com os 

profissionais e alunos, confirmaram a proposição inicial do estudo de que as motivações que 

levam os profissionais da escola a optar pela proibição de uma determinada brincadeira não são 

apenas de ordem pedagógica, mas também econômica, social, moral, religiosa ou afetiva. É 

aquilo que Rockwell (1995, p. 45) chamou de “a transmissão de concepções de mundo”, que 

decorre da experiência escolar cotidiana, cuja interpretação da realidade é expressa por 

“orientações valorativas” (ROCKWELL, 1995, p. 45). São estas orientações que perpassam a 
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construção e a interpretação do objeto em questão. Sem considerá-las, a própria consistência do 

objeto se desmancharia: 

 

Como instituição, a escola é permeável a outras instâncias sociais. Dentro dela se 
reproduzem formas de organizar o trabalho e formas de usar o poder que existem na 
sociedade da qual ela é parte. Na escola se observam pautas culturais de diferenciação 
social (...). Encontram lugar também diversas concepções e práticas locais, que 
correspondem a histórias particulares (...). Há momentos em que os costumes e os 
conhecimentos locais se opõem às normas oficiais da escola. Se expressam dentro da 
escola as lutas sociais que se desenvolvem fora dela (ROCKWELL, 1995 p. 46).  

 

Conversas com os profissionais da escola ajudaram a contextualizar a motivação de 

alguns julgamentos de valor que pressionam a escola e que nem sempre tem relação direta com 

conteúdos escolares ou com normas específicas da escola. Há brincadeiras que tradicionalmente 

reaparecem nos recreios escolares, como a Dança, que entram em conflito com a disciplina 

religiosa de algumas crianças e de alguns profissionais da escola. Outras, como o Bater 

Cartinha, por incluírem em sua dinâmica as trocas ou o comércio de bens com significativo 

valor econômico – as cartas – geram um tipo de repercussão negativa no interior das famílias, 

que reclamam ressarcimento pelos bens perdidos ou comercializados, o que gera 

constrangimento à instituição.  

Outro ponto definidor da abordagem de campo realizada nas escolas da rede municipal 

de Curitiba - Paraná foi a necessidade de reconstruir as brincadeiras proibidas, encontrar sinais 

de sua prática em outros contextos escolares, ou reminiscências de sua existência na instituição 

em que fora proibida, ainda que para isso fosse necessário observá-las em situações de 

transgressão, quando as crianças, às escondidas, realizam as brincadeiras ou promovem nelas 

adaptações que as tornam inelegíveis ou inofensivas aos olhos dos adultos. Foi este o caso da 

Maquiagem, experiência lúdica proibida em dezenas de instituições, alvo de muitas polêmicas 

entre profissionais e crianças. Pude presenciar em uma instituição meninas que, obedientes à 

regra imposta pela escola, levavam seu estojo de maquiagem para apenas testar tons e cores de 

batons e sombras, aplicando-os em folha de papel, misturando tonalidades. Durante o recreio, 

discretamente, ampliavam esta testagem do papel para o braço, do braço para as unhas, 

encontrando um modo de dar vazão aos seus interesses brincantes. Descobriam, portanto, 

adequações relativamente autorizáveis, de modo a promover uma convivência entre as 

necessidades normativas da escola e os seus projetos pessoais. 
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Frente a esses breves exemplos, é possível assinalar que a localização do objeto de 

estudo não se restringiu apenas à prática da brincadeira. O que mais importou salientar ao longo 

da pesquisa não foram as nuances de diferentes modalidades de brincadeiras, mas o conflito 

social que gira em torno da experiência lúdica infantil. É certo que para analisar o conflito que 

circunda a brincadeira é preciso considerar o seu formato, as suas variações, o modo como se 

brinca, as motivações infantis, as regras estabelecidas em cada situação observada. No entanto, 

essas informações são apenas parte da contextualização do conflito. E as razões da existência 

de um conflito não se justificam apenas pela especificidade da experiência lúdica, mas também 

pela existência e prevalência de determinados princípios que representam cada grupo, pois “não 

é o jogo em si mesmo que fomenta a consciência moral. Esta emerge e se intensifica através da 

situação social envolvida pelo jogo” (FLORESTAN FERNANDES, 2004, p.18). 

Como estratégia de abordagem de campo, visando a organização dos dados, optei em 

alguns momentos por posicionar de um lado as crianças e, de outro, os adultos. Esta oposição 

nem sempre corresponde à realidade dos fatos, pois são comuns as situações sociais que unem 

crianças e adultos e fazem convergir para o consenso as suas opiniões. Além disso, há conflitos 

que dividem os adultos entre si, ou que separam os grupos infantis. Em todo caso, esta estratégia 

de separação ajudou-me a identificar melhor aquilo que está do outro lado da experiência lúdica 

e que pode, em alguns casos, pressioná-la ou restringi-la. Falo de alguns aspectos da 

normatividade escolar que se chocam com os interesses infantis. É como se eu me colocasse no 

campo de pesquisa sempre atento a um possível choque entre a cultura infantil e a cultura 

escolar. Para isso, fez-se necessária uma compreensão da cultura escolar não apenas como 

resultado das contribuições individuais dos sujeitos que atuam na escola, mas como algo que 

informa uma tradição docente e um conjunto de competências, normas, conhecimentos, valores 

e símbolos que precedem e ultrapassam os sujeitos envolvidos.  

 Os dados produzidos durante o trabalho de campo realizado nas seis escolas da rede 

municipal de Curitiba - Paraná foram sistematizados de dois modos. O primeiro refere-se ao 

registro escrito em diário de campo, realizado logo após as observações do recreio ou após as 

conversas com os profissionais das escolas. Estes registros valeram-se, por um lado, das breves 

anotações feitas à caneta em uma pequena caderneta que carreguei no bolso ao longo de todo 

percurso investigativo. Por outro, contaram com minha memória acerca dos acontecimentos 

observados. Todos os registros em diário de campo foram realizados no mesmo dia em que a 

observação aconteceu. Mas alguns registros foram ampliados no dia seguinte, ou alguns dias 
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após a visita, em função das lembranças que porventura não vinham à mente no ato da escrita 

e que só depois eram então acionadas e registradas. 

 O segundo modo de sistematização dos dados consistiu na elaboração de um quadro 

para armazenar uma seleção dos registros realizados em cada uma das seis escolas. Essa seleção 

visava reunir os principais casos, de modo que fosse possível então visualizar sob que aspectos 

a análise poderia incidir. Os casos foram dispostos de acordo com as temáticas que 

mobilizavam. Eis a seguir um recorte da tabela em que o enquadramento se deu. 

 

QUADRO 11: Enquadramento dos registros do diário de campo da pesquisa A proibição das brincadeiras. Um 
estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 
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13/10/16 
Demos uma volta pela escola para 
observar os espaços e pude ouvir sobre 
sua gestão. Disse-me que fora 
recentemente alocada naquela 
instituição precisamente para resolver o 
problema do IDEB. A escola havia 
alcançado a menor pontuação do 
município na última avaliação do IDEB 
– Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica. Devido ao seu êxito 
em outras escolas, sua missão agora era 
elevar o rendimento pedagógico nesta 
nova instituição. Curioso seu 
depoimento que, de imediato, destacava 
ações culturais e de lazer. Demonstrava 
farta percepção e empatia com os 
contextos de origem dos alunos, aos 
quais atribuía o termo carente. 
Comentou sobre algumas iniciativas, 
como o acantonamento no zoológico, 
que para aquelas crianças era a primeira 
experiência de lazer fora do bairro. Elas 
nunca tinham usado pijama antes, disse-
me. Falou também do passeio ao jardim 
botânico, destacando a importância de 
gerar autoestima, dar oportunidades. 
Destacou a questão da violência entre os 
alunos, dizendo que em pouco tempo de 
gestão havia reduzido 
significativamente isto. As brincadeiras 
de luta no recreio comumente acabavam 
em briga e foi preciso intervir 
enfaticamente, com muito diálogo. A 
eficácia da proibição da Lutinha, foi 
fundamental para o estabelecimento 
inicial de critérios de convivência que 
minimizassem os conflitos.  
 
26/10/16 
Caso do recreio caótico no dia da chuva 
Estamos na Escola A. É hora do recreio. 
As crianças de 1º a 5º ano lancham na 
sala e em seguida se dirigem ao pátio.  

 
Subir na arvore / elefantinho 
Uma das inspetoras da Escola A 
acompanhava duas atividades ao mesmo 
tempo. Brincava de Elefantinho colorido 
junto com quatro meninas e um menino 
enquanto cuidava para que outras sete 
crianças não subissem na árvore para 
colher pitangas. Notei que as crianças 
comiam as frutas que podiam alcançar do 
chão. Mas ao se esgotarem estas, passaram 
a considerar a possibilidade de subir na 
árvore. Ao menor descuido da inspetora, lá 
ia algum menino se pendurar brevemente 
nos galhos mais baixos, sem muito 
sucesso, pois a proximidade da profissional 
o fazia retornar rapidamente. A regra era 
evidente e a desobediência não consolida 
pelo receio de ser apanhado em flagrante 
confirmava ainda mais a regra. Subir na 
árvore não pode. E ponto. (Diário de 
Campo. Observação de recreio. Escola A. 
Dia 13 de outubro de 2016). 
 
13/10/16 
Subir no barranco 
Na UEI – Unidade de Educação Integral 
vinculada à Escola A existem dois 
barrancos de grama, muito atraentes para 
brincadeiras de escorregar e rolar. O acesso 
a um deles é proibido, em função de um 
desnível ao término da descida, um degrau 
de cimento que representa perigo de queda 
a uma altura de cerca de um metro. Em 
consequência disto, ninguém pode brincar 
neste morro de grama que fica na parte 
mais alto do terreno, de onde se pode 
avistar a escola de cima e partes distantes 
do bairro. A proibição é amplamente 
justificada e consensual entre os 
profissionais que trabalham na UEI. Eles 
temem que, ao descerem correndo o 
barranco, as crianças possam tropeçar no 
degrau e cair na calçada de cimento que 
fica embaixo. As crianças sabem desta 
regra e a explicam nestes termos também.  

 
03/11/16 
Contei-lhe sobre os casos que eu havia 
colhido em campo, de situações em que 
os pais tentavam interferir nas práticas 
escolares baseando-se em pressupostos 
não pedagógicos, de cunho moral e 
religioso. Ela então me disse que isso 
era muito comum, que já havia lidado 
com situações dessa natureza e 
destacou a importância de os gestores 
terem argumentos pedagógicos para 
orientar os pais. Conclui me contando 
sobre um incidente recente. Era sobre 
um livro literário levado por uma 
criança para leitura em casa. A criança 
vivia em uma espécie de lar de 
acolhimento provisório mantido por 
uma instituição religiosa. A 
coordenadora da instituição enviou um 
bilhete pela agenda da menina 
solicitando que a escola não enviasse 
mais aquele livro, pois ele apresentava 
referências de outras religiões. O livro 
destacava elementos culturais dos 
povos africanos, incluindo referências 
da religiosidade. A pedagoga da escola 
convidou então a coordenadora da 
instituição onde a menina morava e 
explicou que não se tratava de 
catequização, mas de tornar conhecidas 
as mais diversas culturas.  
(Diário de Campo. Conversa com 
diretora. Escola A. Dia 03 de novembro 
de 2016). 
 
Futebol 
Fiquei observando meninos jogando 
bola em frente a entrada, num espaço 
pequeno, um pouco íngreme, com piso 
de cimento áspero e bem próximo às 
vidraças. Perguntei às meninas do 5º 
ano que se aproximaram de mim se 
jogavam futebol. Empolgadas, 
disseram que sim, só que na quadra lá 
da escola, no recreio. 

    
Fonte: o autor (2017). 
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Em cada uma das seis escolas visitadas, observei intervalos de recreio tanto nos períodos 

da manhã, quanto da tarde, e também os intervalos de almoço no caso de duas escolas que 

possuem educação em tempo integral e parte dos alunos passam o dia todo nelas35. Estabeleci 

uma relação bastante amigável com os profissionais e fui bem recebido pelos gestores, que me 

atenderam sempre prontamente a cada solicitação de esclarecimento que eu fazia. Nas seis 

instituições envolvidas pude conversar com as diretoras ou vice-diretoras, por seguidas vezes. 

Em algumas delas, contei com o apoio das pedagogas, profissionais que de modo geral mantém 

razoável aproximação com as questões que perpassam a gestão do recreio escolar. Em outras, 

busquei esclarecimentos junto a professoras de turma e professores de educação física. Os 

professores de educação física, não raro, são responsáveis pela promoção de atividades no 

recreio. Em algumas escolas são escalados para atuar nele, mantendo-se presente nos pátios, 

promovendo atividades, brincado com as crianças. Ocorreram em maior número, no entanto, as 

conversas com os inspetores pois, no caso da rede municipal de ensino de Curitiba – Paraná, 

esses são os únicos profissionais que, como regra, permanecem diariamente no pátio escolar 

durante todo o recreio. 

O fato de haver um pesquisador circulando na escola, interessado justamente nas 

brincadeiras que não são permitidas, provoca na comunidade escolar um tipo de preocupação 

que necessariamente impacta a relação entre pesquisador e pesquisados e altera o estado de 

coisas a serem investigadas no campo de pesquisa. Poderão ocorrer situações em que a escola 

se preparará para receber o pesquisador, reordenando aquilo que porventura possa parecer ruim 

a uma suposta avaliação do visitante. Em todo caso, mesmo se esforçando para destacar 

determinados aspectos em detrimento de outros, os argumentos dos profissionais não deixam 

de conter aspectos elementares do modo como organizam suas práticas. Pude registrar em diário 

de campo algumas percepções sobre isso.  

 

Dia de entrega de boletins para os primeiros anos. Escola movimentada. Fui recebido 
por uma profissional da coordenação. Andamos juntos pelo pátio vazio e ela, ciente 
do tema de minha pesquisa, elogiou as inspetoras, disse estar tudo certo com o recreio, 
sem que naquele momento eu tivesse perguntado. Levou-me então a conhecer a 
biblioteca. Encontramos lá a Inspetora 1. A profissional da coordenação pediu-lhe que 
me acompanhasse pelos espaços. A Inspetora 1 me levou para o pátio do 1º ano, onde 
estava a Inspetora 2. Esta, muito empolgada, relatou inúmeras atividades que estava 
desenvolvendo no recreio. Mostrou-me seus desenhos no muro, que em breve seriam 
pintados. Faltavam alguns minutos para o início do recreio e ela já estava com vários 
brinquedos organizados no chão, com os quais as crianças brincariam. É possível que 

                                                
35 No caso da Escola A, o contra turno escolar é realizado na Unidade de Educação Integral (UEI) que fica ao lado 
da escola. Na Escola E, o contra turno ocorre dentro da própria escola. 
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minha presença tenha estimulado aquela organização dos brinquedos no pátio. Notei 
um cuidado na apresentação dos itens. A inspetora 2 estava dedicada a falar sobre seus 
planos e sobre o que tem feito junto às crianças. Após esta conversa, já prestes a iniciar 
o recreio, quis caminhar por outros espaços e quando o recreio começou eu já havia 
deixado o pátio do 1ª ano. Estava a observar o movimento das crianças na quadra 
quando a profissional da coordenação me chamou. Queria me mostrar novamente o 
pátio do 1º ano, o mesmo para o qual orientou a inspetora 1 a me levar anteriormente. 
Ela queria que eu visse a forma como a inspetora 2 organizava as brincadeiras. 
Retornei para lá. Tudo corria bem, havia organização. Observei muitas brincadeiras 
em um curto intervalo de tempo. A orientação do recreio se mostrava ali eficaz. 
Encerrei a observação neste dia com uma boa impressão da organização do recreio, 
que possivelmente resultara de um duplo reflexo. O primeiro, era o da imagem de uma 
fração do recreio – o recreio do 1ª ano – em que, de fato, as coisas corriam muito bem. 
O segundo, era o da projeção das argumentações das profissionais com quem 
conversara, que me faziam pensar na complexidade do trabalho por detrás daquela 
organização.  

(Observação de recreio. Escola B. Outubro de 2016) 

 

Apesar de saber que a medida desta preparação e dos efeitos dela em minha percepção 

jamais poderiam ser calculados, considerá-los como parte do processo investigativo poderia 

auxiliar na interpretação sobre o modo como os agentes envolvidos explicam o que fazem e por 

que o fazem (GIDDENS, 2003). A situação descrita evidencia a inevitável tendência dos 

sujeitos pesquisados de mostrar ao pesquisador aquilo que julgam ser mais conveniente ou, 

aquilo que lhes parece ser o melhor a ser mostrado, ou o mais coerente com os seus propósitos.  

As preocupações que envolvem esta preparação prévia e as alterações no contexto que 

delas decorrem, antes de serem uma tentativa de maquiar  a realidade, são a expressão de 

conteúdos significativos. Outras situações similares que pude observar indicam a necessidade 

metodológica de acolher esta tendência de preparação do contexto como parte do trabalho de 

investigação. Em chamadas telefônicas que fiz para confirmar cronograma de pesquisa junto a 

duas escolas, a direção me pediu para adiar a visita daquela semana, prorrogando o trabalho 

para a semana seguinte. Em uma delas a justificativa foi o fato da escola estar testando 

mudanças no recreio. Então, se eu adiasse para semana seguinte, poderia observar algo já em 

funcionamento e não apenas uma experiência em teste. Na outra, o motivo apresentado foi o 

fato da escola dispor de poucos profissionais naqueles dias, pois alguns estavam de licença, e 

assim tudo estava muito corrido e movimentado por lá, o que supostamente prejudicaria a minha 

observação.  

Essas situações revelam uma preocupação de parte dos sujeitos pesquisados, neste caso 

dos adultos profissionais da escola, em relação a preparar melhor o espaço para receber o 

pesquisador. São efeitos inevitáveis da pesquisa, dificilmente controláveis. Os sujeitos 

pesquisados, uma vez cientes de que assumem essa função, podem agir no sentido de dar 
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preferencia a um determinado sentido, a expor mais um detalhe e ofuscar outro, tornando visível 

especialmente aquilo que melhor lhes convém e aquilo que lhes permite reconstruir a imagem 

que têm de si mesmos e as noções que partilham nos contextos de vida em que se inserem. Se 

para o pesquisador o ideal seria observar os fatos do mesmo modo como eles ocorrem quando 

ele não está lá, para os profissionais das instituições, em alguns casos, é preciso avisar toda a 

equipe, organizar melhor o espaço, dar o melhor de si, mostrar o que há de mais interessante e 

valioso. 

Trata-se, pois, de uma circunstancia inevitável na qual a pesquisa deve se enredar. Antes 

de buscar acesso irrestrito àquilo que julga ser a realidade pura, o pesquisador pode então buscar 

instaurar na rede de relações que estabelece os acessos indiretos a essa mesma realidade, que 

lhe permitam construir as instâncias empíricas desejáveis a um tratamento e a uma análise de 

dados coerentes com a proposta de estudo na qual se lançou realizar.  

Não me parece comum, por parte dos profissionais da educação, a instauração de uma 

aparência completamente distinta daquilo que lhes é usual. Em todas as circunstancias cuja 

preparação de algo melhor se tornou evidente, pude notar que se tratava de um esforço por fazer 

transparecer aquilo que de melhor já existe, e não forjar uma realidade distante.  Em todo caso, 

ainda que houvesse uma tentativa de produzir algo muito distinto, até mesmo a mais fantasiosa 

adaptação poderia servir à análise, pois em alguns casos “[...] uma mentira pode ser mais 

reveladora que a verdade [...]”, especialmente quando o pesquisador percebe que há uma 

alteração significativa das dinâmicas em função de sua presença e, então, “[...] pergunta-se 

sobre qual seria o motivo disso, e assim pode alcançar profundezas ocultas” (EVANS-

PRITCHARD, 2005, p. 249).  

Nos primeiros encontros, optei por uma postura menos invasiva, observando mais à 

distancia, ainda que fosse bastante assediado pelas crianças e tivesse que dar repetidas 

explicações a elas sobre o que eu estava ali fazendo. Dava-lhes algumas referências sobre o 

tema da pesquisa e lhes dizia ser eu alguém que há muitos anos estuda as brincadeiras. Tais 

explicações culminavam quase sempre na prática de algumas brincadeiras, em geral as que eu 

guardava como estratégias cativantes para a construção de uma relação afetiva com as crianças.  

Na medida em que se sucediam as observações, pude então ser mais enfático e explicar 

com maior exatidão o meu problema de pesquisa. Fiz isso utilizando estratégias de 

simplificação da problemática, dando exemplos concretos de situações que eu estava buscando 

analisar, fazendo com que as minhas questões repercutissem nas questões das crianças, uma 
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vez que o tema da pesquisa incidia diretamente sobre um campo de interesses que lhes era 

próprio. Rapidamente, as crianças passaram a me conduzir pelo pátio e mostrar as evidências 

daquilo que eu estava buscando. 

Há que se ter em conta que as abordagens junto às crianças se valeram de um acúmulo 

de experiências que venho tendo no campo da cultura infantil e das linguagens particulares dos 

grupos infantis. Compreender e falar minimamente a sua linguagem, mais do que uma 

preocupação, tornou-se um compromisso. Tenho sempre em vista a ideia de que é preciso não 

apenas saber identificar a linguagem dos sujeitos pesquisados, mas também, na medida do 

possível, valer-se dela para se comunicar. Isso equivale a dizer que no caso de estudar, por 

exemplo, as implicações da proibição da brincadeira Bater Cartinha, é desejável de antemão 

saber executar algumas técnicas do jogo, conhecer os significados de alguns neologismos, gírias 

e expressões próprias dos grupos infantis e saber reconhecer os principais temas e personagens 

impressos nas cartas e que dão a elas valores diferenciados, como no caso das cartas Pokémon, 

Naruto, Dragon Ball, Minecraft, Cumplices de um Resgate ou Campeonato Brasileiro de 

Futebol36.  

Até certo ponto, é imprescindível aprender a linguagem usual no grupo estudado para 

que seja possível acessar os sujeitos e estabelecer com eles uma relação mais próxima. Esta 

noção já foi muitas vezes debatida no campo da antropologia, a começar por Malinowski 

(1978), quando logo na introdução do célebre Argonautas do Pacífico Ocidental destaca a 

importância de o pesquisador aprender a língua nativa. Penso que a noção do autor pode ser 

aplicada, de modo relativo, à presente incursão no campo. É que podemos considerar que de 

fato existem terminologias, expressões, linguagens específicas elaboradas pelo trato cotidiano 

das crianças em seus grupos que se tornam inelegíveis ao adulto que não está habituado a 

emergir neste plano de comunicação específica. Ainda que a língua seja a mesma, o português, 

o número de expressões e neologismos próprios, circunstanciais e típicos de determinada 

confluência cultural infantil, com os quais as crianças lidam em sua comunicação, é bastante 

significativo. Tomando ainda como exemplo a brincadeira Bater Cartinha, é possível 

identificar uma multiplicidade de expressões orais desconhecidas dos adultos, que orientam a 

atividade. Termos como escadinha, metralhadora, bico de pato, dedinho, barriguinha, bafão 

                                                
36 Estes são exemplos de cartas e figurinhas utilizadas nas escolas pesquisadas. As três primeiras referem-se a 
baralhos que apresentam os personagens dos desenhos animados japoneses Pokémon, Dragon Ball e Naruto. A 
quarta refere-se ao jogo eletrônico Minecraft, disponível para computador, smartphones e videogames. A quinta 
refere-se ao álbum de figurinhas com personagens e cenários de uma telenovela infantil brasileira. A última refere-
se ao álbum de figurinhas com jogadores dos times que participam do campeonato brasileiro de futebol  
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tesoura, mãozinha, bafão puxadão em cima e mexeu rapou atravessam gerações e são 

amplamente conhecidos entre os meninos na rede municipal de ensino de Curitiba.  

Cada termo refere-se a um tipo de jogada. No dizer de dois meninos com quem treinei 

jogadas na Escola A, são as técnicas do jogo. Alguns termos, no entanto, funcionam como 

enunciados que delimitam também regras, definindo o que pode ocorrer em determinado 

momento e aquilo que não poderá ser aceito. Trata-se de uma configuração normativa produzida 

no seio dos grupos infantis, cujo conhecimento só é possível obter por meio de um contato mais 

estreito com a linguagem em questão. É comum vermos os profissionais intervirem nos 

conflitos entre as crianças gerados pelo não cumprimento das normas da brincadeira. Os 

profissionais intervêm, mas nem sempre detêm condições de compreender a real conotação do 

conflito, uma vez que desconhecem uma parte do panorama normativo estabelecido pelas 

crianças por meio da linguagem que lhes é própria.  

Um dos núcleos centrais do problema desta investigação reside justamente neste tipo de 

conflito, que se dá entre o que as crianças de fato fazem enquanto brincam e o modo como os 

adultos interpretam a experiência lúdica infantil. Haveria uma distância significativa entre as 

condições de interpretação dos adultos e aquilo que se expressa nos movimentos e expressões 

de linguagem infantis? Apesar do contato diário com as crianças, é comum aos profissionais da 

escola um desconhecimento acerca das expressões mais comuns utilizadas entre as crianças. As 

dificuldades de interpretação podem resultar das idealizações muitas vezes romantizadas que 

adultos fazem de crianças, que solapa a alteridade em nome de uma projeção de expectativas e 

interesses sociais.  

 Conhecer um pouco mais sobre o que fazem as crianças no recreio da escola, suas 

razões, suas técnicas, suas expressões, tornou-se passo fundamental no processo. Um respeito 

profundo pelas suas condições de inteligibilidade e pelos seus mundos simbólicos teria de ser 

evocado e praticado. A premissa antropológica de aceitar a lógica do sujeito pesquisado para 

dar fluência à comunicação no campo de pesquisa convertia-se concretamente em um esforço 

para adentrar às brincadeiras, imergindo em um estado de espírito brincalhão e, sobretudo, 

curioso e encantado com as aventuras infantis pelo pátio escolar. Busquei dar vazão à fantasia 

infantil, tomando-a como algo relevante e significativo, elevando-a a um status de explicação, 

sempre atento à noção de que  

 

não podemos ter uma conversa produtiva ou sequer inteligível com as pessoas sobre 
algo que elas têm por auto evidente, se damos a impressão de considerar tal crença 
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como ilusão ou delírio. Se fizéssemos isso, logo cessaria qualquer entendimento 
mútuo e, junto com ele, toda simpatia (EVANS-PRITCHARD (2005, p. 246).  

 

 Evitando fazer perguntas demais, procurei acessar as opiniões das crianças adentrando 

nos contextos fantásticos próprios da experiência lúdica, ou dando ouvidos às explicações sobre 

acontecimentos concretos.  A avaliação feita pelos pesquisados acerca das situações de conflitos 

acabam com frequência por dividir opiniões e revelar “uma grande variedade de pontos de 

vistas já formados e censuras morais bem definidas” (MALINOWSKI, 1978[1922], p. 25). 

Utilizei como estratégia pedir explicações sobre determinadas ocorrências, deixando os 

pesquisados discorrerem livremente sobre o assunto, sem que pudessem saber de minha opinião 

sobre cada caso. As explicações evocavam com frequência o mal-estar, a denúncia, a imputação 

da culpa ou, ao menos, a contradição entre as partes envolvidas.  

 Ao longo das observações, preocupei-me em identificar os interesses das crianças para 

em seguida buscar nos adultos os interesses contrários que explicariam a existência do conflito. 

Ou seja, enquanto estive em campo observando as brincadeiras e conversando com crianças e 

profissionais, meu ponto de partida foi o interesse infantil e a argumentação proveniente das 

crianças envolvidas nos conflitos. Cabe ao pesquisador em campo, como bem sinaliza Evans-

Pritchard (2005, p. 244), “seguir o que encontra na sociedade que escolheu estudar”. Assim, 

procurei me orientar pelas crianças, pelos sentidos por elas enunciados e fiz o possível para me 

interessar pelos seus interesses, reconhecendo seus modos de interlocução, seguindo uma 

orientação geral enunciada por Corsaro (2009, p. 87), segundo a qual “é impossível para o 

pesquisador saber de antemão como formular perguntas de entrevista que serão aplicadas a 

participantes cujas normas de comunicação diferem das suas”. Foi preciso me aproximar, gerar 

algum vínculo de confiança, brincar em alguns momentos, para depois colher depoimentos mais 

diretamente ligados aos assuntos que me interessavam. 

  Por outro lado, a escuta realizada junto aos profissionais exerceu um papel decisivo nas 

escolhas dos casos. Mas pude notar logo de inicio que algumas intervenções feitas pelos 

profissionais nas brincadeiras revelavam excessivo rigor moral aplicado na interpretação dos 

conteúdos manipulados pelas crianças. Eu teria que lidar com temas delicados e polêmicos ao 

inquerir crianças e adultos na escola. Assuntos como religiosidade e sexualidade incidiriam 

sobre o estudo de algumas proibições. Um terreno minado se apresentava diante de meus pés. 

O debate político em torno das relações de gênero e das relações étnico raciais nunca estivera 
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tão em voga no meio educacional como agora, após a implantação de uma série de políticas 

públicas de valorização étnica e de tolerância religiosa e sexual.  

Assim, cultivando a cautela, busquei estabelecer empatia com os sujeitos pesquisados, 

mostrando compreensão diante dos problemas e evitando julgamentos acerca dos incidentes 

que estava a tratar. Por outro lado, a própria escolha de minha questão de pesquisa –– a 

proibição de brincadeiras –– já revelava algo sobre mim. Não haveria, portanto, razão para 

controlar tecnicamente minhas posturas e opiniões e enaltecer uma suposta neutralidade 

ideológica.   

 

O que de fato se faz no campo depende da interação que se busca e que se consegue 
com a população local e daquilo que eles querem dizer e mostrar. Nossos próprios 
processos inconscientes intervêm, assim como as formas com as quais lidamos com 
nossas angústias no trabalho e as interpretações da situação que apenas articulamos 
como tais. Influem as posturas políticas e os compromissos éticos que assumimos. O 
processo de campo extrapola o controle técnico que pode reger outros trabalhos 
empíricos; nesse caso, as maneiras de trabalhar se articulam necessariamente a partir 
de cada investigador: daí é que ganham sentido (ROCKWELL, 2009, p.49).  

 

Algumas das questões previamente identificadas nas proposições iniciais, ao serem 

levadas a campo e tornarem-se conteúdo de perguntas, acionaram nos profissionais 

posicionamentos ideológicos; outras geraram leves constrangimentos. O simples fato de 

perguntar a um profissional sobre as razões de estar proibindo, por exemplo, um movimento 

corporal em uma brincadeira, já carrega em si um princípio de desconfiança, ou uma possível 

discordância. A resposta imediata poderia ser: não é obvio o porque de se proibir isto? E se era 

óbvio é porque havia diferenças nos modos de compreender aquele determinado 

comportamento infantil. Ou seja, as minhas premissas se manifestavam, interferiam e 

tornavam-se evidentes.  

Assim, desde o início, foi preciso reconhecer não apenas que alguns pressupostos 

estavam a guiar meu olhar no campo de pesquisa, como também que o teor de minhas escolhas 

acerca do tema de pesquisa poderia pesar sobre as relações de confiança que eu teria de 

estabelecer em campo.  
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2.2.2 – A opinião das crianças expressa em texto escrito 

 

 Como último procedimento da produção de dados, idealizei uma atividade a ser 

realizada com alunos de 5º ano nas escolas envolvidas na segunda fase da pesquisa. A ideia 

consistia em propor a produção de um texto sobre o recreio escolar, de modo que fosse possível 

buscar ulteriormente nas descrições deles referências acerca da proibição de brincadeiras. Das 

seis escolas municipais de Curitiba - Paraná envolvidas na pesquisa, apenas em uma delas o 

procedimento não foi realizado, naquela cuja pesquisa de campo fora realizada prioritariamente 

ao longo da fase 1 da pesquisa. 

Combinei com as equipes de gestão das escolas como seria realizado o procedimento. 

As professoras foram então avisadas e autorizaram a minha entrada em sala e a realização da 

atividade, que conduzi de forma muito parecida em cada uma das cinco escolas. Iniciei o 

procedimento com uma explicação. De forma descontraída, contei-lhes sobre meu interesse 

pelos recreios. Contextualizei a pesquisa, uma vez que nem todos ali na sala interagiram comigo 

nos pátios. Alguns desconheciam a razão de minha presença na escola.  

Orientei-os então a pensar sobre as coisas que achavam boas e as coisas que achavam 

ruins no recreio. Disse-lhes que poderiam escrever o que quisessem, o que achassem mais 

importante. Comentei que não era preciso escrever o seu nome na folha, mas que se assim 

preferissem, poderiam fazê-lo. Esclareci que a atividade não era obrigatória e que era possível 

abrir mão da participação, pois não se tratava de um trabalho escolar. Em duas escolas, houve 

crianças que não participaram. Em uma delas, duas ficaram de fora; na outra, apenas uma. 

Repeti algumas vezes que os nomes dos autores dos textos não poderiam ser revelados em 

minha pesquisa e perguntei se estavam de acordo com a utilização das informações que estariam 

contidas em seus escritos. Pedi que levantassem a mão caso estivessem de acordo. Nas cinco 

escolas que participaram deste procedimento obtive autorização de todas as crianças presentes 

para seguir com o que havia exposto.  

Desse procedimento resultaram 107 redações, número que poderia ter sido um pouco 

maior não fosse pela época em que a atividade foi realizada, no mês de dezembro, quando 

alguns alunos já estão em ritmo de férias e tendem a faltar aula com mais frequência. Destas, 

66 foram assinadas pelos autores, sendo que nas demais não constam nomes, ainda que em 

algumas seja possível saber se quem escreveu é menino ou menina, pelo modo como o autor 

usa os artigos e adjetivos que se referem a si. Menciono nas análises, sempre que possível, se o 
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autor é menino ou menina. Utilizo a denominação anônimo para os textos em que não fica claro 

o gênero de quem escreve. 

Os textos versam sobre as mais diversas experiências, contém elogios, agradecimentos, 

reclamações e sugestões de melhoria quanto à estrutura física das escolas, quanto à 

disponibilidade de materiais lúdicos e também quanto à atuação dos profissionais. Algumas 

redações relatam a impossibilidade de realizar experiências lúdicas desejadas, outras destacam 

o fato de que há muitas oportunidades para brincar. Uma parte das crianças se preocupou em 

citar as brincadeiras que acontecem no recreio, incluindo em destaque as suas preferidas, 

enquanto que outra parte se importou em ressaltar seu apreço pelos encontros, amizades e 

afetos. Um número muito expressivo de redações destaca a importância que as crianças 

conferem ao recreio, citando aprendizagens, conquistas, descobertas, surgimento de novas 

amizades e destacando o recreio como o momento mais esperado do dia.  

Em minha fala introdutória, procurei não induzir as descrições e tentei evitar que as 

crianças fossem levadas a tratar exclusivamente das proibições. Não mencionei o termo 

proibição. Não sugeri tamanho para a redação ou número de linhas. A opção por sensibilizá-los 

com a noção de que poderiam escrever o que quisessem de bom ou de ruim deu margem a que 

boa parte das redações apresentassem uma visão comparativa entre aquilo que por eles é 

considerado bom, ou legal, e o que é considerado ruim ou chato, como mostra o texto deste 

menino da Escola A: 

 

Ruim 

Na sala eu briguei com um piá porque ele me atentou e me xingou e eu dei um monte 
de chute nele para ele aprender a não mexer com quem tá quieto. 

 

Bom 

Depois eu ganhei um pão de mel com cobertura de chocolate. Isto mostra que a gente 
sempre tem alguma coisa de bom e de ruim. 

(Redação 16 / Escola A. Escrita por menino do 5ª ano.) 

 

Este texto veio acompanhado por dois desenhos, em que mais uma vez o autor utilizou 

a denominação bom e ruim. No que se intitula bom, aparece um menino em sua carteira 

comendo algo, provavelmente o pão de mel. Lanchar dentro da sala de aula, sentado na carteira, 

é um procedimento comum em muitas escolas. No desenho intitulado ruim, vemos um menino 

em pé, na frente de outro menino caído, dando a entender que há uma situação de subjugo ou 
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agressão. É possível pensar que a representação se esforça para ilustrar o momento em que o 

menino em pé chuta o menino que está deitado, conforme a descrição no texto escrito.  

ILUSTRAÇÃO 1: Desenho elaborado por menino do 5ª ano. Redação nº 16 / Escola A. Pesquisa A proibição 
das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

Fonte: o autor (2016). 

Destaco este desenho para demonstrar o quanto as descrições das crianças seguiram a 

orientação que lhes dei durante a fala que introduziu este procedimento de pesquisa, quando 

disse que poderiam escrever o que quisessem, mas que no recreio poderiam haver coisas boas 

e coisas ruins acontecendo. Este direcionamento obviamente demarcou limites para a produção 

textual, provocando opiniões sobre a qualidade dos recreios, suscitando comparações entre 

situações que agradam e não agradam as crianças. 

Em um caso como este, por exemplo, importa destacar o fato desta criança ter 

selecionado a briga como coisa ruim, o que coincide com uma série de outras redações e que 

vai encontrar eco também nas conversas que tive com os profissionais desta escola. Vale 

ressaltar também o fato de que, entre tantos acontecimentos cotidianos, a sua descrição 

seleciona justamente o apreço pelo pão de mel com cobertura de chocolate, revelando outros 
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aspectos da realidade social que, no caso desta escola, ganham importância, como o fato de as 

crianças serem oriundas de famílias com baixo poder aquisitivo e, muitas delas, encontrarem-

se em situações de vulnerabilidade social e deterem poucas condições de consumo.  

Das 107 redações, 23 vieram acompanhadas por desenhos que, em geral, buscam 

representar aquilo de que o texto trata. Os desenhos foram considerados como parte integrante 

do texto, compondo com o mesmo um todo. Não foram analisados à parte, como produto de 

um tipo de expressividade que poderia ser tratada a partir de critérios específicos da 

representação e da arte, ainda que fosse possível considerar que os desenhos, 

independentemente dos textos que os acompanham, falam por si mesmos. É o caso desta 

ilustração, em que vemos uma mulher vestindo uma camiseta em que está escrito inspetora. Ela 

mostra uma placa com a indicação –– não correr no recreio –– e aponta para a sala, indicando 

provavelmente que o recreio acabou ou que se trata de um castigo, ao qual a menina terá de 

cumprir dentro da sala de aula, como vemos assinalado na porta. A tristeza no rosto da menina 

é evidente. O desenho expõe uma situação bastante comum nos cotidianos de recreio escolar e 

traduz o modo como muitas crianças compreendem a função dos profissionais que cuidam dos 

pátios. 

 

ILUSTRAÇÃO 2: Desenho elaborado por menina do 5ª ano. Redação nº 5 / Escola C. Pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

 
Fonte: o autor (2016). 
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  O aparecimento dos desenhos em alguns textos não foi algo previsto. No entanto, em 

duas escolas, houve crianças que, ao término de sua redação, pediram para desenhar. Eu 

autorizei prontamente, mas não pretendia obter dados a partir deles. De fato, em função de não 

ter solicitado aos grupos que desenhassem, o número de desenhos obtidos não compõe um 

conjunto suficiente para nutrir de forma mais significativa a análise dos dados, servindo apenas 

como ilustração das narrativas apresentadas em algumas redações. 

Os textos produzidos pelos alunos ganham importância entre os demais procedimentos 

de pesquisa porque, por meio deles, muitas crianças foram capazes de expor questões das quais 

dificilmente falariam em uma circunstância de avaliação face a face, onde pudessem ser 

questionadas, ou em que houvesse exposição de sua autoria e possíveis constrangimentos 

relacionados aos fatos apresentados e às pessoas que citam. São valiosos também porque em 

alguns casos ajudam a compreender as distintas realidades que permeiam o olhar e a 

interpretação de crianças originárias de diferentes grupos sociais. 

Após serem submetidos à leitura, os textos passaram por um processo de enquadramento 

temático. As redações receberam uma numeração. Quando mencionadas nas análises, são 

acompanhadas por um número e pela indicação da escola a qual seu autor pertence, por 

exemplo, Redação 4 / Escola C. Em cada redação foram identificados os principais assuntos, 

os quais foram listados em uma tabela, de acordo com o tema. Pude registrar a incidência dos 

assuntos por escola, quantificando-a de modo a obter um panorama geral sobre quais as 

principais preocupações relatadas pelas crianças, conforme mostram os quadros 12, 13, 14, 15 

e 16. 
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QUADRO 12: Organização dos dados colhidos nas redações dos alunos de 5ª ano. Escola A. Pesquisa A proibição 
das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

ESCOLA A – 23 redações 

ASSUNTO INCIDÊNCIA Nº DA REDAÇÃO 

Brigas e inimizades 13 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 

Gostam de conversar pelo pátio e caminhar  3 4, 19, 21 

Gostariam que pudessem namorar na escola 2 20, 21 

O tempo de recreio é curto 3 8, 19, 22 

Atitudes solidárias 2 1, 18 

Precariedade do espaço físico 2 10, 15 

Brincadeira menina pega piá em destaque 4 1, 5, 13, 14 

Fonte: o autor (2017). 

 

No quadro 12 podemos notar que os conflitos são amplamente mencionados pelos 

alunos do 5ª ano da escola A. Essa escola apresenta como característica básica da gestão de 

recreio a liberdade de circulação nos pátios e a distribuição livre de materiais lúdicos. As 

crianças escolhem onde vão brincar e do que vão brincar. Apesar do acompanhamento dos 

inspetores que atuam no recreio, a incidência de conflitos é, na opinião das crianças, 

razoavelmente alta.  

Já na Escola B, a menção aos conflitos é reduzida. Há críticas ao curto tempo do recreio, 

mas há também elogios. Nesta escola a gestão do recreio tem como elemento básico a 

distribuição das turmas em espaços específicos. O espaço físico da escola é restrito e há grande 

concentração de crianças por metro quadrado, o que resulta em mais chances de acidentes e 

ferimentos, fenômeno apontado pelas crianças em algumas redações, conforme demonstra o 

quadro 13. 

 

 

 

 



 135 

QUADRO 13: Organização dos dados colhidos nas redações dos alunos de 5ª ano. Escola B. Pesquisa A proibição 
das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

ESCOLA B – 27 redações 

ASSUNTO INCIDÊNCIA Nº DA REDAÇÃO 

Brigas e inimizades 4 4, 6, 12, 27 

Acidentes, ferimentos / futebol 4 2, 7, 18, 24 

Mencionam o futebol 23 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 

O tempo de recreio é curto 3 16, 21, 23 

Os meninos respeitam as meninas no futebol 3 3, 9, 15, 22 

Elogios ao recreio da escola 7 6, 8, 9, 14, 22, 23, 27 

Fonte: o autor (2017). 

 

Em escolas que restringem a circulação nos espaços, são comuns as queixas referentes 

à dificuldade de encontrar amigos de outras séries para brincar. É o caso da Escola C, onde uma 

alteração no recreio provocou descontentamento entre os alunos, conforme mostra o quadro 14. 

 

 

QUADRO 14: Organização dos dados colhidos nas redações dos alunos de 5ª ano. Escola C. Pesquisa A proibição 
das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

ESCOLA C – 12 redações 

ASSUNTO INCIDÊNCIA Nº DA REDAÇÃO 

Reclamam da mudança no recreio 5 1, 2, 5, 6, 10 

Elogiam a mudança no recreio 2 3, 4 

Queixam-se de não poder encontrar amigos de 
outras séries no pátio 

5 1, 2, 6, 9, 10 

 

Fonte: o autor (2017). 

 

Ao serem convidadas a escrever sobre o recreio, as crianças tendem a tratar dos motivos 

mais imediatos, os acontecimentos mais recentes. Na Escola D, por estar em prática uma 

experiência relativamente inovadora de gestão do recreio –– as crianças tornando-se monitoras 

e atuando na organização das brincadeiras –– os temas das redações circundaram a prática diária 

implicada neste novo modelo, conforme mostra o quadro D. 
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QUADRO 15: Organização dos dados colhidos nas redações dos alunos de 5ª ano. Escola D. Pesquisa A proibição 
das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola 

ESCOLA D – 22 redações 

ASSUNTO INCIDÊNCIA Nº DA REDAÇÃO 

Reclamam da ação dos monitores de pátio 7 5, 6, 7, 9 10, 14, 18 

Elogiam a ação dos monitores de pátio 4 4, 6, 8, 21 

Queixam-se de que as crianças não obedecem aos 
monitores 

3 13, 14, 20 

 

Reclamam de não poder correr no pátio 5 3, 4, 12, 13, 21 

Fonte: o autor (2017). 

 

Uma das principais constatações obtidas pelo enquadramento temático das redações foi 

a de que, em escolas que controlam ou dirigem mais as atividades no recreio e delimitam o uso 

dos espaços, as queixas das crianças se concentram na impossibilidade de encontrar os amigos 

e escolher as brincadeiras que gostariam de brincar. Já nas escolas que optam por conceder mais 

abertura à escolha das crianças, as queixas incidem mais sobre os conflitos e também acidentes. 

O quadro 16 mostra o caso da escola E, que coincide com a da Escola A, em que a circulação 

é livre e as crianças podem decidir acerca do que vão brincar. 

 

QUADRO 16: Organização dos dados colhidos nas redações dos alunos de 5ª ano. Escola E. Pesquisa A proibição 
das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

ESCOLA E – 24 redações 

ASSUNTO INCIDÊNCIA Nº DA REDAÇÃO 

Brigas e inimizades 15 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 
23, 24 

Acidentes, ferimentos 5 11, 15, 19, 22, 24 

Confusões, indisciplina 3 16, 19, 20 

O tempo de recreio é curto 4 1, 6, 13, 17 

Há poucos inspetores no pátio 2 22, 23 

Fonte: o autor (2017). 

 

Vimos nessa sequência de quadros expostos que os assuntos variam de acordo com a 

escola, pois refletem um conjunto de condições que são próprias de cada contexto. As 
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descrições são norteadas não apenas pela condição de escrita das crianças, variante significativa 

de escola para escola, mas também pelas especificidades locais de gestão dos recreios, pelos 

acontecimentos recentes, pelas consequências muitas vezes impremeditadas da ação dos 

profissionais, pelo ambiente físico, pelas nuances comportamentais que variam de comunidade 

pra comunidade.  

A este enquadramento seguiu-se então um processo de seleção de trechos das redações 

e também a escolha de redações na íntegra. Há, portanto, ao longo das análises, a utilização de 

textos inteiros, bem como a utilização de partes deles. Neste caso, foi necessário um cuidado 

especial para que o corte não pudesse ser tomado de forma desconectada do sentido do texto na 

íntegra. Alguns comentários ao longo das análises ajudam a contextualizar as partes recortadas, 

sendo que muitas vezes foi preciso retornar à leitura da redação no original para retomar seu 

sentido pleno. 

A digitalização dos textos selecionados respeitou a construção textual da criança, 

procurando manter sua fluência, optando por aceitar até alguns erros de concordância e de 

pontuação, e corrigir erros de ortografia que pudessem comprometer o entendimento da 

narrativa. 

Os dados que resultaram deste procedimento ajudaram a nortear a compreensão sobre o 

modo como as crianças expressam sua consciência discursiva (GIDDENS, 2003). Interpretá-

los significou submeter os escritos das crianças a uma leitura que levasse em conta os contextos 

observados. Muitas descrições textuais coincidem com depoimentos de inspetores e com as 

condições da cotidianidade que foram observadas e registradas em diário de campo. O 

cruzamento dos dados foi de grande valia para a análise de alguns conflitos, pois há trechos de 

redações que depõem sobre uma ou outra proibição e que assinalam ou reforçam percepções 

obtidas em campo.  

 
 
2.3 – Critérios de análise dos dados e eixos organizadores 

 

A aplicação da enquete no curso realizado para inspetores da rede municipal de ensino 

possibilitou a criação de um procedimento para a definição de parâmetros organizadores da 

análise da pesquisa. A organização dos dados produzidos na enquete permitiu avaliar os 

motivos que, na opinião dos inspetores escolares, explicam as intervenções nas brincadeiras. A 

inserção da questão número 2 no formulário entregue no segundo dia de palestra, abriu caminho 
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para uma análise qualitativa das respostas. Por meio de uma avaliação das palavras-chave 

mencionadas pelos inspetores no formulário, pude deflagrar de modo mais abrangente as razões 

dadas por eles para justificar as proibições.  

Estabeleci então um procedimento de organização das palavras-chave visando mensurar 

a incidência dos termos utilizados pelos inspetores. Primeiro, tomei como amostragem um 

número de 30 escolas. Pude então identificar facilmente quais termos mais se repetiam e quais 

os que possuíam significados correlatos, como, por exemplo, os termos risco de queda e 

machuca. Organizei as brincadeiras em grupos, de acordo com os tipos de explicação dada. O 

quadro 17 mostra a seguir a incidência dos principais termos mencionados nesses 30 primeiros 

formulários avaliados.  
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QUADRO 17: Agrupamento por significado correlato e mensuração dos termos mais utiliza dos pelos inspetores 
na enquete realizada durante o curso da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba - Paraná.  

BRINCADEIRAS TERMOS ASSOCIADOS QUANTIDADE 

 perigoso 19 

 perigo 6 

Subir em árvore machuca 28 
Bater Cartinha falta respeito 3 

Cavalinho  risco de queda ou acidente 20 

Capoeira agressivo / violência 4 
Polícia e ladrão  briga 30 

Lutinha muita correria 3 

 só com professor de capoeira junto 2 

 não vão para a fila 1 

 sem correr pode 1 

 choradeira 1 

 não tem espaço 2 

 crianças do mesmo sexo e perigo 1 

 as cartinhas são caras 1 

 escondem-se no banheiro 1 

Menina pega piá bagunça 1 

 abuso demasiado por ambas as partes 1 

 amasso 1 

 proibido aparelhos 8 

 problemas 1 

 perda não ter como reembolsar 1 

 confusão 1 

Jogos eletrônicos não é material escolar 1 

 roubo 2 

 sites proibidos 2 

 insinua para o lado errado 1 

 tirar fotos 1 

Pipa falta espaço  4 

 financeiro 1 

 borram-se 1 

 excesso de sujeira 1 

Maquiagem Higiene, empréstimo, passar batom na amiga 2 

 se maquiam demais 1 

 Inadequada / inapropriado 2 

Dança funk, falta de respeito, funk pejorativo 2 

 pais não gostam 1 
Fonte: o autor (2016). 
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A diversidade de termos utilizados pelos inspetores para se referir aos motivos das 

proibições exigiu um esforço de organização e de estabelecimentos de critérios que agrupassem 

um conjunto de respostas mais ou menos semelhantes entre si. Em torno de cada critério, pude 

então reunir os termos que possuíam significados correlatos. Com a ajuda de cores, agrupei os 

termos correlatos, avaliei a sua incidência e agrupei-os em torno de uma mesma nomeação, 

chegando enfim à definição de 8 grupos. Para cada grupo, defini um critério, conforme mostra 

o quadro 18. 

 

QUADRO 18: Sistematização das explicações dadas pelos inspetores na enquete realizada durante o curso da 
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba.  

TERMOS MAIS UTILIZADOS  CRITÉRIO Nº  INCIDÊNCIA 

Perigo / quedas  / machucados Acidentes 1 76 

Conflitos / agressões / brigas Brigas 2 38 

Banheiro / moral / princípio familiar / amasso Princípios morais 3 11 

Material ou influência indevidos / falta formação Inadequação pedagógica 4 12 

Falta de espaço Falta de espaço 5 9 

Bagunça / correria Bagunça 6 8 

financeiro / prejuízo / roubo Dano material 7 5 

Higiene / limpeza Higiene 8 3 

*Amostragem: 30 escolas 

Fonte: o autor (2016). 

 

A partir daí, estipulei um número de referência para cada critério. Isso possibilitou 

quantificar na tabela mãe as respostas dadas pelos inspetores e obter um resultado mais 

panorâmico acerca das razões das proibições. É que, para cada explicação dada por um inspetor, 

a tabela recebeu um número que corresponde ao critério no qual a explicação se encaixa. Assim, 

pude identificar e quantificar quais as razões mais apontadas pelos inspetores para explicar a 

proibição das brincadeiras na escola. Portanto, a definição dos oito critérios tem como ponto de 

partida a opinião dos inspetores manifestada na enquete, conforme mostra o quadro 19.  
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QUADRO 19: Definição de 8 critérios para a análise de dados da pesquisa A proibição das brincadeiras. Um 
estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

1. Acidentes 

2. Brigas 

3. Princípios morais 

4. Adequação pedagógica 

5. Falta de espaço 

6. Bagunça 

7. Dano material 

8. Higiene 

Fonte: o autor (2016). 

 

As brincadeiras que aparecem mais enfaticamente nas análises são justamente aquelas 

sobre as quais recai maior peso de um ou mais critérios. A análise sobre as proibições aqui 

realizada é também uma interpretação sobre o modo como cada um desses temas influi sobre 

as intervenções que os profissionais fazem nas experiências lúdicas das crianças. Há conflitos 

em torno de algumas brincadeiras para os quais convergem mais de um tema. Assim, algumas 

brincadeiras foram tratadas por meio de uma descrição da incidência de vários temas sobre si, 

como por exemplo a brincadeira Bater Cartinha, que envolve os critérios dano material, brigas 

e bagunça. Outras atraíram para si apenas um critério, como é o caso da Dança, em que 

esbarram dilemas de ordem moral, da sexualidade, da religiosidade e o critério que incide é 

princípios morais. 

Os oito critérios utilizados para agrupar as explicações dadas pelos inspetores sobre as 

proibições serviram também para indicar uma forma de estruturação do texto de análise dos 

dados. Agrupados por afinidade temática, os oito critérios deram origem a três eixos 

organizadores do estudo: acidentes, confusão e modos. O quadro 20 mostra o modo como foram 

agrupados os critérios. 
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QUADRO 20: Definição dos eixos organizadores dos dados da pesquisa A proibição das brincadeiras. Um estudo 
sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

 
Fonte: o autor (2017). 

 

De acordo com o eixo organizador em questão, diferentes experiências lúdicas foram 

então interpostas nas análises, de modo a gerar evidencias e contrastes que subsidiassem a 

interpretação dos conflitos em questão. Deste modo, o trabalho de análise incide sobre as 
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propriedades estruturais da experiência lúdica infantil e, sobretudo, descortina as formas como 

a intervenção educativa age no sentido de 1) organizar o comportamento nos grupos infantis; 

2) preservar a integridade física dos alunos; 3) moralizar a conduta das crianças. E esses três 

motivos coincidem com os três eixos organizadores da análise de dados desse estudo: 1) 

Confusão; 2) Acidentes; 3) Modos.  

Os três eixos organizadores deram origem a três textos de análise de dados, no interior 

dos quais se destaca uma brincadeira principal e outras brincadeiras secundárias que ajudam a 

aprofundar a análise das proibições, uma vez que os mesmos critérios comumente incidem 

sobre a intervenção educativa em diferentes brincadeiras. 

Três brincadeiras se destacaram ao longo das observações de campo: o bater cartinha, 

os pega-pegas e a brincadeira da dança. A primeira está situada dentro do eixo Confusão. A 

segunda, refere-se ao eixo Acidentes. E a terceira, ao eixo Modos. Essas brincadeiras ganharam 

maior espaço nas análises por duas razões. A primeira é a representatividade que alcançaram. 

Pude notar a sua presença nas seis escolas em que a pesquisa foi desenvolvida. De acordo com 

o questionário aplicado aos inspetores, estas três brincadeiras aparecem em praticamente todas 

as escolas da rede municipal de Curitiba. A segunda razão é a elevada incidência de 

intervenções que elas atraem para si, estando entre as experiências lúdicas que mais geram 

conflitos e, consequentemente, são mais proibidas. 
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CAPÍTULO 3 – A PROIBIÇÃO DAS BRINCADEIRAS 

 

 

O fenômeno da proibição das brincadeiras em escolas não foi tratado neste estudo como 

uma hipótese a ser investigada, mas como uma realidade empírica a ser identificada, 

reconstruída, descrita e analisada. As mais variadas e reiteradas ocorrências do fenômeno 

verificadas ao longo da primeira fase da pesquisa e o reconhecimento de sua existência por 

parte dos agentes que o produzem ou que por conta dele são afetados, atestam sua dimensão 

objetiva. Mas a construção de uma problematização em torno do tema, somada ao esforço de 

olhar as ocorrências pelo prisma da elaboração científica, revela um objeto de estudo que é, 

antes de tudo, teórico. Isso significa dizer que o fenômeno estudado é descrito não pela 

apreensão imediata da realidade, mas pela reconstrução de instâncias empíricas: 

 

É sabido que o cientista não lida diretamente com os fatos ou fenômenos que observa 
e pretende explicar, mas com instâncias empíricas, que reproduzem tais fatos e 
fenômenos. A realidade não é susceptível de apreensão imediata, e sua reprodução, 
para fins da investigação científica, exige o concurso de atividades intelectuais 
deveras complexas (FLORESTAN FERNANDES, 1978, p. 3). 

 

Ao tomarmos os casos observados e levá-los ao papel, reconstruindo-os por meio de um 

estilo de descrição, para daí em diante, já afastado da realidade, analisá-los, tornamo-los 

instâncias empíricas. O inevitáveis recortes metodológicos que resultam desta lida, e que nos 

faz falar do fenômeno mesmo já distanciado dele há dias, ou há meses, antes de inviabilizar 

uma leitura de sua constituição, é o que justamente a torna possível. O reconhecimento de que 

a análise não incide sobre a realidade direta, ou sobre a totalidade do fato, abre largos caminhos 

para a produção teórica do conhecimento, pois “é através da manipulação das instâncias 

empíricas, consideradas em conjunto, que o investigador chega a descobrir a complexa teia de 

ramificações da realidade” (FLORESTAN FERNANDES,1978, p. 4). 

Assim, as formas como o fenômeno da proibição das brincadeiras se constitui e as 

consequências de sua recorrência nas instituições escolares serão aqui analisadas por meio da 

formulação de instâncias empíricas, as quais se relacionam com as motivações e limites da 

experiência lúdica infantil. Essas instâncias podem ser observadas por meio de dois conjuntos 

de influências que exercem pressão sobre os grupos infantis na escola. Tais influências serão 

aqui tratadas não apenas como restrições, mas também como possibilidades de ação que 
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coexistem nas relações entre adultos e crianças. O primeiro conjunto se origina no interior da 

experiência lúdica e a pressão que exerce é sentida tanto na forma como a criança se adapta às 

regras da brincadeira, como também no modo como ela se relaciona com os demais membros 

do grupo infantil. O segundo se origina fora da experiência lúdica e o impacto que provoca é 

mais veemente sentido na relação da criança com os adultos que a acompanham, que a educam.  

É fundamental chamar a atenção para o fato de que as tensões que decorrem da 

coexistência desses dois conjuntos de influências não implicam necessariamente em uma 

relação de oposição do tipo criança x adulto, ou aluno x escola. Não é intenção desse estudo 

polarizar relações tão complexas, posicionando os sujeitos da pesquisa em duas extremidades 

opostas. Isso esvaziaria a análise e ofuscaria a imagem das variadas conjunturas em que essas 

relações se estabelecem. Enxergar o fluxo de influências sociodinâmicas que decorrem desse 

movimentado encontro é o que importa aqui. Tal estratégia não poderia minimizar as parcerias 

estabelecidas entre alunos e profissionais, mesmo nos casos em que os impasses e discordâncias 

gerados pelas proibições fossem o alvo da apreciação do pesquisador. São significativas e 

amplamente constatáveis as parcerias cotidianas que se estabelecessem entre adultos e crianças 

na escola. O relato a seguir expõe uma situação em que a parceria entre crianças e adultos se 

sobressai à vigilância e ao controle. 

 

(...). À sombra da pitangueira, a inspetora participava de duas atividades ao mesmo 
tempo. Brincava de Elefantinho colorido37 junto a um grupo de 5 crianças, enquanto 
cuidava para que outras sete não subissem na árvore. Notei que as crianças comiam 
as frutas que encontravam caídas no chão e as que podiam alcançar nos galhos mais 
baixos. Mas ao se esgotarem estas, ao menor descuido da inspetora, lá ia um dos 
meninos se pendurar nos galhos mais baixos, sem muito sucesso de seguir adiante, 
pois a proximidade da profissional o fazia retornar rapidamente. A regra era evidente 
e a desobediência não consolidada pelo receio de ser apanhado em flagrante 
confirmava ainda mais a regra: subir na árvore era proibido. (...). 

(...). Perguntei às crianças porque não podiam subir na árvore. Disseram-me que era 
para não se machucarem e não brigarem por causa das pitangas.  

(...) O acesso às frutas nos galhos dependia então da negociação empreendida junto 

                                                
37 Elefantinho colorido é uma brincadeira bastante popular no Brasil, mas que possui variações significativas de 
formato. É comum a versão em que esta brincadeira se torna um pega-pega que é antecedido por um jogo de 
pergunta e reposta: Pegador: - Elefantinho colorido. Grupo: - Que cor? Pegador: - Azul. Após este jogral, todos 
correm na direção de um objeto que tenha cor azul, o qual se torna o pique – local onde ninguém pode ser pego. 
Quem for pego antes de encostar no objeto azul, torna-se o próximo pegador. A versão realizada na Escola A se 
diferencia desta descrição e também é bastante comum. Nela, uma criança fica de costas e não vê as demais, que 
se alinham uma ao lado da outra, formando um cordão. Inicia-se o mesmo jogral da versão já citada. Mas agora, a 
cada cor enunciada pela criança que está de costas, quem tiver em sua roupa esta cor dará um passo à frente. 
Repete-se várias vezes o jogral. Quem chegar primeiro e encostar na criança que está de costas vence o jogo e a 
substitui. 
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aos adultos. A inspetora atendia aos pedidos das crianças. Havia certa tolerância de 
sua parte quando percebia que subir ou se balançar nos primeiros galhos não oferecia 
maior perigo. Ou seja, até certo ponto, ela as autorizava a subir. Ademais, ajudava-as 
a alcançar as pitangas e mostrava-se paciente e carinhosa. Mas havia algo ali, sempre 
por acontecer, que ia além de saborear frutas. Alcançar o alimento por conta própria, 
acumular, negociar e distribuir entre os colegas, testar sua habilidade nos galhos, eis 
aí exemplos de motivações que, uma vez desencadeadas, poderiam tornar o gosto da 
fruta ainda mais saboroso.  

(Diário de Campo. Observação de recreio. Escola A. Dia 13 de outubro de 2016). 

 

Há dois enfoques que incidem sobre as análises, os quais se complementam. O primeiro 

permite investigar as razões dadas pelas crianças para justificar seu desejo de brincar com algo 

que, na visão de alguns adultos, deveria ser proibido. Nesse caso, é preciso acessar não apenas 

as visões das crianças sobre os aspectos intrínsecos às brincadeiras, mas também as suas 

opiniões acerca do modo como as instituições lidam com a experiência lúdica, gestam os 

horários de recreação, organizam o recreio, distribuem materiais e autorizam ou não a ocupação 

de determinados espaços.  

O segundo enfoque refere-se ao entendimento das situações de conflito a partir de uma 

análise de como os profissionais interpretam as experiências lúdicas que proíbem. Por meio 

desse enfoque, é possível acessar as razões que motivam as intervenções, adentrando em temas 

delicados junto aos profissionais como, por exemplo, as orientações religiosas que pressionam 

as decisões escolares, as influências estéticas e ideológicas que inspiram a atuação e, até 

mesmo, os limites morais que incidem sob os conflitos onde o tema da sexualidade é o pano de 

fundo da proibição.  

Assim, apresento agora a análise das brincadeiras cuja prática fora proibida nas seis 

instituições em que realizei a pesquisa de campo ao longo da fase 2 da pesquisa. A análise se 

distribui por meio de quatro textos. Os três primeiros reúnem, de forma separada, dados 

relativos a cada um dos três eixos organizadores –– confusão, acidentes e modos. O quarto texto 

apresenta uma análise sobre o impacto que as restrições à circulação, à ocupação e ao convívio 

entre diferentes grupos gera nas culturas infantis.    
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3.1 – Chega de confusão! 

 

Estamos na Escola A. É hora do recreio. As crianças de 1º a 5º ano lancham na sala e 
em seguida se dirigem ao pátio. Quatro inspetoras acompanham, como de costume. 
Cerca de 200 crianças brincam. Tudo parece estar bem. Vejo meninos jogando futebol 
na quadra, meninas jogando vôlei no espaço ao lado, crianças correndo, pulando 
corda, batendo figurinha, passeando pelo pátio. Nuvens escuras se aproximam e então 
somos todos surpreendidos pelas primeiras gotas de chuva. Um forte vento avisa que 
logo um temporal cairá sobre nós. Rapidamente, as inspetoras conduzem as crianças 
para o pátio coberto. O espaço é pequeno. As crianças se apertam tentando se 
acomodar. As inspetoras tentam organizar os grupos por séries, mas o ruído da chuva 
somado ao das crianças dificulta a comunicação. As inspetoras gritam, mas o som de 
sua voz não é percebido pela maioria das crianças. Elas se deslocam rapidamente pelo 
ambiente e procuram organizar os grupos, deslocando as crianças do lugar, tomando-
as pelo braço, indicando o espaço onde devem permanecer. O ruído se intensifica. Um 
menino começa a gritar, em tom bastante agudo. Percebo que está brincando. Ele 
provoca os colegas com o grito e corre em volta deles. Outras crianças, passam a gritar 
junto dele e riem. A situação parece ter saído completamente do controle. Vejo do 
outro lado do pátio coberto, dois meninos lutando, enquanto colegas observam. Parece 
ser uma brincadeira, mas logo um deles se machuca e chora. Mais meninos aderem à 
luta. Não se batem, não se socam, não se chutam, mas tentam mobilizar um ao outro 
no chão, fazendo muita força, o que gera um aspecto ainda mais caótico à cena. As 
inspetoras percorrem os espaços tentando em vão minimizar a confusão. O barulho 
torna-se ensurdecedor. O menino que tinha se machucado continua chorando. Não há 
comunicação possível entre as inspetoras e o grande grupo. Deixo de observar e passo 
então a ajudá-las. Dirijo-me aos meninos que estão lutando, peço que interrompam a 
atividade, presto ajuda ao que está chorando no chão. Circulo, tentando reunir algumas 
crianças que correm. Mas nada que faço parece surtir efeito, tamanha proporção da 
confusão. Eis que surge a diretora da escola e mais algumas professoras. Com a ajuda 
delas, os grupos são encaminhados um a um para as salas de aula e, aos poucos, tudo 
volta ao normal.  

(Observação de recreio. Escola A. Outubro de 2016) 

 

Esse relato expõe uma parcela do acontecimento que pude observar em umas das escolas 

da rede municipal onde a pesquisa de campo ocorreu. Como pesquisador, mantive-me por um 

tempo a observar o incidente. Mas na medida em que a confusão se intensificava, meu desejo 

de participar fez com que eu abandonasse a posição confortável em que estava, para adentrar à 

cena e obter, de dentro, um outro ponto de vista sobre o ocorrido. Mais importante do que 

compreender as motivações que levaram as crianças àquele estado de ânimos foi ter percebido 

o quão estratificado e complexo pode vir a ser o seu ajustamento nos ambientes de integração 

coletiva e o quão difícil é o trabalho realizado pelos inspetores que acompanham o recreio 

escolar, este evento social que reúne diariamente um grande público e que conta com poucos 

agentes para realizar a sua gestão. 

Sanada a crise que se instalara, acompanhei a diretora pelo corredor da escola em 

direção a sua sala e conversamos. Ela me explicou a causa do ocorrido. Nos dias de chuva, em 
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função da falta de pátios cobertos suficientemente grandes para acolher as crianças, o recreio 

escolar se dá em sala de aula. Essa estratégia é amplamente utilizada nas escolas da rede 

municipal de Curitiba que carecem de pátios cobertos. Se está chovendo, as crianças lancham 

e permanecem na sala. Mas se começa a chover durante o recreio, as professoras vão até o pátio 

e recolhem as turmas. Na Escola A, nesse dia em que presenciei a confusão, as turmas não 

foram recolhidas de imediato porque coincidentemente todas as professoras estavam 

participando de uma reunião em local um tanto quanto afastado do pátio. A chuva surpreendeu 

a todos pela velocidade com que veio. Isso dificultou o deslocamento das professoras e seu 

retorno às salas, fazendo com que as crianças tivessem de aguardar no pequeno pátio coberto.  

A existência do procedimento de recolha dos grupos nos dias de chuva indica o 

reconhecimento dos profissionais acerca do que pode ocorrer em uma situação como essa, 

quando uma grande quantidade de crianças fica concentrada em um espaço apertado. A 

consciência prática dos agentes, dada pela contínua monitoração reflexiva que exercem no 

cotidiano de suas atividades (GIDDENS, 2003), produz uma série de conhecimentos 

compartilhados por meio da ação, que se tornam a base para a rotinização de prática sociais. 

Diante do problema imediatamente identificado –– a quebra na rotina, a perda do controle 

disciplinar, a desestabilização das condutas –– todos os profissionais envolvidos na situação 

sabiam o que fazer para resolvê-lo e, com razoável habilidade e perspicácia educativa, agiram 

a tempo de amenizar os riscos eminentes de ferimentos, até a chegada da diretora. Eles agiram 

com base em experiências acumuladas, que lhes fornecia referências sobre o que fazer na hora, 

as quais se impunham antes mesmo que fosse necessária qualquer interlocução mais conceitual 

entre eles. Não foi preciso fazer uma reunião para decidir o que fazer ali. Todas já sabiam. A 

intervenção educativa ali realizada foi guiada pela perspicácia de saber o que deve ser feito na 

circunstância constatada, factual. 

De antemão, para que possamos analisar situações em que a intervenção educativa 

impõe limites à experiência lúdica, ou é por ela redesenhada, é válido lembrar que há entre esses 

dois campos de influência um fluxo de motivações, ora mais conscientes, ora menos 

conscientes, que correspondem a uma ordenação sociocultural mais abrangente e traduzem 

representações sociais prevalecentes ou, nos termos de Durkheim (1989), estados da 

coletividade. Muitas justificativas para se intervir no comportamento infantil decorrem de uma 

avaliação que transcende as ocorrências pontuais vividas institucionalmente. A violência, a 

agressividade, a rispidez, a competitividade são todos sinais de um contexto mais amplo que é 

reconhecido pelos profissionais como marcadores de uma identidade social. As diferenças de 
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pertencimento sociocultural entre parte dos profissionais e a maioria dos alunos estabelece 

fronteiras identitárias.  

O caso relatado refere-se a crianças oriundas de mundos sociais onde há significativa 

incidência de violação de direitos, não apenas pela violência doméstica a que supostamente 

algumas estão sujeitas, mas também por viverem em áreas de ocupação irregular, onde há pouco 

investimento estatal e onde o acesso a alguns serviços públicos é comprometido. Nas conversas 

que tive com a diretora, pude compreender que uma de suas principais preocupações 

relacionadas ao comportamento infantil era conter as brigas entre os meninos. Contei a ela sobre 

meu interesse pelas intervenções dos profissionais nas brincadeiras e ela destacou que a única 

brincadeira proibida na escola era a lutinha. Disse que antes de definirem essa restrição, as 

lutinhas se multiplicavam pelo recreio, ocasionado ferimentos, pois tudo acabava em briga. 

Concluiu que a brincadeira era preferência entre os meninos porque refletia alguns aspectos de 

seus contextos de vida. As brigas, e também a brincadeira de lutinha, eram então compreendidas 

pela diretora como um reflexo de um contexto permeado por violências, em que boa parte 

daquelas crianças vivia.  

Nas concepções vigentes no senso comum pedagógico, notadamente, não é raro 

considerar-se que crianças pertencentes às classes menos favorecidas necessitam de um aporte 

emocional distinto do que encontram em seus contextos de origem. Mais do que isso, há um 

discurso corrente de que essas crianças precisam ser transformadas. A educação como 

ferramenta da transformação social é uma noção amplamente aceita, uma representação 

compartilhada coletivamente, um parâmetro prevalecente. E boa parte das consequências 

práticas desse discurso se traduz em intervenções educativas pontuais, cotidianas, dirigidas aos 

comportamentos, aos hábitos, às manias, aos jeitos de corpo e às escolhas lúdicas das crianças 

que, aos olhos dos educadores, são vistas como as mais vulneráveis. 

Ao se referir à proibição da brincadeira lutinha, a diretora trazia à tona o contexto social 

de pertencimento das crianças, associando a brincadeira às práticas adultas em que a violência 

se destacava.  A aparente semelhança entre uma coisa e outra já acionava a interdição imediata 

da brincadeira. As crianças reconheciam a proibição. Ao serem questionadas nas conversas 

sobre se havia alguma brincadeira que não era permitida na escola, respondiam prontamente: 

lutinha.  No entanto, a proibição da brincadeira não representou o fim das brigas reais. Das 23 

redações produzidas por alunos do 5ª ano desta escola, 13 fazem referência às brigas no recreio.  
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Eu adoro o recreio, mas não gosto das brigas que acontecem no recreio e queria que 
mudassem esses conflitos.  

(Trecho da redação 5 / Escola A. Escrita por menino do 5ª ano) 

 

A intervenção educativa, quando operada na direção de estancar ou corrigir o modo de 

um grupo de crianças se comportar, é uma fonte expressiva de consensos normativos e valores 

morais. Ela possui propriedades estruturais pelas quais expressa formas de dominação e poder. 

Regras e recursos são por meio dela agenciados de modo a garantir um certo “sancionamento 

dos modos de conduta social” (GIDDENS, 2003, p. 22). Por meio da autoridade implícita na 

intervenção educativa, o profissional atuante na escola se torna uma fonte de recursos 

simbólicos que fornece à atividade social dos grupos infantis parâmetros institucionais de 

convivência. Os processos de disciplinação escolar emergentes na era moderna são parte da 

construção de uma representação simbólica da infância cujos parâmetros parecem não assinalar, 

por um lado, a alteridade da infância enquanto categoria geracional (QVORTRUP, 2010; 

SARMENTO, 2004) e, por outro, as variações de seu pertencimento social. Tais parâmetros de 

representação simbólica da infância, reunidos sob a tutela do senso comum pedagógico, são 

predominantemente homogeneizadores, representados na ordem escolar como universais ou 

naturais. Esses processos de disciplinização escolar  

 

assentaram em modos de “administração simbólica”, com a imposição de modos 
paternalistas de organização social e de regulação dos cotidianos, o desapossamento 
de modos de intervenção e a desqualificação da voz das crianças na configuração dos 
seus mundos de vida e a colonização adultocentrada dos modos de expressão e de 
pensamento das crianças (SARMENTO, 2005, p. 369, grifos do autor). 

 

A ação de quem educa o comportamento não pode estar desvinculada das características 

mais básicas reproduzidas cronicamente pela ordem social. Porém, ao mobilizar conteúdos 

sociais –– significações –– coerentes com representações coletivas, a ação dos profissionais via 

intervenção educativa dinamiza as propriedades estruturais do sistema social de acordo com as 

circunstâncias reais que se impõem. Estas, escapam do controle total, exigem escuta, percepção, 

maleabilidade, adequação, dando origem a inúmeras consequências impremeditadas que afetam 

a continuidade do sistema, que tanto se reproduz como também se transforma. 

 

Os homens em seus projetos práticos e em seus arranjos sociais, informados por 
significados de coisas e de pessoas, submetem as categorias culturais a riscos 
empíricos. Na medida em que o simbólico é, deste modo, pragmático, o sistema é, no 
tempo, a síntese da reprodução e da variação (SAHLINS, 1990, p. 9). 
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Tomando ainda como exemplo o incidente da chuva no recreio, o grau da confusão 

promovida pelas crianças é determinante para a qualidade da intervenção feita pelos 

profissionais. Havia risco de prejuízo à integridade física dos alunos. Era preciso agir de 

imediato, mesmo que não houvessem precedentes na escola que pudessem fornecer com 

exatidão uma resposta sobre qual a melhor forma de agir nesse caso. A confusão suspendeu 

temporariamente a ordem corriqueira, desestabilizou as relações. As emoções se afloraram e a 

tensão se exacerbou.  

O modo de agir não se desprende dessas emoções, as quais, por sua vez, expressam 

modos de significação da ação consolidados. As formas mais internalizadas de conduta, as que 

mais acessíveis se dispuserem, serão aí acionadas. Em meio à gritaria, à correria, às brigas, não 

haveria tempo nem condições materiais para se discernir entre distintas ferramentas de 

intervenção educativa. Se a formação pedagógica dos profissionais vem a somar nesses 

momentos, mais ainda os socorrem as vivências disciplinares assimiladas em seus contextos de 

vida, em suas formações básicas enquanto crianças que foram, em seus amplos contatos com a 

autoridade familiar e escolar obtidos ao longo de sua história.  

Numa situação como essa, em que é preciso decidir rápido, assumem um papel 

fundamental os parâmetros prevalecentes nos grupos sociais. Esses parâmetros interagem entre 

si e são constituídos por propriedades estruturais (QVORTRUP, 2010). Ao mesmo tempo em 

que são resultado da ação humana, fornecem a ela uma gama de referências que a delimitam e 

a fazem ajustar-se a cada situação discernível. A significação da ação é continuadamente 

informada pelos pressupostos construídos ao longo da história individual. Nesse sentido, as 

escolhas imediatas dos atores e o desempenho prático que decorre de sua ação, antes de serem 

determinados apenas por normatizações institucionais e pela forma de gestão escolar, debruçar-

se-ão sobre um conjunto mais biográfico que desencadeia, diante das determinações 

institucionais, um fluxo de influências sociodinâmicas que se afetam mutuamente.  

Avaliar as circunstâncias em que a intervenção educativa incide sobre o comportamento 

das crianças exige um esforço no sentido de compreender o que influencia as interpretações 

acerca da qualidade desse comportamento. No exemplo a que estamos recorrendo, podemos 

então supor que o caos em que se transformou o recreio foi apreendido pelos envolvidos não 

apenas pelo contato direto com a situação, mas também por meio de um conjunto de 

sentimentos que a representa (DURKHEIM, 2000). Elementos afetivos ajudam a definir a 

representação que se tem de situações em que o domínio do adulto ante as crianças se dilui 



 152 

temporariamente. Se havia um aparente caos exterior decorrente da confusão, um outro caos, 

mais interior, também se evidenciava. De fato, a certa altura, passava a ser desesperador a 

suposição de que nós, adultos, ali presentes diante do grupo, não conseguiríamos conter a 

confusão. A imagem da bagunça generalizada, o som ruidoso e agudo das vozes a gritar, o 

aspecto incomunicável, a impossibilidade de exercer um controle mais imediato são todas 

impressões filtradas com base em uma atitude sentimental mais ampla, mais coletiva. Diante 

da influência de parâmetros sociais que nos informam regras de convivência, não seria mesmo 

possível tolerar tal condição. 

Talvez por isso, ninguém ali notara outra coisa que não fosse a confusão. Há que se 

supor, no entanto, quantas ações infantis nos escaparam aos olhos enquanto estávamos voltados 

apenas aos aspectos negativos das condutas das crianças. Havia provavelmente muitas crianças 

tentando se organizar, esforçando-se para ouvir o que os profissionais diziam, protegendo-se, 

controlando-se. Essas virtudes não poderiam ser notadas em meio ao aspecto geral de desordem 

que tomou conta daquele espaço apertado que acolhia o grande grupo. O alvoroço causado pela 

correria para fugir da chuva e a impossibilidade de comunicação no ambiente ruidoso 

agravaram o quadro, a ponto de podermos questionar se isso teria ocorrido em condições de 

espaço um pouco mais adequadas.  

O recreio escolar é espaço para multidões. Há escolas na rede municipal de ensino em 

que vemos no pátio escolar circularem mais de duzentas crianças em um único intervalo. Nas 

escolas de menor porte, ainda assim, o número parecerá elevado se considerarmos o tamanho 

dos espaços disponíveis. Este é um dado que não pode deixar de ser considerado numa avaliação 

sobre as intervenções que os profissionais fazem nas ações infantis.  

Uma confusão envolvendo grandes grupos, não é qualquer confusão. Nas condições de 

espaço que predominam, com poucos profissionais atuando e diante da quantidade de crianças 

envolvidas, é compreensível que a gestão dos recreios escolares tenha que ser orientada por 

uma política de redução de danos. Daí decorre a necessidade de um controle mais rigoroso do 

comportamento, um controle generalizado, muitas vezes incapaz de acolher a participação das 

crianças em algumas decisões, de tratar os problemas caso a caso e de dar vazão aos interesses 

dos grupos. O estado de alerta tem de ser contínuo, pois paira no ar uma sensação de eminente 

ameaça: a qualquer momento alguém pode brigar ou se machucar. Pequenas confusões, se não 

forem interrompidas a tempo, podem se transformar em intrincados confrontos. Não há muita 

brecha para descuidos; é preciso vigiar. 



 153 

 Tal estado de coisas aqui enfatizado não pode ofuscar um outro sentimento importante 

que se manifesta nos recreios. A vigília e o controle exercidos pelos inspetores, por exemplo, 

não atestam que haja da parte deles um desejo de simplesmente ficar interrompendo as 

dinâmicas de interação, a livre circulação nos ambientes e a difusão de algumas brincadeiras. 

Se, por um lado, os profissionais dificilmente poderiam abrir mão de exercer controle e 

coordenar as experiências lúdicas nos pátios escolares, por outro, há fartas evidências de que 

muitos deles buscam soluções que amenizam esse impasse. A liberdade de brincar é tema 

corrente. Discute-se isso com frequência nos eventos de formação pedagógica e nas reuniões 

de planejamento. Uns querem deixar a experiência acontecer, outros preferem sugeri-la, 

orientá-la; há também aqueles que fazem questão de dirigi-las, definindo quais as atividades e 

quando elas poderão ocorrer no recreio. Mas todos, absolutamente todos, manifestam 

preocupação e concordam com a relevância que o brincar adquire no contexto escolar.  

 

3.1.1 – A proibição das lutinhas: brigar, nem de mentirinha! 

 

Se dentro de casa, entre irmãos ou primos, as lutinhas ocorrem até mesmo diante dos 

olhos dos adultos; se ela é uma espécie de impulso na direção das descobertas básicas do 

equilíbrio corporal, da força, da dor, do poder e da submissão; se é, inclusive, realizada entre 

pais e filhos, desde muito cedo, como rotina típica na qual o jogo de papeis e o exercício de 

controle e poder sobre o outro se manifestam; se é tão popular, quase involuntária, impulsiva e 

apaixonada, é evidente que sua presença no espaço escolar seria também uma constante.  

No entanto, quando a lutinha ocorre em casa, poucas pessoas estão envolvidas, são em 

geral dois ou três irmãos, ou meia dúzia de primos, ligados pelos vínculos afetivos e familiares. 

Ao contrário, na escola, a lutinha pode envolver bem mais crianças e ocorrer entre colegas que 

não estão tão vinculados afetivamente, que disputam poder nos grupos, que possuem interesses 

diversos e acumulam tensões. Ou seja, brincar de lutinha na escola envolve necessariamente 

outros riscos.  

De acordo com levantamento realizado na enquete aplicada aos inspetores da rede 

municipal de ensino, a lutinha aparece em 81% das escolas, conforme mostra o quadro 21.  
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QUADRO 21: Demonstrativo da incidência da proibição da lutinha para a pesquisa A proibição das brincadeiras. 
Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
Aparece em % das 

escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que está proibida 

Lutinha 81% 71% 82% 

Fonte: o autor (2016). 

 

Praticada sobretudo pelos meninos, a lutinha está expressamente proibida em 71% 

delas. E isso não significa que esteja autorizada nas demais. O dado refere-se às situações em 

que a proibição é expressa. Nesses casos, em que há o reconhecimento coletivo da proibição, o 

número de escolas em que os profissionais afirmam ter que conviver com essa prática, mesmo 

proibida, é surpreendente. Em 82% das escolas em que a brincadeira está proibida as crianças 

insistem em praticá-la. Em função dessa insistência, entre as brincadeiras listadas na enquete, 

esta é a que mais gera conflitos entre adultos e crianças.  

Se a lutinha é uma prática que parece estar entre as mais usuais em quase todas as 

escolas, a sua aparição em contextos em que a violência urbana é mais acentuada pode 

intensificar as intervenções sobre ela. As razões descritas pelos profissionais para as interdições 

são muito coerentes entre si. Brigas, machucados, confusão, agressões, são termos comumente 

evocados, conforme revelam os dados obtidos na enquete feita com os inspetores.  

Diferentemente das lutinhas, as brigas são fartamente reconhecidas pelas crianças como 

algo negativo. Nas redações dos alunos do 5º ano, produzidas em diferentes escolas, há muitos 

relatos que expressam um incômodo generalizado em relação às brigas. Na Escola E, por 

exemplo, em que o recreio não possui um controle mais acirrado das atividades e as crianças 

circulam livremente pelos espaços, de 24 redações, 15 mencionam a existência de brigas.  

Há que se ter em conta, no entanto, que a brincadeira lutinha difere-se completamente 

das situações em que as crianças brigam. Brincar de lutinha, ao menos para as crianças, é uma 

ação completamente diferente de brigar de verdade, conforme podemos ver nesta descrição da 

brincadeira feita por uma menina:  

 

Briguinha 

1º - Eles escolhem duplas  

2º - Escolhem um juiz  

3º - Começam a brigar de mentira 

(Trecho da redação 17. Escola A. Escrita por menina do 5ª ano) 
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Se, como afirmam os profissionais da escola, a lutinha pode mesmo acabar em briga, 

isso não significa que ela seja necessariamente uma briga. A menina utiliza a expressão de 

mentira, destacando que se trata de uma atividade de faz de conta. A intervenção educativa, 

nesse caso, é dosada pela interpretação dos adultos. Em muitas fichas preenchidas pelos 

inspetores na enquete, os termos utilizados para explicar a razão da proibição da lutinha foram: 

dá em briga, vira em briga e acabam brigando. Mas tais explicações não seriam suficientes 

para explicar a proibição, pois há uma série de outras brincadeiras em que a briga de verdade 

também aparece e que, nem por isso, são proibidas. É o caso do futebol que, apesar da alta 

frequência de brigas, está entre as atividades mais ofertadas pelos profissionais nos recreios de 

escolas municipais de Curitiba - Paraná.  

Assim, para além do risco real de acabar em briga, repousa sobre a lutinha uma outra 

influência de ordem simbólica. É preciso então considerar os sentimentos que a brincadeira 

evoca e compreender os símbolos que interagem na concepção que se têm dela. As chances das 

crianças brigarem durante a brincadeira lutinha são de fato consideráveis. Mas algo parecido 

ocorre também com o futebol, cujos conflitos são eminentes. Ambas atividades podem 

desencadear brigas. É possível então que os sentimentos compartilhados em cada uma dessas 

atividades e os símbolos por elas evocados sejam essencialmente distintos. Vale considerar, 

ainda, que “(...) sob o símbolo, é preciso saber atingir a realidade que representa e que lhe dá 

a sua verdadeira significação” (DURKHEIM, 1989, p. 30). A aparência visual da brincadeira 

lutinha, a sua forma mesmo, o aspecto que configura seu design plástico, o desenho dos corpos 

se mobilizando, o contato corporal indiscriminado, são todos aspectos que podem estar 

correlacionados a um campo de simbologias bastante fértil, capaz de fornecer à interpretação 

dos profissionais os parâmetros necessários para uma intervenção mais sistemática e 

contundente da experiência.  

No entanto, a aparência que uma determinada brincadeira adquire para os adultos nem 

sempre é compatível com o sentido que ela possui para as crianças. Em termos de cultura lúdica, 

brincar de lutinha aciona imediatamente uma série de códigos compartilhados nos grupos 

infantis, os quais são lentamente acessados, na medida em que as crianças se inserem na 

experiência cotidianamente. É profícuo considerar nesta cena que a performance não é fruto de 

uma inspiração qualquer. São “elementos da cultura adulta, incorporados à infantil por um 

processo de aceitação e nela mantidos com o correr do tempo” (FLORESTAN FERNANDES, 

2004, p. 215) que dão tônus à atividade.  
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Brincar de lutinha é dar vazão a uma série de impressões acumuladas, emoções 

estancadas, dúvidas surgidas. Trata-se, até certo ponto, de uma representação de papeis. O forte, 

o fraco, o herói, o derrotado, o que se vinga, o que se submete, são todas personas incorporadas. 

Isso para não falar nos personagens que daí decorrem: Batman, Hulk, Ben 1038. E o que dizer 

então da aparição de lutadores reais, atletas renomados? Anderson Silva, Vítor Belfort, Jon 

Jones39, todos convocados para o recreio escolar. Em casa, muitas vezes junto dos pais, algumas 

crianças apreciam na TV os combates de MMA –– Artes Marciais Mistas, atualmente o mais 

popular esporte de lutas no Brasil. Outras apreciam as lutas nos desenhos animados ou lutam 

virtualmente por meio de jogos eletrônicos. A luta, enquanto jogo, está consagrada nas 

sociedades ocidentais como um campo de entretenimento bastante rentável e promissor. Mas a 

sua prática remonta às sociedades antigas, perpassa diferentes culturas e pode ser considerada 

como uma prática amplamente difundida nas culturas da infância. 

Estamos diante de uma ação rotinizada que implica acúmulo e liberação de tensão, 

dominação, submissão e exercício de poder e controle (CORSARO, 2009). Isso ocorre 

mediante o reconhecimento dos participantes do funcionamento da atividade. Há 

procedimentos que deverão ser seguidos e limites que terão de ser respeitados. Como nos 

explica a menina que escreveu a redação anteriormente apresentada, é preciso escolher um juiz. 

Isso significa que há regras na brincadeira e que alguém foi designado para garantir o seu 

cumprimento. É tácito entre as crianças o conhecimento de que ninguém pode entrar na lutinha 

simplesmente para bater nos colegas. Quem o fizer, nem sequer poderá permanecer na 

atividade. A brincadeira perde razão de ser quando desconsideradas as convenções básicas que 

a constituem. Ainda que haja forte mobilização corporal e muitas crianças reconheçam os riscos 

aí implicados, ninguém poderá manifestar intenção de machucar o concorrente. É preciso 

ganhar a luta obedecendo as convenções previamente estipuladas como, por exemplo, não vale 

chutão no amigo, ou não pode cuspir no colega. 

Por mais que esteja sujeita a improvisos e ainda que se vincule a performances ficcionais 

em que haverá representação de papeis, a lutinha adquire as características de um jogo. Isso 

ocorre porque as lutas esportivas também o são e emprestam referenciais estruturais à 

                                                
38 Super-heróis de histórias em quadrinhos e de desenhos animados muito populares entre as crianças em várias 
regiões do mundo. Batman surgiu no final da década de 1930. Hulk foi lançado nos anos 1960. Bem 10 é uma 
criança dos anos 2000. 
39 Campeões de MMA –– Artes Marciais Mistas que competem nos campeonatos UFC –– Ultimate Fighting 
Championship, organização que promove eventos esportivos televisionados de MMA e que ajudou a popularizar 
o esporte em escala mundial. 
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brincadeira, ajudando a regulamentá-la. Assim, vemos no pátio, às vezes, semelhanças entre a 

brincadeira lutinha e a prática da capoeira, ou à prática do judô. A brincadeira lutinha torna-se 

um jogo e, ao mesmo tempo, não perde o caráter de brincadeira, de experiência lúdica. Trata-

se de uma atividade secundária, temporária, uma evasão da realidade (HUIZINGA, 2005; 

CAILLOIS, 1990, BROUGÈRE, 1998), por meio da qual se torna possível atribuir outros 

significados a ela.  

Muitos adultos podem interpretar a atividade como ato de violência ao avistarem duas 

crianças no pátio escolar brincando de lutinha. Irão, com toda certeza, separar as crianças e 

eventualmente puni-las pela atitude. Mas, por mais arriscada que possa ser a lutinha, o que a 

caracteriza não é a agressão, muito menos a violência. Pelo contrário, uma refinada capacidade 

de contenção dos impulsos agressivos terá de ser acionada pelos participantes para que o jogo 

prossiga sem se confundir com a realidade.  

 

Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo número de referências que 
permitem interpretar como jogo atividades que poderiam não ser vistas como tais por 
outras pessoas. Assim é que são raras as crianças que se enganam quando se trata de 
discriminar no recreio uma briga de verdade e uma briga de brincadeira. Isso não é 
fácil para os adultos, sobretudo para aqueles que em suas atividades quotidianas se 
encontram mais afastados das crianças. Não dispor dessas referências é não poder 
brincar. Seria, por exemplo, reagir com socos de verdade a um convite para uma briga 
lúdica. Se o jogo é questão de interpretação, a cultura lúdica fornece referências 
intersubjetivas a essa interpretação, o que não impede evidentemente os erros de 
interpretação (BROUGÈRE, 1998, p. 108).  

 

É mais fácil avaliar o comportamento infantil pela aparência imediata da ação 

empreendida pelas crianças. Quando observamos a brincadeira sem imergir no contexto, 

corremos o risco de fazer com que a forma se sobreponha aos significados que a delineiam. A 

forma deixa de ser o resultado ou o revestimento de determinado conteúdo, tornando-se o 

próprio conteúdo. Aprofundar o entendimento sobre o sentido daquilo que ocorre no interior de 

uma experiência lúdica requer uma aproximação mais enfática e um exercício de escuta mais 

sensível, capaz de se deter temporariamente diante do modo como o grupo dispõe as regras e 

organiza sua prática. A proibição da brincadeira lutinha que, como informam os inspetores, é 

tão difícil de sustentar no cotidiano escolar, pois as crianças insistem em praticá-la, não trará 

garantia alguma de que as brigas de fato diminuirão no pátio escolar. Aliás, as brigas são 

situações comuns nas mais variadas faixas etárias infantis e em instituições pertencentes aos 

mais variados contextos sociais. 
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No recreio não pode correr muito e sempre tem uma briga, tipo hoje. Eles não paravam 
de brigar. Nós tentamos separar, mas não deu muito certo.  

(Trecho da redação 4 / Escola B. Escrita por menina do 5ª ano) 

 

À primeira vista, um pátio de recreio escolar pode parecer caótico, pois as crianças 

vivem em movimento, agitam-se e suas condutas nem sempre são plenamente suscetíveis ao 

enquadramento que o adulto costuma aplicar aos comportamentos considerados por ele 

adequados. É difícil nomear o que elas fazem em meio a tamanha movimentação e interação. 

A intervenção educativa pode interromper drasticamente a formulação de uma experiência 

lúdica mais ampla e significativa se levar em conta apenas aquilo que se vê refletido na 

superfície das ações e movimentos corporais das crianças. 

 

Pesquisador: Existem situações em que o adulto vai lá e interrompe a brincadeira? 

Crianças (em coro): Existe, existe sim, sim!  

Pesquisador: Quando é que isso acontece? 

Menina 1: Quando a gente tá brincando de guerra de arminha. 

Menina 2: Teve um dia que eu tava brincando de polícia e ladrão. Aí, tipo, a gente 
pegava os piás. Aí, quando eles iam fugir a gente dava tipo uns tapinhas (fez o gesto). 
Aí as inspetoras achavam que a gente tava tipo batendo nos piás. Elas iam lá e paravam 
a brincadeira. 

Menina 3: Igual nós brincando aquele dia, brincando de múmia. Daí a inspetora foi lá 
e interrompeu. Aí nós falamos: Ah, inspetora! Deixa nós brincar!  

Menina 2: Um dia nós tava brincando de cabo de guerra, aí teve uma menina que caiu 
no chão, mas ela não caiu no chão de verdade. Daí a inspetora pensou que ela estava 
se machucando. Só que ela não se machucou de verdade. Aí ela foi lá, pegou a corda 
e não deixou mais nós brincar. 

(Conversa com crianças de 4ª e 5ª ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

Fica difícil compreender o que ocorre no interior de uma experiência lúdica se nos 

detivermos apenas a observar, como quem espera pelo momento em que algo de errado irá 

acontecer.  Essa postura de vigília, de monitoramento, tão necessária à intervenção educativa, 

poderia ser nutrida, vez em quando, por uma aprendizagem junto às crianças, um estágio 

temporário em que o adulto então participa temporariamente de alguma experiência. Tal 

estratégia não resultaria necessariamente em um menor controle ou em uma redução da 

autoridade do adulto. Pelo contrário, o conhecimento adquirido poderia estar à disposição de 

uma intervenção mais adequada, mais justa. O modo como as escolas se relacionam com a 

experiência lúdica infantil poderia então ser guiado por um conhecimento prático daquilo que 

as crianças produzem enquanto brincam. Isso evitaria a difusão de fantasias tais como as que 

normalmente são expressas por queixas como as que se seguem: 
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Inspetora: As crianças de hoje em dia não brincam mais. O recreio é só correria e 
briga.   

(Conversa com inspetora. Escola E. Novembro de 2016) 

 

Os profissionais que acompanham e orientam as crianças no recreio escolar agem, 

algumas vezes, intempestivamente, acudindo os problemas que se sucedem uns sobre os outros 

e que dão origem a confusões. Sua ação afeta diretamente a ordem das coisas no cotidiano, mas 

também é resultado de uma ordem que a ela se impõe, porque “as formas como as pessoas 

vivem o seu dia-a-dia são largamente afetadas pelo enquadramento institucional mais amplo 

de que fazem parte (...)” (GIDDENS, 2008, p. 83). As restrições que a intervenção educativa 

impõe à experiência lúdica não são, portanto, ocasionadas apenas pela dificuldade de 

reconhecimento dos termos, das linguagens, das regras dinamizadas e acomodadas nos 

processos de transmissão e produção da cultura infantil.  

Se um profissional proíbe uma determinada experiência lúdica porque não compreende 

que a postura corporal adotada pelas crianças não tem a ver com uma briga ou com um acidente, 

mas com o fato de que se tratava de uma representação de múmias, e agora toda vez que as 

crianças se locomovem daquele jeito ele as repreende, isso pode ser em parte creditado como 

responsabilidade sua, mas não pode pesar exclusivamente sobre seus ombros. Todos os dias, 

são centenas de crianças tornando-se fantasticamente zumbis, múmias, pokèmons, guerreiros, 

fantasmas, assassinos, heróis, polícias e ladrões nas escolas. O recreio é curto, vinte minutos 

voam e, convenhamos, diante de tamanhas urgências a socorrer, a dificuldade de intervir de 

maneira mais aprofundada, por meio de uma escuta mais sensível, levando em conta as 

especificidades de cada caso, só se aprofunda. 

 

Eu gosto muito de brincar com meus amigos de zumbi, só que falta um pouco de 
disciplina na brincadeira, porque nós brigamos muito no meio da brincadeira, daí o 
recreio acaba e não tem como brincar mais. 

(Redação 1 / Escola E. Escrita por menino do 5ª ano) 

 

É deveras acentuada a curva que tem de ser feita para se chegar à fronteira relativamente 

desconhecida da cultura infantil e apreender os termos compartilhados numa determina 

expressão renovada, que corre à solta, como uma moda, que sugere comportamentos. Os 

profissionais da educação, habituados que estão a não perder o controle, receiam deslizar na 

curva, temem a capotagem, não podem perder o rumo. É que a escola prescreve um modo 

específico de socialização, onde as relações sociais são norteadas por parâmetros morais sem 
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os quais esse modo específico não existiria. Se o gesto, o toque e o movimento são estranhos, 

isso pode ser suficiente para que sejam rejeitadas as mais distintas expressões carregadas de 

significado, oriundas da rua, do bairro, das mídias e de tantos outros locais onde as crianças se 

encontram fora da escola. Em estudo etnográfico que identificou contrastes e conflitos entre 

cultura escolar e cultura infantil, Arenhardt (2010, p. 171, grifos da autora) conclui que 

 

(...) há um enorme investimento da escola para conter o corpo das crianças que 
constantemente se movimenta, interage, brinca, levanta, briga, fala, canta... enquanto 
que a norma da escola é que a criança fique a maior parte do tempo sentada no mesmo 
lugar e em silêncio. As estratégias para contenção do corpo são inúmeras e podem ser 
identificadas, por exemplo, (...) no enclausuramento das crianças dentro da “sala de 
aula”, na proibição do parque e do pátio externo, nas sanções constantes sobre os 
movimentos corporais, nos castigos pautados na imobilidade do corpo, entre outras 
(...).   

 

A autora chega a uma percepção semelhante a que vemos se desenvolver neste estudo, 

a de que, não obstante a novidade que isso represente para as crianças, o pressuposto inicial da 

atitude educativa é esperar que as crianças ajam naturalmente de acordo com parâmetros da 

forma escolar, na qual uma normatividade operante é amplamente reconhecida pelos 

profissionais, mas nem sempre pelas crianças. Isso se efetiva em meio a um choque cultural, 

em que muitos aspectos da cultura escolar se impõem aos da cultura infantil. Gomes (2008), 

em investigação etnográfica no interior de escolas, lembra-nos de que esta imposição não é 

suficiente para minar a persistência das culturas infantis em se afirmarem e refere-se a uma 

espécie de apartheid entre as experiências lúdicas e as atividades consideradas escolares. Para 

o autor, na escola 

 

não se brinca em qualquer lugar, nem a qualquer hora, mas em pátios e recreios com 
“tias” especializadas para cuidarem de meninos “endiabrados” ou nas “migalhas” de 
tempo que os professores de educação física oferecem no fim de suas aulas. Há uma 
predominância da cultura escolar sobre a cultura infantil dos meninos referendando 
um rol de valores sociais. Mas essa imposição não é suficiente para impedir a força 
da cultura lúdica dos meninos que produz uma sublevação nos interstícios dos ritos 
da cultura escolar: aulas, filas, reuniões, avaliações... (GOMES, 2008, p. 09, grifos do 
autor). 

 

Observar essas nuances, considerar as possibilidades de ampliação da lógica lúdica, 

inclusive em benefício do rendimento pedagógico, aprender a encontrar as pistas de uma 

educação não contrária ao jogo, encantar-se pelas criações impremeditadas das crianças que 

resultam em significativas experiências lúdicas poderiam ser estratégias a serem buscadas. Isso 

não é o mesmo que deixar acontecer de tudo, ou simplesmente autorizar que as crianças façam 
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tudo o que querem. Ninguém seria suficientemente irresponsável para deixar grupos imensos 

de crianças na escola sem o acompanhamento e a vigília de adultos. Mas a descoberta do 

potencial educativo da educação informal que se evidencia nas interações das crianças entre si 

poderia resultar em um construtivo processo de aprendizagens mais pautados na cultura infantil. 

Como nos ensina Delalande (2009), um ato convencionalmente tratado como educativo pode 

ser pouco educativo, enquanto que outro visto como não educativo pode educar, mesmo que 

não tenha havido intenção para tanto. As brincadeiras são educativas, sobretudo quando se 

mantém seu aspecto informal, quando assumem-se as consequência impremeditadas que dela 

decorrem e, ao invés de negar-se, debate-se sobre os efeitos não pretendidos que dela podem 

resultar. Quando trabalhamos para que as brincadeiras sejam educativas, nos moldes escolares, 

e intervimos demasiadamente no aspecto criativo das experiências lúdicas, sem delas participar, 

sem compreendê-las, corremos o risco de esvazia-las de seu caráter propriamente educativo, o 

qual depende de certo grau de informalidade. 

Por outro lado, somos obrigados a reconhecer que as diferenças nos modos de 

socialização expressos nos comportamentos das crianças nos afetam largamente. O 

estranhamento a determinadas condutas infantis representa a oportunidade de revisar nossos 

pressupostos diante da perturbação que a alteridade nos causa. O encontro com o outro gera 

uma reflexão sobre nós mesmos (AUGÉ, 2006). Diante de uma socialização em processo, 

múltipla, da qual a criança é protagonista, podemos reconhecer então que não somos apenas 

aqueles que ensinam, por já estarmos socializados. Somos os que se descobrem também em 

processo de aprendizagem, afetados pela ação das crianças. 

 

A socialização não é uma espécie de “programação cultural”, em que a criança 
absorve de forma passiva as influências com as quais entra em contato. Até os recém-
nascidos têm necessidades e exigências que afetam o comportamento daqueles que 
são responsáveis por tratar deles: as crianças são, desde o início, seres ativos 
(GIDDENS, 2008, p. 28, grifos do autor). 

 

Uma vez percebida essa condição, o fenômeno da proibição das brincadeiras pode ser 

observado dentro de uma malha complexa de relações estruturais produzidas pelos atores 

envolvidos. Ele não resulta apenas de decisões individuais. É consequência e afeta as condições 

de trabalho, as relações institucionais, os projetos em andamento em cada escola, as orientações 

morais que influenciam a performance de cada profissional e o caráter plural, multicultural, que 

caracteriza o comportamento infantil nas brincadeiras.  
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3.1.2 – A modinha de bater cartinha 

 

Colecionar e trocar figurinhas é um hábito bastante popularizado entre crianças e adultos 

brasileiros pertencentes aos mais diversos contextos sociais. Nota-se, na atualidade, a 

popularidade que esta prática adquire nos períodos de copa do mundo de futebol, em que praças 

públicas de várias cidades do país são ocupadas por grupos de crianças e por adultos que visam 

um objetivo em comum: completar o álbum de figurinhas.  

A chegada das coleções de figurinhas no Brasil, no final do século XIX, e dos álbuns de 

figurinhas nos anos de 1920, são fatores inaugurais que desencadeiam uma série de experiências 

lúdicas relacionadas. Colecionar e trocar já poderiam ser listadas como as primeiras.  

Na década de 1960 as figurinhas passaram a ser distribuídas junto a produtos 

alimentícios, como uma espécie de brinde surpresa, incentivando a venda de balas, chicletes, 

bolachas, chocolates etc. O fator surpresa viria a potencializar o aspecto lúdico do consumo 

desse produtos. Ao abrir a embalagem de um chocolate, por exemplo, adquiria maior 

importância para muitas crianças a descoberta de qual figurinha estaria ali contida do que o 

próprio saborear do chocolate. Com isso, as coleções se diversificaram, a escala de 

popularização se ampliou e as trocas e apostas entre as crianças tornaram-se mais comuns.  

No início dos anos 1980 figurinhas feitas com papel de baixa gramatura e em tamanho 

menor, passaram a integrar a embalagem das gomas de mascar, fartamente vendidas pelos 

tradicionais pipoqueiros que, com seus carrinhos repletos de doces, marcaram presença em 

frente às escolas brasileiras nas últimas quatro décadas. Os bolsos dos uniformes escolares 

nunca mais permaneceram vazios. Entre balas e gomas de mascar, chumaços de figurinhas e 

cartinhas engordaram as calças de meninos e meninas. E é assim até hoje. A escola, ponto de 

encontro favorável para as trocas em larga escala, tornou-se palco ideal para o aperfeiçoamento 

de um jogo de apostas que iria se difundir em todo território nacional: o bater figurinha. 

É que apenas trocar não seria suficiente. Por vezes, o que uma criança tem a oferecer 

não coincide com o que outra precisa. Um jogo competitivo poderia potencializar o câmbio. As 

apostas apareceriam então como consequência imediata do impasse nas situações em que nem 

a compra de figurinhas nem a troca bastavam. E essa parece ser uma das motivações que, se 

não explica a criação desse jogo popular de apostas que se anexou à prática de colecionar 

figurinhas, ao menos sugere uma razão para sua ampla difusão entre as crianças.   
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 É preciso considerar aí uma condição intrínseca a esse tipo de brinquedo. O valor de 

uma figurinha não pode ser medido pelo custo da compra embutido no envelope que a reveste. 

Seu valor só é revelado no momento em que o pacote é aberto e então a ilustração que a compõe 

é descoberta. Assim, de pronto, nenhuma figurinha tem o mesmo valor que outra. E nenhum 

valor pode ser fixo, pois depende de uma conjuntura de valoração que só se delineia na medida 

em que as coleções vão se completando. Ao longo de uma coleção, os colecionadores 

descobrem quais as figurinhas mais raras, as que dificilmente alguém consegue e que, portanto, 

tornam-se mais valiosas porque delas todos precisam. Sabemos que isso depende de uma 

manipulação até certo ponto controlada pelo fabricante do produto e seus distribuidores, que 

buscam incentivar o consumo. Mas o efeito impremeditado deste controle não é apenas o 

aumento do consumo, mas também a intensificação das trocas e a aparição de experiências 

lúdicas diversas, em geral competitivas, que acabam por gerar novas formas de acessar o 

produto.  

Ao dificultar o acesso a algumas figurinhas, visando gerar mais vendas, o fabricante e 

os distribuidores acabam produzindo como consequência algo que não talvez não previssem: 

as crianças desenvolvem modos de obter os itens faltantes sem necessariamente recorrer à 

compra. Fazem-no trocando ou jogando. A venda não é de todo prejudicada, mas a rotina 

produzida pelas crianças e reproduzida recursivamente no espaço e no tempo, provoca então 

uma adequação nas condições estruturais de produção e venda. Os fabricantes, se quiserem 

manter-se atualizados e continuar produzindo algo que interesse ao seu público consumidor, 

terão de considerar o movimento gerado pela produção infantil, seus modos de apreensão dos 

significados do produto e as alterações que produzem neles. Assim cria-se um circuito de 

reprodução social em que consequências não intencionais se realimentam: 

 

Atividades repetitivas localizadas num contexto único de tempo e espaço, têm 
consequências regularizadas, impremeditadas pelos que se empenham nela, em 
contextos espaço-temporais mais ou menos “distantes”. O que acontece nesta segunda 
série de contextos influencia, portanto, direta ou indiretamente, as condições ulteriores 
de ação no contexto original (GIDDENS, 2003, p 16, grifos do autor). 

 

Para as crianças, que em geral não detém por si mesmas o poder de compra, o aumento 

da coleção e a posse das figurinhas mais raras tem de ser supridos por estratégias não onerosas. 

Um jogo que pusesse as figurinhas em trânsito, fazendo-as circular de mão em mão com mais 

flexibilidade, sem ônus financeiro, resolveria tal dilema. É neste contexto, ao qual não se pode 
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atribuir com precisão uma data, que provavelmente40 surge o jogo do bafo, também chamado, 

mais recentemente, de bater cards ou bater cartinhas. Trata-se, a meu ver, de uma invenção 

infantil dada no bojo de experiências lúdicas sobrepostas. É decorrente de um processo que se 

alonga no tempo e no espaço, que vai se constituindo, que se vai estruturando. Evidencia-se 

nessa invenção coletiva, nessa produção e reprodução de itens culturais, um indicativo da 

estruturação, fenômeno que constitui o mundo social (GIDDENS, 2003), quando os atores 

envolvidos nas suas tarefas cotidianas, incorporam e reproduzem parâmetros convencionais, 

mas ao fazê-lo instituem uma rede de consequências não tão controláveis, não tão previsíveis, 

as quais se tornam o substrato nutritivo das reconfigurações continuadas desses mesmos 

parâmetros.  

 

O que caracteriza a cultura lúdica é que apenas em parte ela é uma produção da 
sociedade adulta, pelas restrições materiais impostas à criança. Ela é igualmente a 
reação da criança ao conjunto das propostas culturais, das interações que lhe são mais 
ou menos impostas. Daí advém a riqueza, mas também a complexidade de uma cultura 
em que se encontram tanto as marcas das concepções adultas quanto a forma como a 
criança se adapta a elas. Os analistas acentuam, então, uns, o condicionamento, outros, 
a inventividade, a criação infantil. Mas o interessante é justamente poder considerar 
os dois aspectos presentes num processo complexo de produção de significações pelas 
crianças. É claro que o jogo é controlado pelos adultos por diferentes meios, mas há 
na interação lúdica, solitária e coletiva, algo de irredutível aos constrangimentos e 
suportes iniciais: é a reformulação disso pela interpretação da criança, a abertura à 
produção de significações inassimiláveis às condições preliminares (BROUGÈRE, 
1998, p. 112). 

 

Em função do jogo, vemos crianças que não teriam condição de comprar figurinhas 

adquirirem centenas delas nos recreios escolares. Uma figurinha, ou um envelope delas, é 

razoavelmente acessível. Porém, a compra de uma coleção inteira pode tornar-se inviável para 

milhares de crianças. O aspecto econômico é um ingrediente a mais, que por um lado 

impulsiona a prática do jogo e, por outro, altera a posição de status das crianças que acumulam 

grandes quantidades. Acumular é um dos principais objetivos do jogo. 

 

Estávamos sentados junto às mesas de concreto que ficam próximas ao muro lateral 
da escola, quando perguntei se eles sabiam porque bater cartinha estava proibido. 
Eram todos do 5º ano, meninos. Um deles disse: –– “Porque a gente briga e tem gente 

                                                
40 Digo provavelmente porque por hora é possível apenas deduzir. Não obtive dados suficientes que pudessem 
apontar uma origem histórica do bafo, antecessor do bater cartinha. A descrição que me arrisco a fazer desta 
aparição da brincadeira no Brasil não deve ser compreendida como reconstrução histórica, mas como dedução 
sociológica. Há que se ter em vista, no entanto, que dados históricos poderiam indicar a aparição deste jogo em 
outras regiões do mundo em que figurinhas, ou cartinhas, também circulam. Indo mais além, não nos surpreenderia 
também o surgimento de evidências que comprovem que jogos muito parecidos com este tenham sido praticados 
por distintos povos em outras épocas. 
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que rouba cartinha”. O outro comentou que as inspetoras tomavam as cartinhas de 
quem levasse e confessou: –– “Nós dizíamos que ia dar pras inspetoras mas ficava 
com as cartinhas”. Aí então um terceiro menino emendou: - “Uma vez um piá jogou 
meu maço de cartinhas pra cima e todo mundo catou. Eu tinha umas 300. Eu contei 
quem pegou e as inspetoras pegaram deles. E aí eu fui na diretora, mas lá tinha umas 
90. Aí, no outro dia, eu já tava com 400 de tanto que eu bati. 

 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola C. Dezembro de 2016) 

 

Há diferenças entre figurinhas e cartinhas, ou cards. Cartinhas são para batalhar, 

figurinhas para colar no álbum, diriam as crianças. Mas nos maços que correm de bolso em 

bolso vemos uma mistura interessante entre estas duas modalidades. As cartinhas se destacam 

por não pertencerem necessariamente a coleções destinadas a completar um álbum. Referem-

se, em geral, a um conjunto de personagens de filme de animação, ou de videogame, ou de 

ambos. Foram popularizadas no Brasil a partir dos anos 2000, com a exibição em canais de TV 

de desenhos animados japoneses que, após obter sucesso nas telas, tiveram seus personagens 

transformados em outros produtos, como jogos de tabuleiro e jogos de cartas. Destaca-se aí a 

coleção Pokèmon, que se mantém até a atualidade como uma das mais populares. É daí que 

possivelmente decorre os termos bater cards e bater cartinhas, que vem cada vez mais 

substituindo outros termos anteriormente usados, como bafo, bufa, jogo do bafo, bafinha, 

tabufa, bater figurinha. Essas denominações, no entanto, ainda são utilizadas. Em Curitiba, 

entre crianças da presente geração, há um predomínio quase absoluto da expressão bater 

cartinha, a qual passo a me referir daqui para frente como nome genérico dado a essa intrincada 

e expressiva experiência lúdica infantil. 

No bater cartinhas, cada participante posiciona suas cartas ou figurinhas em um maço, 

umas em cima das outras, com o seu conteúdo voltado para baixo. O maço fica no centro, entre 

os jogadores, em cima de uma superfície dura. Embora não seja necessário riscar a área do jogo, 

nem adquirir um tabuleiro, as rodas que se formam em volta das cartinhas delimitam um espaço, 

uma espécie de arena, um campo de batalha. Trata-se de um jogo que, apesar de ser 

praticamente restrito ao universo lúdico das crianças, adquire as características dos jogos 

tradicionais. 

 

Com efeito, o jogo é essencialmente uma ocupação separada, cuidadosamente isolada 
do resto da existência e realizada, em geral, dentro de limites precisos de tempo e de 
lugar. Há um espaço próprio para o jogo. Conforme os casos, o tabuleiro, o estádio, a 
pista, a liça, o ringue, o palco, a arena, etc. Nada do que é exterior à fronteira ideal 
entra em linha de conta. Sair do recinto por erro, por acidente ou por necessidade, 
atirar a bola para fora do campo, ora desqualifica ora implica uma penalização 
(CAILLOIS,1990, p. 26). 
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Bater cartinha assimila em sua estrutura de regras esse limites que fazem do jogo uma 

ocupação separada, um espaço reservado do resto que o circunda, uma evasão temporária da 

realidade (HUIZINGA, 2010). Além dos limites de espaço que se estabelecem quase que 

intuitivamente, a superfície onde se bate também adquire importância para quem joga, pois 

altera os resultados e provoca nos jogadores adaptações em suas técnicas. O relato a seguir 

acusa a importância que o espaço do jogo adquire entre as crianças. 

 

Segui para o pátio para observar o intervalo de almoço. Circulei em torno do prédio e 
observei três meninos que brincavam de bater cartinha em cima de um piso especial. 
Era o tampo da caixa de gordura ou de uma espécie de bueiro, que ficava nos fundos 
da escola. O tampo era de concreto em formato quadrangular, com uma superfície 
razoavelmente lisa e demarcava o campo de batalha para os jogadores. Perguntei o 
que era aquilo e um deles me disse que era o campo para bater cartinha. Observei que 
utilizavam cartas da coleção Dragon Ball Heroes, de uma linha não original. 
Contaram-me que compraram na mercearia próxima à escola, onde no fim do dia pude 
obter algumas por um preço muito abaixo do que custa a versão original. Dois 
brinquedos ali se dispunham, as cartas compradas na mercearia para serem apostadas 
no jogo e o tampo de cimento da caixa de gordura, transformado em tabuleiro, ou 
campo de batalha. O brinquedo estava completo.  

(Observação de recreio. Escola A. Setembro de 2016). 

 

Bater cartinha é iniciado, geralmente, com uma disputa que define quem bate primeiro. 

Para isso, um outro jogo é utilizado, de modo a resolver o impasse. Assim, se houver apenas 

dois jogadores, as crianças poderão jogar par ou ímpar, ou jokempô 41. Mas, se houver mais 

jogadores, elas poderão recorrer ao dois ou um42, ou optarão por uma parlenda do gênero 

fórmula de escolha, como adoleta ou minha mãe mandou43. 

 

Curioso o modo de explicar o início da brincadeira neste caso dos três meninos do 4ª 
ano com quem sentei no piso do pátio externo para aprender a bater cartinhas. Os 
meninos me perguntaram se eu queria que me ensinassem desde o começo. Eu 
respondi que sim. Aí então a explicação se deu nestes termos: 

                                                
41 O jokempô, ou jankenpon, é um jogo de origem oriental conhecido no Brasil como pedra, papel, tesoura. Trata-
se de uma disputa realizada entre dois jogadores com as mãos. A mão na posição fechada representa a pedra, a 
mão aberta representa o papel e a mão com os dedos indicador e médio esticados formam a tesoura. A pedra vence 
a tesoura. A tesoura vence o papel. O papel vence a pedra. 
42 Dois ou um é um jogo popular, realizado por três ou mais participantes, que consiste em lançar uma das mãos 
no centro da roda, com os dedos indicando o número 1 ou o número 2. Repete-se muitas vezes as jogadas até que 
um dos participantes escolha um número que ninguém escolheu e se destaque dos demais por isso, sendo então 
declarado vencedor.  
43 Adoleta e minha mãe mandou são parlendas utilizadas pelas crianças como fórmulas de escolha. Ao serem ditas 
ou cantadas pelo grupo infantil, as parlendas propõe um ritmo de contagem, por meio do qual uma das crianças 
aponta com a mão para as demais, uma depois da outra, até acabar a parlenda. O escolhido então é aquele em que 
a mão apontou por último. 
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Menino 1: - Primeira coisa do mundo, quando estiver em três, ou quatro, ou cinco, 
pode ser qualquer número de pessoa, vai ter que tirar dois ou um. 

Explicaram-me então que o primeiro a sair no dois ou um torna-se o primeiro a bater 
no jogo e assim sucessivamente. Mas, quando sobram apenas dois jogadores, o jogo 
muda: 

Menino 1: Sempre que tiver duas pessoas é jokempô  

(Conversa com crianças do 4ª ano. Escola A. Dezembro de 2016) 

 

A escolha de quem começa o jogo já é um jogo em si. Definida a ordem dos batedores, 

todos terão de bater, cada qual a seu tempo, com a palma da mão em cima do maço, buscando 

fazer com que o máximo de cartas vire, de modo a expor seu conteúdo para cima. Se o maço se 

esparramar, eles poderão bater em cima de cartinhas individualmente, até que todas a cartas 

sejam viradas. O vento, ou o vácuo formado pelo movimento acelerado das mãos sobre as 

cartas, faz com elas virem. Assim, uns ganham, outros perdem.  

Essa descrição, no entanto, é bastante sintética. O jogo possui regras que estruturam as 

sequências e definem modos de jogar. A atividade se adensa na medida em que as crianças vão 

incorporando as diferentes técnicas de bater. Um conjunto muito abrangente de expressões é 

acionado ao longo das partidas, denotando a riqueza de uma terminologia que é própria de uma 

cultura infantil, intrageracional e intergeracional. Eis alguns exemplos desta rica terminologia. 

 

QUADRO 22: Expressões da brincadeira bater cartinha utilizadas pelas crianças em diferentes escolas. Pesquisa 
A proibição das brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

  
FUNÇÃO NO JOGO 

 
TERMOS UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS 

 
Define a modalidade do jogo 
 

 
Às brinque / Às ganha 
 

 
Define o procedimento de jogo 
 

 
Tudo puxadão e nada puxadão / Retiris e com licença / Espalhadinho / 
Separis / Tudo separis / Bate uma bate todas / Chapou parou ficou / 
Bacumba / Metralhadora / Mexeu rapou / Nada troquis até o final do 
jóguis / Nada pra todo mundo menos pra mim / Nada nada / Tudo pra 
ela nada pra mim  
 

 
 
Indica a posição das cartinhas 
 

 
Inclinis uma, inclinis nada e inclinis tudo / Deitis / Entortis pra baixo e 
entortis pra cima / Escadinha e escadinha pra trás 
 

 
Anuncia a técnica de bater, o 
posicionamento ou movimento das 
mãos 
 

 
Bafão em cima, do lado e bafão puxadão / Bafão do lado um e bafão do 
lado dois / Bafão ventis / Bafão tesoura / Bafinho e bafinho duplo / 
Mãozinha / Mãozinha de amiguinho / Bico de pato / Borboletinha / 
Barriguinha / Dedinho 
 

FONTE: o autor (2017). 
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Esses termos não são apenas locais e difundem-se em várias outras regiões. Onde o jogo 

é praticado, entra em vigor uma nomenclatura que é geral e outra que é particular. Os termos 

se difundem via oralidade infantil. Ao mesmo tempo em que são resultado da experiência 

lúdica, eles ajudam a estruturá-la. É surpreendente a durabilidade que atingem e a extensão 

territorial que abrangem. Possuem variações regionais e geracionais pois, a cada nova geração, 

gírias são atualizadas e expressões novas do vocabulário corrente são absorvidas e adaptadas 

no jogo. Mas são elementos que, fundamentalmente, adquirem certa regularidade e 

permanência na cultura infantil. 

Isso pode ser percebido de várias maneiras. A terminologia utilizada no bater cartinha 

possui semelhanças com a que vemos em outros jogos. É o caso da búlica, também chamada 

búrica, jogo de gude, baleba, bolita que, por ser um jogo mais antigo, pode ter emprestado ao 

bater cartinhas alguns de seus termos tradicionais. Exemplo disso são as expressões usadas no 

início do jogo para definir se a partida será valendo ou se será apenas de brincadeira. Tanto na 

búlica, quanto no bater cartinha, existem essas duas modalidades de jogo,  a valendo e a não 

valendo. Os concorrentes podem jogar arriscando perder as bolinhas, ou as cartinhas, como 

podem também jogar devolvendo-as no final, sem ônus para ninguém. As expressões criadas 

pelas crianças para se referir a essa definição variam no tempo e mudam de região para região. 

No caso da búlica, são bastante conhecidas as expressões à vera ou à ganhe e à brinca ou à 

brinques, que valem respectivamente para as modalidades valendo e não valendo. Em Curitiba, 

nas escolas na rede municipal de ensino, correm no bater cartinha expressões praticamente 

idênticas: às ganha e às brinque.  

Pontes e Galvão (1992) identificaram e descreveram a estrutura básica do jogo de búlica, 

mostrando que há regras preliminares, que se antecipam ao jogo e definem o comportamento 

dos jogadores, regras que definem a modalidade do jogo e regras intrínsecas a cada modalidade. 

Termos como fedeu saiu, bate-fica, nada pro teu jogo lembram a terminologia utilizada no 

bater cartinha: mexeu rapou, bate uma bate todas e nada-nada. São, como assinalam esses 

autores, categorias funcionais das regras do jogo. Como parece ter se dado entre esses dois 

jogos, essas categorias se reproduzem e dão origem a novos jogos. Funcionam como uma rotina 

estruturada (CORSARO 2009) sob a qual as crianças vão atualizando elementos de acordo com 

as circunstâncias de convívio e as trocas simbólicas que realizam entre pares.  

Na búlica são também comumente enunciados ao longo de uma partida os termos 

escapis, altimans, voltimans, voltis, limpis, sujis, dou nadis, todos referindo-se a regras, 

movimentos, jeitos de arremessar a bolinha. No bater cartinha usa-se inclinis, deites, entorcis, 
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bafão ventis, retiris, separis, troquis ou nada troquis até o final do jóguis, termos que devem 

ser ditos para anunciar a jogada que virá ou para lembrar os participantes de uma regra. Essas 

expressões indicam a perenidade dos saberes partilhados no seio de uma cultura produzida e 

reproduzida pelas crianças, que é capaz de se estender por décadas. Demonstram também a 

riqueza linguística das formulações criativas que são veiculadas nos grupos e revelam o diálogo 

dessa cultura com as mais variadas fontes de informação e conhecimento. O uso crônico do is 

é um caso interessante. Sua popularização pode ter se intensificado a partir dos anos de 1980 

quando o humorista Mussum, personagem do famoso programa televisivo Os Trapalhões, 

adotou o is como marca de sua identidade, criando vários bordões que ficaram conhecidos entre 

as crianças, como os termos cacildis, biritis e forévis.  

Se há relações diretas entre uma coisa e outra, isso seria tema de outra pesquisa. O que 

importa reter aqui é o fato de que essa variação utilizada pelas crianças e pelo artista tem em 

comum um aspecto fundamental: elas são lúdicas, marcadas por um deslocamento da ordem 

convencional por meio da ressignificação dos termos, da mudança na estrutura da palavra, do 

som que se emite, estabelecendo um novo sentido, demarcando um outro espaço de interação, 

um espaço que é multidimensional, é sonoro, é visual, é tátil etc. A variação nos termos é 

resultado de experiência lúdica, de invenção e ajuda a instituir “o domínio do jogo” 

(CAILLOIS, 1990, p. 26), uma instância à parte, facilmente discernível, “um universo 

reservado, fechado, protegido — um autêntico espaço” (CAILLOIS, 1990, p. 26).  

Outros jogos populares infantis, como cinco marias, possuem similaridades estruturais 

com as categorias de regras e também semelhanças com a terminologia apresentada em búlica 

e bater cartinha. Uma pesquisa de cunho histórico poderia revelar o percurso dessas categorias 

no tempo e as formas de transmissão que lhe são próprias.  Há que se considerar, também, que 

o pertencimento socioeconômico e a estratificação de classe demarcam a produção e a 

transmissão desses elementos culturais. Tanto búlica, quanto bater cartinha, são práticas que 

ganharam ampla popularidade entre crianças que mantiveram algum convívio com pares nas 

ruas. Búlica é tradicionalmente uma brincadeira de rua. Bater cartinha trafega entre a rua e a 

escola, ganhando até mais propulsão nesse segundo contexto. Pois é nos bairros periféricos, 

sobretudo nos que há comunidades de baixa renda, que essas brincadeiras se mantêm muito 

populares. Assim, nota-se que a profusão dos termos, das gírias e até o próprio reconhecimento 

e domínio do jogo estão todos atrelados à geração a qual pertencem os jogadores, mas decorrem 

também de seu pertencimento social. Essa condição se deve ao fato de que “a geração não dilui 

os efeitos de classe, de género ou de raça na caracterização das posições sociais, mas conjuga-
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se com eles, numa relação que não é meramente aditiva nem complementar, antes se exerce na 

sua especificidade, ativando ou desativando parcialmente esses efeitos” (SARMENTO, 2005, 

p. 363).  

Basta um passeio aos sábados nessas localidades para notar a presença dos grupos 

infantis nas ruas. As crianças ocupam as ruas, embora haja, de forma cada vez mais assídua, 

um controle dos familiares dado pelos crescentes índices de criminalidade urbana. Mas as casas 

são em geral pequenas, com poucos cômodos, muitas não possuem quintais e não resta 

alternativa a não ser autorizar que as crianças vão para rua brincar. Essa cultura das brincadeiras 

de rua se mantém fortalecida nesses contextos. As pipas seguem colorindo os céus, enquanto 

as crianças travam batalhas delimitando a propriedade desse mesmo céu que, pela ocupação 

dada por suas pipas, passa a lhes pertencer de fato, ainda que por algumas tardes. 

Em meio à tamanha profusão de elementos culturais, a assimilação dos saberes 

correlacionados à prática torna-se condição do jogo e pode ser a garantia de ingresso do 

indivíduo no grupo infantil. Sua aceitação pode depender disso. É preciso aos poucos assimilar 

as regras do jogo, para as quais não há manual, nem sequer alguém se dispõe a explicá-las. A 

observação e a experiência conduzem ao domínio. Não há outra didática que não seja a do 

aprender fazendo ou fazer aprendendo. E isso ocorre no interior dos círculos infantis, entre as 

crianças. Se, por um lado, a prática de colecionar e trocar figurinhas é compartilhada entre 

adultos e crianças, por outro, a prática de bater cartinha em apostas é uma experiência restrita 

aos círculos de convivência infantil. Nas praças, onde em algumas épocas do ano há tanto 

adultos quanto crianças de classe média trocando figurinhas, não vemos os adultos batendo 

cartinha. Trata-se de uma elaboração criativa dada no seio das interações lúdicas empreendidas 

pelas crianças quando estão entre si.  

Tradições cunhadas pelas crianças, literalmente de próprio punho, como é o caso do 

bater cartinha, revelam-nos a capacidade de agência das crianças e as potencialidades de 

significação da ação que encontram a partir das referências sociodinâmicas que lhes afetam.  A 

elaboração criativa nos círculos sociais do bater cartinha nos convida a descobrir uma inversão 

da ideia de que a infância é um tempo de não senso, de fantasias imprevisíveis ou “a idade de 

uma inocência ludicamente construída” (SARMENTO, 2005, p. 25). Digo isso, porque o caso 

bater cartinha é realmente ilustrativo da capacidade infantil de monitoração reflexiva 

(GIDDENS, 2003), de controle cotidiano do posicionamento do corpo nas rotinas 

institucionais, por meio do aperfeiçoamento das técnicas que envolvem esse jogo, das 

estratégias de inserção da prática nos tempos da instituição e da construção de significados, 
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atribuições essas que fazem a prática bater cartinha se estender no tempo e no espaço e se 

tornar tradição, denotando aí que se caracteriza como um elemento da cultura infantil. O 

desenvolvimento das técnicas envolvidas no jogo não poderia sobreviver ao abandono, à 

desistência, afinal, a técnica é “um ato tradicional eficaz (e vejam que nisso não difere do ato 

mágico, religioso, simbólico). Ele precisa ser tradicional e eficaz. Não há técnica e não há 

transmissão se não houver tradição” (MAUSS, 2003, p. 407, grifos do autor). 

Há, portanto, bem mais do que recreação e divertimento implicado aí. É necessário 

dominar as técnicas, saber reconhecer e aplicar os termos do jogo. Mas a razão de ser de uma 

experiência lúdica não pode ser representada apenas pela eficácia com a qual a brincadeira é 

realizada ou pelo modo como satisfaz as intenções dos participantes. O brincar se funde com a 

realidade social circundante, captura os parâmetros prevalecentes, dinamiza-os. A experiência 

lúdica absorve condicionamentos sociais, reproduz hábitos e fornece por meio da agência das 

crianças condições para a continuidade social. No caso do bater cartinha, vemos uma série de 

idiossincrasias corporais adquiridas no contato com o jogo. Os termos verbais descritos 

anteriormente, como enclinis, deitis, entorcis, indicam técnicas de bater, posição das mãos, uma 

linguagem corporal própria a qual se associam dizeres, gírias, modos de estabelecer a condução 

do jogo etc. São idiossincrasias, expressões de uma cultura claramente identificáveis a 

determinados grupos, relacionadas a um pertencimento geracional –– a infância –– e foram 

apreendidas dentro de um contexto de produção e reprodução cultural, porque dizem respeito a 

padrões que vão se consolidando via práxis, no interior dos grupos: são, sobretudo, sociais e 

“não simplesmente um produto de não sei que arranjos e mecanismos puramente individuais, 

quase inteiramente psíquicos” (MAUSS, 2010. p. 404). 

Outras relações de pertencimento podem ser evocadas. As dimensões etária, étnica, de 

classe e estratificação social, de gênero, poderiam ser tratadas cada qual de um modo atencioso. 

A título de exemplo, tocarei brevemente no enquadramento de gênero geralmente produzido 

pelas crianças. Embora apareça também entre as meninas, a prática de bater cartinha não chega 

a ser amplamente transmitida entre elas, como pude observar nos recreios e conferir em 

conversas junto às crianças e profissionais das escolas. Uma explícita demarcação de gênero 

aparece implicada na forma como a brincadeira é compreendida, tanto por profissionais, quanto 

pelas crianças. Bater cartinha, aparentemente, exige força nas mãos e persuasão nas apostas, 

habilidades pouco incentivadas entre as meninas, quando não coibidas. Para muitas crianças, 

trata-se de um jogo de meninos, apesar destes reconhecerem o interesse das meninas. O trecho 

a seguir expõe este traço e mostra como a compreensão sobre a delimitação de gênero na 
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brincadeira é mediada por pressupostos culturais, tais como a noção de que menina tem mão 

leve. 

 

Pesquisador: Muitos meninos jogam, né? Porque que os meninos jogam essa 
brincadeira e as meninas não? 

Menino 1: - Porque é mais do time masculino, não é tanto do feminino. 

Menino 4: - É. 

Menino 3: - E os meninos sabem bater melhor, igual a gente. 

Menino 1: - Daí tipo os piás têm a mão mais pesada, 

Menino 3: - As meninas têm mão leve. 

Menino 1: - Não pode mão leve, muito leve, se não a cartinha nem faz nada. Tipo, 
finge que é a mão lá de uma menina, vai lá a menina bater assim (mostrando o jogo). 
Não vira nada. 

Meninos 1: - Tem que bater forte. 

Meninos 3: - É, tem que bater forte. 

Menino 4: - Mas tem umas meninas da nossa sala que às vezes batem com a gente. 

Menino 1: - É, mas elas só colocam a mãozinha em cima e elas roubam com o dedo. 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola F. Novembro de 2015). 

 

A conversa revela que os meninos acreditam que são melhores no bater cartinha porque 

têm mão pesada. Para eles, as meninas não batem bem porque tem mão leve. Obviamente, eles 

não levam em conta o fato de que, tradicionalmente, apenas os meninos treinam este jogo 

diariamente. Ter mão leve não é percebido por eles como uma idiossincrasia social (MAUSS, 

2010), um traço que resulta de práticas especificas de um grupo, mas sim como um aspecto da 

natureza das meninas. Os meninos estão diariamente envolvidos com as técnicas, regras e todo 

conjunto de habilidades que compõem esta brincadeira. Mesmo assim, não chegam a concluir 

que a suposta leveza feminina no bater das mãos sobre as cartas se deve ao fato de que as 

meninas pouco treinam e, por isso, não desenvolvem no treino o tônus e a técnica necessárias 

a uma boa batida.  

Assim, vemos na fala dos meninos a reprodução dos estereótipos que projetam para o 

lado feminino tudo o que é mais leve e requer menos força. A delimitação do jogo como 

atividade de meninos é abastecida pela lógica corrente nos contextos de vida das crianças: o 

homem é forte, é ágil; a mulher, nem tanto. As meninas acabam se afastando do bater cartinha 

pois, a qualquer aproximação que tentam fazer, a denúncia de que são incapazes prevalece. 

Como num círculo vicioso, quanto menos praticam, menos se desenvolvem e quanto menos se 

desenvolvem, menos praticam. Na medida em que vão se fechando os círculos do jogo, adentrar 

neles vai se tornando mais difícil. Por fim, ao serem impedidas de assimilar os conhecimentos 
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básicos do jogo, acessíveis apenas a quem pratica, acabam por se afastar definitivamente da 

prática.  

Vê-se aí que a delimitação de gênero não se desenvolve por meio de uma interrupção 

abrupta do acesso. Tampouco há uma restrição explícita à prática. Pelo contrário, esta 

delimitação vai se impondo tão lentamente, tão incrustada na dinâmica social do cotidiano que 

chega mesmo a parecer natural.  

Bater cartinhas não é para amadores. É preciso saber avaliar valores, dosar expectativas, 

criar estratégias de inserção nos grupos, possuir as cartinhas, ter meios para comprá-las ou 

desenvolver um modo de obtê-las ganhado o jogo. Nos bairros periféricos de Curitiba, as 

cartinhas podem ser encontradas em diversos estabelecimentos comerciais, como lojas de 

presentes e conveniências, mercados, padarias e papelarias. As crianças, a caminho da escola, 

param para comprar doces, balas e, quando possível, adquirem novos pacotes. Há predomínio 

de envelopes de cartinhas não originais, não licenciados, produzidos e distribuídos de forma 

clandestina. São significativamente mais baratos que os originais. As crianças possuem 

exemplares das duas versões, mas o alto custo dos originais inviabiliza que elas mesmas os 

comprem. Algumas crianças ganham como presente dos pais. Outras obtém os originais 

jogando. Há casos em que as crianças comercializam as cartinhas entre si, fazendo crescer o 

seu negócio, acumulando temporariamente um certo patrimônio.  

A posse das cartas ou figurinhas torna-se então objeto de desejo e daí decorre boa parte 

da motivação para as disputas se acirrarem. Com alguma frequência, emergem conflitos que 

são resultado das mais variadas circunstâncias: não aceitação da perda, divergência na 

interpretação de uma regra, dúvida na posição da carta virada. O jogo é sério, como todo jogo. 

Mas nesse caso envolve valores bem definidos. Relatos de furtos e também de enganações ao 

longo do jogo não são raros. Um maço de cartinhas na mão denota prestígio e poder. A obtenção 

de uma cartinha considerada rara é motivo de vaidades. Em algumas fases do ano, a depender 

da escola, as batalhas tomam conta do pátio, contagiando grande número de crianças. 

Vejamos como esta experiência lúdica é mencionada ao longo desta redação escrita por 

um aluno de uma escola frequentada predominantemente por crianças pertencentes a 

comunidades de baixo poder aquisitivo, alguns moradores de áreas de ocupação irregular. 

 

No começo do ano eu só brincava de pular corda e eu achei que o recreio precisava 
ser mudado porque tinha crianças que ficavam sentadas sozinhas e eu iria chamar elas 
para brincar e vi que o recreio mudou e quando alguma criança caía eu fazia caretas 
para melhorar o bom-humor delas e vi tudo.  



 174 

Mas começou a guerra de cartinhas e eles nem ligavam mais para mim e acabei 
descobrindo que eles estavam vendendo um bolo de cartinhas por mais de 20 R$. Pois 
é, por mais de 20,00 R$. 

Eu pensei em contar tudo para a professora e para a pedagoga mas achei que alguns 
estavam vendendo para ajudar os pais a comprar comida e não falei nada e as cartinhas 
descendo, descendo e descendo, até que Bum! Sumiram e tudo isso foi um sonho que 
eu tive na escola.  

Mas na hora do recreio estava brincando de pega-pega e tropecei em um buraco e se 
eu tivesse batido a cabeça mais forte eu iria ter um desmaio e isso foi uma coisa ruim 
quando estava deitado no chão vi muitas crianças fazendo careta para me fazer rir e 
vi outras brigando e me lembrei do meu sonho e comecei a dar risada e levantei e fui 
jogar caçador, futebol, corda, e goleiro bobo e fui logo bater cartinhas o que eu nunca 
fiz e gostei e tentei colecionar cartinhas mas fiz tudo aleluia porque descobri que tinha 
mais coisas para brincar no recreio e ensinei varias brincadeiras para as crianças, elas 
gostaram e tudo isso foi em 2015 e elas brincam até hoje com as brincadeiras que eu 
mesmo ensinei.  

(Redação 18 / Escola A. Escrita por criança do 5ª ano.) 

 

O texto revela o incômodo sentido pela criança quando em sua escola começa a guerra 

das cartinhas. Ninguém mais quer dar atenção a ela, em função da novidade que contagia a 

todos. Suas palavras indicam também uma percepção quanto ao valor comunitário do recreio 

que, por vezes, é incentivado na escola. O recreio, não raro, aparece no discurso de profissionais 

e crianças como um espaço a ser compartilhado, um ambiente para socialização, onde é devido 

solidarizar-se com os outros. A autora do texto diz que quer ensinar mais brincadeiras, quer 

alegrar seus colegas que só ficam sentados. Mas uma brincadeira parece se impor às demais, é 

o bater cartinha.  

Nota-se nas palavras escolhidas pela menina que o bater cartinha toma conta da cena 

rapidamente, e que talvez ela se sinta constrangida por não aderir à brincadeira. O sentido da 

socialização que parece reinar aí é aquele avistado no horizonte estrutural-funcionalista 

(DURKHEIM, 2000; MAUSS, 2010; FLORESTAN FERNANDES, 2004), em pressões sociais 

se impõe ao indivíduo pela coerção coletiva. Socializar-se, neste sentido, é sofrer 

constrangimentos. A maioria das crianças quer bater cartinha, que é uma tendência, uma 

modinha. Mas há uma criança que, a princípio, não joga, não gosta, não quer. O isolamento é 

sentido pela autora da redação que não participa. Ela observa o movimento em torno desta 

brincadeira e tece comentários em tom de queixa. Mas a brincadeira acaba por lhe atrair 

definitivamente. Seguindo a tendência, aderindo à modinha, ela resolve aderir à prática e passa 

então a colecionar e bater cartinhas.  

A aparição da brincadeira no sonho, o modo como as ações foram descritas, a ligação 

entre a guerra de cartinhas e o fato de que seus colegas não ligavam mais  pra ela, o fato de 

que ela descobrira que os colegas estavam vendendo cartinhas, algo proibido na escola, mas 
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que rapidamente foi por ela justificado como uma necessidade econômica, de sobrevivência, 

enfim, todas essas preocupações por ela expostas são provas de sua monitoração reflexiva da 

realidade, de sua consciência prática (GIDDENS, 2003). Por outro lado, servem como 

justificativas para ela se autorizar a aceitar a tendência e integrar-se aos grupos por meio desta 

prática.  

Seu esforço para tentar justificar o porque de seus colegas estarem comercializando 

cartinhas na escola e explicar que era para ajudar os pais a comprar comida, revela um 

sentimento de exclusão inicial, seguido de um esforço de aproximação, compreensão e adesão, 

uma progressiva integração à prática social que se pulveriza nos grupos. A expressão aleluia 

parece não soar por acaso no texto. A redação deixa evidente a importância que a brincadeira 

adquiriu para a criança. 

Poderíamos analisar o caso dando ênfase à coerção social, como uma força que parte do 

coletivo na direção do individual e que modela o ser social (DURKHEIM, 2000), afinal a 

criança adere à pressão do grupo. Mas tal noção nos permite esculpir uma imagem não mais 

que parcial desse fluxo de influências e convenções mais amplas que induzem o indivíduo a 

adequar-se à sociedade e reproduzir a herança cultural. Essa imagem parcial não é suficiente 

para ilustrar a complexidade dos esforços criativos empreendidos pela criança e a reflexividade 

implicada nos processos sociais. Ela nos conduz a pensar nas motivações da ação a partir de 

uma externalidade, como se as influências sociodinâmicas que compõem as práticas sociais 

contivessem em si as supostas forças irredutíveis da sociedade, operando como que oriundas de 

um estado superior de coisas, algo que está fora das relações e se assenta então sobre elas.  

Essas forças que supostamente coagem os indivíduos em determinada direção não 

podem ser exteriores a eles. No caso da redação apresentada, a criança age com base nas 

determinações da coletividade e, de fato, realiza um certo ajustamento do comportamento 

individual ao comportamento coletivo (FLORESTAN FERNANDEZ, 2004). Mas, por outro 

lado, o que vemos é uma reprodução da atividade agenciada pela própria criança, que interpreta, 

analisa, mensura e decide.  

A prática social requer familiaridade, cognoscitividade por parte dos atores. Há, nesse 

sentido, reflexividade, pois as crianças realizam uma monitoração contínua da ação, uma 

racionalização sempre processual, que é parte da competência humana e que cada ser humano 

põe em prática esperando o mesmo dos outros. Revela-se aí, nessa constância observada na 

reprodução do bater cartinha, o caráter preponderantemente reflexivo das atividades sociais 
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humanas, que “não são criadas por atores sociais, mas continuadamente recriadas por eles 

através dos próprios meios pelos quais eles se expressam como atores (GIDDENS, 2003, p. 3).  

O fato de a brincadeira sempre retornar é também um elemento que anuncia seu caráter 

recursivo. Há períodos do ano em que ela se intensifica, e isso varia de escola para escola, 

conforme me disseram alguns inspetores. Em outros, ela pode desaparecer temporariamente. 

As crianças também reconhecem essa temporalidade, como mostra esta nota de diário de campo 

feita após uma conversa sobre brincadeiras proibidas. 

 

Já era hora de formar a fila. Estava conversando com dois alunos do 5º ano que me 
falavam sobre o pega-pega, “a única brincadeira que era proibida na escola”. 
Levantamos da arquibancada, pois as turmas já se organizavam na quadra para voltar 
às salas. Quis saber ainda sobre a brincadeira de maquiagem e sobre o bater cartinha. 
Perguntei se eram permitidas. 

Menina: - A maquiagem pode, mas só se for batom claro. 

Menino 1: - Bater cartinha pode, mas passou a modinha. 

Próximo da fila em que sua turma se organizava para retornar à sala, perguntei o que 
era uma modinha. 

Menino 1: - Que nem assim, uma hora é búlica, depois é bater cartinha. 

Menino 2: - No começo do ano é sempre bater cartinha, depois vai parando. 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola C. Dezembro de 2016) 

 

A modinha do bater cartinha passa. Passa para poder retornar. E se passa, é porque as 

crianças aderem a outras propostas. O bater cartinha não poderá ser hegemônico por muito 

tempo. Há fluxo de projetos pessoais, interesses por outras práticas, intenções variadas que 

precisam ser postas à prova. A escola também intervirá na brincadeira, impondo limites à 

prática, inibindo-a em alguns casos, impedindo-a em outros. A modinha, portanto, é sempre 

temporária.  

 

3.1.3 – Eles batiam naquela época, a gente não pode bater agora? 

 

 Na rede municipal de ensino de Curitiba - Paraná, bater cartinha aparece como a mais 

popular das brincadeiras praticadas por meninos. De acordo com a enquete realizada com os 

inspetores, que foi sistematizada na tabela mãe (figura 1), a brincadeira está presente em 

praticamente todas as escolas da rede, conforme nos mostra o quadro 23.  

 



 177 

QUADRO 23: Demonstrativo da incidência da proibição do bater cartinha para a pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
Aparece em % das 

escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que está proibida 

Bater cartinha 99% 36% 25% 

FONTE: o autor (2016). 

 

Tal dado, mais do que indicar precisões estatísticas, sugere a popularidade que essa 

prática adquire entre as crianças e também a ampla percepção dos profissionais quanto à sua 

existência. O apelo competitivo que a constitui como jogo é tema de frequentes conflitos. As 

divergências surgem ora entre crianças, ora entre elas e os profissionais da escola. Com certa 

frequência, os conflitos acabam por envolver os familiares, uma vez que a perda das cartas 

implica em certo dano material. Essa extensão do conflito para além da escola parece ser uma 

das causas da proibição.  

 

De acordo com a pedagoga da escola, o ano de 2015 foi marcado pela febre do bater 
cartinha. Todos traziam cartinhas para a escola. Os conflitos foram surgindo aos 
poucos e ao longo do ano se intensificaram. Entre os problemas mais cruciais estava 
a não devolução de cartinhas emprestadas ou perdidas durante o jogo. Outro problema 
era o roubo de cartinhas, que eram retiradas das malas sem permissão. Isso gerava 
indignação em alguns pais, pois as cartinhas representavam investimento financeiro. 
A escola passou a receber inúmeras reclamações. Pais, pessoalmente, dirigiam-se à 
direção escolar cobrando a devolução das cartinhas que seus filhos tinham perdido 
jogando. 

(Conversa com pedagoga. Escola E. Novembro de 2016) 

  

Este relato coincide com alguns depoimentos obtidos junto aos inspetores ao longo do 

curso. As dificuldades enfrentadas pelos profissionais da escola para acolher as queixas dos 

pais possuem origens variadas. Reclamações relacionadas à perda de um brinquedo (as cartas) 

possuem menor importância diante dos problemas mais estruturais vividos pela escola. No 

entanto, encontrar soluções a isso é algo que toma bastante tempo e comumente evolui para 

indisposições maiores entre as partes. Diante de tantas emergências cotidianas, ter que se 

dedicar a resolver sequências de problemas como esse, que nem sequer tem relação direta com 

assuntos administrativos ou pedagógicos, seria por demais inoportuno.  

 

A pedagoga comentou também sobre a percepção de que as crianças pareciam estar 
viciadas no jogo. Em certa fase, começaram a trazer dinheiro para escola. Vendiam e 
compravam, estabelecendo um comércio entre elas. A escola promoveu muitas 
conversas junto aos alunos. Algumas regras foram criadas, como por exemplo a 
autorização do uso da cartinha apenas no recreio e a proibição do manuseio em sala. 
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Mas não foi possível conter os conflitos, que reapareciam a toda hora. As professoras 
recolhiam as cartinhas em sala e os pais tinham que vir retirar, o que gerou muito 
constrangimento. 

(Conversa com pedagoga. Escola E. Novembro de 2016) 

 

É nesse contexto que vai se tornando inevitável a imposição de restrições a um jogo 

como bater cartinha. Os problemas a ele associados provocam um desencaixe cotidiano das 

prioridades. É preciso parar para resolver algo que, a princípio, é secundário, ainda mais porque 

do ponto de vista dos adultos, de modo geral, a prática do bater cartinha e todos os conteúdos 

nela envolvidos não representam nada em substancial. Se práticas como o futebol, consagradas 

socialmente, estivessem aí no lugar do bater cartinha, gerando algum tipo de problemática com 

essa extensão, dificilmente seriam proibidas na escola. E se fossem, a proibição seria alvo de 

críticas e protestos não só de crianças, mas também de pais. Mas, no caso de bater cartinhas, a 

não ser pelos valores que lhes atribuem crianças e fabricantes de figurinhas, a prática não 

sustenta relevância social alguma. Por isso, dedicar tanta atenção à resolução de problemas que 

surgem no cotidiano seria um contrassenso. Melhor seria eliminá-los por completo, impedindo-

os de acontecer.  

Em função da alta incidência de conflitos, bater cartinha foi proibida em muitas escolas 

de Curitiba. Os dados sistematizados na tabela mãe, demonstram que ela está expressamente 

proibida em 36% das escolas municipais. Mas é possível afirmar com base nos depoimentos 

dados pelos inspetores ao longo do curso, que apesar de não estar proibida na maior parte das 

escolas, a prática é fortemente desestimulada em muitas delas. Figurinhas são recolhidas 

quando utilizadas dentro de sala de aula, ou quando no recreio geram algum tipo de incidente 

como brigas e confusões. Se para as pedagogas e diretoras o que mais incomoda são as 

reclamações dos pais, para os inspetores que atendem as crianças no pátio são as brigas e 

confusões entre as crianças. 

Inspetores de 98 escolas preencheram e entregaram a enquete realizada durante o curso. 

Em fichas de 20 escolas o campo destinado a conter uma palavra ou expressão que explicasse 

a razão da proibição do bater cartinha foi preenchido. Em uma delas os inspetores se referiram 

aos prejuízos financeiros relacionados às apostas, o que incide sobre o critério nº 7 – danos 

materiais – adotado nesta pesquisa para fins de enquadramento dos dados. Em três unidades os 

termos utilizados coincidem com o critério nº 6 – tumulto. Em outras dezesseis, a incidência 

recai sobre o critério nº 2 – confusão. Este último, mais expressivo, reúne nas explicações dos 
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inspetores termos como briga, falta de respeito, bagunça e a frase não vão para a fila. As 

explicações dadas pelos profissionais coincidem com o que as crianças dizem sobre a proibição. 

 

Pesquisador: Porque vocês acham que não podem mais bater cartinha? 

Menino 1: - Ah, não sei (olhando pra cima com expressão de dúvida). 

Menino 3: - Acho que irrita. 

Menino 4: - Por causa que dá muita briga, por causa disso (de cabeça baixa, expressão 
triste). 

Menino 1: - Mesmo porque tem vezes que os piás são grandes. Daí eles vão lá e 
gazeiam umas quatro e o outro tem que ir lá e gazear dez. É por causa disso.  

Pesquisador: - O que é gazear? 

Menino 4: - Gazear é colocar. Colocar as cartinhas. 

Menino 1: - Eu tô aqui (demonstra a situação com gestos). Daí eu falo: quero gazear 
dez cartinhas. Eu sou o maior (indicando que ele seria o mais velho da dupla). Daí eu 
falo: você gazeia quatro e eu vou gazear só uma. Daí, se ele não quiser, eu falo: então 
vou te bater. Daí falam pra inspetora. 

Menino 3: Daí ela pega tudo. Daí ela picoteia. 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

Sobram evidências de conflitos em torno do bater cartinha. O reconhecimento da 

problemática passa também pelo domínio das crianças, que demonstram saber das razões que 

levam os profissionais a proibirem a brincadeira. A lista enunciada pelos profissionais é mesmo 

grande e variada. As justificativas para a proibição se acumulam: 

 

Estava comprometendo a pedagogia. Ficavam batendo na carteira, com ou sem 
cartinha. 

(Conversa com diretora. Escola E. Dezembro de 2016) 

 

 Eis um hábito que puder notar muitas vezes: meninos a qualquer tempo e sem cartinhas 

à mão, de fronte a alguma superfície plana, com as mãos sobrepostas na posição conhecida 

como bafão, batendo-as na superfície como se ali houvessem cartinhas a serem viradas. Bater 

sem cartinhas, eis o hábito incorporado, a mania incrustrada, a vontade de jogar e treinar a 

técnica. Ocorre, no entanto, que este hábito invade as salas de aula. Os professores estão a 

escrever no quadro negro e, de repente, ouvem as batidas de mãos percutidas nas carteiras dos 

alunos. Alguém está batendo cartinha? Isso sem falar das cartinhas escondidas em meio às 

folhas de caderno, a dispersão e as trocas, cartinhas passando de mão em mão durante a aula, 

situação relatada por algumas professoras como algo muito difícil de conter.  
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Menino 2: - E na nossa sala é proibido, porque a nossa sala tá em cima de uma outra 
sala. 

Menino 1: - Daí, se você bater, faz eco lá embaixo. Daí atrapalha a sala lá de baixo. 

(Conversa com crianças do 5º ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

O fascínio das crianças pelas cartinhas e pelo jogo poderia ser aproveitado como um elo 

entre as propostas curriculares e os interesses das crianças, uma vez que os temas, os 

personagens, os poderes envolvidos e os valores associados poderiam inspirar atividades em 

áreas curriculares. De fato, há professores que reconhecem esse potencial pedagógico da 

utilização de elementos da cultura infantil como disparadores de interesse na aprendizagem. 

Porém, isso exige dos professores um esforço na direção de compreender o que está em jogo 

nesta relação das crianças com esses brinquedos. O desconhecimento e a falta de interlocução 

com as crianças acaba por intensificar a projeção negativa que se faz sobre experiências lúdicas 

como esta.  

 

Os educadores não conhecem suficientemente a cultura infantil. Eles têm uma visão 
negativa sobre a estrutura comercial porque deixam de analisar o conteúdo, que é 
muito mais rico que imaginam. Dessa forma, não podem dialogar e, eventualmente, 
criticar com conhecimento de causa. (BROUGÈRE, 2006, p. 3) 

 

 Há muito o que se descobrir em termos de possibilidades de interlocução. As culturas 

infantis movimentam uma quantidade significativa de conhecimentos elaborados em diversas 

instâncias da produção social, seja pelos conteúdos que a tradição oral lapidou ao longo dos 

tempos, seja pelas apreensões recentes que realizam a partir do contato ou do consumo de 

produtos da indústria do entretenimento, muitos deles capazes de sintetizar inúmeros elementos 

simbólicos carregados de sentido e largamente experimentados pelas crianças em suas 

experiências lúdicas. Trata-se, portanto, de “(...) uma enorme distância - quem sabe uma 

oposição -, que não se pode subestimar, entre a cultura infantil contemporânea e a escola”. 

(BROUGÈRE, 2006, p. 2). 

O caso que apresento a seguir reforça essa percepção. Encerradas as cinco diárias de 

observação na Escola A, retornei à instituição com a intenção de praticar o jogo com algumas 

crianças. Durante as observações de recreio, eu havia identificado três meninos muito 

habilidosos e havia lhes dito que retornaria para brincar e para receber deles uma aula sobre as 

técnicas de bater cartinha. O termo técnicas havia sido por eles mencionado anteriormente, ao 

se referirem às formas de bater e às regras do jogo. Era a última semana de aula e a escola já 

estava em ritmo de férias. 
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Cheguei à sala de aula e pedi licença para entrar. Em tom lúdico, perguntei à 
professora se era ali naquela sala de aula que viviam três grandes jogadores de bater 
cartinha, muito famosos na região por vencer batalhas e virar montes inteiros de 
cartas. As crianças se entusiasmaram e os três alunos aos quais eu me referia se 
inquietaram, como que se preparando para levantar e vir comigo. A professora, no 
entanto, fez um comentário negativo, mais ou menos nestes termos: - Quero ver se 
eles são bons nas matérias como são bons nessas bobagens”. Apesar de ter sido 
respeitosa e atenciosa comigo, o tom de sua fala revelava uma significativa irritação 
relacionada àquela brincadeira. Ainda posicionado na porta da sala, tentei explicar à 
professora sobre o meu interesse pelo bater cartinha. Ela então descreveu alguns 
problemas que esta brincadeira lhe gerava.  Disse que já havia proibido o manuseio 
das cartas em sala de aula porque não aguentava mais a dispersão dos alunos. Sinalizei 
que compreendia esta dificuldade e que havia identificado o mesmo problema junto a 
professores de outras escolas. Os alunos nos ouviam atentos. Perguntei então se ela 
conhecia as regras desse jogo e comentei que estava tendo que fazer um grande 
esforço para compreender as regras, pois não eram simples. Ela respondeu com mais 
descrições de problemas, dizendo que a brincadeira era viciante, repetindo que os 
praticantes ficavam aficionadas e não conseguiam pensar em outra coisa. O 
constrangimento era visível na face das crianças. Saí da sala pensativo. Tratava-se de 
fato de algo muito delicado.  Ao longo do caminhar pelo corredor teci novos elogios 
às habilidades dos três meninos que, autorizados pela professora, seguiram para o 
pátio comigo.  

(Conversa com profissionais. Escola A. Dezembro de 2016) 

 

Ouvir as queixas dos profissionais acerca dos conflitos em torno desta prática tornara-

se algo comum em minhas observações de campo. Mas, nessa ocasião em especial, o incômodo 

da professora transbordara impremeditadamente. Não se tratava de um depoimento. A atitude 

da professora e o modo como se dirigia às crianças para falar do bater cartinha gerava fortes 

constrangimentos a elas. Ao mesmo tempo em que apontava os problemas gerados por essa 

brincadeira, destacando seus aspectos negativos, dirigia-se também às crianças referindo-se ao 

seu fracasso escolar. O relato de campo apresentado acima expõe traços do tipo de intervenção 

que se manifesta quando uma expressão da cultura infantil entra em choque com as exigências 

da cultura escolar. Vemos aí, de forma mais explícita, o lado conflituoso da relação entre as 

influências sociodinâmicas da experiência lúdica e da intervenção educativa.  

Nesse caso, o que impede uma convergência entre elas? Em que consiste essa oposição? 

Sabemos que as práticas pedagógicas não podem tornar-se refém das futilidades comerciais que 

surgem a todo momento e que ela terá de operacionalizar uma seleção de conteúdos que tende, 

por convenção, ao universalismo (FORQUIN, 1993; 2000). Mas o custo dessa oposição parece 

ser alto. Seria possível e benéfico ao processo de escolarização equilibrar esse descompasso 

entre algo que é essencialmente escolar –– a necessidade de dar sequência às atividades 

pedagógicas sem ser interrompido por uma brincadeira –– e algo como o bater cartinha, que se 
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origina na cultura popular, mais especificamente na cultura infantil, e que mobiliza tanto 

interesse nas crianças? 

Apesar das restrições, as crianças resistem e insistem na manutenção de sua prática.  No 

caso apresentado acima, a professora intensifica na fala uma lembrança da coerção posta em 

prática ao longo do ano. A brincadeira não está expressamente proibida na Escola A, mas a 

dificuldade de solucionar os problemas que dela decorrem contribuem para a instauração de um 

estado de repulsa que, por sua vez, acaba por retroalimentar a incidência de problemas. Assim, 

como em outras escolas, a repulsa poderá levar à proibição. E, uma vez acumulados os 

problemas, não faltarão argumentos para justificá-la. 

Por outro lado, as crianças demonstram saber que os adultos pouco sabem sobre seus 

saberes e interesses. Certa vez, surpreendido pela quantidade de regras, técnicas e 

procedimentos envolvidos no bater cartinha, e pelo modo empolgado como me ensinavam, 

perguntei ao grupo de meninos se os profissionais da escola reconheciam estas nuances e 

variações pertencentes ao jogo. 

 

Pesquisador: Agora eu gostaria que me contassem uma coisa. As professoras de vocês, 
diretores e inspetores, adultos que trabalham nesta escola, sabem tudo sobre isso? 

Grupo: - Não! 

Menino 1: - E também por causa das cartinhas, já foram proibidas as cartinhas aqui 
na escola. 

Menino 3: - A professora pega e picoteia. 

Menino 1: Ela corta, picoteia. 

Menino 3: Joga no lixo. 

Menino 1: - Você não pode, você tem que bater escondido. 

(Conversa com crianças do 5º ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

O desconhecimento intensifica a crise, torna menos proveitosa a relação de 

aprendizagem, pois em vez de dinamizá-la num fluxo de contribuições, afeta as partes de modo 

que nem um lado, nem o outro, reconheça as razões opostas aos seus interesses. Tomemos agora 

em questão um novo exemplo de problema que circunda esse jogo e que tanto pode levar à 

repulsa, como também à aceitação. 

 

Segui pelo pátio e logo encontrei a inspetora 1. Conversamos brevemente e comentei 
sobre o bater cartinha, sobre a conversa que eu havia tido com a pedagoga, que havia 
me dito que a brincadeira tinha se transformado em um comércio. A inspetora 1 
concordou sinalizando positivamente com o movimento da cabeça. Ai então me 
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contou que certa vez encontrou uma nota de R$ 50,0044 nas mãos de um menino, que 
dizia ter trazido de casa para comprar cartinhas. Desconfiada, a inspetora pressionou 
o menino, pois queria saber a verdade sobre a origem do dinheiro. Em seguida levou-
o à coordenação da escola, que entrou em contato com a família. Por fim, a mãe alegou 
que o menino havia pegado o dinheiro escondido dela.  

(Conversa com inspetora. Escola E. Dezembro de 2016) 

 

A noção de que essa experiência lúdica resulta num comércio de cartinhas entre as 

crianças parece ser um ponto comum que intensifica o incômodo dos profissionais. Situações 

como essa embasam e justificam as intervenções. Fortalece-se a argumentação que desqualifica 

a prática, pois ela estimula um comércio que, na escola, parece soar como ilegal –– a compra e 

venda de cartinhas efetuada por crianças. Mesmo que essas ações tenham em si uma conexão 

direta com a vida cotidiana de cada um de nós e possuam fartos elementos que poderiam ser 

aproveitados em aprendizagens curriculares, na escola, por convenção, criança não 

comercializa nada. 

 

As práticas de troca, de coleção e de comércio têm como ancestral distante o que 
fazíamos com as bolinhas de gude. O sistema de trocas é muito antigo e, se não fossem 
os Pokémons, seria outra coisa. Há uma tradição de colecionar, acumular, trocar e, às 
vezes, de vender (...). A diferença é que esse universo passa pelo consumo. Mas o que 
não passa atualmente pelo consumo? (BROUGÈRE, 2006, p. 4) 

(...). Não é porque um produto é comercial - Disney, Pokémon ou qualquer outro - 
que ele é desprovido de complexidade cultural. ((BROUGÈRE, 2006, p. 3). 

 

Mas há também quem veja esses desdobramentos de cunho comercial como algo 

positivo dentro da escola, como é o caso desse inspetor que, discordando da maioria do grupo 

que debatia durante uma das aulas do curso, afirmou ser este comércio uma importante iniciação 

das crianças na educação financeira: 

 

Após uma inspetora ter relatado situações em que as crianças levavam dinheiro, 
compravam e vendiam cartinhas na escola, um inspetor tomou a palavra e, um tanto 
quanto contrariado, disse-nos que aí é que estava a importância de uma brincadeira 
como essa e que a escola é que deveria aproveitar a oportunidade para atuar na 
educação financeira das crianças. Seu depoimento foi contagiante. Houve entre os 
demais participantes aqueles que, com um gesto de cabeça, demonstraram 
concordância. O inspetor referiu-se às operações matemáticas envolvidas, à 
capacidade de negociar, ao planejamento que as crianças acabam tendo que fazer para 
organizar a venda.  –– Eles estão exercitando o comércio, no futuro podem surgir aí 
bons vendedores”, disse-nos com afinco.  

                                                
44 Valor expressivo nos dias que correm, sobretudo por se tratar de uma criança. Para servir como parâmetro para 
avaliação em tempos futuros, com R$ 50,00 é possível comprar 20 litros de leite.  
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(Conversa com inspetores durante o 10ª dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba) 

 

Vemos aí um exemplo do contraditório, da existência de diferentes pontos de vista, os 

quais influenciam decisões e tornam a escola um ambiente em que a homogeneidade das 

aprendizagens já não é possível, pois depende de cada ato, de cada perfil pessoal e da forma 

como os eventos são compreendidos a cada situação. Apesar de não poderem contrariar a 

tendência geral e decidir pelo incentivo dessa ação na escola, pois os inspetores não detém 

poder para tanto, a sua opinião repercute, impacta diretamente a relação que estabelece com as 

crianças nos pátios e ajuda a desestabilizar o consenso em torno do problema. É que, “agindo 

a partir de perspectivas diferentes e com poderes sociais diversos para a objetivação de suas 

interpretações, as pessoas chegam a diferentes conclusões e as sociedades elaboram os 

consensos, cada qual a sua maneira” (SAHLINS, 1990, p. 10).  

 

Menino 4: - Uma inspetora falou pra mim que ela não pega, ela não rasga, porque ela 
sabe que essas cartinhas, ela custou o dinheiro de uma pessoa. Por isso que ela não 
pega. Ela deixa bater, mas se começar a incomodar daí ela fala pra parar. 

(Conversa com crianças do 5º ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

A proibição não é garantia de encerramento pleno da prática. Em duas escolas onde 

bater cartinha estava expressamente proibido, pude notar que grupos de meninos brincavam às 

escondidas. Em uma delas, quando me aproximava dos meninos, eles guardavam as cartinhas, 

levantavam-se e caminhavam, afastando-se de mim disfarçadamente.  

 

Em dado momento, juntei-me a um dos grupos e afirmei não estar ali para vigiá-los e 
que eu não iria contar a ninguém sobre as cartinhas que escondiam. Pedi então que 
jogassem para eu ver. Com um olho nas cartas e outro nas inspetoras que ao longe 
passavam, mostraram-me algumas técnicas de virar as cartas e explicaram-me sobre 
os temas e personagens ilustrados nelas.  

(Observação de recreio. Escola E. Outubro de 2016) 

 

O fato de jogarem às escondidas tornava a atividade mais complexa. Tinham que 

dissimular, escolher os espaços, notar melhor o movimento das inspetoras, aguardar o melhor 

momento. Em outra escola, a situação era parecida: 

 

Menino 3: - E também, às vezes, quando eu quero brincar de alguma coisa e eles não 
deixam, daí eu pego minhas cartinhas e vou lá com meus amigos e bato. 

Menino 1: - Só que daí você tem que bater escondido, tipo, onde que os piás batem 
mais, que a gente bate, que a gente sabe que as inspetoras não vão... 
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Menino 3: - É lá atrás. 

Menino 1: - É ali atrás. Daí nós gazeia um monte. 

Menino 3: - Onde que os caras tavam reformando, ali atrás (apontando com o dedo 
para trás). 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

A subversão não representa a perda de conexão com as convenções estipuladas no 

cotidiano. Parece haver entre os meninos aí entrevistados plena consciência da regra em 

questão. Eles criam soluções para poder jogar, dinamizam a relação de poder instituída fazendo 

valer suas intenções e argumentam que a proibição é uma injustiça. Bater cartinha é seu esporte, 

é sua brincadeira, é seu projeto (VELHO, 1994; ORTNER, 2006). Conhecedores da estrutura 

que os envolve, eles se mostram capazes de agir a favor ou contra as regras. Nesse caso, eles 

desobedecem amparados por uma convicção de que, do outro lado, do lado das inspetoras, há 

algo errado. Para eles, a brincadeira não poderia ser proibida. Exibem na própria subversão das 

regras sociais aquilo que representa o âmago da cognocscitividade que caracteriza os agentes 

humanos: a consciência das regras sociais (GIDDENS, 2003).  

 

Pesquisador: - Mas porque vocês acham que as cartinhas tinham que ser liberadas 
aqui? 

Menino 2: Elas tinham que ser liberadas pra quando a gente tiver um tempo livre, tipo 
na educação física, no recreio. Porque às vezes a gente não tem nada pra fazer e eles 
não deixam nós bater cartinha. 

Menino 1: - Quando tem também recreio de chuva, a gente não pode bater cartinha, a 
gente tem que ficar na sala. Que graça vai ter sem fazer nada? Daí a gente vai ter que 
ficar só olhando um pro outro? Daí fica chato. 

Menino 4: - E também, tinha que liberar por causa que quando a gente tá jogando na 
integração, às vezes eles não emprestam a bola. Daí a gente não pode bater cartinha. 
Às vezes, no recreio, tem gente que não quer jogar bola. Daí tem que ficar andando 
por tudo, daí não pode bater cartinha (abaixando a cabeça com expressão triste) 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

O caso evidencia o poder das inspetoras de impedir, a qualquer momento, a brincadeira. 

Elas agenciam soluções aos problemas atrelados à prática do bater cartinha que, como vimos 

anteriormente, não são poucos e trazem razoável transtorno à escola. A agência dos 

profissionais pode então ser notada no poder que se manifesta no sentido de uma dominação, 

sob a qual estão sujeitas as atividades que as crianças realizam. Ocorre, no entanto, que esse 

poder que regula a atividade não pode se impor por completo, a ponto de fazer cessar 

determinadas intenções das crianças. Esta, por ser também ator social, detém condições para 

resistir e seguir adiante em seus projetos. Agência, nesse caso, pode então ser notada no poder 
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que se manifesta no sentido de uma resistência (ORTNER, 2006). Como afirma Giddens 

(2003), uma ação não é necessariamente o resultado de uma regra, porque qualquer ação pode 

ser realizada de modo a concordar com uma determinada regra e isso abre espaço para que, ao 

ser desempenhada, a ação também entre em conflito com esta regra. Neste sentido, a agência 

pode ser compreendida como “sinônimo das formas de poder que as pessoas têm à sua 

disposição, de sua capacidade de agir em seu próprio nome, de influenciar outras pessoas e 

acontecimentos e de manter algum tipo de controle sobre suas próprias vidas” (ORTNER, 

2006, p. 64).  

 

Menino 1: - (...) E pra que estragar as brincadeiras das crianças? Porque não deixava 
nós bater? 

Menino 3: - Eles batiam naquela época, a gente não pode bater agora? 

Menino 1: - É. Antes, os piás brincavam com um bolo assim, ó (mostrando com as 
mãos o tamanho do bolo de cartinhas). Deixava do lado, as inspetoras passavam e 
nem ligavam (...). 

Pesquisador: - (...) E vocês acham que o recreio é um momento que poderia ser 
diferente então? 

Grupo: Podia, podia. 

Menino 1: Podia ser, podia ter cartinha pra nós bater. Nós podia brincar com as 
cartinhas.  

Menino 2: - Eles também podiam comprar (referindo-se aos profissionais da escola). 

Menino 1: - Era só as inspetoras não pegar. Quando arranjar briga, daí sim pegar as 
cartinhas. Não quando a gente tá batendo normal. 

Menino 2: - As inspetoras podiam comprar também pra nós bater na hora do recreio. 

Menino 1: - Tipo: as inspetoras pegar que nem jogos. Que nem a bola, ela não 
empresta pra nós? Podia emprestar as cartinhas. 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

A proibição desta significativa experiência lúdica infantil, com todos os ingredientes 

sociodinâmicos que envolve, com o grau de protagonismo infantil que aciona, é algo de fato a 

ser refletido e questionado. Tendo feitas as devidas referências às dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais na resolução dos problemas que a prática do jogo na escola gera, resta-nos a busca 

continuada por um entendimento mais robusto acerca do que significa cultura infantil, como 

ela se relaciona com a cultura escolar e como pode se tornar aliada nos processos que visam o 

êxito escolar do aluno, potencializando seu interesse pela escola e dinamizando suas 

aprendizagens. 
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3.2 – Perigo à vista! 

 

No que diz respeito aos cuidados e preocupações relacionadas ao temor a acidentes em 

escolas, algumas variações circunstanciais nos modos de lidar com as experiências lúdicas das 

crianças podem ser consideradas em profundidade. Essas variações chegam a ser bastante 

significativas, especialmente se tomarmos em análise contextos socioculturais distintos. Um 

observador, uma vez habituado ao convívio com alunos e profissionais de escolas localizadas 

em áreas urbanas, pode ser tomado por estranhamento ao interagir com crianças brincando nos 

pátios ou nos entornos de escolas localizadas em área rurais. Em muitos contextos não 

urbanizados, ou com pouco grau de urbanização, é comum vermos, por exemplo, crianças a 

partir dos 4 anos de idade se deslocarem de suas casas em direção à escola sem o 

acompanhamento de um adulto.  

À caminho da escola, nas regiões rurais do interior do Brasil, e até mesmo em alguns 

bairros periféricos de grandes cidades, podemos encontrar grupos infantis montados em seus 

cavalinhos de pau, adentrando às matas para brincar, subindo em árvores altas, forjando um 

pega-pega ou chutando uma bola pela estrada. Esses são hábitos um tanto quanto comuns em 

contextos onde não há grande quantidade de veículos motorizados circulando, nem tantos 

receios de que outros tipos de violência se imponham às crianças nos momentos em que elas 

estão fora de casa. 

Não é algo tão distante do senso comum a percepção do quão diversificadas podem se 

tornar as experiências lúdicas infantis, sobretudo no que diz respeito aos domínios corporais 

das crianças, suas habilidades básicas de saltar, correr, balançar, pendurar-se etc. Pelo contrário, 

um discurso saudosista, que remete às diferenças da infância de outrora, pode ser percebido em 

diversas esferas da vida social. Esse discurso salienta o fato de que, antigamente, as crianças 

brincavam mais ao natural e que, na atualidade, andam muito entretidas com jogos eletrônicos, 

os quais em geral não exigem trabalho corporal. Há quem sustente que as crianças brincam 

menos, ou que não brincam, ou que estão perdendo a capacidade de brincar. Faz-se necessário, 

no entanto, realizar um esforço no sentido de desnaturalizar essa suposta capacidade, na medida 

em que ela se manifestavam de maneiras tão particulares em cada contexto.  

Mesmo diante de tais ponderações, um fato torna-se praticamente incontestável. Ainda 

que nos bairros de periferia urbana a circulação de crianças desacompanhadas pelas ruas possa 

ser notada, as experiências lúdicas observadas no entorno das escolas rurais contrastam 
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significativamente com as que usualmente vemos ocorrer no contexto das grandes cidades, nas 

quais o controle do comportamento e a vigília parecem ser, de modo geral, mais intensos.  

Tais diferenças podem ser expressão das mais variadas circunstâncias locais, das 

condições socioculturais das comunidades onde ocorrem. Elas apresentam aspectos que são 

peculiares a cada grupo. Não poderiam ser, portanto, objeto de uma vaga generalização, nem 

deveriam resultar em taxações do tipo as crianças no meio rural são mais livres do que no meio 

urbano. A liberdade, sempre relativa, sempre circunstanciada, não poderia ser tomada como 

medida de análise.  As crianças kaingang com idade entre 3 e 5 anos, que se banham em rio 

próximo à escola e aprendem a nadar ainda pequeninas, são as mesmas que recebem o 

acompanhamento cauteloso de suas mães até mesmo dentro de sala de aula. As mães kaingang 

têm por costume não se distanciar demais de seus filhos nos primeiros anos de vida e a escola 

se adapta a essa condição, recebendo dentro de sala, durante as aulas, os alunos acompanhados 

das mães.  

Essa imagem da liberdade de ir e vir, de testar os limites das habilidades corporais, de 

adquirir autonomia, noção de localização, parece estar cada vez mais identificada aos contextos 

não urbanizados, onde a circulação das crianças ainda é favorecida pela pouca circulação de 

veículos motorizados e onde o temor aos mais variados tipos de violência contra crianças é 

menos intenso. Sim, veremos contrastes significativos se emparelharmos as imagens de uma 

criança sentada ao sofá de casa, por horas a fio assistindo à TV e de outra rolando barranco 

abaixo, montando a cavalo ou nadando no rio. No entanto, essas imagens se associam 

facilmente a estereótipos que não são adequados para caracterizar as diferenças mais profundas 

entre esses cenários. Por vezes, tais imagens também ofuscam as semelhanças que essas 

distintas realidades compartilham.  

Teço estas breves considerações porque os dados aqui elencados se referem 

principalmente a contextos urbanos. Analisarei situações em que a intervenção educativa 

interdita acessos a locais considerados perigosos, inibe atividades que envolvem velocidade, 

saltos e controla ou dirige a experiência lúdica infantil visando minimizar os riscos a ela 

associados. Não cabe aqui realizar uma comparação entre escolas do campo e escolas da cidade, 

mas sim aguçar nossa sensibilidade para uma observação mais regionalizada e contextualizada 

dos casos específicos em que a intervenção educativa culmina com a proibição de brincadeiras 

consideradas, por alguma razão, perigosas. 
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3.2.1 – Árvores, barrancos e o medo de cair. 

 

Tomemos como ponto de partida a ação de subir em árvore. Muitos de nós facilmente 

concordaríamos com a ideia de que as crianças adoram subir em árvores. Alguns afirmariam 

com certa segurança que esta é uma experiência saudável, pois coloca a criança em contato com 

a natureza, desenvolve suas habilidades etc. No entanto, deixá-las subir livremente nas árvores, 

talvez poucos de nós realmente deixássemos. Um receio nos circunda. Preservar, poupar, 

cuidar, proteger: hábitos que a modernidade amplificou. 

 Quero propor em meio aos dados que aqui se seguirão que a decisão de deixar ou não 

deixar uma criança subir em árvores não resulta apenas de uma opinião sobre a atividade em si. 

Ela se relaciona com algo mais amplo, conjuntural, social. Subir em árvores, atividade que 

implica em alguns riscos, nem sempre aciona maiores preocupações. Há, inclusive, quem a 

estimule junto às crianças. Em geral, se há como subir, há também onde se segurar, há onde se 

sentar e há como descer. Em muitos contextos, é representada como uma atividade corriqueira 

e torna-se um hábito, uma ação não só autorizada, mas também reproduzida e perpetuada pela 

prática cotidiana. Nas sociedades pré-modernas estava diretamente relacionada com a coleta de 

alimentos e com a caça. Sociedades de coletores e caçadores foram as mais duradouras 

experiências organizacionais humanas e seus traços continuam presentes mesmo nas sociedades 

ocidentais industrializadas (GIDDENS, 2008). Há milênios coletamos frutos e ficamos à 

espreita da caça por entre folhas e galhos. Subir em árvore se tornou brincadeira tradicional 

porque foi extensa e duradoura a profusão que a atividade adquiriu entre adultos ao longo dos 

tempos. Se por um lado essa atividade se mantem mais afeita às sociedades que perpetuam 

modos tradicionais e não industrializados de vida, como é o caso das comunidades rurais, por 

outro, ela não deixou de se manifestar nos contextos urbanos, como provam as crianças das 

escolas em que ainda existem árvores.  

Na maioria das escolas municipais de Curitiba - Paraná há largas restrições a esse tipo 

de atividade. As situações de impedimento e subsequente punição de crianças que sobem nas 

árvores ou que apenas se penduram em galhos se multiplicam diariamente. As razões são 

contundentes. Eis uma constatação que pode ser utilizada como premissa: nas escolas em que 

existem árvores escaláveis, há grande probabilidade de existirem crianças dispostas a subi-las. 

As formas de controle e sanção variam de uma instituição para outra. Isso dá margem para que 

em algumas unidades as crianças continuem subindo nas árvores, mesmo que a proibição 
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expressa seja reconhecida por todos. De acordo com o levantamento feito junto aos inspetores 

da rede municipal, via enquete escrita, a proibição de subir em árvore tornou-se praticamente 

um consenso para as gestões escolares. Como mostra o quadro 24, em quase todas as escolas 

em que a brincadeira aparece, ela está expressamente proibida.  

 

QUADRO 24: Demonstrativo da incidência da proibição de subir em árvore para a pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
Aparece em % das 

escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que está proibida 

Subir em arvore 47% 84% 57% 

Fonte: o autor (2016) 

 

Vemos aí que a brincadeira aparece em quase metade das escolas municipais de Curitiba 

- Paraná. Há que se considerar a possibilidade de haver um número bastante expressivo de 

escolas que não possuem árvores ou que possuem apenas árvores não escaláveis, como o 

pinheiro, com seus galhos inacessíveis, e a paineira, com seu tronco coberto por espinhos. 

Nessas, obviamente, a brincadeira não aparece.  

Assim, se levarmos em conta o quão comum é não haver árvores em escolas de grandes 

centros urbanos, ou não haver árvores acessíveis para as crianças subirem, o percentual de 

escolas em que a brincadeira aparece – 47% – pode ser interpretado como alto. Do mesmo 

modo, o número de escolas em que a brincadeira está definitivamente proibida é elevado. Se 

84% dos inspetores participantes declararam haver em suas escolas essa interdição, isso não 

significa que nas 14% restantes a atividade seja incentivada ou esteja liberada.  

Na Escola E, por exemplo, em que 4 dos 5 inspetores disseram na enquete que a 

brincadeira não acontece nem está proibida na escola, as árvores ou estão posicionadas em áreas 

que as crianças não acessam ou tiveram seus galhos mais baixos podados. Casos como esse 

poderiam ser computados na soma das escolas que interditam a atividade, mesmo que não tenha 

havido declaração expressa da proibição. 

Todos os inspetores que declararam estar proibida a atividade de subir em árvore 

utilizaram termos para explicar a proibição que se encaixaram no eixo da pesquisa Acidentes. 

Os termos perigo, perigoso, risco de queda, acidente e machuca foram os mais utilizados. Não 

aparece nas enquetes nenhum indício de outras motivações a essa interdição. Nem as conversas 
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que tive com profissionais, nem mesmo as observações de campo trouxeram à tona outra razão 

para a proibição que não fosse o receio de acidentes.  

Prevenir os riscos à integridade física das crianças é a principal razão para que esta típica 

experiência lúdica infantil, tão comum a diferentes povos, tão presente nas memórias de 

infância dos que hoje são adultos, não seja realizada dentro das escolas. Afinal, as crianças 

podem mesmo cair e se machucar. E essa máxima parece ter sido amplificada nos tempos que 

correm. Ela foi internalizada, tornou-se um padrão que expressa as condições de vida e os 

sentimentos dos grupos, ganha força, torna-se praticamente um consenso e é reproduzida 

cotidianamente por meio de uma consciência prática, uma vez que as quedas ocorrem, as 

crianças se machucam, os pais reclamam e a escola, diante dos constrangimentos, busca uma 

solução. 

É evidente que quem sobe numa árvore o faz porque decide que o fará. A menos que 

seja forçado, se não quero subir na árvore não subo e pronto, permaneço no chão. A decisão 

individual tem um peso fundamental e é verdade que dentro das escolas urbanas existem 

crianças e profissionais que gostam de subir em árvores e que o fazem apesar da tendência 

contrária que se manifesta. Também nas escolas rurais, é notável a existência de pessoas que 

não gostam de subir em árvores, pelas mais variadas razões.  

Porém, mesmo diante dessa inequívoca condição de agência individual da qual a ação 

humana é dotada, as orientações que transcendem o plano individual e que, de certo modo, 

antecedem e influenciam as decisões pessoais tem também a sua relevância na configuração 

das experiências e práticas sociais. Um determinado padrão, como é o caso de proibir 

sistematicamente que crianças subam em árvores, não pode ser expresso apenas como a soma 

de vontades individuais.  

As orientações estruturais que organizam a vida social se alongam no tempo e no espaço 

e escapam do controle individual (GIDDENS, 2003). Nos contextos urbanos não só há menos 

árvores nos espaços onde comumente as crianças se reúnem, como também há menos tempo 

livre para empreendimentos na natureza. Menos contato com a atividade gera menos relação 

com a técnica que a prescreve. As crianças tornam-se com isso menos aptas à experiência e as 

quedas tornam-se mais frequentes. A ideia de que é perigoso subir em árvore pode ser resultado 

de uma série de condições estruturais que alteraram os modos de vida nas sociedades pós-

industriais, como a destradicionalização (BECK, 2000) de certos costumes decorrente do 

processo da modernidade avançada.  
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As restrições atuais nas formas como as crianças circulam nos espaços e o modo como 

estão sujeitas ao controle institucionalizado é expressão dessas condições. Mas, além de ser 

consequência disso, a noção de que subir em árvore é algo perigoso atua na intensificação do 

quadro que a gerou. Impremeditadamente, a intenção de proteger as crianças do perigo pode 

acentuar ainda mais o perigo, uma vez que afasta os sujeitos da prática social em questão e os 

destitui das habilidades antes desenvolvidas na prática.  

 

A sociedade industrial, a ordem social civil e, particularmente, o Estado-providência 
e o Estado de bem-estar, estão sujeitos à exigência de tornar as situações de vida 
humana controláveis pela racionalidade instrumental, fabricáveis, praticáveis e 
(individual e legalmente) explicáveis. Por outro lado, na sociedade do risco, os 
imprevisíveis efeitos, secundários e posteriores, desta exigência de controlo 
conduzem, por sua vez, àquilo que já tinha sido considerado superado: o domínio da 
incerteza, da ambivalência, em suma, da alienação. Todavia, esta é também a base de 
uma autocrítica pluralista da sociedade (BECK, 2000, p. 10). 

  

Em ambos contextos, urbano e rural, tradicional e moderno, há tendências 

predominantes que podem ser identificadas e que não se reduzem, portanto, a preferências 

individuais. Elas resultam de um duplo vínculo motivacional, um trânsito de influências que se 

assediam mutuamente e que tem origem tanto nas representações coletivas quanto nas 

representações individuais. É que as representações coletivas não são externas aos indivíduos. 

Nenhuma propriedade estrutural que se reproduza no espaço e no tempo pode manter uma 

existência “independente do conhecimento que os agentes possuem a respeito do que fazem em 

sua atividade cotidiana” (GIDDENS, 2003. p. 31). A proibição de subir em árvore adquire um 

aspecto consensual porque é também expressão de representações coletivas. Mas essas devem 

a sua formulação à pratica social exercida cotidianamente e ao conhecimento acumulado pelos 

agentes em suas relações.  

A proibição de uma determina brincadeira na escola só faz sentido se esta brincadeira 

aparece de forma mais expressiva. Não haveria porque conter de forma expressa algo que não 

se expressa. Subir em árvores é uma brincadeira que insiste em aparecer mesmo diante da 

proibição. A própria proibição torna-se, em alguns casos, ingrediente da composição lúdica. 

 

Na UEI – Unidade de Educação Integral vinculada à Escola A é proibido subir na 
pitangueira. A presença de uma inspetora ao lado da árvore garante que, mesmo em 
época de colher pitangas, as crianças não escalem a árvore na maior parte do tempo. 
No entanto, isso não as impede de comer algumas, uma vez que a própria inspetora 
lhes alcança as que amadurecem nos galhos mais baixos. Contou-me a inspetora que, 
quando já não havia mais pitangas ao seu alcance, não podendo ela subir nos galhos, 
as crianças passavam então, ao seu menor descuido, a subir e descer rapidamente dos 
galhos, retirando as pitangas que, como prêmios adquiridos após uma significativa 
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conquista, eram divididos entre os demais.   

(Observação de recreio. Escola A. Outubro de 2016) 

 

Há que se ter em vista a coexistência de múltiplas identidades que se relacionam nos 

contextos urbanos. Dentro de uma mesma sala de aula, haverá alunos que incorporarão 

rapidamente a ideia de que subir em árvores é perigoso, afinal eles nunca subiram numa e 

poderão apresentar bastante dificuldade de fazê-lo, tendo em vista que não foram habituados 

desde pequenos a esse tipo de exigência corporal que brincadeiras como essa implicam.  

Por outro lado, haverá ainda um número de alunos que se recusarão a acreditar nessa 

ideia, que traduzirão de sua prática outra noção relacionada a subir em árvore. Ora, para quem 

escala troncos e se pendura em galhos desde pequeno, uma atividade como essa, antes de ser 

perigosa, soará como instigante, prazerosa ou até, em alguns casos, transgressora.  

Essa coexistência de impressões distintas, interpretações díspares, fruto da diversidade 

de identidades sociais que se intercruzam na escola, dá origem a conflitos. Subir em árvore 

pode ser perigoso, mas nem tanto assim, diriam algumas crianças. Assim, em meio a essa 

resistência, o poder institucionalizado é questionado e “a reprodução social nunca é total; é 

sempre imperfeita e vulnerável às pressões e às instabilidades inerentes a toda situação de 

poder desigual” (ORTNER, 2006, p. 26). Os profissionais proíbem, mas algumas crianças 

insistem em subir, mostrando certa resistência às razões apresentadas por eles. Essa resistência 

é real, na medida em que explicita a capacidade dos sujeitos de subverter a dominação que lhes 

é imposta tendo como base as ambiguidades e fragilidades desta mesma dominação. 

Observemos no episódio a seguir como a proibição do acesso a um local pode ocasionar 

um tipo de agenciamento que transpõe o direcionamento inicial do impedimento, gerando 

consequências impremeditadas que, antes de restringirem bruscamente as possibilidades de 

ação das crianças, transformam-nas. 

 

Na UEI – Unidade de Educação Integral vinculada à Escola A existem dois barrancos 
de grama, muito atraentes para brincadeiras de escorregar e rolar. O acesso a um deles 
é proibido, em função de um desnível ao término da descida, um degrau de cimento 
que representa perigo de queda a uma altura de cerca de um metro. Em consequência 
disto, ninguém pode brincar neste morro de grama que fica na parte mais alta do 
terreno, de onde se pode avistar não apenas toda a área da escola, como também boa 
parte do bairro. A proibição do acesso é justificada pelos profissionais com base no 
risco de quedas e ferimentos que as brincadeiras de correr oferecem naquela 
inclinação. Eles temem que, ao descerem correndo o barranco, as crianças possam 
tropeçar no degrau e cair na calçada de cimento que fica na parte mais baixa. As 
crianças sabem desta regra e a explicam nestes termos também. O barranco, no 
entanto, parece fornecer à imaginação infantil uma série de outras possibilidades, que 
vão além da descida e dos saltos perigosos por sobre o degrau, como cavar buracos, 
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subir a montanha, soltar bolas e carrinhos de lá de cima. A subversão à regra é 
eminente, em função dessa atração lúdica. O controle feito pelos profissionais 
funciona a maior parte do tempo. Vez em quando, sorrateiramente, vê-se crianças 
aproximarem-se do topo. Sementes e pedrinhas são lançadas morro abaixo. O olhar 
avista ao longe. Gritos avisam que algo foi conquistado. A proibição do acesso ao 
local impregna o morro de uma nova significação. Alcançá-lo, agora, é uma ação que 
possui um outro sentido. Há certa tolerância por parte dos profissionais quando 
percebem que se trata de algo que não implicará na descida frontal do barranco. 
Assim, a proibição do acesso cumpre com a função de minimizar quedas e poupar as 
crianças de ferimentos. Mas as experiências lúdicas das crianças vivenciadas no 
barranco não foram completamente interrompidas. Seu uso foi transformado e novas 
brincadeiras parecem surgir a partir do novo status dado ao local.  

(Observação de recreio. Escola A. Outubro de 2016) 

 

Ninguém, nem os profissionais, nem as crianças, poderiam prever as consequências da 

adoção de uma regra que visava, desde o início, apenas restringir o acesso a um determinado 

local com intuito de evitar quedas. Tampouco uma observação construída em algumas diárias 

de campo seria suficiente para trazer à tona uma gama mais ilustrativa das situações em que as 

crianças manipulam as normas e subvertem os propósitos elencados pelos profissionais. O 

relato acima é exemplo, no entanto, de situações em que isso ocorre, e assinala que a experiência 

lúdica infantil é resultado também da capacidade dos atores sociais de se adaptarem às 

circunstâncias que se lhes impõem. Onde há agentes em ação, “as normas se apresentam como 

fronteiras ‘fatuais’ na vida social, para as quais são possíveis várias atitudes manipulatórias” 

(GIDDENS, 2003, p. 4 grifos do autor).  

Situação semelhante pude observar nesta mesma escola. Exceto pelo caso do barranco 

que fica na estrutura anexa à escola (UEI), não há restrições quanto à circulação dos alunos no 

pátio externo durante o recreio, nem distribuição e separação das turmas em espaços 

especificados. O pátio de recreio é em grande parte coberto por piso de cimento. As crianças 

ocupam os espaços conforme seu interesse, circulando por toda a área cujo acesso lhes é 

autorizado. Ocorre, no entanto, que esta área autorizada para circulação de crianças é 

significativamente menor do que a área total do terreno da instituição. Há uma cerca de pilares 

palito, de concreto, com frestas entre cada pilar, que circunda o prédio da escola, e também uma 

tela de proteção ao longo da quadra esportiva que impede a utilização da outra área, onde há 

árvores, terra, grama etc. A cerca e a grade delimitam o espaço onde o recreio acontece, mas 

não impedem que as crianças avistem o outro lado. Além disso, há furos na tela de proteção da 

quadra e as crianças por vezes passam por ali para apanhar a bola ou, simplesmente para fazer 

repercutir as consequências de sua subversão à regra. Mas a vigilância por parte dos inspetores 

inibe este comportamento. Nos dias em que estive observando o recreio, havia uma inspetora 



 195 

sempre próxima da área mais suscetível à passagem das crianças para o outro lado. Avistei 

seguidas vezes crianças tentando passar para o outro lado. 

 

A área em que não se pode brincar apresenta condições muito favoráveis à experiência 
lúdica infantil. Barrancos, árvores, folhas, galhos, pedras fornecem ali um arsenal de 
possibilidades. As crianças avistam essa área, pois o local destinado ao recreio é mais 
alto e permite também que por entre as frestas da cerca praticamente toda a área 
proibida seja admirada. É notável o descontentamento de algumas crianças por não 
poder acessar o outro lado durante o recreio. Há momentos em que atividades 
pedagógicas são promovidas lá, o que faz com que as crianças conheçam o espaço e 
tenham vontade de retornar para brincar. Perguntei às crianças que me seguiam pelo 
pátio porque ninguém ia para o outro lado. Elas não souberam me dizer o porquê, mas 
argumentaram que não era permitido. Depois, perguntei para as inspetoras. Elas me 
mostraram um buraco no muro que separa a escola da rua. Pelo buraco, vez em 
quando, entravam jovens do bairro em meio ao recreio. Alguns eram ex-alunos, outros 
eram estudantes da escola estadual que funciona no mesmo espaço, em período 
contrário (manhã), e que atende à educação estadual. Mas surgiam também jovens 
com algum tipo de atitude suspeita, alimentada na imaginação dos profissionais por 
razões concretas: o entorno da escola apresenta índices consideráveis de criminalidade 
relacionados à drogadição. As inspetoras temiam o contato das crianças com os jovens 
e também o risco de alguma criança alcançar a rua. O buraco no muro poderia ser 
facilmente concertado, mas pelo fato de o prédio pertencer à instância estadual, a 
escola municipal não podia intervir nisto. Essa era a razão para não autorizar as 
crianças a circularem do outro lado, embora em termos comparativos o espaço para 
além da cerca de palitos e da grade fosse muito mais interessante para o 
desenvolvimento de experiências lúdicas. 

(Observação de recreio. Escola A. Novembro de 2016) 

 

Vemos nessa descrição que o perigo se estende para além da queda, do ferimento, do 

acidente. Há outros receios em jogo. As dificuldades materiais enfrentadas pelas instituições, a 

falta de investimentos públicos, também agem como impeditivos de um aproveitamento mais 

amplo dos espaços e, consequentemente, restringem o alcance das experiências lúdicas. 

Consertar o buraco no muro seria como que meio caminho andado. Afastaria uma série e 

perigos. Porém, mais do que consertar o muro, para que houvesse alguma expansão da 

experiência nessa direção, seria preciso primeiro reconhecer o potencial daquele espaço verde, 

abrangente, repleto de relevos, barrancos, galhos, folhas e tanto outros elementos naturais 

convidativos ao brincar. E essa é uma questão ainda mais profunda, passa pela formação dos 

profissionais da educação e se relaciona com o modo como compreendemos o brincar, as 

culturas infantis e as formas escolares de administração simbólica da infância. 
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3.2.2 – Os parquinhos e o medo de morrer de medo 
 

A noção de que “há perigo na esquina”45 parece mesmo ter se intensificado em todos 

os âmbitos da vida social moderno contemporânea, sobretudo nos meios urbanizados. E o medo 

de que aconteça algo ruim às crianças vai além da percepção de que os riscos decorrentes da 

criminalidade aumentaram nas últimas décadas. Campanhas de prevenção contra acidentes 

domésticos; orientações quanto à higiene infantil; padronizações quanto aos modos de se vestir, 

dormir e se alimentar; controle sobre a qualidade na fabricação de produtos industriais de toda 

ordem são, em parte, reflexos dessa noção.  

Assistimos também, no campo da recreação no Brasil, a retirada de alguns parquinhos 

infantis de espaços públicos; a utilização cada vez mais comum de matérias sintéticos, 

emborrachados, recobrindo pisos e vigas nos espaços escolares; a eliminação ou a poda 

excessiva de árvores cujos galhos antes eram ocupados diariamente por levas de crianças; a 

substituição de plantas com espinhos ou superfícies pontiagudas; a planificação dos terrenos; o 

calçamento das vias e a cimentação dos espaços de convivência em que lama ou poeira são 

compreendidos como sujeira; as restrições ao uso de alguns tipos de materiais nos objetos 

destinados a crianças e a quase preponderância dos derivados do petróleo na constituição física 

dos brinquedos são exemplos de medidas recentes que vêm sendo adotadas nos mais distintos 

contextos em que circulam e brincam crianças. 

Paradoxalmente, a popularização dos brinquedos infláveis e camas elásticas, artefatos 

que apresentam sensíveis riscos de quedas, choques e torsões, contribui significativamente para 

a elevação das taxas de traumatismos nas festividades escolares, nos eventos públicos e em 

festas particulares, conforme indicam os prontuários médicos dos prontos-socorros de hospitais 

em Curitiba46. Nem por isso, o acesso a esses brinquedos deixa de ser incentivado. Ao contrário, 

eles são amplamente comercializados e indicam uma transformação nas práticas de cuidado e 

de entretenimento das crianças. Brinquedos infláveis e camas elásticas, os mais comuns 

artefatos industriais hoje utilizados na recreação infantil, ocupam o espaço e preenchem o tempo 

antes destinado ao esconde-esconde, ao pega-pega e à experiência lúdica inventada pelos 

grupos infantis por ocasião de não terem com o que se entreter de imediato. Tais artefatos, em 

certa medida, impactam a proliferação de uma série de manifestações típicas das culturas 

infantis e minimizam a difusão de saberes antes compartilhados em grandes extensões de 

                                                
45 Trecho da canção Como Nossos Pais, do compositor e cantor brasileiro Belchior. 
46 Dado obtido com enfermeiras em hospital pronto-socorro durante conversa informal. 
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espaço e tempo. São as consequências do “confronto quase físico entre a antiga ‘cultura folk’, 

em desagregação, e a ‘cultura civilizada’, em emergência e expansão” (FLORESTAN 

FERNANDES, 2004, p. 11, grifos do autor).  

Um sistema social implica práticas sociais reproduzidas, que apresentam propriedades 

estruturais capazes de orientar a conduta dos agentes humanos. Estes, em certa medida, são 

capazes de reconhecer aquilo que os orienta (GIDDENS, 2003). Se um sistema em 

desagregação é substituído por outro e novas práticas sociais emergem e se reproduzem, então 

uma nova disciplina regulatória passa a vigorar. A substituição de tais itens recreativos 

corresponde a uma nova tendência nos cuidados relativos à infância. Mas a noção de perigo 

parece não ser o único nem o principal fator que impulsiona esta tendência. O que está em jogo 

nesta nova configuração de práticas sociais é o acirramento do controle da circulação das 

crianças em espaços mais amplos e não monitorados, assim como a crescente administração do 

tempo das crianças. Por isso, ganham tanta vazão comercial e se popularizam em larga escala 

as soluções recreativas facilmente adaptáveis aos ambientes em que há pouco espaço 

disponível, ou que sejam capazes de entreter as crianças em um único espaço e por longo 

período de tempo, como é o caso dos brinquedos infláveis e das camas elásticas.  

Assim, o fato de serem perigosos não resulta em significativa interdição de seu uso, pois 

estes brinquedos cumprem com outra finalidade até mais desejada: entretêm as crianças por um 

bom tempo, mantendo-as reunidas em um mesmo espaço, o que as torna mais suscetíveis ao 

controle dos adultos. Do mesmo modo, a separação espacial entre adultos e crianças nestes 

eventos gera para aqueles uma sensação de que há menos correria e menos bagunça. Uma vez 

contidas em um espaço mais delimitado e entretidas por mais tempo, as crianças não invadem 

tanto o espaço reservado aos adultos. Estes, por sua vez, são menos solicitados e se livram dos 

típicos incômodos que a imprevisibilidade das experiências lúdicas é capaz de lhes gerar 

quando as crianças, por não estarem entretidas com algo grandioso, simplesmente brincam. 

Uma larga contradição é aí percebida. Alguns autores já se debruçaram sobre ela 

(SARMENTO, 1997; QVORTRUP, CHARLOT, 1979; FARIA, 1999), denunciando as 

ambiguidades dessa condição paradoxal que, por um lado, desde a emergência da modernidade, 

põem em relevo a infância, estabelece direitos de salvaguarda, enaltece o protagonismo infantil, 

projeta sobre as crianças atribuições nunca antes consideradas e, por outro, exerce sobre elas 

um controle cada vez mais acirrado. Em termos concretos, isso pode ser percebido “no facto de 

os adultos valorizarem a espontaneidade das crianças, mas as vidas das crianças serem cada 

vez mais submetidas às regras das instituições” (SARMENTO, 1997, p. 12). Ademais, em 
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sociedades regidas pelo princípio do mercado, pela ética do trabalho, ninguém pode ficar à toa 

(FARIA, 1999). Nos campos férteis da ludicidade, onde o tempo livre e a livre circulação por 

espaços são fermentos para que o brincar ecloda, se o acirramento do controle não inviabiliza 

completamente a liberdade de criar, ao menos a constrange, fazendo-a trafegar “no interior de 

poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” 

(FOUCAULT, 1987, p.118).  

As considerações até aqui elencadas focalizam alguns aspectos estruturais desta 

tendência de intensificação do controle sobre as atividades lúdicas das crianças. Agora, como 

contraponto a essa ênfase, imaginemos a seguinte situação: uma criança fere a cabeça com um 

corte e quebra gravemente o braço ao cair de cima do escorregador da escola. No dia seguinte, 

após anos de utilização diária, a escola suspende o uso do brinquedo. Após uma semana, retira-

o do parquinho. O risco sempre estivera ali, mas nunca fora tão constatável e tão sentido como 

agora. A notícia do acidente se espalha e se proliferam as queixas dos pais, responsabilizando 

a escola pelo ocorrido. Tanto as queixas, quanto a decisão de tirar o escorregador, revelam um 

consenso de que cabe ao adulto garantir a segurança das crianças. Uma queda com ferimento 

grave, uma criança hospitalizada, a preocupação da comunidade, o constrangimento sofrido 

diante dos pais são razões fortes e muitas vezes suficientes para o surgimento de uma interdição. 

É evidente que, guardadas as circunstâncias pontuais que porventura possam traumatizar 

uma comunidade inteira, as preocupações relativas a acidentes não se manifestarão do mesmo 

modo nos diferentes contextos elencados. Até mesmo dentro de uma única cidade, ou em uma 

só escola, a mesma brincadeira pode atrair para si diferentes reações. Profissionais que 

trabalham numa mesma instituição, moram no mesmo bairro, possuem poder aquisitivo 

equivalente, professam a mesma fé e torcem para o mesmo time podem exibir opiniões e 

comportamentos completamente opostos quanto a um determinado assunto. Possuem 

identidades cambiantes que não podem ser reduzidas apenas às tradicionais categorias 

sociológicas como classe, estratificação social, etnia, gênero e faixa etária. A existência de 

variadas visões de mundo e estilos de vida dentro de um mesmo grupo é uma das características 

que definem as sociedades complexas (VELHO, 2003). Recai sobre a intencionalidade das 

ações individuais uma complexa gama de influências, de tipos não tão facilmente identificáveis, 

que absorvem para si orientações político-ideológicas, religiosas, estéticas, filosóficas etc.  

Vejamos a seguir um relato de campo feito a partir de observações na Escola B, onde se 

destaca o depoimento de uma profissional da coordenação. Nessa escola, por razões de 

segurança, o parquinho havia sido retirado há algum tempo. A escola aguardava a instalação de 
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novos brinquedos, o que gerava sérias preocupações na profissional. A preocupação com a 

segurança das crianças era uma ênfase perceptível nas mais diversas estratégicas de 

organização: a separação das turmas por nível etário no recreio; a distribuição do uso do espaço 

de modo a evitar a passagem das crianças correndo pelos corredores do pátio; a proibição de 

brincadeiras como a de cavalinho e a de se pendurar nas traves de futebol. 

 

Havia um corre-corre de meninos no pátio lateral da escola. Juntei-me a um grupo de 
5 crianças para conversar. Comentei sobre a pesquisa. Perguntei sobre a brincadeira 
Cavalinho. Comentaram sobre a proibição: - “não pode porque machuca”. Duas 
duplas começaram então a brincar, tendo cada qual um menino que se apoiava nas 
costas de outro. Depois do recreio, em conversa com uma inspetora, perguntei sobre 
o Cavalinho. Ela disse que estava proibido pelo perigo de quedas, explicação que 
coincidiu com a que me foi dada por uma profissional da coordenação. Esta, por sua 
vez, forneceu mais detalhes sobre o medo que sentia de que alguém se machucasse na 
escola: - “eu morro de medo de parquinho, eu morro de medo de cavalinho, eu morro 
de medo que eles corram”. Contou-me que a escola estava para receber parquinho 
novo e que ela se sentia bastante preocupada com isso, temendo pelo perigo. Lembrou 
que anos atrás, ali nos fundos de sua sala, havia um parquinho, e que uma aluna da 
escola teve fratura exposta após sofrer uma queda. Outra profissional da coordenação, 
que estava concentrada em uma tarefa em sua mesa, ouvindo o comentário da colega 
e demonstrando mais confiança que ela, disse-nos: “é só eles pegarem o jeito, tem que 
ter alguém junto no inicio, aí vai (...)”. A profissional que declarara temer o parquinho 
justificou então seu receio lembrando que os alunos daquela escola teriam pouca 
vivência corporal, pois são “piá de prédio”47 e “pouco acostumados às brincadeiras de 
se pendurar”, por isso se machucariam com mais frequência. Na opinião dela, o perfil 
social das famílias atendidas pela escola, em sua maioria de classe média, indica que 
as crianças se mechem pouco em casa, passam muito tempo na frente da TV ou no 
computador e quando chegam na escola ficam muito agitados, por isso correm tanto, 
extrapolam seus próprios limites e facilmente se machucam. Por fim, descreveu-me 
um acidente recente, em que um menino havia “aberto a cabeça” numa brincadeira de 
luta. 

(Observação de recreio. Novembro de 2016) 

 

É de um modo particular que cada ator social delibera, interage, reage, interfere e produz 

transformações em seu meio social. As condições estruturais que circunscrevem cada ação 

empreendida pelos agentes em seus contextos de vida são as mesmas que, em função dessa ação 

empreendida, alteram-se progressivamente no fluxo contínuo de interações dadas pelos atores 

em suas práticas sociais. O funcionamento de uma instituição traduz esse movimento. O 

decorrer de um trabalho de gestão escolar é marcado tanto pela reprodução de procedimentos 

sobre os quais não repousam tantas tensões ou questionamentos e que, portanto, parecem fluir 

sem restrições e abalos em sua estrutura, quanto também pela alteração progressiva dos quadros 

                                                
47 Piá de prédio é uma expressão muito comum em Curitiba e região. O termo piá significa menino. Um piá de 
prédio seria então um menino criado fechado, sem vivências nas ruas e espaços públicos. A expressão possui uma 
conotação pejorativa, por estar associada a uma noção de criança mimada, que pouco desenvolve suas habilidades 
corporais e sua autonomia. 
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de influência que norteiam as distintas dinâmicas das redes de relacionamento social nas quais 

os gestores atuam. Influem sobre as decisões de uma equipe educacional as pressões que só 

poderiam ter se originado no interior de uma dada conjuntura sociocultural da qual a equipe é 

parte, como é o caso dos acidentes que porventura tenha traumatizado os profissionais na escola 

B. Se há de fato, como afirma a profissional da coordenação, uma inaptidão progressiva das 

crianças para atividades que exigem domínio corporal, haverá como consequência uma 

adequação progressiva dos espaços.  

Duas situações semelhantes, tomadas da observação de campo em duas escolas 

diferentes, podem ser aqui acionadas para melhor contextualizar a questão.  

 

Formamos uma roda no chão para seguir na conversa que se iniciara 
caminhando. Mais crianças se aproximavam, predominantemente de 4º e 5º 
ano. Em dado momento, fui direto ao ponto. Disse que gostaria de saber quais 
brincadeiras elas gostariam de brincar na escola, mas que não eram permitidas. 
A primeira resposta, que foi repetida por várias delas foi “brincar no 
parquinho”. A razão dada por elas à interdição do parquinho foi a mesma que 
me foi apresentada pelos profissionais, a de que crianças se machucaram 
brincando nele. Crianças grandes e pequenas interagindo lá em cima resultara 
em acidentes. Por isso, o parquinho não poderia ser usado no recreio, apenas 
durante as aulas, com algum professor acompanhando. Uma criança que estava 
na roda, inclusive, disse ter levado pontos após uma queda. 

(Conversa com crianças do 4º e 5º ano. Escola E. Outubro de 2016) 

 

Notei que parquinho da escola ficava fechado durante os recreios. Quis saber 
o porquê e antes de me dirigir ao inspetor que estava próximo de mim, chamei 
um menino e duas meninas que passavam a caminho da fila, pois o recreio 
terminara. Eram todos do 2º ano. Enquanto a fila começava a se formar, ao 
lado do parquinho, conversamos brevemente. Antes de deixá-los perguntei: 

Pesquisador: Vocês usam o parquinho no recreio? 

Menino: Não, não pode no recreio, porque os do 5º ano subiam e derrubavam 
os pequenos. 

(Conversa com crianças do 2º ano. Escola C. Outubro de 2016) 

 

Vemos em ambas situações a interdição do parquinho durante o recreio. Mas nos dois 

casos o parquinho não está desativado. Seu uso é que está condicionado à presença de algum 

professor que, de forma planejada, poderá autorizar o uso e acompanhar seus alunos na 

atividade. As duas instituições encontram uma solução aos riscos de acidentes, ainda que para 

isso tenham que limitar o tempo de uso e atrelar a ida das crianças ao parquinho às condições 

de planejamento de aula dos professores. As crianças não vão mais ao parquinho quando 

querem e, do ponto de vista da criação lúdica, isso faz toda diferença.  
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É isso que vemos em destaque na fala delas. No primeiro caso apresentado, essa 

diferença é mais relevante, pois o parquinho fica na única área verde da escola, onde há grama 

no chão, algumas árvores e muito espaço para correr. A área interditada, que antes era de uso 

comum, agora fica fechada no recreio para as turmas de 1º a 5º ano. Apenas os alunos de 

Educação Infantil podem acessá-lo durante o intervalo. Mas durante o horário de aula, com 

acompanhamento da professora, as demais turmas podem utilizá-lo, conforme me relatou uma 

das inspetoras da escola. Haveria neste caso, mais uma vez, um aumento dos acidentes em 

comparação a períodos anteriores? Estariam de fato as crianças menos aptas a saltar, pendurar 

e se equilibrar nos dias de hoje? A interdição do espaço, neste caso, ajuda a minimizar os 

acidentes, ou intensifica o perigo na medida em que contribui para que as crianças se tornem 

cada vez menos aptas às brincadeiras que exigem o exercício de habilidades corporais como 

escalar, escorregar, pendurar, balançar e saltar? 

Eis a contradição. Quanto menos aptas parecem estar as crianças a esse tipo de atividade, 

menos incentivo recebem para que desenvolvam essa aptidão. É que ninguém quer expor as 

crianças aos riscos que esse desenvolvimento de habilidades corporal exige. Quanto menos 

exercitam, menos capazes se tornam. Quando de fato tiverem de acessar esses equipamentos 

lúdicos em outros contextos, mais suscetíveis a acidentes poderão estar. As medidas tomadas 

pelos profissionais resultam, portanto, em um paradoxo. Os resultados alcançados pela 

intervenção educativa são muitas vezes imprevisíveis, nem sempre conscientes e denotam o 

quão imponderável é a formação da vida social.  

 

 

3.2.3 – A proibição do correr 

 

Logo de início, fiquei surpreso com a disposição dos materiais lúdicos e com a 
organização na localização espacial das turmas no pátio durante o recreio. Até então, 
não tinha me preocupado em observar se havia crianças correndo ou não, pois estava 
atento aos detalhes que a diretora resolvera destacar enquanto caminhávamos pelo 
pátio dos fundos. De repente, enquanto ouvia sua fala, percebi que as crianças 
passavam por nós caminhando. Mais à frente, notei que algumas até esboçavam giros, 
saltos, uma breve aceleração no passo, mas correr mesmo, ninguém corria. Crianças 
em pares, crianças em grupo, caminhando pelo pátio escolar, numa cena rara de se ver 
nos recreios. Aí avistei a quadra de esportes e notei que lá havia crianças brincando 
de pega-pega e jogando bola. Elas corriam, assim como as que jogavam caçador em 
frente ao parquinho. A proibição de correr na escola valia apenas para alguns espaços, 
disse-me a diretora. Correr livremente, cruzando de um lado para o outro da escola, 
por exemplo, não podia. Correr por correr, a qualquer tempo, também não. Mas nos 
limites de uma dada atividade autorizada e de um espaço pré-definido, sim. 

(Observação de recreio. Escola C. Setembro de 2016) 
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 Se há uma imagem clássica de recreios escolares, é a das crianças correndo pelo pátio 

da escola. Na memória de muitos de nós que passamos pelo longo processo de escolarização na 

infância, fixaram-se lembranças dessa agitação típica, do vai e vem ininterrupto, da explosão 

de entusiasmos revertidos em deslocamentos, curvas e saltos que o recreio escolar acolhe. 

Afinal, após algumas horas de permanência entre quatro paredes e depois de um contínuo 

esforço de conter o corpo sentado, sair correndo em busca de ar livre no pátio da escola, durante 

o breve intervalo entre aulas, é algo que parece ser um tanto quanto normal e saudável. 

Foi ao longo do curso para inspetores, nas dinâmicas de conversa, que tomei 

conhecimento sobre a existência de escolas que controlam ou até proíbem correr no recreio. 

Dois depoimentos se destacaram e propiciaram calorosos debates entre os profissionais durante 

as aulas. A maioria dos inspetores se colocara em posição contrária à interdição do correr 

relatada nos depoimentos. Alguns diziam ser absurdo alguém impedir que uma criança corra 

no pátio, afirmando ser a corrida algo da natureza infantil, um direito que não poderia ser 

violado. Outros defendiam ser necessária a atividade física no recreio para que as crianças 

pudessem extravasar corporalmente a tensão acumulada após horas de atividade intelectual. 

Mas, do outro lado, estavam os profissionais das escolas onde a proibição de correr gerava 

resultados positivos, os quais eram descritos por eles como soluções interessantes que não 

geravam perda significativa em termos de exercício corporal, uma vez que outras atividades 

físicas preenchiam o tempo do recreio, dando então condições às crianças para que se 

movimentassem.  

 Duas das seis escolas em que realizei observações de campo foram por mim escolhidas, 

em parte, pelo fato de proibirem a correria no recreio.  Os casos chamam a atenção. Ao mesmo 

tempo em que podem ser alvo de intensas críticas, expõem também as dificuldades que as 

gestões escolares encontram para preservar a integridade física das crianças. Apesar do drama 

que aí se coloca –– proibir crianças de correr –– soluções interessantes foram implementadas 

pelas duas instituições. Nosso foco de análise, no entanto, não permite esboçar aqui um 

julgamento quanto às decisões tomadas no curso de histórias tão particulares e complexas 

quanto as dessas duas instituições, as quais devem ser, antes de tudo, compreendidas. No 

entanto,  interessa-nos avaliar o fato de que impedir as crianças de correr implica também em 

erradicar do pátio escolar uma quantidade bastante expressiva de brincadeiras cuja prática 

depende da corrida.  
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(...). Eu sempre brinco com meus amigos ou às vezes fico sentada, às vezes estou 
muito cansada e não quero brincar e fico meio chata. (...) Também tem as tias que 
cuidam da gente no recreio mas elas são bem protetoras, quando nós estamos correndo 
elas falam: 

- Parem de correr, vão se machucar. 

Isso é meio chato porque quase todas as brincadeiras são de correr. 

(Trechos da redação 2 / Escola E. Escrita por menina do 5ª ano) 

 

As palavras dessa menina se referem ao recreio de uma escola em que não há uma 

proibição formal do correr. Mas, ainda assim, ela reclama de que as tias, ou inspetoras, tentam 

controlar a atividade e que isso inviabiliza a prática de muitas brincadeiras, uma vez que, em 

sua opinião, quase todas as brincadeiras são de correr. Curioso notar que, mesmo nesse caso 

em que não há uma proibição expressa, o controle  realizado pelos adultos impacta a atividade. 

É a preocupação com acidentes que se impõem novamente.  

Pude notar isso nas seis escolas observadas ao longo da fase 2. Muitos profissionais 

expressam preocupação imediata quando veem as crianças correndo, afinal, algumas se 

chocam, outras escorregam e caem. Os cuidados que destas preocupações decorrem, como já 

destacamos, resultam de um quadro mais amplo de representação da infância e de acomodação 

institucional das crianças em processos de proteção. As preocupações com a preservação da 

integridade física e emocional das crianças são potencializadas na medida em que o valor 

individual do ser humano, biográfico, fica mais aguçado. Isso se intensifica com o advento da 

2ª modernidade (SARMENTO, 2004), também chamada modernidade tardia ou avançada 

(BECH, 2010). Raras são as famílias que possuem, como comumente se via em tempos 

passados, sete, oito, nove filhos. Na medida em que o cuidado se individualiza, a proteção se 

aguça e o valor do resultado da preservação se acentua. Toda preocupação familiar é 

direcionada então para um ou dois filhos, intensificando-se. As gestões escolares absorvem essa 

tendência e agem na mesma direção. São fartas as evidências dos impasses junto a pais de 

alunos, gerados pela culpa projetada nos profissionais pelas ocorrências de acidentes nas 

escolas. Questionou-me certa vez uma inspetora: –– “A responsabilidade é nossa se o moleque 

bate com a cara na porta de vidro porque estava correndo distraído”? Ela sabe o quanto pode 

recair sobre seus ombros essa responsabilidade. Assim, a institucionalização do atendimento à 

infância, em ascendência desde o início da era moderna, deve cumprir, entre outras coisas, com 

o propósito da proteção.  

 

Concomitantemente, a família, que outrora votara a criança ao estatuto subalterno da 
companhia das aias e criadas, reconstitui-se através do seu centramento na prestação 
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de cuidados de proteção e estímulo ao desenvolvimento da criança, que se torna, por 
esse efeito, o núcleo de convergência das relações afetivas no seio familiar, das classes 
médias e o destinatário dos projetos de mobilidade social ascendente, pelo 
investimento na formação escolar, por parte das classes populares (SARMENTO, 
2004, p. 4) 

 

     As medidas tomadas pelos profissionais que respondem pela gestão escolar são com 

alguma frequência orientadas pelas circunstancias ocasionais, pelo fluxo de um cotidiano que 

é próprio de cada escola. Dificilmente um profissional informado por teorias pedagógicas 

optaria pela proibição de uma atividade tão elementar na infância quanto é o correr, sem que 

para isso houvessem fortes justificativas. O que dizer então de um consenso que reúne uma 

equipe inteira de profissionais lotada em uma mesma escola?  

A proibição do correr na Escola C é um caso que vale a pena aprofundar. Ela não é uma 

medida isolada, pois integra uma série de ações empreendidas pela escola para minimizar as 

ocorrências envolvendo conflitos e acidentes. No período em que realizei as observações de 

campo, a proibição do correr havia sido incorporada pela grande maioria das crianças. De fato, 

eram poucas as situações em que se via alguém correr no recreio, a não ser dentro das atividades 

que a escola oferta, nas quais, em geral, há um profissional acompanhando, como no futebol, 

no caçador ou em outros jogos recreativos propostos pelos inspetores.  

 
Curiosa cena que presenciei hoje no início do recreio. Uma menina que passou por 
mim caminhando, bem quando estava ao meu lado, mas sem me notar, teve de repente 
um insight, seguido imediatamente por um movimento impremeditado, involuntário, 
daqueles de chamar a atenção, tamanho rompante físico que lhe sacudiu. Saltitou o 
corpo, pousou na ponta dos pés e disse para si mesma: - “Hoje tem caçador”! E sem 
se dar conta de que iria subverter a norma, correu em disparada até encontrar o grupo 
que se organizava para jogar. Está cada vez mais visível que as crianças compreendem 
a norma e que, de modo geral, não subvertem a ordem que lhes é proposta. Mas há 
algo, no entanto, que parece ser de outra ordem, que irrompe de dentro para fora 
guiado pela emoção, cuja motivação não é tão fácil medir, nem controlar. Ainda que 
se esforcem para frear as pernas, ainda que se espremam na contenção desse desejo 
de chegar o quanto antes onde querem, as crianças correm. 

(Observação de recreio.  Escola C. Outubro de 2016) 

 

Na época em que minha passagem pela escola se deu, já havia um consenso entre os 

profissionais sobre os acertos dessa interdição, conforme pude aos poucos constatar nas 

conversas. A diretora da escola explicou tratar-se de uma estratégia para fazer com que as 

crianças não se machucassem tanto e também para se acalmarem. Em um passeio que fez 

comigo pelo recreio, mostrou-me o calçamento do pátio dos fundos e argumentou sobre como 

poderiam ocorrer ferimentos graves caso alguém caísse ali sobre o piso áspero feito de blocos 

de pedras justapostas. Contou-me também que já haviam tentado outras formas de conduzir a 
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entrada às salas no fim do recreio. Chegaram a abolir as filas, combinando com as turmas o 

livre retorno às aulas. Mas não havia dado certo, virava empurra-empurra, correria, 

machucavam-se. Então voltaram a utilizar a formação de filas. Costumava experimentar novos 

modelos, até acertar. Experimentara misturar as faixas etárias nos espaços de recreio, mas 

descobrira que para as turmas de pré-escolar isso era inviável.  

Nas conversas com os demais profissionais também pude perceber que havia ali naquela 

instituição uma atenção especial com a organização do recreio. Logo que iniciei as observações 

de campo, uma alteração significativa veio a ocorrer. Visando combater o bullying no recreio e 

minimizar os acidentes que, mesmo com a proibição do correr, persistiam, a equipe de gestão 

escolar decidiu em reunião que era preciso oferecer mais atividades, para que as crianças 

pudessem se entreter mais com os jogos, deixando de circular tanto pelo pátio, ficando mais à 

vista dos inspetores, o que poderia então atenuar os riscos de acidentes e minimizar os conflitos. 

Além disso, programou ações de conscientização dos alunos e da comunidade, por meio de 

palestras e conversas que viriam a esclarecer sobre temas como práticas de violência no espaço 

escolar, regras de convivência e respeito às diferenças.  

As decisões tomadas conjuntamente pela direção, pedagogas, professores e inspetores 

foi documentada em um projeto, o qual tive acesso durante uma conversa com a diretora. A 

principal ação prevista no projeto era a implementação do Recreio Dirigido, cujo propósito 

geral fora sintetizado no texto nos seguintes termos: 

 

O Projeto Recreio Dirigido surgiu da necessidade de se envolver os educandos da 
escola em diversas atividades (jogos e brincadeiras), visando promover a autonomia, 
socialização, criatividade, afetividade, mas, principalmente, buscando o melhor 
aproveitamento do tempo do recreio, de forma saudável e evitando-se correrias e 
conflitos.  

(Conversa com diretora. Trecho do projeto para o recreio. Escola C. Fase 2 da 
pesquisa) 

 

O projeto estipulava uma distribuição das turmas pelos espaços, a partir de um rodízio 

na ocupação e na participação de atividades. Inúmeras atividades e materiais foram dispostos 

no recreio. Cada inspetor passou a se responsabilizar por turmas específicas, com as quais 

criaria então um vínculo mais estreito, tornando-se para elas uma referência fixa, a fim de poder 

reconhecer melhor as dificuldades nos grupos e intervir de modo mais eficaz nos conflitos.    

A aplicação das medidas definidas em consenso pela equipe de profissionais, vista de 

fora por quem chega como observador, parecia resultar na consolidação de uma organização 
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visivelmente bem-acabada, equilibrada no que se refere à distribuição e eficaz quanto ao 

atendimento das demandas cotidianas, pois o controle que cada inspetor passara a ter sobre seu 

grupo se intensificara exponencialmente. As brincadeiras propostas de fato pareciam preencher 

o tempo recreativo e ocupar as crianças nos intervalos. Em pouco tempo, notara-se a diminuição 

dos acidentes e dos conflitos. O êxito do empreendimento se fazia notar não apenas pelo que 

diziam os profissionais ao se referirem aos resultados, mas pelo sentido geral assimilado pelas 

crianças, a partir do trabalho de conscientização realizado pelos profissionais no âmbito desse 

projeto. 

 

Pesquisador: Vocês preferem o recreio de agora ou o recreio de antes? 

Menina 1: Agora é melhor porque é mais seguro. 

Pesquisador: Porque é mais seguro? 

Menina 2: Porque antes os maiores machucavam os menores e as crianças caem e se 
machucam. 

(Conversa com crianças do 3º ano. Escola C. Outubro de 2016.) 

 

A eficácia do projeto, no que se refere aos objetivos por ele lançados, tornara-se 

evidente. Havia consenso entre os profissionais sobre os resultados efetivos no combate ao 

bullying e na prevenção de acidentes. Nesse sentido, é possível dizer que a nova organização 

do recreio trouxe benefícios não apenas para os profissionais, mas também para as crianças. No 

entanto, isso não significa que para elas, a medida desses benefícios possa ser equiparada àquela 

que fica tão evidente na argumentação dos adultos. Para as crianças, outros efeitos foram 

sentidos. A separação das turmas, por exemplo, desagradou muita gente. As crianças se 

queixavam de não poder mais encontrar no recreio amigos de outras turmas e reclamavam de 

não poder acessar espaços em que estavam habituadas a brincar há muito tempo.  

Tais percepções infantis não poderiam ser elencadas nesse estudo sem o devido cuidado 

de registrar de antemão em que circunstâncias as transformações no recreio foram idealizadas 

e promovidas. Uma análise que repousasse apenas por sobre os argumentos infantis poderia 

facilmente se equivocar. Afinal, não há como negar que proibir crianças de correr no recreio da 

escola é um ato polêmico. Por outro lado, se há algum exagero nisso, não seria apenas diante 

de uma ampla contextualização que poderíamos percebê-lo?  

Não se trata, portanto, de defender ou acusar uma ou outra escola pelas soluções que 

foram capazes de encontrar para os problemas que lhes afetam, ainda que para isso, como 

consequência muitas vezes impremeditada, tenham provocado ônus à performance criativa das 
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crianças ou impactado seu direito ao brincar. Trata-se, antes, de descrever como as instituições 

reagem a essa tendência de acirramento no controle e na proteção das crianças e se a “(...) 

crescente ocupação das crianças em instituições controladas pelos adultos (...)”, faz com que 

elas fiquem “(...) sem tempo para procurar descobrir os seus limites, nem espaço para 

conhecer o sabor da liberdade” (SARMENTO, 2004, p. 9). 

Passemos agora à análise de um outro caso onde correr também foi proibido. Algumas 

semelhanças de ordem estrutural podem ser percebidas de modo a ampliar nossa visão sobre as 

motivações desse tipo de restrição proposta pelos profissionais da escola às crianças. Nas 

conversas com os profissionais, pude notar que algumas restrições à experiência lúdica eram 

compreendidas como avanço ou melhoria educacional.  

 

Inspetora 1:  - (...) a gente vai tentando evitar esta bobeira de correria, porque é melhor 
uns 20 ou 30 correndo do que todo mundo. Aí ninguém faz mais nada”.  

(Conversa com inspetora. Escola D. Novembro de 2016) 

 

Essa visão coincide com o que presenciei em diferentes escolas. De fato, onde as 

crianças não contam com oferta de materiais, nem de atividades variadas, e os espaços são 

pouco sugestivos, as brincadeiras que predominam e que parecem contagiar o ambiente, 

impondo-se majoritariamente às demais atividades que possam eventualmente surgir em 

pequenos grupos, estão de algum modo relacionadas ao correr.  

Correr é uma ação que, nas experiências lúdicas empreendidas pelos grupos infantis, 

facilmente pode estar associada a outras ações como pegar, dominar, conduzir, escapar, resistir. 

Ainda que parte das crianças opte por não correr, o movimento ocasionado pelas que correm 

pode impedir a continuidade de outras atividades mais discretas. Era a isso que se referia a 

inspetora ao dizer que, se todos correm, ninguém faz mais nada. A mesma percepção poderia 

ser encontrada no depoimento de algumas crianças: 

 

(...) No recreio tem muita pessoa correndo, e pode prejudicar outra pessoa. (...) 

(Trecho da redação 3. Escola D. Escrita por menino do 5º ano) 

 (...) Um dos pontos negativos é que as pessoas não param de correr no recreio. (...). 

(Trecho da redação 4. Escola D. Escrita por menino do 5º ano) 

 

 Para crianças menos interessadas em correr e realizar atividades que envolvem mais 

trabalho corporal, o recreio escolar pode tornar-se um ambiente um tanto quanto hostil. Talvez 
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por essa razão, vemos com frequência pequenos grupos pela periferia dos pátios, alguns 

aparentemente reclusos em pequenos espaços, supostamente tímidos, tentando talvez proteger-

se da agitação generalizada que acaba predominando no recreio.  

 

Na maioria dos recreios eu fico sentada conversando com minhas amigas, mas nós 
sempre levamos bolada, olha eu acho que deveria ter uma cancha especificada para 
jogar futebol, uma cancha especificada para vôlei e outra para basquete. 

Também acho que o recreio deveria ser uma escola inteira não só em um lugar 
especificado, pois o espaço fica muito pequeno. 

Também deveria ter música para as crianças relaxarem. 

E também deveria ter um lugar para as crianças desenharem e etc... pois eu sempre 
quis ficar desenhando mas não dá porque as pessoas pisam em você e não estão nem 
aí. Eu garanto que não teria muitas pessoas por isso podia ser um lugar pequeno que 
já tenha lápis folhas e etc... pois as pessoas poderiam perder. 

(Redação 7. Escola B. Escrita por menina do 5º ano) 

 

Dar vazão aqui a essas evidências, dispondo de contrapontos, mesclando diferentes 

realidades, é fundamental na composição de um quadro menos idealizado e mais articulado com 

as situações concretas vivenciadas pelos agentes em seus contextos. Tais descrições ajudam-

nos a enxergar por prismas mais variados o quadro social que se anuncia – a emergência na 

contemporaneidade de hábitos de cuidado e controle mais acirrados. Poderíamos facilmente ser 

tomados por indignação ao nos depararmos com a proibição de uma experiência como a de 

correr na escola.  

No entanto, não nos interessa aqui, como nos demais casos apresentados ao longo do 

estudo, empreender uma defesa das experiências lúdicas retirando-as dos contextos onde elas 

ocorrem e perpetrando uma noção de que tais experiências podem ser consideradas como 

totalidades ou como condutas universais. Também não importa conduzir uma avaliação de 

mérito acerca das soluções encontradas por essa ou por aquela escola para resolver os problemas 

relacionados à gestão desses cuidados e desse controle. As variações aqui dispostas podem, no 

entanto, conduzir-nos a uma compreensão sobre a natureza da relação entre a experiência lúdica 

infantil e a intervenção educativa dentro da escola. Sigamos, pois, por caminhos menos 

premeditados, para ver até onde podemos chegar. 

Correr possivelmente está entre as mais típicas e usuais experiências lúdicas infantis, 

ainda que se expresse de formas muito variadas. Há situações em que a experiência é marcada 

por um caráter puramente experimental e que parece ser regida pelos impulsos mais 

elementares, sem necessariamente se enredar em regras explícitas que desencadeiem um jogo. 
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Nesse caso, as crianças simplesmente correm, e correm por correr, mesmo que não tenham 

definido a priori para onde irão e o que farão. A experiência vai se delineando a partir dos 

primeiros e impremeditados impulsos, até agregar uma sugestão qualquer advinda de alguém 

ou absorver o desafio sugerido por um obstáculo ou por um objeto qualquer, que poderá ser 

saltado, carregado, chutado ou lançado.  

As situações em que as crianças correm por correr, sem uma finalidade inicial explicita, 

são muito propícias ao surgimento de experiências lúdicas inusitadas, menos formais, não 

nomeáveis, passageiras, mas nem por isso menos interessantes. O corre-corre, que pode se 

iniciar despretensiosamente, leva comumente à produção e repetição de certas rotinas. O caráter 

recursivo da vida social (GIDDENS, 2003) aí se manifesta. Corre-se para aproximar de algo ou 

de alguém. Corre-se para fugir de algo ou de alguém.  

A estrutura aproximação-evitação (CORSARO, 2009) dá forma à brincadeira e garante 

que ela promoverá acumulo e liberação de tensão. Com isso, representações sociais que estão 

sendo apreendidas pelas crianças, como a de bem e mal, perigoso e confiável, serão 

experimentadas, o que favorece a sua internalização. A brincadeira preenche uma função social, 

pois os elementos da cultura infantil ali partilhados colocam a criança em contato direto com 

valores que são partilhados por outros membros de sua comunidade (FLORESTAN 

FERNANDES, 2004).  

A reprodução social é dada então pela produção da rotina empreendia pelas crianças no 

cotidiano. A estrutura de aproximação-evitação, como nos informa Corsaro (2009, p. 34), 

“parece ser a base de muitos tipos de brincadeiras de perseguição e fuga de crianças em todo 

o mundo”. Ao passo que essas brincadeiras, ou práticas de rotina, são empreendidas de forma 

repetitiva e se estendem no espaço e no tempo, seu caráter rotinizado e recursivo se aprofunda. 

Essa recursividade das práticas de rotina é elemento fundante daquilo a que Giddens (2003) 

chamou de dualidade da estrutura. Elas agem como catalizadores da recriação das propriedades 

estruturadas da atividade social.  

A rotina produzida pelas crianças apresenta propriedades estruturais, aqui caracterizada 

pelas ações de aproximar e evitar, fugir e pegar. Essas propriedades são, concomitantemente, 

meio e fim da prática social. Ao mesmo tempo em que dão origem às experiências lúdicas, são 

por elas recriadas recursivamente no fluxo da vida cotidiana. Em meio a praticas de rotina como 

essa, as intencionalidades dos atores afloram e são postas à prova. Mas a prática de rotina 

produzida pela criança não se confunde com a sua agência, apesar de não haver “limites nítidos 



 210 

e imediatos entre as duas; existe, antes, um continuum entre as práticas de rotina, que ocorrem 

com pouca reflexão, e os atos de agência, que intervêm no mundo com algo em mente” 

(ORTNER, 2006 p. 54). 

Sair correndo pelo pátio escolar e imergir em rotinas estruturadas de aproximação-

evitação é uma das ações mais regulares, mais ritualizadas e mais significativas que as crianças 

produzem e reproduzem ao longo dos recreios. Esse tipo de rotina está de tal modo enraizada 

nas práticas sociais e conecta-se de modo tão imediato e profundo com necessidades básicas de 

vivência social das crianças, que dificilmente poderiam ser substituídas por outras atividades 

sem prejuízos aos projetos pessoais de muitas crianças. Jogar futebol, por exemplo, envolve o 

correr mas não implica nas mesmas atribuições contidas nas brincadeiras de perseguição e fuga. 

Talvez por isso são constantes as reclamações de crianças nas escolas que as impedem de correr 

pelo pátio, ainda que sejam autorizadas a correr em atividades mais programadas, como o 

futebol. 

 

Eu acho o recreio um pouco sem graça porque four square48, os meninos tiram sarro 
de você quando não sabe jogar, pular corda cansa muito rápido, ping pong a maioria 
não sabe, lego é mais para os menores, e eu gosto mais de lego peça pequena. 

As únicas coisas que eu gosto é o xadrez, parquinho e quadra, mas acho que poderia 
ter um campinho bem grande para correr. Já que não pode correr no resto da escola, 
seria legal ter um campinho. Seria bom poder ir na biblioteca para ler, porque eu nunca 
faço nada na hora do recreio, só ando com a minha amiga, gostaria de ficar lendo um 
gibi. 

(Redação 17. Escola D. Escrita por menina do 5º ano) 

 

Embora seja difícil perceber a proliferação de temas nas rotinas de correr, a conjugação 

de interesses, as representações de conteúdos sociais que ali são dispostos, as disputas, a 

representação de papeis, ainda assim, uma breve conversa com as crianças já seria suficiente 

para começarmos a elencar as razões que fundam o interesse delas pela correria. Uma análise 

sobre as restrições postas ao correr nas escolas, tão necessárias e justificadas nos contextos em 

que a segurança das crianças é posta à prova, não poderia deixar de considerar esse aspecto 

estrutural das dinâmicas do correr.  

                                                
48 Jogo que nos últimos anos se popularizou nos ambientes de recreio. Os jogadores utilizam uma bola e se 
posicionam numa quadra de 4 metros quadrados, muitas vezes desenhada à giz nos pátios escolares. A quadra é 
dividida em quatro quadrados, que possuem valores diferentes, de 1 a 4. Cada jogador se posiciona em um dos 
quadrados e deve fazer a bola pingar em quadrado alheio após fazê-la quicar em seu próprio terreno. Quem não 
alcançar a bola, ou arremessá-la para fora das linhas, sairá do jogo (se houver uma fila de crianças aguardando 
para jogar) ou será posicionado na casa de menor valor (se apenas 4 jogadores estiverem ali). 
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As rotinas de aproximação-evitação são condições para a realização de centenas de 

jogos e brincadeiras mais ou menos estruturadas, as quais são apreendidas, adaptadas, 

transformadas e transmitidas (SPRÉA, 2010) pelos grupos infantis em sua prática diária, dando 

origem a um fluxo de cultura tradicional imensurável. A cultura lúdica infantil tem disposto de 

um arsenal de brincadeiras de pegar, de se esconder, de saltar, de girar, de lançar, de jogar bola, 

em que correr é imprescindível. E, até certo ponto, essas brincadeiras devem à cultura escolar 

a sua perenidade.  

Conforme mostra o quadro 25, os dados coletados via enquete feita com os inspetores 

sinalizam que os pega-pegas aparecem em praticamente todas as escolas da rede municipal de 

ensino. O percentual de inspetores que declararam haver a proibição expressa do pega-pega em 

suas unidades é também significativo. 

 

QUADRO 25: Demonstrativo da incidência da proibição do pega-pega para a pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
Aparece em % das 

escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que está proibida 

Pega-pega 98% 12% Não foi consultado 

Fonte: o autor (2016) 

 

O percentual se elevaria se o levantamento tivesse computado as escolas em que, apesar 

de não estarem proibidos, os pega-pegas são fortemente desincetivados, interrompidos, 

dificultados. Uma outra estimativa acerca das brincadeiras de perseguição e fuga pode ser 

disposta conjuntamente, mostrando as intrincadas variações de interpretação a que estão sujeitas 

estas brincadeiras. Entre os pega-pega mais comuns nas escolas municipais de Curitiba, 

destacou-se o polícia e ladrão, que é fortemente marcado pela presença da representação das 

armas de fogo, motivo gerador de muitas intervenções educativas. A proibição aumenta quando 

selecionamos na enquete apenas esta modalidade de pega-pega. 

 

QUADRO 26: Demonstrativo da incidência da proibição de polícia e ladrão para a pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
Aparece em % das 

escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que está proibida 

Polícia e ladrão 86% 37% 25% 

Fonte: o autor (2016) 
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Polícia e ladrão, que é também uma brincadeira estruturada pela rotina de perseguição 

e fuga, apresenta aí resultados que se diferem daqueles elencados para o termo pega-pega, que 

é mais genérico. Ela está proibido em 37% das escolas, mais que o triplo das proibições que 

incidem sobre a média dos pega-pegas.  

Isso ocorre porque a brincadeira polícia e ladrão dispara nos profissionais 

questionamentos em função das conotações que exibe. Os termos utilizados pelos profissionais 

para explicar a razão das proibições revelaram que, nesse caso, importam também os conteúdos 

sociais envolvidos na experiência lúdica. Não é apenas o perigo de se machucar que aciona a 

interdição da atividade. Os papeis representados pelas crianças nessas brincadeiras as colocam 

em contato com expectativas sociais, liberam emoções, promovem o contato corporal, 

mobilizam noções sobre o que é certo e o que é errado, justo e injusto, legal e ilegal. Pela 

quantidade de sentimentos envolvidos, são comumente ambientes adequados ao surgimento e 

à intensificação ou resolução de conflitos. É de se supor que não são poucos os incidentes 

conflituosos que surgem entre as crianças que representam os papeis sociais de polícia e de 

ladrão. As intervenções educativas que se impõem a esse tipo de experiência lúdica são, em 

parte, resultado da existência concreta de problemas relacionados ao conteúdo social 

mobilizado pelas crianças para representar tais papeis. Gírias, gestos, tipificações, deduções 

correlacionadas ao ambiente policialesco e à criminalidade são acionadas durante a brincadeira, 

constrangendo muitas vezes os profissionais que acompanham as crianças nos recreios. 

Tomemos agora em destaque as medidas tomadas pela gestão da Escola D para amenizar 

os acidentes e minimizar os conflitos relacionados às brincadeiras em que é preciso correr. A 

principal delas foi substituí-las por outras atividades. Na Escola D é expressamente proibido 

correr no pátio. O recreio é dividido em duas etapas de vinte minutos, sendo uma destinada às 

das turmas de criança mais velhas e a das mais novas. Essa divisão também cumpre com essa 

finalidade, pois pretende preservar os menores do impacto físico da convivência com os 

maiores. A cada recreio, aproximadamente 150 crianças ocupam os espaços. Há 2 professores 

de educação física no quadro de profissionais, sendo que um deles sempre se responsabiliza por 

algumas atividades no recreio.  

A escola criou também um sistema de monitoramento das atividades de recreio, pelo 

qual consegue controlar melhor o comportamento das crianças. São os próprios alunos que 

atuam exercendo controle. Meninos e meninas do 4º e do 5º anos tornam-se temporariamente 

monitores e ficam incumbidos de observar as atividades e prezar pelos materiais. Uma de suas 
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principais funções é impedir que os colegas corram. Outra é denunciar as situações em que 

evidenciam mal comportamento.  

Os monitores permanecem nessa função durante uma semana. Cobram disciplina de 

seus colegas. Há um revezamento durante todo o ano de modo que todos os alunos passam pela 

função. Além dos monitores, há também um coordenador, um aluno que, de acordo com o seu 

perfil, é eleito pela turma ou indicado pela professora para exercer essa função. O coordenador 

lidera os monitores na organização dos materiais e na vigília dos pátios. As crianças que se 

tornam monitores ou coordenadores vão para o pátio 10 minutos antes do início do recreio para 

organizar os materiais que ficarão disponíveis para uso. Encerrado o recreio, elas permanecem 

no pátio por mais 10 minutos, para recolher e guardar os materiais. Neste tempo extra destinado 

à preparação e encerramento, os monitores aproveitam para brincar um pouco mais. Muitos 

gostam de exercer a função e, de modo geral, reconhecem os resultados obtidos com esse novo 

tipo de organização proposto pelos profissionais da escola. 

 

O recreio é bem tranquilo, divertido, legal, engraçado, tem vários esportes por 
exemplo four square, futebol, ping-pong, pular corda, basquete. 

A organização é boa porque tem a escala para os monitores. 

Pontos negativos: não pode correr, não pode trazer celular, não pode brincar de 
esconde-esconde nem de pega-pega. 

(Redação 21. Escola D. Escrita por criança do 5º ano) 

 

Durante uma conversa que tivemos enquanto circulávamos juntos pelo pátio, a diretora 

da escola contou-me que os monitores não cuidam das crianças, mas sim dos materiais. A ideia 

inicial proposta pela equipe de gestão era fazer com que as crianças se tornassem responsáveis 

pelos cuidados com o uso dos materiais e pela organização do espaço do recreio. Não houve 

preocupação da escola em relação a dar orientações às crianças acerca de um monitoramento 

do comportamento a ser feito pelos monitores e coordenadores. Ao longo das observações não 

notei adultos cobrando das crianças um desempenho, no sentido de um trabalho a ser cumprido. 

No entanto, ao serem imbuídos pela função e desempenharem esses papeis, as crianças 

acabavam por exercer poder e controle, intervindo significativamente no comportamento dos 

colegas.  

 

O recreio ele é muito legal e eu queria que pudesse correr, eu só acho que não pode 
correr porque tem muita criança e o espaço não é tão grande, é meio pequeno e 
também no recreio tem os monitores e os coordenadores, eles ficam de vigia com os 
inspetores para ver se não tem ninguém correndo ou fazendo bagunça e coisa errada 
(...). 
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(Trecho da redação 12. Escola D. Escrita por criança do 5º ano) 

 

O controle exercido pelas crianças monitoras era significativo, explícito e impactava as 

experiências no recreio, ainda que os resultados efetivos dependessem de uma articulação mais 

direta com os inspetores, os quais poderiam ser acionados para fortalecer o controle nos 

momentos em que houvesse alguma resistência. Alguns monitores se queixavam do não 

cumprimento das normas por parte das crianças. 

 

(...). Eu já fui monitora e sempre tinha regras que muitos não cumpriam. Algumas 
vezes as crianças correm e isso não é permitido porque senão pode ocorrer algo mais 
grave, inclusive já tem até paredão. (...) 

(Trecho da redação 13. Escola D. Escrita por menina do 5º ano) 

 

Durante a observação dos recreios, pude conversar com crianças que desempenharam 

os papeis de monitores e coordenadores e extrair delas algumas impressões sobre como 

atuavam. Em algumas situações, pude anotar pausadamente as respostas tais como me foram 

dadas, em tom de entrevista. Foi o caso desta conversa que tive com uma menina que estava na 

função de coordenadora. Enquanto ela realizava sua função, conversávamos: 

 

Pesquisador: O que faz uma coordenadora? 

Menina coordenadora: A coordenadora fica cuidando para ver se alguém corre. 

Pesquisador: E se alguém corre? 

Menina coordenadora: Eu falo uma vez pra não correr, aí eu falo duas vezes pra não 
correr e na terceira vai para o paredão. 

Pesquisador: O que é o paredão? 

Menina coordenadora: É uma parede onde tem que ficar sentado 

(Conversa com criança do 5º ano. Escola D. Novembro de 2016) 

 

Seguimos então na direção de um banco encostado em uma parede, atrás das mesas de 

ping-pong. Uma criança estava sentada no banco. Ela apontou sinalizando que ali era o paredão. 

 

Pesquisador: Quanto tempo a criança tem que ficar no paredão? 

Menina: Uns cinco minutos (expressando dúvida). 

Pesquisador: O que é mais difícil para uma coordenadora? 

Menina coordenadora: O mais difícil de ser coordenadora é quando alguém corre e 
não que obedecer, principalmente o 5º ano. 

Pesquisador: Porque as crianças não podem correr? 

Menina coordenadora: Não podem correr porque “tromba”, o 5º ano tromba com o 1º 
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e machuca. 

Pesquisador: Você tem se dado bem nesta função de coordenadora? 

Menina coordenadora: Sim, eu já fui coordenadora várias vezes e eu continuo. Então 
eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho. 

Pesquisador: O que você acha de organizar o recreio assim, sem poder correr? 

Menina coordenadora: Pra mim é bom, porque não tem risco de alguém se machucar. 

(Conversa com criança do 5º ano. Escola D. Novembro de 2016) 

 

Vemos em suas respostas que ela demonstra satisfação por participar dessa iniciativa e 

que, assim como os profissionais da escola, atribui ao risco de se machucar a razão de ser desse 

procedimento disciplinar. Talvez por exercer repetidas vezes o papel de monitora e deter um 

certo poder sobre as demais crianças, ela não demonstre discordância em relação às restrições 

que a proibição ocasiona, como aparece em outras crianças que se queixam de não poder correr.  

Se alguém desobedece no pátio, pode ir para o paredão, onde o desobediente terá de 

passar um breve tempo pensando no que fez. As conversas com as crianças revelaram que havia 

uma concordância de algumas delas em relação à eficácia do paredão. Em alguns casos, falhas 

no sistema eram percebidas pelas crianças, que imediatamente iam se queixar às inspetoras, 

como no caso de quando um monitor não repreendia alguma criança ou deixava de lado sua 

função para brincar com os colegas. 

 

O recreio é bem monitorado e organizado, adoro brincar com os meus amigos no four 
square, vôlei, além disso tem muitos monitores, o que deixa tudo mais organizado e 
quando alguém é pego correndo, batendo, é levado para o paredão que é um jeito de 
fazer aquela criança pensar no que fez! 

Geralmente tem crianças correndo ou se batendo, alguns monitores são desatentos ou 
não colocam a criança no paredão porque é amigo. 

(Redação 6. Escola D. Escrita por menino do 5º ano) 

 

São comuns em escolas brasileiras os recreios dirigidos, ou monitorados, em que as 

atividades recreativas são sugeridas e/ou conduzidas pelos profissionais e onde há claras 

restrições acerca da mobilidade das crianças no espaço. A falta de profissionais para atender o 

grande número de crianças nos pátios, a escassez de investimento na construção de ambientes 

mais aptos a receber grande agrupamentos, a precariedade dos materiais lúdicos disponíveis e 

o curto tempo destinado ao recreio são fatores que contribuem para que as soluções oferecidas 

pela escola sejam de caráter mais apaziguador do que sugestivo, e visem antes minimizar 

conflitos e diminuir os riscos do que impulsionar experiências criativas.  

Os casos que aqui estão sendo apresentados denotam que o acirramento do controle das 
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ações infantis, mesmo durante os intervalos de aula, é marcado por influências de ordem 

estrutural que se vão pulverizando nas sociedades ocidentais desde o advento da modernidade. 

As transformações nos modos de controle disciplinar que se irradiaram ao longo do século 

XVIII e se intensificaram na era moderna assinalam que obediência e utilidade são caracteres 

inseparáveis. Brota recursivamente, das mais profundas raízes que sustentam a formação da 

instituição escolar, esse princípio disciplinar que visa conferir utilidade às condutas e tornar o 

comportamento infantil mais suscetível aos enquadramentos da normatização institucionalizada 

que é própria da escola. Obediência e utilidade tornam-se caracteres inseparáveis, expressos 

por meio de uma “mecânica de poder” que se dissipa de domo displicente e profundo, e que 

de certo modo “define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente 

para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer (...)” (FOUCAULT, 1987, 

p.119). 

Um intervalo de recreio completamente livre poderia representar uma desorientação 

completa dos princípios disciplinares que regem a lógica de funcionamento das instituições 

escolares. A ideia de que os alunos possam estar descontrolados em meio àquela correria que 

habitualmente se costuma chamar de caos no recreio escolar não poderia mesmo ser suportada 

por muito tempo. Seria preciso conter tudo o que parece se desprender do domínio da ordem 

escolar (MILSTEIN e MENDES, 2010), um domínio que, desde os primórdios da 

institucionalização educacional, é disciplinado. Há algo que se vai estruturando nessa ordem, 

no sentido de controlar impulsos impremeditados, os quais parecem estar a serviço da 

experiência lúdica, mas que rapidamente podem ser associados às supostas futilidades e 

inutilidades do fazer infantil, à suposta falta de seriedade do brincar, ao não trabalho. É preciso 

tornar o corpo mais obediente na medida em que fica mais útil e, inversamente, mais útil, na 

medida em que se torna mais obediente (FOUCAULT, 1987). 

 O recreio dirigido, as atividades orientadas e as ações monitoradas parecem atender a 

essa demanda, pois são capazes de mobilizar uma parte dessa propulsão física e desses desejos 

incontidos, fazendo-os apontar para um objetivo comum, um propósito educacional. Intervir na 

ação lúdica é fazer convergir estas forças numa direção discernível, qualificável. É trazer para 

a ordem aquilo que, se ficar à solta, tende a subvertê-la, tornando-se uma ameaça. Há que se ter 

em vista, portanto, a presença dessa influência estrutural regulando o controle disciplinar que 

incide sobre a experiência lúdica infantil. Uma racionalização utilitária aí se manifesta, dando 

origem a processos mais gerais de controle do comportamento no âmbito educacional que 

resultam em engenharias disciplinares específicas, próprias das culturas escolares.  
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No entanto, nem tudo se reduz a princípios estruturais. O que vemos ocorrer como 

resposta ao controle institucionalizado do comportamento não é apenas inculcação, ou 

aceitação, mas também relutância, resistência, agência. Por estarem implicados de forma ativa 

na teia que os enreda, os corpos das crianças não são dóceis. Ao contrário, esbanjam relutâncias, 

provocam atritos, resistências e guardam uma interioridade criativa conectada a complexa rede 

de influências e motivações oriundas da fragmentação sociocultural própria das sociedades 

moderno-contemporâneas. Por isso, as crianças estão sempre às voltas com as suas estratégias 

para levar à cabo os seus projetos, por meio de uma “negociação da realidade” feita com outros 

atores ou coletivos, que resulta “de uma deliberação consciente a partir das circunstâncias, do 

campo de possibilidades em que está inserido o sujeito” (VELHO, 1994, p.103).  

Essa negociação circunstancial da realidade constrange e limita. Mas é também marcada 

por dinamismos que reorganizam a memória do ator social. As crianças negociam e essa 

negociação é dinâmica. Seus efeitos são, em geral, impremeditados. Por isso, como resultado 

da monitoração que as crianças realizam de sua própria ação, surgem a qualquer tempo novos 

significados e sentidos para as circunstâncias coercitivas que se colocam como balizadoras de 

suas ações, o que repercute também na constituição de suas identidades (VELHO, 1994). Em 

suas relações entre pares, em meio às experiências lúdicas que delineiam, elas jogam o “jogo 

sério” (ORTNER, 2006) das interações sociais no interior de um espaço que é culturalmente 

constituído e que, por isso, apresenta relações de poder, de desigualdade e de hierarquia. 

 

Notei que havia algumas crianças correndo no corredor lateral da escola, onde às vezes 
é possível brincar sem que os monitores e inspetores vejam. Parecia proposital, 
corriam ali para que ninguém os visse. Eram todos do 5º ano. Havia, no entanto, um 
menino-monitor, do 4º ano, que monitorava o uso das pernas de pau e que estava 
posicionado bem numa das esquinas do corredor por onde passavam as crianças 
correndo. Sempre que alguém passava por ali, ele repetia em voz baixa: - “não pode 
correr, não pode correr”. Era como se ele tivesse cumprindo com o que lhe fora 
mandado fazer, mas sem por fé na eficácia do que fazia. Dizia por dizer, em tom de 
aborrecimento. Tentei compreender o que era aquela correria, já que correr estava 
proibido na escola. Era um pega-pega às escondidas, meio disfarçado. Duas meninas 
do 4º ano, com as quais eu já havia conversado em outros recreios, aproximaram-se 
de mim e pararam para conversar. Elas já tinham me relatado o quão difícil era conter 
os alunos do 5º ano, pois eles não obedeciam. Perguntei então porque os do 5º ano 
não obedeciam à regra de não correr, ao que me responderam: 

Menina 1: Porque eles são maiores que a gente. 

Menina 2: Porque eles se acham poderosos. 

(Observação de recreio. Escola D. Novembro de 2016) 

 

O relato acima chama atenção para relação de insubordinação entre alunos do 5º ano e 

do 4º ano. Revela também que essa insubordinação está presente nas relações entre os alunos e 
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os inspetores. Algumas crianças não deixam de correr, o que abre precedentes na escola para 

que os profissionais tenham que adaptar-se mais uma vez a isso. Há nesta escola, como vimos 

no depoimento daquela inspetora que dizia ser melhor trinta correndo do que todos, uma certa 

tolerância ao correr. A proibição não é total. O controle não poderia mesmo ser pleno. Como 

afirma Giddens (2003, p. 18), “todas as formas de dependência oferecem alguns recursos por 

meio dos quais aqueles que são subordinados podem influenciar as atividades de seus 

superiores”. A experiência lúdica infantil, de certo modo, impõe a necessidade de vazão dessa 

dialética de controle nos ambientes em que as crianças brincam. De algum modo, os 

profissionais tendem a reconhecer que contra isso, não há muito o que fazer, e o que tiver de 

ser feito, terá de ser testado, adaptado, reformulado na medida em que a negociação está em 

curso.  

A diretora da Escola D lembra que o recreio de sua instituição é dirigido, mas que as 

crianças têm liberdade para adaptar as atividades. De fato, não há uma condução direta de 

atividades ali, mas sim ofertas deliberadas num certo sentido e restrições propostas em outro. 

Por maior que seja o controle realizado pelas medidas adotadas pela escola para monitorar a 

atividade lúdica, há também ali algum espaço concedido à escolha da criança. É curiosa e 

instigante a imagem do Buffet utilizada pela diretora na exemplificação dessa ideia: 

 

Diretora: Como num restaurante, o buffet tá organizado, cada um faz o seu prato. Se 
estiver bem organizado, se for bem pensado, as escolhas serão mais fartas. Cada 
criança faz um prato diferente. 

(Conversa com diretora. Escola D. Dia 19 de outubro de 2016) 

 

A solução adotada pela gestão escolar é de fato percebida por muitas crianças como 

positiva. Pode ser tema de muito debate pedagógico, afinal não se trata de uma decisão 

qualquer, mas de uma série de procedimentos consolidados a partir de muito trabalho 

pedagógico interno e ao longo de muitos anos de gestão escolar. Há êxitos que tem de ser 

reconhecidos, ainda que possamos apontar para as perdas que restrições dessa magnitude 

geram. Não é por acaso que essa escola detém uma das maiores médias do Estado do Paraná no 

Índice de Desenvolvimento da Educação - IDEB. Também não é por acaso que haja 

praticamente uma unanimidade nas avaliações das crianças quanto à qualidade da escola e 

quanto ao gosto de ser aluno nela. No que se refere ao recreio, essa tendência de positividade 

se mantém entre os alunos. A importância dada pelas crianças à forma como o recreio é 

organizado repousa não apenas no fato de haver variedade de materiais disponíveis e 

oportunidades de se envolver em diferentes atividades sugeridas pela escola, mas também pelo 
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fato de que a presença dos monitores tona o recreio mais organizado e mais seguro. Essa ideia 

é incorporada pelas crianças a partir de um discurso que, inicialmente, é veiculado pelos 

adultos. Mas, na medida em que é assimilado e que as experiências práticas vão se acumulando, 

a sua reprodução deixa de ser pura repetição discursiva.  

 

(...) E o monitores eles cuidam do recreio e eles orientam que não pode correr porque 
pode acontecer acidentes como aconteceu comigo que a menina estava correndo e ela 
tropeçou e caiu e eu fui ajudar e chamei a inspetora e colocou um gelo no joelho. 

(Trecho da redação 8. Escola D. escrita por menino do 5ª ano) 

 

É como se o conhecimento discursivo se acoplasse à dimensão prática, quando então as 

crianças passam a analisar por intermédio desse novo discurso os fatos que estão sobre suas 

vistas. As crianças expressam sua cognoscibilidade: são atores sociais capazes de compreender 

o que fazem enquanto fazem. E, como acentua Giddens (2003), essa compreensão do que fazem 

é inerente ao que fazem. 

 

 

3.3 – Isso são modos?  

 

A imersão da criança na cultura escolar e na cultura infantil que dentro da escola se 

processa, intensifica o afastamento da criança em relação à cultura familiar. Na escola, as 

condições estruturais de controle do tempo, de direcionamento de atividades e de ocupação dos 

espaços dão origem a regras explícitas, bem demarcadas, que orientam os modos de se 

comportar e as condutas consideradas compatíveis com a grande concentração de pessoas que 

convivem nos mesmos espaços. Saindo da sala de aula em direção aos pátios a céu aberto, 

encontraremos lá centenas de crianças brincando em locais que, em alguns casos, são 

consideravelmente reduzidos para a proporção de crianças que nele correm, pulam, dançam, 

jogam, gritam ou conversam. Não se trata de afirmar que o tamanho do espaço é infalivelmente 

determinante na gestão dos modos de comportamento. Mas lançar luz sobre essa condição 

estrutural –– há muita gente junta ali –– é o primeiro passo para buscarmos uma compreensão 

contextualizada das razões pelas quais o controle das condutas se apresenta de modo tão 

intensificado nas escolas em que há grande aglutinação de pessoas. 
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Em primeiro lugar, é compreensível que as regras de convivência estabelecidas sob estas 

condições sejam enfaticamente publicitadas, recursivamente comentadas, insistentemente 

cobradas, de modo que seja possível amenizar a incidência de conflitos e os riscos de acidentes. 

Faz-se necessária a presença continuada de adultos junto às crianças, pois as situações em que 

os conflitos afloram podem envolver grande quantidade de alunos. Uma coisa são dos irmãos 

subirem no muro de casa para acessar o telhado e apanhar a bola. Outra, é um grupo de alunos 

em cima do telhado da escola tentando tirar de lá uma pipa que caiu.  

O mesmo ocorre no que concerne à conduta moral dos alunos e à forma como expressam 

afetividade e emoções. No contexto escolar o comportamento passa a ser, até certo ponto, 

monitorado. Uma série de ações compreendidas como habituais às crianças em outros 

contextos, autorizadas em casa ou na rua, ao passarem pelo crivo da escola e enredarem-se no 

arbitrário cultural escolar dominante (MILSTEIN e MENDES, 2010), tornam-se proibidas. 

 

Eu gostaria de que dava para namorar e também que dava para comer bala dentro da 
sala ou chiclete, e dava para trazer celular (...) 

 (Trecho da redação 20. Escola A. Escrita por menina do 5º ano) 

Eu queria que tivesse dança pra nós se divertirmos mais e que desse para namorar e 
comer bala e doce e entrar e sair da sala quando quiser e chicletes também. 

(Redação 21. Escola A. Escrita por menina do 5º ano) 

 

Em segundo lugar, o controle do comportamento e a educação moral das crianças dentro 

das instituições de ensino são, de modo geral, procedimentos esperados pelos pais e familiares. 

As queixas das crianças expostas acima referem-se à existência de regras que deflagram 

procedimentos amplamente legitimados e naturalizados. Tais regras, que aí se impõem, não 

estão necessariamente codificadas, funcionam como “técnicas ou procedimentos 

generalizáveis aplicados no desempenho/reprodução de práticas sociais” (GIDDENS, 2003, 

p. 25). Elas anunciam padrões da cultura escolar amplamente reproduzidos que se cristalizam 

nas práticas sociais. Mascar chicletes durante a aula, usar celular, namorar, entrar e sair da sala 

de aula quando quiser, são todas ações não autorizadas a crianças do 5º ano em boa parte das 

escolas e há muito tempo. No entanto, as ocorrências dessas situações são comuns e, por isso 

mesmo, dão origem a formas específicas de lidar com a conduta moral das crianças. São atos 

educativos que ultrapassam a esfera estritamente pedagógica e curricular e recaem diretamente 

sobre os modos de ser e agir.  

Assim, a função escolar transcende o exercício das disciplinas escolares (CHERVEL, 

1990) e abrange finalidades sociais mais abrangentes, dentre as quais estão a socialização e a 
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educação moral das crianças. Se uma criança furta um objeto, bate em outra criança, desacata 

um profissional, temos aí algumas das situações mais comuns pelas quais se legitima a 

existência de uma educação moral nas instituições de ensino. A escola é cobrada quando 

comportamentos que divergem das expectativas usuais vem à tona. A pressão exercida pelos 

pais necessariamente aciona uma série de procedimentos de acompanhamento, vigília e 

intervenção no comportamento infantil. Não há como se abster, como querem as novas 

doutrinas da neutralidade docente, que pregam caber apenas à família o trabalho de educação 

moral das crianças. Ética, diversidade cultural, sexualidade, religiosidade são temas que 

perpassam o cotidiano das crianças. Não fosse a educação moral promovida pelos profissionais 

da educação, as instituições escolares se tornariam locais vulneráveis, em que a incidência de 

conflitos aumentaria pronunciadamente, deflagrando alto índice de violação de direitos. 

Ocorre, no entanto, que não há bula nem manual que distinga os tipos de intervenção 

mais ou menos apropriadas a esse controle considerado necessário pelas tradições docentes. 

Não cabe às diretrizes e parâmetros nacionais e regionais delimitar quais as formas de 

intervenção disciplinar que se adequam melhor a essa ou aquela situação em que uma conduta 

infantil é considerada inadequada. Não está previsto em nenhuma resolução oficial o modo 

como devemos agir, ou o que devemos dizer nas situações em que, por exemplo, duas crianças 

se beijam durante o recreio escolar. Os regimentos escolares devem conter a descrição dos 

direitos e deveres dos membros da comunidade escolar, podem indicar sanções a casos 

generalizáveis, mas não discorrem sobre quais parâmetros devem orientar a intervenção 

educativa nas situações pontuais em que os dilemas de ordem moral vêm à tona. Não é comum 

constarem nas documentações escolares menções sobre o que fazer no caso, por exemplo, de 

crianças que, inspiradas nas coreografias de funk, dançam rebolando até o chão. As 

intervenções educativas refletem e, ao mesmo tempo, ajudam a constituir o senso comum 

pedagógico. Por outro lado, são personalizadas, dependem diretamente da interpretação dada 

pelo profissional ao incidente. Informam uma concepção de infância e revelam o modo como 

as instituições escolares atuam na construção de uma infância escolarizada (MORAES, 2012). 

Tomemos como exemplo a parlenda a seguir, que integra uma brincadeira infantil feita 

em dupla. Uma menina fica de frente para a outra e realiza um movimento coreográfico que 

consiste em representar com os gestos das mãos e outros movimentos corporais aquilo que está 

expresso na parlenda. A coreografia possui como desfecho rebolar agachando-se até o chão, 

enquanto que ambas as mãos descem da altura do tórax, tocando a lateral do corpo, até chegar 
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no quadril. Este movimento final da coreografia ocorre no momento em que as crianças cantam 

a expressão corpinho gostoso: 

 

Bate aqui amiga, somos da pesada 

Quem se meter com a gente, vai levar porrada 

Bate aqui amiga, vamos de novo 

Beijinho, beijinho, corpinho gostoso 

(Observação de recreio. Escola F. Novembro de 2015) 

 

Essa brincadeira me foi apresentada por um grupo de meninas em meio a uma conversa. 

Eu dizia a elas ter percebido que algumas experiências não eram permitidas na escola, como 

era o caso do jogo de mãos Ele merece, cuja intervenção feita por uma inspetora eu havia 

acompanhado de perto. Naquela ocasião, a inspetora dizia ser feio o movimento que as meninas 

faziam com o quadril e questionava as crianças com a frase isso são modos? Autorizadas pelo 

fato de ter sido um adulto a lhes perguntar sobre a existência de brincadeiras não autorizadas, 

duas meninas me mostraram então a brincadeira Bate aqui amiga que, de acordo com elas, 

estaria entre aquelas que usualmente são coibidas pelos profissionais. 

Apesar da curta duração que possui, poderíamos atribuir a essa experiência o status de 

dança, pois o que vemos como resultado formal da brincadeira é exatamente isso. As meninas 

dançam ao som da música que elas mesmas cantam e os movimentos são orientados pelo texto 

da parlenda. Os gestos das mãos correspondem ao texto cantado e reforçam seu sentido. 

Enquanto cantam o trecho bate aqui amiga, elas se cumprimentam entrelaçando as mãos. 

Quando cantam  o trecho vai levar porrada, o gesto associado é o de juntar um punho cerrado 

de uma das mãos à palma da outra mão aberta, representando o soco. Mas é da parte final da 

coreografia, que advém o maior incômodo dos profissionais: as crianças cantam a expressão 

corpinho gostoso, rebolam, agacham até o chão e as mãos deslizam sobre a lateral do corpo.  

As intervenções realizadas pelos inspetores neste tipo de brincadeira são frequentes. As 

conversas que tive com estes profissionais revelaram que há uma preocupação em evitar que as 

crianças expressem sensualidade por meio de seus corpos e reproduzam hábitos comuns entre 

adultos, mas que são inconvenientes à sua idade. De fato, nesses casos são as danças de adultos, 

fartamente reproduzidas pelas mídias, que informam a criança em sua composição lúdica. Por 

isso, o gesto de descer as mãos pela lateral do corpo enquanto se rebola é automaticamente 

associado à sensualidade. Ainda que para as crianças o sentido pleno da ação não se reduza aos 

significados que, na origem, norteiam práticas adultas, a intervenção dos profissionais é 
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imediata. Como diz Sahlins (1990, p. 15), “um evento transforma-se naquilo que lhe é dado 

como interpretação”. Uma transferência irrestrita de valor, uma projeção de significados é aí 

inconteste. Ainda que originariamente possa não haver uma conotação sensual para as crianças, 

a partir daí ela passa a existir. E o profissional seguirá socorrendo as crianças diante do perigo 

de influências consideradas inadequadas à idade, sem perceber que parte dessas influências é 

ele mesmo quem fornece e reforça.  

O adjetivo feio é frequentemente evocado nas explicações dadas pelos profissionais às 

crianças sobre o porque de não poderem agir tal como agem. Que feio, ou que coisa mais feia, 

ou ainda isso é muito feio, são exemplos de juízos dados a situações em que movimentos 

corporais indevidos, palavras e expressões inadequadas, ou palavrões, são utilizados pelas 

crianças. Atribui-se um valor, o mérito é julgado e a intervenção acontece. Mas, apesar de 

funcionarem como atenuador da prática, ações dessa natureza não dão margem ao 

aprofundamento reflexivo que temas tão fecundos poderiam gerar. Pouco se fala sobre o 

assunto. Ao proibir a prática, o que mais se proíbe com isso não são os sensuais rebolados ou o 

uso de termos impróprios para crianças. Apesar de serem considerados feios pelos profissionais, 

esses gestos e esses termos são retomados pelas crianças nos cantos dos corredores, atrás dos 

pilares, onde os olhos e ouvidos dos profissionais já não alcançam. O que de verdade se proíbe, 

então, é a interação desse conteúdo com a reflexibilidade pedagógica, com a capacidade que a 

intervenção educacional teria de valer-se de uma compreensão do significado que essas 

expressões têm para as crianças. Porque os significados que os atos ou eventos possuem são 

sempre reavaliados pelos atores em sua prática. Se isso ocorre entre adultos, que dirá entre 

crianças!  

Ou seja, não dá para saber exatamente o que as crianças estão pensando quando rebolam 

ou quando dizem corpinho gostoso. A realização prática das categorias culturais implica em 

submeter os significados aos riscos da ação social (SAHLINS, 1990) e isso implica em 

considerar que os sentidos estão sempre em construção. Para saber o que está se dando naquele 

exato momento, é preciso observar mais, é preciso ouvir mais. Proibir e dar por encerrada a 

questão, ao invés de falar com as crianças sobre os sentidos da ação, é como que tentar ofuscar 

o desejo que as crianças expressam de participar dos assuntos que para elas não representam 

ainda grandes constrangimentos, mas que para os adultos tem a maior importância, a ponto de 

tornarem-se, em alguns casos, temas tabus.  

A criança, imersa em um sistema de valores simbólicos, cria a brincadeira para 

experimentar em seu próprio campo de ação e significação aquilo que ela encontra largamente 
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expresso nas relações sociais de que participa. O conteúdo polêmico só se torna conteúdo da 

brincadeira porque já é tema de interesse na criança. Isto se dá de modo menos discursivo e 

mais prático. Eis um dos modos pelo qual se manifesta a consciência prática (GIDDENS, 2003) 

das crianças: elas sabem formular brincadeiras que expressam um complexo engendramento de 

dramas e expectativas sociais, reunindo nelas as mais variadas influências e aquisições sem que 

para isso seja necessário saber converter esta formulação prática em uma expressão discursiva 

direta.  

É nisto que consiste esse campo de forças da experiência lúdica, que é capaz de 

surpreender, incomodar e contradizer o senso comum pedagógico. Para dar conta de um tema 

que, por todo lado, nos comerciais, nos videoclipes, nos filmes, nos outdoors é apresentado 

como um valor inquestionável e irredutível, as crianças desenvolvem rimas, paródias, gestos, 

coreografias que delineiam um novo campo de expressividades. As improvisações e inovações 

decorrentes da experiência lúdica atualizam valores, demarcando um processo em que produção 

e reprodução, acidente e ordem, novidade e tradição se fundem. A experiência lúdica se assenta 

sobre esta relação dual entre contingência de eventos e a recorrência de estruturas (SAHLINS, 

1990, p. 14) e é expressão do poder que as crianças põem em prática visando resolver suas 

ansiedades, acessar conhecimentos, participar do mundo. 

O que é um corpinho gostoso? É doce ou salgado? É bom de abraçar ou é cheiroso? Ora, 

atrás de significação, as crianças produzem uma compreensão com base na experiência 

concreta, criando uma ação correlacionada ao tema. Uma parlenda, uma coreografia, uma 

brincadeira, ao serem coordenadas na ação favorecem esse entendimento, promovendo uma 

monitoração reflexiva da ação (GIDDENS, 2003) através de um processo de racionalização que 

reorganiza os termos da própria ação. Porque tantos adultos querem ter um corpinho gostoso, 

como se vê, por exemplo, nas letras de músicas ou nos comerciais de TV? A importância social 

do tema, dada por um sistema simbólico que é anterior à experiência lúdica, fará com que 

construções criativas como essa, ainda que proibidas, assumam novas facetas e retornem sob 

novos formatos. Nesse caso, a proibição resolve o dilema adulto de não saber o que fazer com 

as polêmicas que envolvem assuntos tabus. Mas a intervenção apreende pouco da 

reflexibilidade infantil, que segue seu curso na práxis, por meio da racionalização da ação que 

a experiência lúdica promove.  

Os profissionais poderiam se valer do conhecimento que as crianças expressam, tanto 

em sua consciência discursiva – o que elas dizem sobre – como em sua consciência prática – o 

modo como elas agem (GIDDENS, 2003). Para tanto, teriam de apostar na competência infantil 
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de racionalização da ação, por meio da qual as crianças, como atores sociais competentes, 

mantêm contato “com as bases do que fazem, da forma como o fazem, de tal modo que, se 

interrogados por outros, podem fornecer razões para suas atividades” (GIDDENS, 2003, p. 

443). 

Cada escola, de forma relativamente autônoma, estabelece suas proposições de controle 

do comportamento, as quais decorrem não apenas da existência de parâmetros morais 

prevalecentes –– um sentido moral ––, mas também do modo como as circunstâncias pontuais 

que afetam cotidianamente a instituição passam a ser reguladas mais diretamente por regras 

morais.   

 

Essas regras são vividas como mandatos derivados de uma autoridade pessoal ou 
impessoal, natural ou sobrenatural –– Deus, a sociedade ––, mas também sustentadas 
a partir da subjetividade dos indivíduos pela “consciência moral” ou o “sentido moral” 
(MILSTEIN e MENDES, 2010, p. 94, grifos dos autores). 

 

Assim, a educação dos modos de se comportar é exercida diretamente pelos atores 

sociais e é dependente das concepções pessoais e do modo como os profissionais de cada 

instituição estabelecem consenso entre si para exercer a gestão disciplinar. As variações são 

contraditórias, assim como pode ser contraditório, certas vezes, o comportamento do adulto em 

relação àquilo que ele proíbe na criança. A criança não pode cantar a expressão corpinho 

gostoso, mas os adultos com quem ela convive, em geral, podem frequentar academia, fazer 

dieta, maquiar-se, vestir as roupas que melhor lhe couberem, optar por um decote, enfim, adotar 

como parâmetro estético esta noção difusa segundo a qual, para os adultos, um corpo pode ser 

considerado gostoso.  

Na intervenção educativa situações semelhantes entre si são tomadas pela interpretação 

pedagógica de modos muitos distintos. A intervenção educativa quer moralizar as brincadeiras 

e o faz, mas não como gostaria. Se, por um lado, na escola, “todos os caminhos conduzem à 

moral” (MILSTEIN e MENDES, 2010, p. 100), por outro, as influências sociodinâmicas que 

motivam a produção de experiências lúdicas se desprendem do controle educativo com certa 

facilidade, porque não dependem exclusivamente da realização ou não de uma ou outra 

brincadeira mais ou menos estruturada, mas sim do poder que as crianças detêm para não 

frustrar suas próprias expectativas sociais. Tais expectativas só podem ser contempladas porque 

a criança assimila os conteúdos provenientes da atuação dos adultos em seu meio e os manipula, 

reinterpretando-os e dando origem a novas experiências. E isso deflagra modos específicos de 

dar sentido ao que acontece. Em outras palavras, modos infantis de significação da ação. 
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Os significados mobilizados pelas crianças em sua ação e a consequente significação da 

ação que daí decorre têm muito a nos ensinar. Ao reproduzirem valores e expectativas sociais, 

as crianças o fazem criando um ambiente de produção que é essencialmente novo. Ao negar a 

novidade, não reconhecendo os modos específicos de significação da ação da criança, o adulto 

reforça ainda mais aquilo que gostaria de extinguir e exclui de seu campo de visão as 

surpreendentes compreensões das crianças acerca dos temas por ele considerados inadequados. 

 

3.3.1 – Os problemas da maquiagem 

  

Algo mais nesta direção pode ser esboçado a partir do exemplo da brincadeira de se 

maquiar na escola.  As crianças se maquiam por várias razões. Se uma das mais importantes 

está no fato de que os adultos o fazem, outras não menos significativas contribuem para que 

essa prática seja recorrente na escola. Brincar com as cores, com a percepção de sua 

autoimagem, testar misturas, sentir texturas, alterar a expressividade facial, parecer-se com 

alguém, sentir-se bonita, destacar-se em meio ao grupo etc., são exemplos de motivos que 

impulsionam a aparição de kits de maquiagem na escola, levados pelas crianças como quem 

leva brinquedos ou, até mesmo, como item de cuidados estéticos pessoais de que dispõem.  

Há crianças que, desde bem cedo, são autorizadas pelos pais ou responsáveis a manter 

o hábito de se maquiar e o fazem diariamente, o que se verifica não só pela quantidade de 

meninas que chegam à escola maquiadas, mas também pelo fato de haver uma indústria voltada 

ao tema e muita publicidade agregada. As versões infantis dos produtos de maquiagem se 

diferenciam pela comunicação contida nas embalagens e também pela composição química do 

produto, uma vez que os itens destinados a adultos possuem componentes que podem ocasionar 

danos à saúde de crianças. Não obstante, a maquiagem é também um brinquedo comercializado 

em lojas e largamente oferecido pela publicidade como tal.  

Os itens de maquiagem especificamente produzidos para as crianças são facilmente 

encontrados em lojas de cosméticos, carregam em seu design personagens licenciados e 

acompanham o rol de produtos voltados ao consumo infantil que se difundem mundialmente. 

São expressão da constituição de um mercado de produtos infantis que atua de modo inexorável 

na formação de uma infância globalizada,  
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(...) uma só infância no espaço mundial, com todas as crianças partilhando os mesmos 
gostos: colecionam cartas Pokemon, veem desenhos animados dos estúdios japoneses, 
brincam nas consolas de jogos da Mattel, leem os livros do Harry Potter, calçam ténis 
da Nike (...) (SARMENTO, 2004, p. 09).  

 

Na rede municipal de ensino de Curitiba - Paraná, a prática da maquiagem aparece em 

um número expressivo de escolas. Muitas delas possuem procedimentos definidos para atuar 

na gestão de conflitos que emergem do ato de se maquiar entre crianças. Há, no entanto, mesmo 

em face às restrições, um número significativo de situações em que as crianças subvertem a 

norma estabelecida e insistem em se maquiar. É o que nos mostra o quadro 27. 

 

QUADRO 27: Demonstrativo da incidência da proibição da maquiagem para a pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
Aparece em % 

das escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em % das 
escolas em que está proibida 

Maquiagem 75% 42% 16% 

Fonte: o autor (2016) 

 

 As conversas realizadas com os profissionais nas escolas indicaram que, mesmo que ao 

longo de um ano a restrição seja largamente assimilada, a prática retorna no ano seguinte. As 

meninas trazem de casa seus kits logo nas primeiras semanas de aula. Então, após seguidas 

intervenções, entre a insistência e a desobediência, a prática é novamente reprimida. Pude 

perceber entre os profissionais com quem conversei ao longo da pesquisa que há um consenso 

acerca do quão inviável seria simplesmente autorizar o uso indiscriminado desses produtos. Na 

enquete realizada com inspetores destacaram-se nas citações alguns termos que denotam as 

complicações geradas por essa prática: é inadequada para o pátio, é inapropriada para a idade, 

as crianças se borram, as crianças se maquiam demais, gera excesso de sujeira, implica em 

falta de higiene no empréstimo, as meninas passam batom nas amigas.  

Inspetores de 42% das escolas em que a prática de se maquiar aparece declararam que 

seu uso foi expressamente proibido. Porém, as conversas realizadas com os grupos de inspetores 

durante o curso levam a crer que este número possa ser maior. Ocorre que em algumas escolas 

há uma certa tolerância temporária, que só se extingue quando de fato há alguma ocorrência. 

Considere-se aí o fato de que, mesmo que não haja uma determinação por parte dos gestores da 

instituição, as restrições podem partir de intervenções individuais. Os inspetores podem coibir 

a prática, mesmo que ela não tenha sido objeto de discussão das pedagogas ou da diretora da 

escola. 



 228 

A conversa a seguir é exemplo disso. Ela foi gravada junto a um grupo de oito meninas, 

pertencentes ao 4º e ao 5º ano de uma escola onde não havia uma restrição total à brincadeira 

da maquiagem. As crianças podiam levar seus estojos durante o dia do brinquedo e se maquiar 

no pátio. Neste dia, eu perguntava ao grupo as situações em que o adulto interrompe a 

brincadeira das crianças no pátio, ao que elas responderam: 

 

Menina 4: Maquiagem é assim! Maquiagem é assim! Quando as menininhas estão lá 
brincando de maquiagem, daí as inspetoras vão lá e pegam as maquiagens. Pergunte 
pra elas. 

Menina 5: E não devolvem mais. 

Menina 6: Porque não é dia do brinquedo. 

(Conversa com crianças do 4º e 5º ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

Esses apontamentos coincidem com aqueles apresentados no subcapítulo que trata da 

brincadeira bater cartinha. São comuns as situações em que, ao descumprir um combinado, a 

criança perde temporariamente seu brinquedo, o qual só poderá ser devolvido mediante a 

presença dos pais. Trata-se de uma estratégia punitiva que visa reforçar a internalização da 

norma atrelando o problema a um membro da família. 

 

Menina 4: E também as maquiagens tinha mais três menininhas brincando de 
maquiagem, de batonzinho, aí deu dó das menininhas porque a inspetora foi lá e 
pegou! 

Menina 2: E elas falam bem assim: vocês não vão poder pegar. Vocês vão ter que 
mandar a sua mãe vir aqui pra pegar a maquiagem, senão não devolvo. 

Menina 4: E a menininha ficou chorando. 

(Conversa com crianças do 4º e 5º ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

As queixas se referem ao procedimento punitivo realizado pelas inspetoras, mas não 

descrevem a razão pela qual a intervenção ocorrera. Ao longo da conversa, no entanto, sem que 

eu as tivesse provocado a pensar neste desdobramento, uma delas lembrou-se de uma situação 

em que a intervenção da inspetora se dera em função de algo de errado cometido por uma das 

crianças do grupo. As demais então concordaram: 

 

Menina 6: Um dia a gente tava brincando, no dia que você tinha trazido um perfume 
(referindo-se à colega sentada ao lado), a inspetora foi lá e pegou. 

Menina 7: Ôoooooô! Mas tem gente que não é santinha, né?  

Grupo: É verdade, sim, sim... (várias meninas riem e concordam) 
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Menina 2: É que a (diz o nome de uma colega não presente ali) tava espirrando o 
perfume na (diz o nome de outra colega não presente ali). 

Menina 6: É, ela tava espirrando. 

Menina 8 (a que trouxera o perfume): Ela não tava espirrando. Ela tava espirrando 
nela mesma. 

Menina 7: Tem gente que a mãe não deixa pegar a maquiagem e vai lá, pega e traz 
pra escola, daí apanha na hora que a inspetora pega e conta pra mãe. 

Menina 6: Sempre que pego alguma coisa eu aviso minha mãe. 

(Conversa com crianças do 4º e do 5º ano. Escola F. Novembro de 2015) 

 

As dificuldades enfrentadas pelos profissionais para tomar decisões relacionadas ao uso 

dos estojos de maquiagem no recreio são significativas. Ocorre que, para muitas crianças, o 

hábito é autorizado e incentivado em casa. As crianças levam para a escola os produtos de 

maquiagem com certa naturalidade, sem se deterem ao sentido já dado à prática de se maquiar 

pelos profissionais lá dentro. Quando chegam com seus produtos pela primeira vez, encontram 

um campo de interações simbólicas já desgastado onde há um histórico de problemas 

largamente identificado. Na escola B, a diretora me relatou que optara por proibir o uso porque 

algumas famílias se queixavam, uma vez que as meninas emprestavam uma às outras os seus 

produtos, aprendiam a se maquiar na escola e voltavam para casa pintadas. Diante das 

reclamações advindas de casa, a proibição tornou-se inevitável.  

 

 Diretora: Alguns pais incentivam em casa, mas outros acham um absurdo. 

(Conversa com diretora. Escola B. Outubro de 2016) 

 

A diretora não expressava um incômodo pronunciado com o fato de as crianças se 

maquiarem. A decisão de proibir, que passou por ela, viria a resolver os dramas relacionados 

aos pais que reclamavam quando suas filhas emprestavam a maquiagem de outra criança e se 

pintavam. É fundamental assinalar aqui que as experiências lúdicas infantis não nascem 

espontaneamente. São manifestações criativas de um processo cultural que se constitui tanto 

em função das influências que as produções culturais dos adultos exercem, quanto a partir da 

influência dos elementos cristalizados nas próprias práticas sociais caracteristicamente infantis. 

Assim, aquilo que vemos se estruturando como culturas infantis, é um processo de produção 

simbólica instável, sempre aberto, fluido, suscetível ao impacto de influências sociodinâmicas 

diversas. As culturas infantis 

 

não são, portanto, redutíveis aos produtos da indústria para a infância e aos seus 
valores e processos, ou aos elementos integrantes das culturas escolares. São ações, 
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significações e artefatos produzidos pelas crianças que estão profundamente 
enraizados na sociedade e nos modos de administração simbólica da infância (de que 
o mercado e a escola são integrantes centrais, a par das políticas públicas para a 
infância) (SARMENTO, 2005, p. 373, grifos do autor). 

 

Alguns profissionais com quem conversei trouxeram à tona o problema da higiene que 

resultava da troca de produtos entre as crianças. Usar o mesmo batom, poderia ser a causa de 

transmissão de uma gripe, por exemplo. Outros argumentaram que, ao se maquiarem, as 

meninas estariam antecipando um hábito que não pertence a sua faixa de idade. Uma 

sexualização precoce estaria em curso com o uso contínuo de maquiagem. Percebe-se aí a 

associação imediata do ato de se maquiar com a expressão da sensualidade típica dos adultos. 

Os receios advindos dessa interpretação passam então a ser inevitáveis. As noções acerca da 

sensualidade esbarram nas representações da erotização do corpo e isso evoca imediatamente 

fortes repulsas. A conotação dada ao teor das pinturas no rosto pode variar imensamente de 

pessoa para pessoa. Mas as intervenções educativas revelam justamente as situações em que há 

incômodos mais pronunciados. Por isso, entre duas opiniões distintas, sobrepõe-se aquela que 

decorre de maior urgência. Entre um profissional que não vê problema na maquiagem, que acha 

belo, e outro que intui haver naquela estética um princípio de erotização, a chance de que o 

segundo tome uma atitude, intervenha, questione, é bem maior do que a do primeiro. 

A conversa que tive com um grupo de meninas nessa mesma escola evidencia como as 

crianças traduzem os receios quanto à sexualidade que são partilhados pelos adultos e 

internalizados por elas: 

 

Avistei sentadas na arquibancada três meninas com um kit de maquiagem em mãos e 
algumas folhas de papel sulfite ao chão. Eram alunas do 4º e do 5º ano. Cheguei perto 
delas e percebi certa aflição quando demonstrei interesse pela atividade. Perguntei o 
que estavam fazendo. A resposta veio em tom de justificativa. Falaram que não 
estavam se maquiando. Uma delas disse que só estavam testando as cores para ver no 
que dava misturar uma na outra. De fato, as folhas de papel estavam preenchidas com 
as cores da maquiagem. Nenhuma delas estava maquiada. Perguntei então se elas se 
maquiavam na escola. Prontamente disseram que não, pois na escola não era permitido 
se maquiar. Quis saber a razão, ao que me responderam: 

Menina 1: - Não pode porque dá problema na boca, pois passa de uma para a outra. 

Menina 2: - Nós somos pequenas ainda. 

Menina 1:  - Os homens adultos podem pensar que nós somos mais velhas e aí... (não 
complementou a frase) 

A conversa seguiu-se por mais alguns minutos. Ficou evidente o quanto tinham 
assimilado a respeito da proibição. Sabiam exatamente o porque de não poderem se 
pintar. Nem por isso, deixavam de brincar com as cores e texturas contidas naquele 
estojo. Notei que nos braços havia marcas de maquiagem. Tinham também 
experimentado as cores nas unhas. A brincadeira corria, ganhava outros contornos, 
adaptava-se. 
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(Conversa com crianças do 4º ano. Escola B. Outubro de 2016) 

 

A noção compartilhada entre os adultos é assimilada pelas crianças, que a compreendem 

e sabem apresentá-la discursivamente, como mostra a fala da menina 1: os homens adultos 

podem pensar que nós somos mais velhas e aí.... Ainda que a menina 1, por se sentir 

constrangida, não tenha concluído a frase, deduz-se que ela detém consciência dos possíveis 

sentidos dados ao uso de maquiagem pelos adultos. Para o grupo que brincavam com o estojo, 

a experiência lúdica estava até certo ponto preservada, ainda que, para tanto, braços e folhas de 

papel substituíssem lábios e bochechas.  

Elas utilizavam o estojo de maquiagem de outras maneiras, testando o produto. Não 

havia uma restrição total à prática, mas um redirecionamento dela a partir de pressupostos 

morais que afetam as relações entre adultos e crianças. O grupo podia brincar com a 

maquiagem, desde que não pintasse o rosto. Transitavam na ação os significados 

correlacionados, desde aqueles originalmente atrelados aos mais ingênuos desejos de colorir a 

pele, quanto os que agora se incorporavam à prática por meio da orientação dada pelos adultos. 

A mediação dos profissionais introduzira na experiência lúdica novos significados.  

Brincar com maquiagem, a partir daí, significaria explorar novos sentidos. Vemos que 

nada se fecha, tudo está em andamento. Não se pode prever as consequências de tal abordagem. 

A intervenção educativa pode gerar resultados que vão na direção contrária de suas pretensões. 

O processo de produção simbólica que aí se enreda não se reduz à tentativa de controle do 

comportamento que porventura motivara esta abordagem profissional. A assimilação de um 

novo dispositivo simbólico, introduzido pela intervenção educativa na experiência lúdica, pode 

tanto favorecer a transformação dos referenciais dados como certo pelos adultos e sugerir novas 

significações quanto reforçar a reprodução de parâmetros morais prevalecentes.  

 

Este processo é criativo tanto quanto reprodutivo. O que aqui se dá à visibilidade, 
neste processo, é que as crianças são competentes e têm capacidade de formularem 
interpretações da sociedade, dos outros e de si próprios, da natureza, dos pensamentos 
e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de o usarem para lidar com tudo 
o que as rodeia (SARMENTO, 2005, p. 373). 

 

Assim, brincar de maquiagem agora, depois de introduzidos os sentidos da intervenção 

educativa realizada, significa dar vazão a uma nova inquietação inculcada: há algo mais na arte 

de se pintar, que ultrapassa a dimensão recreativa. É preciso criar desdobramentos autorizáveis 
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para que a experiência lúdica não finde. Eis o processo ativo, criativo, a reprodução 

interpretativa que põe a cultura em movimento. 

 

3.3.2 – Quando meninas pegam piás 

 

Meninas pegarem meninos ou meninos pegarem meninas é uma das modalidades de 

pega-pega mais comuns entre crianças. Trata-se mais uma vez da reprodução de uma rotina que 

nos leva a crer na existência de aspectos universais nas culturas da infância (CORSARO, 2009). 

No caso dessa brincadeira, acrescente-se àquela estrutura de aproximação-evitação já analisada 

em capítulo precedente, típica dos pega-pegas, um agente ameaçador coletivo: o grupo de 

gênero. Nas escolas municipais de Curitiba, este tipo de brincadeira assume uma conotação 

precisa: com mais frequência, são meninas que pegam piás. A prática é amplamente 

reconhecida entre os próprios profissionais, que sabem identificá-la nos pátios, diferenciando-

as de outros tipos de pega-pegas. O fato de meninas partirem na direção dos piás para pegá-los 

é o que torna evidente o formato específico. De longe, é possível identificá-la.  

Menina pega piá está entre as brincadeiras favoritas da maioria das crianças. Ao longo 

do trabalho de campo foram muitas as situações em que perguntei às crianças qual a sua 

brincadeira predileta e esta foi a que mais se destacou nas respostas. Na opinião dos 

profissionais, no entanto, essa brincadeira está entre as que mais problemas gera. Por isso, há 

grande incidência de intervenções sobre ela. O quadro 28 demonstra que, no ano de 2016, ela 

estava expressamente proibida em 29% das escolas municipais de Curitiba - Paraná.  

 

QUADRO 28: Demonstrativo da incidência da proibição de menina pega piá para a pesquisa A proibição das 
brincadeiras. Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola 

BRINCADEIRA 
Aparece em % das 

escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que está proibida 

Menina pega piá 91% 29% 35% 

Fonte: o autor (2016) 

 

As razões para isso não se referem apenas aos cuidados com acidentes e ferimentos, já 

analisados nos casos de pega-pega. O caso agora esbarra em questões relacionadas à 

sexualidade. Menina pega piá é um estilo de pega-pega que se caracteriza pelas disputas 
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travadas entre meninos e meninas, para onde convergem todo tipo de sentimentos, afetos e 

desafetos, paixões e amizades. Para alguns inspetores, a brincadeira favorece os amassos, 

expressão usada por eles para se referir à forma como as crianças se seguram quando são pegas 

umas pelas outras. Outra situação que constrange os profissionais, e isso ocorre em muitas 

escolas, é o fato das meninas adotarem o banheiro feminino como pique –– local em que ficam 

salvas –– onde não podem ser capturadas. No embalo da correria, ao tentar alcançar uma menina 

em fuga, os meninos invadem propositalmente o banheiro feminino, o que gera grande 

incômodo a outras crianças que não estão participando da brincadeira.  

Por essas razões menina pega piá atrai para si seguidas intervenções. Em alguns casos, 

os profissionais submetem a problemática às pedagogas e à diretoria. A proibição da 

brincadeira, então, toma forma em algumas unidades de ensino, gerando a adoção de uma 

norma. Não pode e pronto. Em outras, a brincadeira é coibida não por uma determinação 

expressa, mas pela ação diária de interrompê-la a cada aparição. Mas há escolas em que nenhum 

tipo de restrição parece afetar-lhe. Pelo contrário, há casos em que os próprios inspetores atuam 

junto com as crianças, brincando ou acompanhando mais de perto os desdobramentos na 

brincadeira. 

Na escola A, pude observar uma inspetora atuando junto às crianças, ajudando a 

preparar a brincadeira. Tratava-se de uma variação bem curiosa, batizada pelas crianças de se 

amarrar. Quem explica é uma menina do 5º ano, que citou em sua redação detalhes de como a 

brincadeira ocorre: 

 

1º- Todas as meninas se juntam, e os meninos amarram elas 

2º - Os meninos correm 

3º - As meninas tentam se soltar, e correm atrás deles. 

4º - Depois que todos forem pegos, acontece a mesma coisa só que ao contrário. 

(Trecho da Redação 17. Escola A. Escrita por menina do 5º ano) 

 

A presença da inspetora na brincadeira favorecia a organização do início da brincadeira. 

A corda deveria segurar o grupo antes deste se soltar para correr. A inspetora dava garantia para 

que a amarração não representasse perigo maior de alguém se ferir. Vemos aí uma situação em 

que há a intervenção do adulto na brincadeira. A inspetora fazia ajustes no jogo, mas se divertia 

junto, orientando as crianças sobre os cuidados na hora de soltar a corda antes de correr. 

Situações como essa indicam a validade de um acompanhamento mais cuidadoso por parte dos 

profissionais. Os riscos de alguém se ferir preso à corda no momento em que todos saíam 
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correndo eram de fato eminentes. A presença do adulto, nesse caso, dá garantias a que isso não 

ocorra e pode ainda favorecer o desenvolvimento da experiência lúdica. O adulto brinca junto 

e, ao mesmo tempo, trabalha supervisionando o grupo.  

Há brincadeiras que aparecem em diferentes instituições, mantêm um formato básico 

semelhante e explicitam tendências gerais das culturas da infância. Menina pega piá parece se 

enquadrar bem nesta definição. Ela se popularizou com este nome nas escolas municipais de 

Curitiba, mas é realizada sob outras denominações há muito mais tempo e em muitas outras 

regiões. Outro fator de criação lúdica que parece ser amplamente partilhado nas culturas infantis 

é a competitividade entre gêneros.  É impressionante a incidência desta rotina em que os grupos 

de gênero se separam para realizarem, um em oposição ao outro, alguma brincadeira. A 

dimensão de gênero é acionada pelas crianças que, muitas vezes medem força, comparam-se, 

provocam-se.  
 

Abordei duas meninas que se escondiam dos meninos na parte de trás do prédio da 
UEI anexa à Escola A. Estavam brincando de menina pega piá durante o intervalo de 
almoço e pretendiam surpreender os meninos, capturando-os quando por ali 
passassem. Enquanto aguardavam, pedi que me contassem o que mais gostavam de 
fazer na escola. Brincar de menina pega piá foi a resposta. Então perguntei-lhes 
porque esta brincadeira era tão legal. Uma delas me disse que “é legal porque as 
meninas dão uns petelecos nos meninos”. Então quis saber sobre porque as meninas 
pegavam os piás e não o contrário. A outra menina concluiu que “os meninos preferem 
assim, porque as meninas são mais fracas e mais devagar”. Em ambas respostas a 
dimensão comparativa de poder entre os gêneros fora acionada pelas crianças.  

(Observação de recreio. Escola A. Novembro de 2016) 

 

Correm nos pátios de recreios as mais variadas formas de competição entre meninos e 

meninas, as quais são resolvidas também em forma de brincadeiras. As brincadeiras exibem 

assim um conteúdo social. São, antes, reflexo de tal conteúdo. Mas além de refleti-lo, fazem 

com que as crianças atuem sobre ele, alterando seu significado. A experiência lúdica se 

materializa por meio do interesse que as crianças possuem em resolver essas pendências 

anteriores, assimiladas por meio de sua imersão em um mundo social que quer situar ante 

fronteiras bem delimitadas aquilo que é próprio do feminino e do masculino. Se não forem 

experimentadas e equacionadas por meio de uma atividade regrada como a brincadeira, tais 

pendências terão de ser vivenciadas de outro modo. 

 

Meu recreio é bem legal mas quando estou no recreio tem piás que ficam me 
atentando eu fico nervosa e bato neles não gosto disso. (...)  

(Trecho da Redação 3. Escola E. Escrita por menina do 5º ano) 
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As tensões que resultam em conflitos entre meninos e meninas na escola são conhecidas 

pelos profissionais. Vemos com certa frequência, como expressão de um comportamento 

tipicamente tradicional nas culturas escolares, a separação de meninos e meninas em grupos 

distintos. Isso pode ser facilmente constatado no cotidiano de muitas escolas nos momentos em 

que os adultos orientam as crianças na formação de filas, na definição de grupos para a 

realização de atividades pedagógicas, na divisão de times para competir em jogos no pátio, 

situações em que a divisão por gênero é acionada como estratégia de organização. No entanto, 

em menina pega piá o formato da brincadeira é estabelecido pelas próprias crianças, como 

forma de situar valores e mensurar poderes por meio da experiência.  

A estratégia de separação, por vezes, desconsidera motivações significativas que a 

relação entre os gêneros provoca em ambos. Há que se considerar outro fator conjugado, menos 

consciente, menos aparente. Os conflitos que parecem separar meninos e meninas, ao contrario 

do que parece, podem ser a mais refinada forma de aproximação estabelecida pelas crianças 

(CRUZ e CARVALHO, 2006). As brigas, xingamentos, fofocas, provocações são às vezes o 

modo de ir ao encontro, manter-se conectado. É como se no conflito as crianças buscassem 

reposicionar os sentidos desta equação binária que, na cultura escolar, é expressa em esquemas 

de organização dos alunos por meio da separação dos gêneros e, na vida familiar e comunitária, 

traduz-se na desigualdade de poder entre homens e mulheres.  

Assim, nesta rotina de perseguição e fuga, em que o agente ameaçador é representado 

pelo grupo de gênero, vemos um princípio estrutural se sobrepor a outro. O primeiro princípio 

é o da repetição do ato de fugir e pegar, aproximar-se e evitar, ver-se imerso em tensão durante 

uma fuga e, em seguida, sentir a tensão aliviar quando se chega ao pique. São ações produzidas 

e reproduzidas pelas crianças à exaustão nos mais distintos contextos socioculturais. Como 

afirma Corsaro (2009, p. 44), “a aproximação-evitação é um tipo de brincadeira que tem sido 

documentado em diferentes épocas e diferentes culturas”.  

O outro princípio é expresso pelo fato de em menina pega piá haver um exercício de 

poder entre papeis assumidos. Não se trata de uma imitação direta dos modelos adultos, mas de 

um enriquecimento destes parâmetros que, ao serem reinterpretados e convertidos em uma 

experiência nova, vão atender aos interesses das crianças e dar vazão às suas inquietações e 

expectativas (CORSARO, 2009). Por outo lado, é possível notar aí que, mesmo não imitando, 

as crianças preenchem papeis sociais segundo padronizações que lhes chegam via interação 

com os adultos, provocando necessariamente um efeito de reprodução social a partir daquilo 

que Florestan Fernandes (2004) chamou de uma aquisição das funções e não uma imitação dos 
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indivíduos. 

Menina pega piá é uma experiência lúdica com múltiplas significações. Não se trata de 

algo novo, mas de uma estrutura lúdica marcada por uma rotina experimentada no cotidiano, 

alongada no tempo e no espaço. Ela indica o modo como “formas de conduta social são 

cronicamente reproduzidas através do tempo e do espaço” (GUIDDENS, p. 27, 2003). 

Brincadeiras que demarcam oposição ou diferenças entre meninos e meninas estão consagradas 

nas culturas da infância desde tempos remotos e expressam a organização social em que as 

crianças vivem.  

Deste modo, menina pega-piá reúne e dinamiza expectativas sociais que são assimiladas 

pelas crianças. Como o nome da brincadeira diz, são as meninas que pegam os piás, e não o 

contrário. Ora, a faixa etária das crianças que mais frequentemente praticam esta brincadeira é 

aquela que se localiza entre o 3º e o 5º ano do ensino fundamental, que vai dos sete aos dez 

anos de idade. Entre crianças do 5º ano, onde esta prática se intensifica, é comum as crianças 

tematizarem em seus grupos de gênero questões referentes ao namoro. E não seria excessivo ou 

precipitado dizer que, nesta fase da infância, nas culturas urbanas brasileiras, há uma leve 

precipitação das meninas por tomarem iniciativas na direção de tratar do tema entre si e também 

junto aos meninos.  

Corsaro (2011) já demonstrou que essas rotinas de aproximação e fuga são mais 

caracteristicamente realizadas na primeira infância e que, a partir dos sete anos de idade, elas 

passam a agregar novos sentidos. De fato, nesta nova fase, não é apenas o acúmulo e alívio de 

tensão que está em jogo, mas todo um campo de exploração do controle que as crianças têm de 

si e do poder que podem exercer diante dos outros. As rotinas de aproximação e fuga se mantêm 

nas práticas dos grupos infantis na medida em que as crianças crescem, mas tendem a agregar 

temáticas cada vez mais elaboradas e repletas de conteúdo social. 

Menina pega piá põe em questão as relações de gênero, que são testadas pelas crianças 

a cada nova variação que elas imprimem na rotina desta brincadeira. Põe-se à prova quem pode 

mais, quem é mais rápido, quem é mais forte. Surge com isso, um espaço para afirmações de 

identidade. A brincadeira parece servir de cenário a indagações que terão de ser respondidas 

por meio da experiência. Quem se deixa pegar mais facilmente por quem? Como é o contato 

físico na hora de pegar? Quem é mais perseguido? Quem gosta mais de quem? Porque ele ou 

ela só corre atrás dessa ou daquela pessoa?  
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3.3.3 – Com receio de rebolar no recreio 

 

Na rede municipal de ensino de Curitiba é comum a um grande número de escolas a 

prática da dança nos pátios durante os intervalos de aula. A dança a que me refiro é uma rotina 

vivenciada por crianças, uma espécie de tradição que se consolida nos pátios escolares e que se 

vale da apropriação de elementos das culturas dos adultos. Ocorre, entretanto, que estes 

elementos não são assimilados pela via da imitação direta, mas por meio de um processo 

complexo de reprodução interpretativa (CORSARO, 2002) que os transforma no interior dos 

agrupamentos infantis (SPRÉA, 2010). Esta transformação é ora guiada por intencionalidade, 

ora gerada pela imprevisibilidade da ação improvisada (ORTNER, 2006) e pelas consequências 

impremeditadas da ação (GIDDENS, 2003).  

Um aparelho de som cedido pelas escolas e controlado pelas inspetoras de pátio ecoa as 

batidas mais dançantes da atualidade tocando os principais sucessos que ocupam as 

programações das rádios e TVs. Vemos as crianças empolgadas com a atividade. Há pelo menos 

20 anos ela acontece mais ou menos deste modo, desde que um programa de incentivo às 

brincadeiras no recreio escolar foi instituído pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba 

(SPRÉA, 2010). O programa consistia em promover a construção dos cantos temáticos nos 

pátios onde o recreio escolar acontece. Os cantos temáticos são modalidades de organização do 

tempo escolar muito utilizados como estratégia didática, sobretudo na Educação Infantil. A 

iniciativa nas escolas municipais foi amplamente difundida em cursos de formação para os 

profissionais das escolas. Até os dias de hoje, vemos nos pátios de muitas escolas esta 

organização: cantinho da leitura, cantinho dos brinquedos, cantinho do pular corda, cantinho da 

amarelinha, cantinho da dança etc. Dentre tantas atrações, a dança se destacou 

significativamente, atraindo a participação de muitas crianças, sobretudo meninas. Um festival 

de dança de grandes proporções, envolvendo toda a rede municipal de ensino e realizado 

anualmente pela Secretaria Municipal de Educação tornara a prática ainda mais significativa no 

contexto escolar. A prática artística foi assumida pelas crianças com muito entusiasmo, 

tornando-se ao mesmo tempo, experiência lúdica e ensaio, brincadeira e preparação para 

apresentações. 

É neste contexto que ganham importância teórica para este estudo os conflitos que 

decorrem desta significativa experiência. Ao longo da pesquisa, foi preciso considerar a 

proibição da dança nas escolas em meio à diversidade de ações que circundam esta prática, 
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tomando-a em evidência. Gerações de crianças que passam pela rede municipal de ensino de 

Curitiba - Paraná já deixaram nela sua contribuição. São passos, gestos e coreografias realizadas 

pelas crianças, reproduzidas e reinventadas ano após ano, num processo de produção de cultura 

do qual as protagonistas são crianças. Dança-se muito em Curitiba e faz tempo. Com o passar 

dos anos nem todos os cantinhos temáticos se mantiveram. Mas o cantinho da dança tornou-se 

um cantão, sendo solicitado pelas crianças diariamente, tornando-se uma prática recorrente em 

muitas escolas, especialmente as que oferecem educação de tempo integral, em que as crianças 

permanecem na escola durante o horário de almoço, desfrutando de um intervalo mais longo do 

que os dos recreios da manhã e da tarde, o que permite explorar melhor esta atividade.  

Pude conferir esta ampla incidência da prática da dança nos recreios das escolas 

municipais de Curitiba entre os anos de 2004 e 2010, período em que frequentei dezenas de 

escolas por ocasião de meu trabalho. Entre os anos de 2008 e 2010, tratei deste fenômeno em 

minha pesquisa de mestrado (SPRÉA, 2010). Nesta época, já havia tensões relacionadas aos 

conteúdos musicais e coreográficos da dança empreendida pelas crianças. Os profissionais das 

escolas já falavam no problema do funk, questionavam as letras das músicas e adequações de 

repertório já eram feitas. 

Ocorre que, nos últimos anos, muitas escolas deixaram de incentivar a dança. Algumas, 

inclusive, proibiram-na. Na enquete realizada com os inspetores, a dança ainda aparece como 

uma das experiências lúdicas mais recorrentes nos dias atuais. Como mostra o quadro 29, ela 

se faz presente nos pátios escolares de 84% das escolas municipais.  

 

QUADRO 29: Demonstrativo da incidência da proibição da dança para a pesquisa A proibição das brincadeiras. 
Um estudo sobre a experiência lúdica infantil na escola. 

BRINCADEIRA 
Aparece em % das 

escolas 
Está proibida em % das 
escolas em que aparece 

As crianças insistem em brincar em 
% das escolas em que está proibida 

Dança 84% 10% 4% 

 

Em 10% das escolas, a atividade foi expressamente proibida. Esse percentual de 

proibição, no entanto, parece não representar a intensidade das polêmicas que circundam a 

atividade. Há brincadeiras que não geram tantos questionamentos ou polêmicas quanto à dança 

e que tem percentuais de proibição bem maiores, como a pipa, que foi proibida em 68% das 

escolas, e os jogos eletrônicos, proibidos em 64% delas.  
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Em certo aspecto, o caso do percentual de proibição da dança se assemelha ao caso do 

percentual da proibição do correr, como vimos anteriormente. A proibição expressa, 

consensual, declarada, não se dissemina tanto, mas as restrições pontuais que se impõem à 

pratica dessas brincadeiras são tão intensas que acabam por reprimir a proliferação delas. Ao 

longo das conversas realizadas com os grupos de inspetores, colhi evidências de que, ainda que 

não esteja expressamente proibida na maioria das escolas, as intervenções sobre ela se 

multiplicam cada vez mais. Há escolas em que a dança fazia parte da rotina dos pátios escolares 

há anos e que o simples fato de a escola não ceder mais o aparelho de som para uso das crianças 

fez com que a brincadeira, debaixo de intensas reclamações das crianças, deixasse de acontecer. 

Assim, no caso da dança, muitos profissionais não declaram tratar-se de uma proibição, mas 

sim de uma restrição dada em função de polêmicas pontuais. A brincadeira não é dada como 

proibida, porém, em alguns casos, ninguém mais dança. 

Esse quadro de contenção da atividade, ou de impedimento dela, revela a presença de 

uma série de questionamentos quanto à legitimidade moral e à validade educativa desta prática. 

Tais questionamentos tem relação direta e indireta com as tensões relacionadas a temas como 

sexualidade e corporalidade, que se intensificaram no debate público nos últimos anos. Uma 

série de razões estruturais parecem fazer efeito aí. A primeira delas consiste no fato de que a 

escola opera seus paradigmas em meio a visões e pressões adversas, controversas, antagônicas, 

que se encontram, se chocam, se fundem ou se dissipam no cotidiano.  

Exemplo dessas controvérsias poderiam ser observados a partir de três campos de 

influências sociodinâmicas que agem sobre a prática escolar. Um deles, muito em voga na 

atualidade, é aquele que culmina com a promessa corrente de que as inovações tecnológicas e 

as gestões empresariais poderiam oferecer soluções nunca antes vistas, e que uma educação 

sujeita à regulação de mercado tornar-se-ia então mais eficaz. A prática escolar, nesse sentido, 

tem de estar mais conectada às necessidades de empregabilidade e sustentabilidade econômica. 

Coexistindo ao lado dessas tendências supostamente inovadoras, vemos um outro campo de 

influência, marcado pela atuação de grupos neoconservadores “que preconizam o ‘regresso’ a 

uma concepção de escola autoritária, seletiva e segregadora” (SARMENTO, 2004, p. 8, grifo 

do autor). Na contramão destas duas tendências, situam-se também algumas correntes 

progressistas, que querem a criança como um dos protagonistas do processo educacional, que 

prezam pela participação infantil, que reservam à escola o caráter preponderante de formação 

para a cidadania e acionam em seu interior toda uma série de debates acerca de temas polêmicos 

antes não tratáveis no campo do ensino escolar.  
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Estas variações, que por vezes podem incidir por sobre uma mesma instituição, fazem 

com que “as escolas hoje se constituam como um palco decisivo da luta político-pedagógica 

por dar um sentido à atividade educativa e por fazer dela um instrumento do devir social” 

(SARMENTO, 2004, p. 8). Assim, o espaço escolar torna-se agora, com mais intensidade do 

que em anos precedentes, um campo de disputas políticas e de enfrentamentos ideológicos. No 

Brasil, em particular, a escola se tornou um dos polos de irradiação da polarização política que 

se acirrou no debate público dos últimos anos. Por um lado, estudantes secundaristas foram às 

ruas, professores aderiram a greves e muitas instituições se posicionaram politicamente, numa 

adesão declarada aos projetos progressistas. Por outro, uma forte reação de grupos políticos 

conservadores foi dirigida à atuação dos profissionais de educação, que passaram a ser mais 

vigiados e constrangidos.  

Tais grupos propagandearam a ideia de que a escola é um campo onde os grupos 

progressistas exercem forte influência, tanto no que se refere à política, quanto à educação 

moral. Segundo essa ideia, os profissionais da educação estariam inserindo no debate 

educacional uma interpretação de esquerda acerca de temas tabus e influenciando 

comportamentos libertários, o que estaria por contribuir com o declínio da família tradicional. 

Ganha força, neste contexto, o uso do termo ideologia de gênero, que visa criminalizar qualquer 

atividade relacionada à discussão das questões envolvendo sexualidade. As instituições de 

ensino, neste contexto, seriam locais privilegiados para propagação de tal ideologia. 

Assim, uma forte pressão recai sobre as escolas, cujos profissionais agora estão 

cautelosos, sobretudo quando as suas atividades esbarram em questões que envolvem 

sexualidade, corporalidade e gênero. Ao longo das conversas com os grupos de inspetores, 

inúmeros relatos revelaram a existência de um crescente estado de tensão. 

 

A comunidade, dependendo do lugar, é terrível, professor. Os pais que botam o filho 
no ensino integral e que não tem o que fazer, aí vão lá no portão, veem uma criança 
dançando e vão reclamar pra direção que a inspetora fica colocando música que não 
deve no recreio. Acontece.  

(Conversa com inspetores durante o 2º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba - Paraná) 

 

Em certas decisões que são tomadas em escolas geralmente o que prevalece é opinião 
de pais e de mães. Nem que a gente esteja certa, a gente nunca tem razão. 

(Conversa com inspetores durante o 3º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba - Paraná) 
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Na minha escola, nós temos inspetores homens. Eles atendem só os meninos. Deus o 
livre se um pai vê um inspetor pegar num bracinho de uma criança menina, tá feita a 
encrenca. Você imagine se, Deus o livre e guarde, um inspetor entrar num banheiro 
de menina, você pensa bem. E porque que nós mulheres temos que fazer os dois lados? 
Entendeu? Então aí é cabeça de pai e mãe. 

(Conversa com inspetores durante o 3º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba - Paraná) 

 

Os profissionais estão cautelosos com a pressão de alguns grupos que agora marcam 

presença na escola, comentam sobre procedimentos educacionais nas redes sociais, postam 

fotos de atividades pedagógicas enviadas como tarefas de casa e questionam os conteúdos 

escolares. Na Escola E, por exemplo, mães de alunos fotografaram os trabalhos da disciplina 

de religião feitos pelas crianças e expostos no mural da escola. De acordo com profissionais 

que trabalham na coordenação desta escola, algumas mães ameaçaram formalizar uma 

denúncia, uma vez que os desenhos das crianças traziam referências de religiões de origem 

africana. Como pude averiguar ao longo do trabalho de campo, há situações em que grupos 

religiosos e pais marcam reuniões com diretoras, questionam pressupostos científicos, solicitam 

a não realização de eventos, como a festa junina, reprimem a manifestação de algumas 

expressões artísticas, como a capoeira, e até exigem a proibição de determinadas brincadeiras, 

como é o caso da dança. Estas investidas contam com apoio de alguns profissionais, que 

exercem dentro da escola o mesmo tipo de pressão que advém dos pais e da comunidade do 

lado de fora. 

A escola torna-se, portanto, 

 

(...) palco das trocas e disputas culturais, que sendo inerentes a uma sociedade 
cosmopolita e de circulação facilitada das populações, não deixam por vezes de ser 
violentas. A multiculturalidade contemporânea não se faz sem a disputa das instâncias 
que procuram estabilizar princípios de justificação educacional. Sobretudo, a escola 
da 2ª modernidade, de massas, heterogénea e multicultural, radicalizou o choque 
cultural entre a cultura escolar e as diversas culturas familiares de origem dos alunos 
(...). (SARMENTO, 2004, p. 77) 

 

Em meio à tamanha sensibilidade e tensão, na medida em que os estilos de música que 

prevalecem na dança das crianças são justamente aqueles considerados inadequados por parte 

de alguns pais e profissionais, o constrangimento na escola aumenta. Esta inadequação é 

associada principalmente ao fato de que as letras das músicas são carregadas de expressões ditas 

vulgares e impróprias. Não raro, elas tratam diretamente de temas ligados à sexualidade. Os 

conteúdos geram constrangimentos aos profissionais da escola. Adaptações são feitas nas listas 

de músicas solicitadas pelas crianças. Elas, no entanto, não abrem mão da substância musical 



 242 

que constitui sua preferência: as músicas devem ter batidas eletrônicas e ritmos dançantes. 

Ocorre, no entanto, que mesmo feitas as adaptações e uma vez eliminadas as músicas que 

trazem termos inadequados nas letras, ainda assim, há profissionais que avaliam o conteúdo de 

modo pejorativo. É como se na substância musical, no estilo, naquele tipo de frase rítmica, na 

sonoridade da batida eletrônica, pudesse ser depositada e preservada a conotação que algumas 

letras trazem. Assim, há casos em que a dança parece ser mesmo alvo de uma forte composição 

de fatores de cunho moral que indispõem os profissionais a aceitá-la. 

 

Perguntei ao grupo que caminhava ao meu lado no pátio se alguém dançava no recreio. 
As crianças concordaram entre si dizendo que sim. Uma delas disse: “- Ano passado 
sempre dançavam, mas esse ano não”. Indaguei-as então sobre o porque de não 
estarem mais dançando. Outra criança respondeu: - “Porque o rádio estragou”. A 
resposta não me convenceu; deveria haver outra razão. Pedi que me contassem mais 
sobre como era a dança no ano passado. Falaram-me de uma inspetora animada que 
conduzia a atividade. Ela trazia o rádio e escolhia as músicas. Muita gente dançava. 
Perguntei quem era a inspetora. Avistaram-na no pátio e então me levaram até ela. 
Tratava-se de uma inspetora que participara de meu curso ao longo do ano. A conversa 
seguiu com ela e as crianças se dispersaram. Contei sobre o que acabara de ouvir das 
crianças e perguntei se ela sabia algo sobre a razão da proibição. Em tom de lamento, 
ela disse que era por causa do estilo das músicas. Ela havia mudado o repertório 
algumas vezes, evitando as letras que pudessem ser julgadas como inadequadas, havia 
aprovado isso com a direção. Mas por insistência de algumas professoras, ao fim, a 
direção determinou que ela interrompesse definitivamente a atividade.  

(Observação e recreio. Escola E. Novembro de 2016) 

 

Disse-me também a inspetora que os argumentos das professoras eram de cunho 

pedagógico. Para elas, era como se as músicas não possuíssem nenhum interesse educacional, 

nem mesmo um valor cultural. Um dado importante tem de ser aqui inserido: estamos a tratar 

do funk, gênero musical dançante, música popular negra, eletrônica, que reúne elementos de 

música estrangeira e que adquire no Brasil um sentido local. Sua origem em nosso país remonta 

o baile black do subúrbio carioca nos anos 1970, onde se difundia a musicalidade do soul e do 

rap tocados nas pick-ups dos DJ’s49. Essa influência sonora, estética, em função dos temas 

expressos nas letras e dos sentidos sociais que adquiria, gerou forte identificação nas populações 

pobres, negras, discriminadas. A arte dos DJ’s, que tocavam músicas estrangeiras, fundiu-se 

então com o canto dos MC’s50, que expunham em suas letras temáticas locais uma série de 

críticas sociais.  

                                                
49 DJ é uma sigla que abrevia o termo inglês disc-jockey, profissional da área da música que trabalha com a seleção, 
mixagem, colagem e apresentação de repertórios musicais em eventos dançantes. 
50 MC é a sigla de mestre de cerimônias, termo que se popularizou na cultura hip-hop e foi adotado também pelos 
cantores de Funk, que o utilizam antes de seus nomes. 
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O funk produzido no Brasil é uma criação artística original, uma síntese local de 

elementos diversos, tornando-se a partir dos anos 1990 um gênero de música brasileira 

(FRANCIO, 2016). É expressão da cultura popular suburbana, é produzido nas periferias das 

grandes cidades brasileiras, é música e dança que se origina e se fortalece entre comunidades 

negras e pobres, muito antes de ganhar popularidade nos meios de comunicação de massa, como 

vemos ocorrer atualmente. Por essas razões, carrega o estigma da marginalidade e da 

discriminação. E, talvez por isso, seja com certa frequência tratado como música ruim ou não-

música (FRANCIO, 2016). Neste sentido, não é o gênero musical, ou o ritmo, que embasa a 

discriminação, mas seu contexto de origem. 

Outro fator gerador de incomodo nos profissionais é o modo como as crianças dançam. 

É que elas adotam como base de suas coreografias os movimentos que assimilam dos adultos e 

esses movimentos são marcados por gestos sensuais. Aí, novamente, é o tema da sexualidade 

que provoca o constrangimento e aciona um posicionamento moral que resulta em seguidas 

intervenções na experiência lúdica.  

Existem, no entanto, variações nos modos de atuar diante deste que é um contexto 

marcado por tensões. As visões e posturas polarizadas interagem em meio a posicionamentos 

flexíveis. Há inspetores que atuam de forma mais cautelosa e reagem à medida em que cada 

situação se desenrola. Ao observarmos as formas distintas com as quais cada profissional lida 

com esta que é uma situação estrutural –– o conflito entre o conteúdo da dança infantil e a 

intenção moralizadora de alguns profissionais –– percebemos que a intervenção educativa está 

longe de ser um procedimento consensual. É o que demonstra este relato compartilhado por um 

inspetor durante o curso. Em sua escola, por vezes, ele argumentou em favor da permanência 

da dança, contrariando o argumento de seus colegas.  

 

 Lá na escola foi abolida a dança justamente por causa do rebolado. A inspetora que 
colocava parou de colocar em função deste problema. Aí ela saiu da escola, ficou um 
tempão sem. Aí eu levei a caixona de som e comecei a colocar. Foi quando começaram 
a reclamar. E tudo o que elas traziam eu rebatia. Só que eu sempre conversava, é 
assim, é assado (...). 

(Conversa com inspetores durante o 2º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba - Paraná) 

 

Esse inspetor se declarava um defensor da prática da dança na escola, mesmo que para 

isso tivesse também que intervir na atividade e censurar alguns movimentos, como podemos 

verificar na sequência de seus relatos: 
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Interrompendo a fala de uma inspetora, e discordando dela, o inspetor deu detalhes de 
sua experiência com a Dança no pátio escolar durante o recreio. Para ele, “é 
impossível as crianças dançarem sem uma dose de rebolado”, pois em sua opinião, o 
rebolado é natural da dança. Sua defesa da dança na escola foi enfática, disse que 
“quando as crianças dançam, elas extravasam e retornam pra sala relaxadas”. Em sua 
escola acontecera algo parecido com o que havia sido relatado pela colega pouco 
antes: “Estavam reclamando da dança, aí mudamos todo o repertório de músicas, 
colocamos só batida de fundo. A alteração no repertório provocou mudanças no 
rebolado, mas mesmo assim as crianças continuaram rebolando (...). (...) Eu falo pra 
elas, só cuidem do exagero com o rebolar. Eu não vejo maldade nelas, mas pode entrar 
um pai e não gostar”. Em seguida deu alguns detalhes de como regula a atividade, de 
modo que ela possa ocorrer sem que haja excessos: “(...) se exagerarem, eu deixo 3 
minutos sem música. Eu entro com uma punição, daí elas se policiam. E dói quando 
interrompe. Uma cuida da outra (...)”. 

(Conversa com inspetores durante o 3º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba - Paraná) 

 

Um levantamento menos abrangente, ou com base em observações realizadas em uma 

única escola poderia conduzir a generalizações que, equivocadamente, denotassem apenas 

restrições e censuras a experiências lúdicas dessa natureza. Os inspetores que supervisionam as 

atividades das crianças no recreio poderiam ser compreendidos como agentes de uma dura 

repressão cultural, o que não representa a média das atuações por eles desempenhadas. Se a 

censura, ou a repressão, podem ser verificadas em alguns casos, em outros é exatamente o 

contrário que acontece. As restrições às brincadeiras podem se expandir na performance de um 

determinado profissional e serem estancadas pela atitude de outro.  

No caso desse inspetor que defende a permanência da dança na escola, vemos que as 

restrições por ele impostas tornaram-se parte de uma estratégia maior que visava dar condições 

para que a experiência pudesse prosseguir. Ele inibiu a expressão de alguns movimentos para 

poder autorizar outros. Ao mesmo tempo em que questionou as razões que pressionam a 

experiência lúdica, reproduziu alguns aspectos estruturais desta pressão. As representações 

sociais acerca do rebolado das crianças, de algum modo, penetram em sua argumentação. Elas 

revelam propriedades que estruturam os modos de agir e regulam as intervenções educativas. 

Mas a sua argumentação indica a existência de nuances, um modo próprio de agir, que 

diferencia a sua atuação dos demais atore sociais, ainda que suas decisões sejam orientadas por 

parâmetros morais consensuais.  

Sua fala é expressão de que na escola existem “formas culturais, dispositivos simbólicos 

e processos de significação distintos, em alguns casos divergentes e, eventualmente, mesmo 

antagônicos” (SARMENTO, 1994, p. 99). Ocorre, no entanto, que quando as propriedades 
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estruturais de sistemas sociais são reproduzidas pela ação dos agentes humanos, reproduzem-

se também as condições para que esta ação possa prosseguir (GIDDENS, 2003). A estrutura 

social não é externa ao indivíduo. Está exemplificada em práticas sociais ou em traços 

mnemônicos51. Não pode ser equiparada a simples coerção ou restrição, pois é, ao mesmo 

tempo, “restritiva e facilitadora” (GIDDENS, 2003, p. 30). Por isso, a proibição da dança na 

escola não levará as crianças a necessariamente assimilarem essas noções segundo as quais as 

coreografias e as letras do funk são todas expressões inadequadas a sua idade. Se assim o fosse, 

o funk não teria a repercussão que tem entre as crianças, tamanha pressão midiática, familiar e 

educacional que incide sobre ele.  

O funk, assim como o rap, é uma expressão cultural altamente representativa das 

realidades sociais em que as comunidades periféricas se encontram. Negar a sua força simbólica 

e a sua eficácia comunicativa é tentar invisibilizar tais realidades. É curioso como as crianças 

aderem com entusiasmo ao gênero. Os esforços na direção contrária são intensos, mas 

insuficientes para abalar esta identificação. O funk sintetiza aspectos estruturais da vida social 

nas periferias brasileiras. Por meio de um processo artístico, em que os MC’s trazem à tona 

narrativas de personagens das periferias, o funk retrata a realidade de comunidades que estão à 

margem dos grandes investimentos públicos e políticas de valorização, e o faz a partir do ponto 

de vista daqueles que na periferia vivem.  

As propriedades estruturais dos sistemas se estendem no tempo e no espaço para além 

das condições de controle individual, fazendo com que os próprios atores tendam a reificar os 

sistemas sociais, naturalizando-os em suas concepções. Ao dançar funk na escola, as crianças 

se apropriam dos significados atrelados a esta expressão dando a eles uma vazão diferenciada, 

adaptando-os diante de uma vigilância constante dos adultos. Os profissionais que interveem 

na atividade também reproduzem um sistema de convenções que projeta nesta cultura os 

mesmos estigmas sociais e preconceitos que incidem sobre os produtores desta cultura, os 

pobres, os negros, os favelados, os jovens, os criminosos. Mas o fazem diante de crianças em 

processo de escolarização, adequando as intervenções às contingências reais: há para os 

inspetores algumas evidências concretas de que se trata de uma experiência lúdica.  

Aí, tanto no modo como as crianças se apropriam e convertem o funk em uma 

experiência lúdica, como no modo fragmentado como as intervenções educativas ocorrem, 

                                                
51 Traços que se referem à memória. 
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verifica-se a dimensão ideológica das representações dos atores sociais que resulta da 

“naturalização discursiva das circunstâncias e produtos historicamente contingentes da ação 

humana” (GIDDENS, 2003, p. 30). Mas, como nos ensina Giddens (2003), até mesmo nas 

formas mais rudimentares de pensamento reificado, naturalizado, mantém-se ativa a capacidade 

cognoscitiva dos atores sociais. Os atores reproduzem as convenções sociais, mas o fazem 

demonstrando algum grau de conhecimento em relação a estas convenções. E essa 

cognoscitividade, tendo a repetir aqui, não está expressa tanto na consciência discursiva, mas 

sobretudo na consciência prática. As crianças reproduzem os passos e os sentidos do funk na 

escola de um modo ativo, reconstruindo os sentidos que apreendem. Assim o fazem também os 

profissionais, quando censuram ou autorizam a prática. 

O relato a seguir descreve o momento em que, durante o curso para inspetores, em meio 

ao debate sobre a proibição da dança em escolas, uma inspetora conta como interveem na 

experiência lúdica sem proibi-la. Seus argumentos expressam de forma mais direta uma opinião 

representativa sobre o significado dos movimentos corporais adotados pelas crianças, que 

coincide com a de muitos outros inspetores: 

 

Após assistirmos imagens em vídeo52 de crianças dançando no recreio de uma escola, 
iniciamos um debate sobre as dificuldades que decorrem desta experiência lúdica nos 
pátios. Alguns comentários reforçaram a problemática relacionada aos movimentos 
corporais do funk. Uma das inspetoras se alongou mais nas considerações, dando 
detalhes de um conflito em torno da questão. Disse que “ é meio complicado este 
negócio”, que gosta de trabalhar com música na escola e que sempre gravou músicas 
no pen drive para tocar no recreio, pois “as crianças amam música”. Citou como 
exemplo um dia em que colocou no som uma música que sugeria movimentos como 
levantar as mãos para cima e para baixo e que tinha também uma parte da música que 
dizia repetidas vezes “abaixa, abaixa, abaixa”. Lembrou ao grupo de inspetores que 
nesta parte da música algumas crianças “abaixavam daquele jeito mesmo”, referindo-
se ao movimento do quadril apontando para trás, seguido de agachamento, com as 
nádegas indo na direção contrária à da cabeça. “E ainda tremem”, disse, referindo-se 
ao movimento das nádegas. O grupo riu do comentário. Ela prosseguiu contando que 
solicitou às crianças para não abaixarem o quadril nem tremerem as nádegas daquela 
forma. A partir de então começou a ficar “de olho” nas meninas. É que, conforme 
vinha percebendo, quando elas se abaixavam, os meninos se aproximavam e ficavam 
observando a dança. Uma rotina de fiscalização foi implementada. Com o passar do 
tempo, as crianças passaram a denunciar umas às outras, chamando a atenção da 
inspetora toda vez que alguém descumpria o combinado. Ela então concluiu que a 
ação de moderar a prática tinha funcionado, demonstrando aos demais participantes 
do curso que não seria necessário proibir a dança. “Virou uma coisa normal, elas 
melhoraram a forma de se abaixar lá. E gostam”.  

(Conversa com inspetores durante o 2º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba) 

                                                
52 Trata-se do vídeo Brincantes - Um documentário sobre a Invenção das Brincadeiras na Escola, produzido ao 
longo da pesquisa de campo que realizei durante o curso de mestrado (SPRÉA, 2010). 
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O relato nos mostra que as preocupações relacionadas a esta experiência lúdica passam 

diretamente pelo campo da sexualidade. Há receios expressos em seus comentários que se 

relacionam com a ideia de que as coreografias das crianças mantêm de algum modo a mesma 

sensualidade expressa nos movimentos dos jovens e adultos. Pude observar em algumas 

escolas, onde a dança é autorizada, que os meninos param para ver as meninas dançar, observam 

seus movimentos, comentam, riem, interagem e, em alguns casos, provocam as meninas, o que, 

não raro, culmina em conflitos. Os profissionais reconhecem essa problemática e interveem no 

comportamento dos meninos. 

Na Escola E, durante uma conversa com crianças no recreio, as explicações dadas pelas 

crianças sobre a proibição da atividade vão nesta mesma direção: 

 

Menina 1: Foi por causa das meninas do 5º ano, que ficavam rebolando. 

Menina 2: Os piás do 4º ano ficavam batendo na bunda das meninas. 

Pesquisador: Mas não dava pra pedir pra eles pararem? 

Menino 1: Eles saíam, mas depois de alguns minutos voltavam. 

(Conversa com crianças do 4º ano. Escola E. Novembro de 2016) 

 

É preciso considerar que as crianças trazem à tona uma leitura dos fatos que é baseada 

também nas interpretações dadas pelos adultos. Antes da brincadeira ser proibida, muita coisa 

foi dita sobre ela nesta escola. Questionamentos foram levantados junto às crianças, dando 

origem a um campo de significações marcado pela intervenção educativa.  

O ato de rebolar não caracteriza em nossa sociedade, a priori, nenhuma agressão ou 

violação à moral. Assim, quando a menina 1 diz que a brincadeira foi proibida “por causa das 

meninas do 5º ano, que ficavam rebolando”, ela traz em sua fala os vestígios de uma 

interpretação que é dada, antes de tudo, pelos adultos que anteveem na gestualidade infantil 

conotações que frequentemente são atribuídas à gestualidade dos jovens e adultos. Que as 

meninas sejam culpadas, ou que o rebolado delas seja o problema, isso resulta de uma noção 

que só pode ser socialmente construída. De tão construída, ela chega a ser incorporada e 

reproduzida pelas próprias crianças.  

Nessa escola, conforme relato de uma profissional da coordenação, muitos debates 

ocorreram antes da equipe de gestão optar pela proibição.  
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A profissional da coordenação me contou que a dança fora proibida por razões morais, 
relacionadas à percepção de que as músicas preferidas pelas crianças continham textos 
inadequados para suas idades e estavam relacionadas a coreografias sensuais. As 
músicas eram populares, pertencentes a vários estilos do gênero eletrônico. Algumas 
famílias solicitaram à direção que coibisse a prática da dança no recreio da escola. 
Para a profissional, embora as letras nem fizessem tanto sentido para as crianças, o 
fato de a coreografia se assemelhar a do funk gerava em alguns pais e profissionais 
um forte constrangimento. Cedendo à forte pressão dos pais a escola interviu na 
brincadeira, mediando a questão junto às crianças. Primeiro a inspetora responsável 
pela dança fez uma nova seleção de músicas. Mas houve ainda protestos de 
professoras da escola, que sugeriram a substituição do repertório por um outro ainda 
mais adequado à infância. Uma nova lista foi feita com repertório infantil, mas isso 
não agradou as crianças, que aos poucos foram deixando a atividade. “Elas queriam 
dançar ao som daquelas batidas”, disse-me a profissional. A polêmica se intensificava 
sempre que a inspetora tornava a veicular músicas com batidas eletrônicas. Houve até 
um grupo de professoras que formalizou denúncia junto à Secretaria Municipal de 
Educação. Visando minimizar o mal-estar e evitar maiores conflitos, a equipe da 
coordenação da escola interrompeu definitivamente a atividade. 

(Conversa com profissional da coordenação. Escola E. Novembro de 2016) 

 

Vemos o esforço de mediação empreendido pela coordenação da escola que, neste caso, 

pretendia manter a atividade, gerando nela adequações que pudessem satisfazer ambas as partes. 

De um lado estavam os projetos das crianças, seus interesses e a continuidade da experiência 

lúdica. Somava-se aí a intenção da inspetora responsável por conduzir esta atividade, que via 

na dança um princípio recreativo capaz de entreter grande quantidade de crianças por longos 

períodos de tempo. Ela era a favor da continuidade, assim como a profissional da coordenação. 

Do outro lado, sentindo-se ameaçados pelo valor moral dos conteúdos associados à prática, 

estavam alguns grupos religiosos, alguns pais e algumas professoras. Estes persuadiram a 

coordenação a proibir a experiência. Diante do receio de que o conflito se ampliasse, alcançando 

repercussão ainda maior na comunidade, a direção da escola, por cautela, optou por ceder à 

pressão.  

Assim, apesar de estarem sujeitas às conjunturas locais, comunitárias, estas pressões 

correspondem a um quadro mais amplo de tensões sociais, em que diferentes grupos passam a 

exercer influência na escola. Para algumas professoras, o que estava em questão não era 

exatamente a sensualidade, mas a reprodução de um mecanismo de empobrecimento estético, 

poético, dado pela massificação da produção artística em questão. A escola não seria dada à 

difusão deste tipo de cultura pop, industrializada, uma vez que ela não seria nem uma expressão 

refinada ou erudita da cultura, tampouco uma produção autêntica da cultura popular brasileira. 

Este não-lugar dado à origem do funk, a sua caracterização como música de má qualidade 

condiz com representações que são comuns aos campos da Educação e da Pedagogia, que 

possuem legitimidade e sentem-se autorizados a versar sobre o mérito daquilo que deve e 
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daquilo que não deve ser veiculado na escola como cultura, podendo apresentar então à 

sociedade uma seleção criteriosa de conteúdos, os quais são validados e legitimados por toda 

uma tradição docente, um senso comum pedagógico. Nesta criteriosa seleção, gêneros musicais 

como o funk certamente ficam de fora, pois são compreendidos nestes meios como não-arte, 

produto comercial massificado.  

Francio (2016, p. 78), em fecunda análise sobre a extensão da discriminação do funk 

carioca em Curitiba, lembra que “apesar de ser massivo, o funk não foi um produto engendrado 

em escritórios de gravadoras ou agências de publicidade”. Viana (1990), em estudos sobre o 

baile funk carioca, revela algumas razões para que esta expressão cultural seja assim tão 

condenável pelas classes médias e pelas elites, assinalando que a popularidade do funk não 

resulta de um empreendimento da indústria fonográfica, nem da divulgação nos meios de 

comunicação de massa. Para ele, 

 

a maneira esquemática e preconceituosa como são percebidas as relações entre a 
“cultura popular” e a “indústria cultural” impede a compreensão de vários fenômenos 
de extrema importância que têm lugar em nossas sociedades complexas 
contemporâneas. O baile funk é um exemplo bastante rico de como elementos 
culturais de procedência diversas, “autênticos” ou não (“artificiais” ou não, “impostos 
pela indústria cultural” ou não), podem se combinar de maneiras inusitadas, gerando 
novos modos de vida e afastando a hipótese apocalíptica (Eco, 1979) da 
homogeneização cultural da humanidade. (VIANA,1990, p. 45, grifos do autor). 

 

Os inspetores, por estarem mais próximos da experiência lúdica e acompanharem as 

crianças fora de sala de aula, estreitam com elas vínculos de amizade, dialogam com base em 

seus interesses e tendem a aderir a seus gostos.  Do mesmo modo, compartilham com as crianças 

referências culturais que, por serem aplicadas no pátio da escola, possuem menos interesse 

pedagógico. Já os professores e coordenadores, que se concentram mais nas preocupações do 

trabalho educacional em sala de aula, tendem a valorizar na escola aquilo que converge para 

uma aplicação pedagógica. E mais, tendem a reproduzir esta lógica até mesmo nos momentos 

recreativos, como se tudo na escola tivesse que estar relacionado a um sistema de aprendizagens 

e avaliações. E essa é uma questão em aberto, para a qual não há uma única resposta: tudo o 

que é vivenciado na escola tem de estar relacionado a um sistema de aprendizagens e 

avaliações? Vejamos a seguir um caso pontual, relatado por uma inspetora durante o curso: 

 

Os depoimentos se multiplicavam. O caso da dança mostrava-se de fato polêmico. 
Uma inspetora tomou a palavra e contou-nos então o que ocorrera em um dia de chuva, 
ocasião em que ela sempre colocava música para as crianças dançarem. Após salientar 
que tinha o hábito de evitar músicas no estilo funk, e descrever a cena em que as 
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crianças dançavam, argumentou: “Aí a direção veio falar pra mim: não quero mais 
que coloque música, porque agita muito as crianças! E disse que eu tenho que colocar 
umas músicas mais calmas. Aí eu falei: então você grava o repertório de música, 
porque as crianças não querem isso. Eu falei: a música da Frozen que eu coloquei pra 
eles dançar, apenas os do 1º e 2º aninho que se interessaram. As demais pediram pra 
mudar! E disseram que esta música aí é de criancinha! O que eles querem é Camaro 
amarelo, Lepo-lepo53”. 

(Conversa com inspetores durante o 2º dia de curso da Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba) 

 

Os gostos infantis correspondem ao contexto familiar e comunitário e refletem o 

pertencimento social dos sujeitos. Associados às comunidades mais periféricas e às classes 

populares, os temas musicais selecionados pelas crianças são muitas vezes compreendidos 

pelos profissionais da educação como produtos empobrecidos, carregados de informações 

inadequadas à educação das crianças. Fala-se com frequência em trocar o repertório, proibir 

certos estilos musicais e favorecer a entrada de conteúdos mais relevantes para a educação. É 

como se, ao consumir estes produtos culturais, supostamente de baixa qualidade, as crianças 

estivessem sujeitas a um processo de empobrecimento cultural.  

O carácter prescritivo da estrutura social, ou seja, o fato de que inevitavelmente a 

maioria das crianças trarão de suas experiências familiares estas referências culturais e até certo 

ponto reproduzirão alguns padrões culturais a elas associadas, não compromete a capacidade 

de agência que nelas vemos manifesta. Antes de mais nada, é preciso lembrar que agência não 

é simplesmente ato intencional. Há agências que realizamos por meio de atos não intencionais. 

Por outo lado, há coisas que fazemos intencionalmente que não são agência (GIDDENS, 2003).  

Quando uma criança escolhe esta ou aquela música de sua preferência para dançar no 

recreio; elabora uma coreografia com base em lembranças de passos assistidos em programas 

de TV ou em videoclipes no canal YouTube; dá origem a novos passos que implicam em novos 

significados; e atua junto aos colegas para organizar à atividade engendrando nas relações que 

estabelece um novo sentido à prática, vemos aí um agenciamento contingencial, o exercício de 

um poder, uma influência exercida sobre os outros. Não são as intenções subjetivas que se 

destacam neste tipo de agenciamento, mas a capacidade do ator social de fazer fluir o evento 

num processo contínuo e “realizar essas coisas em primeiro lugar”, de ser o “perpetrador, no 

                                                
53 Canções pop que fizeram sucesso no Brasil entre 2012 e 2015. Curiosamente, ambas tratam do mesmo tema, só 
que de maneira invertida. Camaro amarelo enaltece a riqueza ao contar a história de alguém que recebeu um carro 
como herança de seu pai e, a partir daí, obteve êxito em seu relacionamento amoroso. Lepo lepo, ao contrário, fala 
de alguém que perdeu o carro, que não tem posses e que, mesmo assim, está em busca de um relacionamento. 
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sentido de que ele poderia, em qualquer fase de uma dada sequência de conduta, ter atuado de 

modo diferente” (GIDDENS, 2003, p. 10). 

O que ocorre, portanto, na relação das crianças com a indústria cultural não é uma 

simples dependência passiva, ou uma opressão ocasionada pela oferta massificada de produtos 

diante dos quais os sujeitos não teriam outra escolha que não fosse consumi-los e reproduzi-

los. Se por um lado, há uma certa sujeição dos atores sociais em relação a estes mecanismos 

dominantes de comunicação cultural em massa, por outro, as pessoas “não se tornam funções 

vivas de sua dependência material, porque englobam a dependência por seus próprios valores 

e projetos, derivados de seu ser social” (SAHLINS, 1997, p. 56). Neste sentido, é válido 

mencionar a síntese feita por Sarmento (2002) acerca de uma noção que, à revelia do senso 

comum, vem se ampliando cada vez mais: 

 

(...) as crianças não são receptoras passivas, acríticas e reprodutivas desses produtos, 
mas, pelo contrário, ainda que se estabeleça uma relação empática, essa recepção é 
criativa, interpretativa e frequentemente crítica das respectivas mensagens 
(SARMENTO, 2002, p. 07). 

 

A dinâmica que as crianças estabelecem com os elementos da indústria cultural é 

impulsionada por agenciamentos que os atores sociais envolvidos (crianças e adultos) 

produzem. Como vimos, nas instituições escolares, alguns estilos prediletos das crianças são 

considerados pelos adultos como inadequados. São estranhos ao propósito educacional. Mas as 

“necessidades ou intenções” (SAHLINS, 1997, p. 63) das crianças se interpõe no processo, 

fazendo com que a dinâmica educativa mantenha alguma coerência com as suas necessidades, 

seus projetos, seus desejos. Elas povoam o imaginário infantil e compõem um campo propício 

à produtividade criativa que dinamiza as culturas infantis. As crianças assimilam os valores que 

se interpõem no processo, mas não ipsis litteris. Como afirma Sahlins (1997, p. 60), os sujeitos 

são capazes de “infundir seus próprios significados a objetos estrangeiros”.  Assim, é possível 

situar melhor o que representa a agência infantil neste contexto que é interpretado por alguns 

profissionais como massificado e empobrecido culturalmente. A intervenção educativa na 

escola dinamiza a relação das crianças com esses conteúdos, altera o quadro de percepção dada 

anteriormente, promove o afastamento das crianças em relação a determinados aspectos das 

culturas familiares, mas dificilmente as afasta do contato com tais conteúdos. A frase a seguir, 

dita por um menino do 4º ano, expressa essa condição. Seus amigos explicavam-me as razões 

da proibição da dança, destacando que as professoras não gostavam dos palavrões e do rebolado 

do funk, quando então ele concluiu: 
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Menino 6: Eu me tranco dentro do quarto quando meu pai ouve funk, porque tem 
muito palavrão. 

(Conversa com crianças do 4º ano. Escola E. Novembro de 2016) 

 

Nem sempre é possível deixar de ouvir aquilo que ecoa dentro de casa. Mediados pela 

educação escolar, as crianças podem passar a estranhar algumas expressões culturais que, à 

princípio, seriam familiares. Alguns profissionais atuam firmemente no sentido de denunciar 

no ambiente escolar a incompatibilidade que julgam haver entre a ordem escolar e as expressões 

do corpo, as escolhas de estilo e os conteúdos de origem popular que as crianças prestigiam por 

estarem imersas em contextos que compartilham tais tendências. Eles mantém uma certa 

vigilância e censuram as expressões mais emblemáticas que porventura ferem o senso comum 

pedagógico. Em contrapartida, as crianças são capazes de produzir alterações naquilo que é 

visto pelos adultos como inadequado ao propósito escolar. Para seguir atuando como gostariam, 

elas geram inovações nas formas e nos conteúdos, a partir das condições reais que encontram 

para expressar suas vontades e produzir seus eventos. Neste sentido, a ação das crianças é ao 

mesmo tempo reflexo parcial da reprodução social e anúncio da mudança cultural.  

Ademais, a dinâmica de apropriação e reconfiguração de significados produz um sentido 

de pertencimento a estas expressões num processo de assimilação continuada dos elementos 

culturais partilhados pelos adultos. As referências do mundo adulto tornam-se, logo, infantis, 

elementos cristalizados que passam a pertencer a cultura infantil (FLORESTAN 

FERNANDEZ, 2004). A fonte de assimilação desses elementos, com o tempo, deixa de ser 

apenas o adulto, ou as mídias, e passa a ser o próprio grupo infantil, que continuadamente 

reelabora e transmite nas práticas entre pares o conteúdo inicialmente assimilado. No cotidiano, 

na repetição das práticas, por meio de um processo de racionalização da ação, os conteúdos são 

processados culturalmente pelas crianças a partir das suas condições particulares de 

significação (SARMENTO, 2004), pois “a ação é um processo contínuo, um fluxo, em que a 

monitoração reflexiva que o indivíduo mantém é fundamental para o controle do corpo que os 

atores ordinariamente sustentam até o fim de suas vidas no dia-a-dia” (GIDDENS, 2003, p. 

10). 

A formulação e permanência das culturas infantis dão cabo, concomitantemente, à 

“integração e diferenciação” de padrões culturais largamente difundidos (SAHLINS, 1997, p. 

58). Daí decorrem não apenas novos formatos coreográficos produzidos pelas crianças, mas 

também novos sentidos dados à prática. Elas não apenas repercutem a sensualidade que importa 
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aos adultos, mas expressam também uma sensualidade que lhes é própria, que se diferencia e 

repercute os significados atrelados aos seus centros de interesse lúdico e suas intenções de 

caráter afetivo e sentimental. 

Por fim, cabe ainda mencionar uma última razão significativa contrária à prática da 

dança nos recreios. Algumas religiões prescrevem como disciplina religiosa o impedimento à 

dança. As crianças que pertencem a essas religiões não deveriam, portanto, dançar na escola. 

Este debate já é antigo e os profissionais, de modo geral, já estão habituados a lidar com estas 

restrições. Nas festas juninas, onde tradicionalmente os alunos dançam, mas também nas 

demais apresentações das crianças em eventos escolares, a questão é frequentemente retomada. 

Há profissionais que entendem que a dança é componente curricular, integra a cultura escolar 

e, portanto, todas as crianças que estão na escola deveriam ser incentivadas a dançar. Outros 

concluem que a disciplina religiosa deve ser considerada primordial e as famílias é que devem 

decidir se as crianças podem ou não participar. 

Até aí, o problema seria facilmente resolvido. Cada escola detém autonomia para mediar 

junto às famílias os impasses gerados por situações em que uma atividade escolar não 

corresponde às expectativas familiares. Mas quando crianças que não deveriam dançar estão 

brincando no pátio e, a convite de colegas, entram na dança como quem adere a uma brincadeira 

qualquer, aí nem sempre é possível conter. O brincar decorre de uma cumplicidade que vai se 

tornando íntima entre as crianças na medida em que elas interagem no cotidiano. A amizade na 

infância é capaz de aflorar e se aprofundar sem que, necessariamente, uma criança saiba qual é 

ou se importe com qual seja a religião da outra. Assim, vemos fieis amigas partilharem de 

inúmeras brincadeiras e tendências culturais independentemente de sua fé. Partilham porque 

são amigas, porque detém cumplicidade.  

Quando uma criança que não deveria dançar se apaixona pela dança, como de fato 

ocorre em alguns casos, um impasse se anuncia. A atividade repercute em casa e os conflitos 

envolvendo crianças, pais e profissionais da escola são eminentes. Vejamos o seguinte caso 

observado na Escola E: 

 

Falávamos sobre a dança enquanto caminhávamos pelo pátio, eu, dois meninos e duas 
meninas. Perguntei se conheciam mais crianças que praticaram a dança em anos 
anteriores, antes da proibição. Alguns nomes foram mencionados e o grupo me 
conduziu pelo pátio até encontrarmos 4 meninas que estavam junto ao muro lateral da 
quadra ao ar livre, sentadas em volta de uma das mesas de concreto.  Falei sobre o 
tema de minha pesquisa e fomos direto ao assunto da dança. Todas sabiam que não 
era permitido dançar nesta escola. Perguntei quais eram as razões.  

Menino 4: Eles pararam a dança porque tem gente que reclama que é funk. 
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Menina 3: E também tem gente que é da igreja e não pode. 

Percebi que a Menina 3 vestia saia e tinha cabelos longos, características que 
coincidem com hábitos convencionais em determinadas religiões. Perguntei se ela 
participava de alguma Igreja. Ela disse que sim e mostrou-me sua irmã, mais nova, 
indicando que ela também participava. Ambas me disseram que não dançavam, mas 
notei demasiado interesse delas no assunto. Antes de continuar a conversa argumentei 
que compreendia a importância das regras que cada religião propõe. Falei ao grupo 
que quando a gente pertence a uma religião, só tem sentido estar nela se a gente segue 
as suas regras. A Menina 3 concordou, esboçando um sorriso, como se eu tivesse dito 
algo muito especial, que a valorizasse diante do grupo. Sua expressão de alívio me fez 
pensar que ela talvez já tivesse sofrido constrangimentos diante dos colegas pelo fato 
de não poder dançar. Perguntei se estava tudo bem para ela o fato de não poder 
participar da dança no recreio e se ela sentiu vontade de participar na época em que a 
brincadeira ainda acontecia. Ela respondeu que sim, mas que não via problema em 
ficar de fora, pois gostava da Igreja. 

Menina 3: Eu queria dançar porque as meninas me chamavam, mas eu não podia. Daí 
a dança parou porque as professoras também não gostavam. 

Menino 5: Os vizinhos também não gostavam. 

Neste momento várias crianças concordaram. Perguntei se eles sabiam o que fazia as 
professoras não gostarem da dança. Responderam-me que era o funk, os palavrões 
(...). Foquei então numa conversa específica com a Menina 3. Perguntei se na igreja 
havia algum estilo de dança que podiam dançar. Ela disse que não e que achava certo 
seguir a Igreja. Contou-me empolgada sobre o coral de que fazia parte. Contei-lhe 
também que fui professor de coral. Cantamos juntos alguns vocalizes. Ela ficou muito 
empolgada e desandou a me contar sobre uma série de atividades divertidas das quais 
ela participa na Igreja. Sua empolgação ao falar das coisas que lhe pertenciam, de sua 
identidade, daquilo que a diferenciava dos demais colegas, e a sua confiança ao 
argumentar sobre o modo como lidava com a oposição entre a vontade de dançar e a 
disciplina religiosa me marcaram profundamente. Havia algo de extremo valor para 
ela se constituindo nesta relação entre poder e não poder dançar. O fato de a dança ter 
sido praticada na escola e, por vezes, tê-la seduzido, não abalou seus pressupostos 
religiosos. Ao contrário, pode tê-los fortalecido. 

(Conversa com crianças de 4º e 5º ano. Escola E. Novembro de 2016) 

 

Esta passagem revela uma pequena fração dos esforços empreendidos pelas crianças no 

cotidiano dos recreios escolares quando, envoltas pelos mais fragmentados, diferenciados e 

heterogêneos tipos de influência sociodinâmica, elas se tornam senhoras de suas vidas, 

decidindo sobre o que fazer, a quem valorizar, que grupo integrar, questionando e partilhando 

valores. Agência, neste sentido, não significa apenas contradizer tendências estruturais ou 

subverter prescrições do sistema de valores dominante. Agenciar pode significar tão somente 

operar esforços e resistir no sentido de manter-se coerente ao projeto familiar, religioso etc.  

Por outro lado, há que se ter em vista que, mesmo diante de uma aparente “coerção sem 

folga”, ou de “métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-

utilidade (...)” (FOUCAULT, 187, p. 118), por ser agente, a criança desenvolve condições de 

transitar entre mundos não tão disciplinados, nem tão familiares, sendo portanto capaz de aderir 

a projetos inusitados e gerar consequências impremeditadas que alteraram quadros 
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significativos de reprodução cultural e fragilizam a eficácia de alguns dispositivos simbólicos 

de controle.  
 

Até as mais rigorosas formas de disciplina pressupõem que os que lhe estão 
submetidos são agentes humanos “capazes”, sendo essa a razão de eles terem de ser 
“educados”, ao passo que as máquinas são meramente projetadas. Mas, a menos que 
estejam sujeitos à mais extrema privação de recursos, os agentes humanos são 
suscetíveis de se submeterem à disciplina unicamente durante partes do dia – 
geralmente como uma concessão em troca de recompensas que derivam de se ficar 
liberto dessa disciplina em outros períodos (GIDDENS, 2003, p. 182, grifos do autor). 

 

Assim, as disciplinas em geral, e a religiosa em específico, com suas respectivas formas 

de controle do comportamento, não podem se impor por completo, a ponto de interromper 

definitivamente o pulsar da curiosidade que impele os sujeitos humanos à criatividade. A ação 

social se organiza com base em correntes de tradições, mas nunca se assenta na imutabilidade, 

sendo necessariamente marcada por imprevisibilidades, mesmo diante de uma coerção social 

estrutural, em que os indivíduos parecem não ter mesmo escolha. A capacidade dos atores 

sociais de “atuar de outro modo” e “criar uma diferença” (GIDDENS, 2003, p. 17) é o que 

põe a vida em movimento e faz da experiência social em geral, e da experiência lúdica em 

específico, uma contínua busca por novas aquisições. 

 

 
3.4 – Impactos da cultura escolar na formação dos grupos infantis 

 

Para que uma criança possa integrar um grupo infantil, participar das brincadeiras que 

os integrantes do grupo praticam e também propor experiências lúdicas ao grupo, terá de 

reconhecer minimamente os parâmetros sociais que, enquanto o grupo se forma e se mantém, 

tendem a prevalecer. Do mesmo modo, terá de agir na formulação e concordar temporariamente 

com as regras das brincadeiras que porventura entrem em curso. A apreensão de elementos 

advindos de uma determinada cultura infantil se dá por meio do aprofundamento nas relações 

que se estabelecessem no interior dos diferentes grupos dos quais a criança participa. A 

multiplicidade de estilos de grupos que se formam na escola é fator marcante nesta apreensão. 

Em nosso caso, questões de ordem subjetiva e também fatores coletivos concorrem para isso, 

haja vista a heterogeneidade de pertencimentos socioculturais das crianças que frequentam 

escolas públicas.   
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Em todo o caso, de um modo um tanto quanto imensurável, a participação da criança 

em grupos infantis impacta o desenvolvimento de sua personalidade, pois promove uma 

experiência societária complexa (FLORESTAN FERNANDES, 2004), repleta de significações 

sociais que são mobilizadas e exploradas por elas ao longo de suas interações entre pares. A 

imersão da criança em grupos pode favorecer a apreensão de regras e valores sociais, estimular 

o domínio de técnicas corporais e aptidões intelectuais e também deflagrar limites para o 

comportamento social.  

A formação de grupos infantis na escola é, via de regra, marcada por descontinuidades. 

Múltiplos fatores concorrem para isso, como os que decorrem da relação entre os parâmetros 

prevalecentes na cultura escolar e as formas de sociabilidade expressas nas culturas infantis. 

Para que a análise sobre a proibição das brincadeiras em escola se complete, é preciso ir além 

dos casos em que a intervenção é dirigida a uma brincadeira específica. Há decisões escolares 

que podem impactar uma série de conexões fundamentais à formulação de experiências lúdicas, 

como as que veremos a seguir. 

 

3.4.1 – A formação dos grupos infantis na escola  

 

A experiência lúdica infantil é um elemento básico da formação de grupos na infância. 

Um grupo pode se formar por ocasião de uma nova brincadeira recém inventada ou aprendida 

na escola. Na medida em que a experiência lúdica se desgasta, deixando de ser novidade, o 

grupo pode se diluir. A brincadeira, no entanto, poderá ser reavivada mais tarde pelos membros 

do antigo grupo, dando origem a novas experiências lúdicas. Outros grupos poderão se formar 

tendo como base o interesse comum que a nova experiência lúdica promove.  

No fluir do cotidiano, mesmo os grupos estáveis podem apresentar desistência ou 

exclusão de membros. A busca por novas amizades e o ingresso em uma nova conformação de 

vínculos sociais é sempre uma alternativa em contextos onde há grande proliferação de grupos. 

Disputas, parcerias, afinidades e diferenças entre grupos são experimentadas pelas crianças e 

isso revela tanto a dinamicidade da composição dos agrupamentos quanto também a sua busca 

por identidade. A unidade do grupo, portanto, depende da proliferação de uma consciência 

grupal, elemento fundamental que gera identidade coletiva e diferencia os agrupamentos entre 

si. Florestan Fernandes (2004), quando estudou os grupos infantis formados nas ruas, percebeu 

que eles se formavam em função do desejo de brincar, mas que as suas atividades ultrapassavam 
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a dimensão puramente recreativa e acionavam nas crianças um sentido de pertencimento e 

diferenciação. 

 
Inicialmente, as crianças podem reunir-se só para brincar. Depois, pouco a pouco, os 
contatos vão criando um ambiente de compreensão comum e de amizade recíproca, 
manifestando-se a consciência grupal pela intolerância para com os estranhos ao 
grupo (FLORESTAN FERNANDES, p. 204. 2004). 

 
O estranhamento para com quem está fora é um dos elementos que ajuda a definir o 

grupo. Por vezes, torna-se o limite do grupo, condição para que ele se estabeleça e seja 

discernível para os que a ele pertencem. Sem um mínimo de estranhamento, os grupos 

perderiam identidade e correriam o risco de se diluir em meio à multidão. Um caso curioso que 

pude acompanhar fortalece esta percepção: 

 
Pretendia encontrar no pátio o grupo de meninas que dançavam sem música. Eu já 
havia observado à distancia situações em que elas pareciam ensaiar os passos de uma 
coreografia. A prática da dança estava proibida e eu queria saber a opinião delas sobre 
isso. Mas antes precisava saber se o que estavam fazendo era mesmo dançar. Avistei-
as próximas ao muro ao fundo da quadra coberta. Havia um reboliço em torno delas. 
Logo pensei que poderia ser uma briga. Mantive certa distância ao perceber que elas 
discutiam bravamente com outro grupo, de maioria meninos, sem se agredirem 
fisicamente, embora alguns empurrões se fizessem notar. Uma menina tentava afastar 
os meninos, enquanto estes riam dela e a provocavam. O grupo das meninas que 
dançava sem música se afastou e cruzou para outro lado do pátio. Pude acompanhar 
uma delas e conversar brevemente. Disse-me que isso vinha se repetindo há algum 
tempo e que outros grupos ficavam zombando delas enquanto ensaiavam. Elas não 
queriam que o grupo em volta ficasse vendo a dança. Estavam ensaiando para uma 
apresentação que pretendiam apresentar na escola, após a execução do hino nacional 
das quartas-feiras. Apresentação de alunos após o hino é costume nesta escola. Por 
isso, queriam guardar surpresa. Saíam correndo sempre que outros alunos se 
agrupavam em volta, buscando um novo lugar onde não fossem notadas. As crianças 
de fora do grupo seguiam-nas e inviabilizavam seu ensaio. Ao mesmo tempo, 
impremeditadamente, fortaleciam seu grupo. O estranhamento evidenciava o 
pertencimento. Elas se intitulavam como grupo. Os outros a viam como grupo. O 
grupo se consolidava e se fortalecia em meio ao conflito e ao estranhamento.  

(Observação de recreio. Escola E. Dezembro de 2016) 

 
As consequências imprevisíveis da ação infantil formam, costumeiramente, a base para 

novas configurações coletivas entre as crianças. No caso das meninas que dançavam sem 

música, as tentativas dos colegas de constranger as dançarinas e inviabilizar o ensaio, ao invés 

de enfraquecer o grupo, produzia um sentido coletivo, gerava um elo maior entre os membros 

e delimitava os contornos da identidade grupal, fortalecendo a união. Tais consequências 

poderão nem ser percebidas quando derem origem a novos acontecimentos, uma vez que “as 

consequências impremeditadas da ação podem se tornar as condições não reconhecidas de 
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novos atos” (GIDDENS, 2003. p. 9). Da sobreposição de consequências impremeditadas 

produzidas pela ação das crianças surgirão novos contextos e novas ações, onde a transformação 

dos parâmetros que regem o grupo se fará necessária.  

Na escola, novos grupos podem surgir a qualquer momento. Ainda que em alguns deles 

os membros se repitam, verifica-se comumente o surgimento de uma nova configuração interna, 

pois os papeis exercidos pelas crianças sofrem alterações na medida em que uma série inédita 

de conexões interpessoais passa a existir.  

Isto ocorre quando, por exemplo, as crianças se reúnem no pátio em torno de uma colega 

que é a dona da bola, com a qual todos querem jogar futebol. Bola nova, dona nova. Em torno 

dela as crianças se organizam. A posse da bola lhe assegura o poder de decisão sobre quem 

poderá jogar. Algumas crianças serão mais favorecidas durante a escalação dos times, outras 

menos, de acordo com as afinidades. Em função das alterações na brincadeira, algumas 

desistirão, outras serão incluídas. Com o passar dos dias, altera-se a composição do grupo.  

O mesmo pode ocorrer em situações menos evidentes de domínio. Por exemplo, quando 

pela condição de ter sido o primeiro a chegar no pátio e intimar os demais a brincar de pega-

pega, um menino se destaca desde o início como proponente da experiência lúdica e passa a 

ditar as regras da brincadeira que se forma. Ele distribui funções, selecionando e excluindo 

participantes ao longo da atividade.  

Casos como esses se multiplicam no recreio escolar. A forma que a brincadeira adquire 

está associada à formação do grupo. E a formação do grupo dependerá do tipo de experiência 

lúdica resultante. Ambos estão imbricados. Um impacta o outro. As relações no interior do 

grupo podem, assim, refletir as proposições contidas nas regras da brincadeira, ou nas 

definições e combinados propostos pelas crianças durante a experiência lúdica. Não é 

exatamente a estrutura de uma determinada brincadeira que delineia relações, mas sim as 

consequências da experiência lúdica que dela decorrem. A estrutura da brincadeira, portanto, 

ajusta-se às relações (PONTES e MAGALHÃES, 2002).  

A ação das crianças refaz as bases sobre as quais as brincadeiras são produzidas e 

reproduzidas. No caso dessas duas práticas – futebol e pega-pega, poderíamos pensar que a 

repetição da ação no cotidiano, o fato de serem amplamente praticadas na escola e de possuírem 

regras já bem conhecidas apenas imporia uma reprodução dos parâmetros que delimitam a 

prática social e que, com isso, não haveria atualização de modelos e valores sociais. Mas é o 

contrário que ocorre, pois, a reprodução de práticas nunca exclui a produção de práticas 
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(GIDDENS, 2003). A ação dos agentes remodela a prática social. Nessas duas brincadeiras, há 

propriedades estruturais que regulam a ação dos agentes, o que pode ser comprovado pelo fato 

de que futebol e pega-pega são práticas sociais consolidadas entre as crianças, difundidas em 

grandes extensões de espaço e tempo e reproduzidas por diferentes gerações. Mas o modo como 

elas se desenvolvem varia de recreio para recreio, de grupo para grupo, pois os significados que 

adquirem mantém correspondência com intenções, gostos e critérios partilhados pelos 

integrantes do grupo. 

As crianças, a cada nova experiência, atribuem razões e alcançam condições 

diferenciadas para dar continuidade aos seus projetos. Haverá, sempre, novos motivos em curso, 

os quais serão reconhecidos pelos que se envolvem no grupo e aderem à brincadeira sabendo o 

porquê de estarem fazendo isso.  

Eis aí a extensa medida de nossa condição cognoscitiva. As condições e consequências 

daquilo que fazemos estão sob o alcance de um certo conhecimento que detemos delas, ainda 

que, na maioria das vezes em que agimos, não seja necessário elaborar discursivamente as 

razões pelas quais estamos agindo. 

 
Os atores sociais também são ordinariamente capazes de descrever em termos 
discursivos o que fazem e as razões por que o fazem. Entretanto, em sua maior parte, 
essas faculdades estão engrenadas no fluxo da conduta do dia-a-dia. A racionalização 
da conduta só se converte na apresentação discursiva de razões se os indivíduos forem 
solicitados por outros a esclarecer por que atuaram de tal e tal modo. Tais perguntas 
só são normalmente formuladas, é claro, se a atividade em questão for, de certa forma, 
desconcertante – se parecer zombar da convenção ou afastar-se dos modos habituais 
de conduta de uma determinada pessoa (GIDDENS, 2003, p. 331). 

 

Os grupos infantis se formam, conformam e diluem-se na trilha das intenções de seus 

integrantes, no acionar contínuo de suas memórias, no curso da realização de seus projetos 

individuais, os quais não deixam de ser constantemente redesenhados em função da influência 

provocada pelos outros projetos também em curso no grupo.  

Uma criança, diferentemente de um adulto, não define seus projetos com base em 

noções como foco ou carreira. O foco oscila entre diferentes planos. Há constante movimento 

no quadro em que a criança foca suas lentes. Como afirma Velho (1994, p. 101) “a consistência 

do projeto depende, fundamentalmente, da memória, que fornece os indicadores básicos de um 

passado que produziu as circunstâncias do presente, sem a consciência das quais seria 

impossível ter ou elaborar projetos”. Nas crianças, a depender da faixa etária, esse domínio 

dos indicadores básicos é mais ou menos difuso. Por isso vemos nas mais jovens a inconstância 
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característica da eterna descoberta, a rápida adoção de novos paradigmas, a mudança de 

comportamento, o perdão aos desafetos, tudo em intervalo curto de tempo, sem tanta 

desconfiança e com tamanha inclinação à mudança. De manhã brigaram; à tarde, amigos 

novamente. Ontem odiava banana em casa; hoje, no refeitório da escola e diante dos amigos, 

desfruta.  

Os projetos infantis apresentam, em grande medida, maleabilidade e versatilidade. Por 

outro lado, encontram nos parâmetros e dinâmicas de uma determinada cultura infantil os 

elementos necessários para uma mínima fixação de suas vontades fugidias, uma estrutura na 

qual as intenções se enredarão e ganharão tônus, a ponto de afetar a própria estrutura. Os 

projetos empreendidos podem ser individuais e, rapidamente, tornarem-se coletivos. A 

identificação mútua ao propósito de agir em favor de um projeto individual, em alguns casos, é 

justamente o que vincula os membros do grupo entre si.  

Imaginemos. Um grupo de oito crianças corre em direção à quadra. O recreio acabara 

de começar. Não há nenhuma proposta à vista, todos se olham. De repente, levantando uma das 

mãos para o alto e formando uma espécie de covinha com a palma da mão voltada para baixo, 

um menino canta: - Quem quer brincar de zumbi54 põe o dedo aqui, que já vai fechar, e não vai 

abrir, um dois três e já! Cinco colegas correm na direção do menino e colocam o dedo na 

covinha de sua mão, sinalizando que aderiram a sua proposta. Outros três se distanciam do 

grupo, buscando outras atrações. A cena se repete ao longo de vários dias, e outras brincadeiras 

são propostas a partir desse recurso típico da cultura infantil local utilizado pelo menino para 

chamar atenção ao seu projeto. 

O consenso acerca do que fazer e a adesão ao projeto gera pertencimento e dá identidade 

ao grupo que, em torno do menino, passa a se reunir no recreio durante meses. Mas, do mesmo 

modo que este consenso age a favor da manutenção do grupo, uma discordância ou desavença 

poderá findá-lo. Se alguém se indispuser de forma mais abrupta com as formas pelas quais o 

grupo se organiza, isso poderá enfraquecer o grupo ou alterar a sua composição.  

Na medida em que favorecem a integração das crianças, seja pela identificação afetiva, 

seja porque há convergência de interesses individuais que se realizam na experiência coletiva, 

os grupos infantis que se formam na escola podem adquirir certa durabilidade no tempo. Há 

sempre um fluxo de influências atuando, crianças que entram, crianças que saem, períodos de 

                                                
54 Pude constatar o uso desse termo em brincadeiras diversas, especialmente em pega-pegas e esconde-esconde. 
É possível que a recorrência do termo nas escolas se deva ao sucesso obtido em escala mundial por revistas em 
quadrinho, filmes e séries de TV que trazem como tema os mortos-vivos. 
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hibernação das atividades típicas do grupo e períodos de grande fomento cultural, em que o 

grupo se recompõe e a produção de experiências lúdicas atinge seu ápice. Há grupos escolares 

que se formam precocemente, desde os primeiros dias de aula. Alguns se estendem ao longo do 

ano. Outros se diluem, por razões diversas como, por exemplo, o fato de serem identificados 

pela bagunça que fazem e serem pressionados pelos profissionais da escola a recuar em suas 

ações de grupo.  

Quem não é capaz de lembrar, em sua história escolar, de uma situação em que os 

integrantes de um grupo foram separados, seja pela simples redistribuição dos locais de se 

sentar em sala de aula, ou pela intempestiva mudança de turma. Existem também aqueles grupos 

que se fortalecem enquanto tais justamente por passarem despercebidos e os que, pelo fato de 

serem pressionados, ganham evidência e se ampliam ainda mais. A formação dos grupos é um 

campo fértil para o estudo da agência infantil, sobretudo no que concerne à capacidade humana 

de “exibir (cronicamente, no fluxo da vida cotidiana) uma gama de poderes causais, incluindo 

o de influenciar os manifestados por outros” (GIDDENS, 2003, p.17, grifos do autor).   

Apesar das inconstâncias, é comum ao longo das séries iniciais do ensino fundamental 

a consolidação progressiva de alguns grupos, que se fortalecessem e se mantém ativos por mais 

tempo, sendo inclusive reconhecidos e nomeados pelos profissionais da escola como tais. Sua 

existência pode ser favorecida pela ação dos pais, que intensificam a atividade do grupo 

promovendo encontros, viagens, passeios etc. Há grupos que atravessam anos como grupos. 

Com frequência, muito tempo depois de encerrada a vida escolar, estes grupos se reencontram, 

reativam vínculos e, em alguns casos, dão origem a novos grupos formados com base na 

memória afetiva daquela primeira formação. 

 

3.4.2 – Efeitos de decisões escolares na formação dos grupos infantis 
 

A profusão de grupos infantis escolares é um dado passível de conferência imediata 

àqueles que se dispõem a observar o recreio de uma escola. É notável como a formação de 

grupos cumpre com a função de pôr em movimento o meio social. Como sustenta Latour 

(2012), o que caracteriza o meio social é a mobilidade total. Assim, mais significativo do que 

descrever as características de um determinado grupo, seria compreender como ele está sendo 

constituído e quais influências sociodinâmicas atuam sobre ele. A formação do grupo, neste 
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sentido, revela mais sobre o meio social do que sua suposta configuração final, a qual de fato 

nunca finda. O grupo está sempre em formação (LATOUR, 2012). 

Em certa medida, aquilo que o grupo faz para ser grupo resulta de uma conjugação de 

interesses controvertidos, entrelaçados em meio a disputas, que são de algum modo justapostos 

a ponto de expressar algum consenso. Por outro lado, as atividades dos grupos escolares contam 

quase que permanentemente com a orientação dos adultos e “são limitadas pelos laços 

congeniais” (FLORESTAN FERNANDES, p. 203, 2004). Esses laços provêm da identificação 

afetiva, do interesse coincidente, do desejo de pertencimento. Decorrem também das relações 

de poder estabelecidas entre colegas, da submissão, do exercício da liderança e da competição, 

que faz o papel de cada membro do grupo corresponder não apenas a sua condição pessoal, sua 

personalidade, mas também às condições de interação em cada grupo que ele se envolve.  

O papel assumido por cada integrante do grupo é também influenciado por elos que nem 

sempre começam dentro da instituição. Podem advir de outras experiências de interação que os 

membros já desenvolveram entre si na convivência no bairro, na igreja ou em família.  

 
Perambulavam seis meninas pelo pátio da Escola E. Circulavam livremente durante o 
recreio, braços enganchados, sorridentes, saltitantes. Parecia ser a expressão exata de 
um sentimento de grupo, um pertencimento, uma identificação, uma amizade. 
Chegaram até mim, querendo saber quem eu era. Disse meu nome e contei brevemente 
o que fazia ali. Logo perguntei quem eram elas e fui apresentado ao grupo por uma 
sequência de explicações sobre o parentesco e a amizade que mantinham. Na medida 
em que falavam, notei que as explicações eram sobre o grupo e não sobre cada uma 
individualmente. Tagarelavam, tentando me fazer entender que conexões mantinham 
entre si fora da escola. Algumas eram primas. Outras, vizinhas. As seis meninas 
pertenciam a níveis de ensino distintos, entre o 3º e o 5º ano, e possuíam diferentes 
idades. Não era o fato de serem colegas de turma que as unia no pátio durante o 
recreio. Cada qual ali, pertencia a outros grupos. Estudavam em outros grupos (4º ano 
B, 5º ano A etc.). Apenas quando se juntavam no pátio é que podiam formar este novo 
grupo, extrapolando os limites da convivência escolar condicionada pela instituição, 
fazendo jorrar para dentro da escola as histórias de vida, as afinidades e afetos que 
partilhavam em outros contextos. 

(Observação de recreio. Escola E. Outubro de 2016) 

 

É fato que nos pátios escolares as formações de grupo são frequentemente baseadas em 

determinações institucionais. Crianças do 4º ano, no recreio, tendem a brincar com seus pares 

do 4º ano, com quem estão condicionadas a passar muito tempo juntas em sala de aula. No 

entanto, não é isso que define a composição do grupo acima descrito. Se ele existe, é porque há 

outras razões em jogo. Se ele mantém seus membros vinculados, é porque outros laços os unem. 

A distribuição das crianças em séries nas salas de aula, este padrão consagrado na educação 

formal, não influiu sobre este caso. Porém, a lógica da seriação é aplicada com certa frequência 
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na organização dos recreios. Há muitas escolas que distribuem as crianças nos diversos espaços 

de recreio de acordo com a série a qual pertencem. Neste caso, uma simples decisão de separar 

no recreio as turmas de terceiro ano das de quarto e quinto ano, inviabilizaria a continuidade 

deste grupo na escola. No caso da Escola E, não há distribuição de turmas nos espaços por meio 

do critério das séries. Como me disse a diretora da escola, o recreio é livre, as crianças têm 

autonomia para escolher o que querem fazer, não há restrição de uso do espaço. A formação 

deste tipo de grupo, em parte, é consequência da liberdade concedida. 

Outro desdobramento se verifica na ampliação das possibilidades de criação lúdica. Os 

papeis desempenhados por cada uma das seis meninas no interior deste novo grupo tendem a 

se diferenciar daqueles que são desempenhados quando elas estão posicionadas em grupos 

formados com base nos vínculos exclusivamente escolares. No grupo entre primas e vizinhas, 

influi o conhecimento que uma tem sobre a outra e que foi adquirido em contextos 

extraescolares. A escola, neste caso, ao propiciar uma formação como esta, dá margem a 

experiências múltiplas, que escapam temporariamente de sua influência e controle. Giddens 

(2003) nos lembra que o posicionamento de cada pessoa dentro das relações sociais é múltiplo 

e marcado por identidades sociais específicas. Os contextos de interação, e não apenas os 

indivíduos, estão posicionados um em relação aos outros. Ora, o que vemos borbulhar nos 

pátios de recreio escolar, este ambiente de múltiplas conexões onde os agentes se movimentam, 

é justamente a perspicácia das crianças em fazer do breve tempo de recreio um amplo cenário 

de interações, em que o que se movimenta, para além das identidades que se relacionam, são 

também os contextos extraescolares. 

A amizade, a familiaridade, os vínculos afetivos já consolidados entre as seis meninas 

são razão suficientes para que elas se encontrem rotineiramente. Além de matar a saudade e 

atualizar as novidades que cada uma experimenta em seu contexto específico de escolarização, 

o encontro promove dentro da escola a intersecção entre distintos contextos sociais dos quais 

elas participam. As crianças demonstram saber disso. Se os seus atos e as suas escolhas já são 

suficientes para que possamos apreciar o grau de consciência prática (GIDDENS, 2003) que 

elas manifestam, as suas falas e os seus escritos indicam haver também uma consciência 

discursiva em relação à importância que este tipo de interação adquire. 

Tomemos como exemplo desta consciência as diferentes opiniões expressas em 

redações escritas por alunos de uma escola em que a distribuição de turmas nos pátios de recreio 

impôs restrições aos encontros entre as crianças e impactou as brincadeiras que resultam desses 

encontros. 
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O recreio mudou faz poucos dias, antes eu achava mais legal, agora são separadas as 
turmas por espaços.  

(Redação 1 / Escola C / Escrita por menina do 5º ano.) 

 

Gostava bastante do antigo recreio, pois conseguia ver meu amigo do 4º ano, porém 
agora com a mudança a gente não consegue mais se ver porque agora cada espaço são 
os anos, daí fica difícil a gente se ver. Por outro lado diminuiu as brigas e aumentou 
as brincadeiras e tem muitas brincadeiras novas. 

(Redação 6 / Escola C / Escrita por menina do 5º ano.) 

 

A mudança no recreio para eu foi chato no começo mas depois foi ficando mais legal 
para eu. Ainda é chato mas o recreio é legal, tem os seus pontos negativos e positivos.  

Positivos tem bastante coisas legais tipo o futebol e ping pong e as brincadeiras. 

Negativos: No antigo recreio a gente via os amigos das outras séries. 

(Redação 9 / Escola C / Escrita por menina do 5º ano.) 

 

Este recreio eu não gostei porque não pode mais com os amigos do 3º e 4º anos porque 
estão separados!!!  

(Redação 10 / Escola C / Escrita por menina do 5º ano.) 

 
 

Vemos nos textos produzidos pelas crianças alguns possíveis impactos da intervenção 

educativa na formação dos grupos infantis. De fato, há situações em que os limites impostos 

pela gestão escolar afetam diretamente a formação de determinados tipos de grupo, impactando 

as decisões das crianças, limitando suas experiências lúdicas e interrompendo a continuidade 

de algumas brincadeiras. As redações acima selecionadas fazem menção ao impacto sentido 

pelas crianças quando a Escola C operou uma mudança na organização do recreio. Pude 

acompanhar alguns efeitos da alteração, pois ela coincidiu com o período em que eu realizava 

as visitas nesta instituição. No formato anterior, as crianças circulavam pelos diversos 

ambientes e podiam escolher qualquer um dos pátios para estar e brincar. Com a mudança, um 

rodízio de turmas foi proposto e cada série teve de ocupar apenas um pátio definido a cada dia, 

sendo que as crianças não poderiam mais circular pelos diferentes pátios. Com isso, sua 

convivência durante o recreio passou a se restringir aos colegas que estudam na mesma série. 

Em conversa com duas crianças desta escola, colhi impressões que revelaram certa 

insatisfação com as limitações quanto à livre circulação nos pátios durante o recreio: 
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Pesquisador: Como está o recreio novo? 

Menina 1: Está muito bom. 

Pesquisador: E qual recreio é mais divertido, o de antes ou o de agora? 

Menino 1: (silêncio) ... agora a gente não pode mais correr, brincar  

Pesquisador: Não pode brincar? 

Menina 1: Pode, mas não pode andar pela escola, andar conversando, ir pela escola. 
Só pode jogar jogo. 

(Conversa com crianças do 3º ano. Escola C. Outubro de 2016) 

 

 A queixa de que no novo recreio só pode jogar jogo revela a restrição que sujeita as 

crianças a brincarem apenas daquilo que os adultos propõem. Como pude observar nesta escola, 

ninguém é obrigado a participar dos jogos propostos pelos inspetores. A intenção dos 

profissionais era oferecer novidades, preencher o tempo vago, minimizar riscos e conflitos por 

meio de atividades dirigidas, em que o acompanhamento do adulto pudesse atuar na prevenção 

dos problemas. Mas, de forma impremeditada, não intencional, ao oferecer mais jogos e dirigir 

as atividades, os profissionais podem ter perdido de vista um princípio fundamental da 

experiência lúdica. Como sintetiza CAILLOIS (1990, p. 26, grifos do autor),   

 
(...) o jogo deve ser definido como uma atividade livre e voluntária, fonte de alegria e 
divertimento. Um jogo em que fôssemos forçados a participar deixaria imediatamente 
de ser jogo. Tornar-se-ia uma coerção, uma obrigação de que gostaríamos de nos 
libertar rapidamente. Obrigatório ou simplesmente recomendado, o jogo perderia uma 
das suas características fundamentais, o fato de o jogador a ele se entregar 
espontaneamente, de livre vontade e por exclusivo prazer, tendo a cada instante a 
possibilidade de optar pelo retiro, pelo silêncio, pelo recolhimento, pela solidão ociosa 
ou por uma atividade mais fecunda. Daí a definição de jogo que Valéry propõe: existe 
jogo quando “o tédio pode soltar aquilo que o entusiasmo prendera”. Porque só existe 
jogo quando os jogadores querem jogar e jogam, mesmo que seja o jogo mais 
absorvente ou o mais extenuante, na clara intenção de se divertirem e de afugentar as 
preocupações, ou seja, de se afastarem da vida de todos os dias. Acima de tudo, e 
sobretudo, urge que tenham a possibilidade de se irem embora quando lhes aprouver, 
dizendo: “Não jogo mais”.  

 

Agora, como contraponto, tomemos também como referência nessa reflexão a imagem 

dos recreios da Escola A e da Escola E. Nessas duas escolas, diferentemente da Escola C, não 

há separação das crianças de acordo com as séries. 

 

No recreio eu gosto de jogar vôlei, às vezes só fico andando ou conversando com os 
amigos e as amigas gosto de ficar observando às vezes 

Eu queria que o recreio fosse separado dos pequenos porque às vezes eles se 
machucam por causa dos grandes, também podia mudar o horário, poderia ser de 30 
minutos de recreio, gostaria que não houvesse muitas brigas. 

Poderia ter rede pra jogar basquete.   
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(Redação 19 / Escola A / Escrita por criança do 5º ano.) 

 

Eu queria que os recreios fossem menos violentos e quando os estudantes grandes 
passam derrubam os pequenos e um dia um chora outro sangra pelo nariz e isso deve 
doer muito porque quando alguém empurra os meninos do 4º ano e os do 4º não 
gostam eles revidam eu queria que isso mudasse (...).  

(Trecho da redação 24 / Escola E / Escrita por menina do 5º ano.) 

 

 No primeiro caso, os apontamentos advêm de uma criança que se declara observadora 

do pátio. As questões por ela trazida, como o risco dos menores se machucarem, coincidem 

com impressões gerais também descritas por inspetores, pedagogas e diretoras nas mais 

variadas escolas. Assim, aos que desejem embasar uma defesa plena da livre circulação e da 

ampla integração de diferentes faixas etárias no recreio, será necessário considerar a realidade 

tal como ela é percebida pelos agentes que a experimentam e transformam-na cotidianamente. 

E há indícios suficientes de que essa realidade é sinuosa, conflitante, permeada por interesses 

diversos e interpretações díspares. 

Na escola C, a que restringiu significativamente a circulação dos grupos, havia um 

consenso geral entre os profissionais de que os problemas de briga, as confusões e os acidentes 

poderiam diminuir significativamente com a mudança implementada. Disseram-me algumas 

inspetoras em conversa durante o recreio que as coisas já estavam fluindo muito melhor nos 

primeiros dias de experiências com o novo formato de recreio. Menos quedas, menos confusões. 

Até certo ponto, esse consenso repercutia também nas formulações das crianças acerca da 

mudança. Mas as queixas das crianças acerca da impossibilidade de encontrar amigos se 

intensificavam. Às avessas, mas do mesmo modo, aos que desejem embasar uma defesa plena 

da restrição da circulação e da integração das diferentes faixas etárias no recreio, será necessário 

mais uma vez considerar as contradições. 

Um dos meus objetivos nas observações de campo realizadas na Escola C foi identificar 

a percepção das crianças a respeito da mudança e compará-la com a dos adultos. Cerca de um 

mês depois de iniciado o novo modelo de recreio, colhi referências sobre essa percepção, 

perguntando às crianças sobre as diferenças entre o recreio antigo e o de agora. Um grupo de 

crianças listou-me pontos positivos e negativos, como estes que registrei em meu diário de 

campo: 
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Menina 1: Não posso encontrar meu primo. 

Menino 1: Eu queria ver meu irmão, mas não posso. 

Menino 2: Mas agora tem mais brinquedos. 

Menino 3: Porque antes não dava pra ter, porque era muita gente. 

(Conversa com crianças do 5º ano. Escola C. Novembro de 2016) 

 

 

 Pude averiguar em diferentes conversas que muitas crianças estavam contentes por ter 

à disposição materiais lúdicos e esportivos de forma mais organizada e mais frequente do que 

antes.  Mas, com o passar do tempo, as queixas pareciam ter se tornado mais enfáticas, ao passo 

que o encantamento com os materiais diminuíra. Em retorno à escola, alguns dias depois, ao 

longo de uma conversa durante o recreio, outras crianças revelaram-me o mesmo tipo de 

insatisfação captada anteriormente: 

 

Menina 2: Antes era mais legal, porque a gente podia andar por tudo. 

Menino 4: Agora ainda não pode correr, mas mesmo assim a gente corre. 

Menino 5: Tem mais brincadeiras agora, ping-pong, just dance. 

Menino 4: Tem amigos do 4º ano que a gente não consegue mais ver ele, nem falar. 

Menina 2: Como a gente, que brincava bastante com o.… e com a .... 

Menina 3: Eu também, faz tempo que não brinco com meu primo. 

(Conversa com crianças do 5ª ano. Escola C. Dezembro de 2016) 

 

 

Novas conversas indicavam que a impossibilidade de circular livremente pelo pátio 

escolar ganhara importância para as crianças na medida em que o tempo revelava as perdas 

implicadas neste novo formato de recreio. Estas perdas eram indicadas por elas de um modo 

consciente, quando nomeavam seu descontentamento referindo-se à alteração brusca imposta 

às atividades cotidianas em função da mudança no recreio. Via-se que esta consciência se 

intensificava na prática porque a cada possibilidade de subverter a nova regra e ultrapassar os 

limites definidos para uso do espaço, ou seja, a cada tentativa de ir na direção dos colegas de 

outras turmas em outros espaços não autorizados, a coerção institucional se manifestava, por 

meio da vigília constante dos inspetores.  

Para uma criança que brinca, o lugar de brincar não é necessariamente delimitado pelas 

nomeações como a quadra, ou o parquinho. A criança não divide com esta precisão geográfica 

os espaços em que a experiência lúdica se engendra. O espaço, na experiência lúdica, é algo 

que flui, é algo em movimento. As fronteiras imaginadas pelas crianças entre o parquinho e o 
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bosque, entre a cancha coberta e o pátio do bebedouro nem sempre coincidem com as 

delimitações do espaço dadas pela percepção do adulto que os organiza. Essas condições são 

mais evidentes na primeira infância, mas estão presentes também em crianças maiores. Os 

lugares criados pelas crianças, a partir dos espaços que ocupam, possibilitam 

 

(...) a estruturação de uma identidade individual, uma vez que os objetos que 
compõem o espaço, sua organização, seus atributos passam a ter significados 
diferentes para cada ser humano a partir de sua história de vida. Isso torna-se possível 
pois os referenciais presentes no espaço físico fixam-se como materiais importantes 
de identificação entre os sujeitos, constituindo-se como elementos de formação (...) 
(LOPES e VASCONCELOS, 2006, p.121). 

 

Deste modo, as crianças passam anos frequentando determinados espaços no pátio 

escolar e os transformam em lugares, com amplas significações, quando então suas identidades 

se fundem com a própria representação que fazem dos locais que mais utilizam. Por isso, sentem 

profundamente quando o acesso a um lugar por eles antes explorado finda. 

É importante lembrar que esta evidente coerção, tão evidente que se fazia notar na fala, 

na consciência discursiva, não se manifestava por meio de atitudes autoritárias no caso da escola 

aqui retratada. Tampouco se constituíam como ações que visavam restringir o brincar. Para os 

profissionais, havia plena concordância de que se tratava de uma ação que visava ampliar 

benefícios às crianças, melhorar as suas condições para melhor usufruto de seu recreio. A 

intenção era justamente favorecer o brincar e, ainda, minimizar conflitos e acidentes. As 

próprias crianças manifestavam este entendimento, destacando que apesar de não poderem 

circular livremente, agora tinham mais brinquedos, havia menos briga e todos estavam 

trombando menos, caindo menos, machucando-se menos. Não existia ali, portanto, uma revolta 

em relação às limitações impostas aos grupos. As queixas se intensificavam, mas sobre uma 

forte tendência de se diluírem no vácuo da coerção institucionalizada, do consenso, 

permanecendo quase que restritas às conversas das crianças entre si. 

No entanto, apesar de todos os esforços empreendidos pelos profissionais para melhorar 

as condições do recreio, a distribuição programada das turmas limitava consideravelmente o 

aparecimento de experiências lúdicas mais variadas. Ademais, ao considerarmos as queixas das 

crianças como algo relevante, notamos que elas reivindicavam não apenas o direito de circular 

com maior liberdade na escola e acessar aqueles espaços convidativos ao brincar que não 

estavam sendo contemplados pelo planejamento dos profissionais. O que elas mais 

reivindicavam era o direito de encontrar primos, irmãos e amigos de outras séries, com os quais 
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queriam brincar porque a eles já estavam vinculadas por razões extraescolares. A sobrevivência 

destes vínculos, cujo vinco é a continuada formação de grupos, depende do encontro, da 

aproximação dos corpos, da interação. Este lugar de convivência chamado recreio escolar, 

dependendo do modo como é gestado pelos profissionais da instituição, pode mesmo contribuir 

significativamente para a construção de amizades que, em muitos casos, apenas nele podem se 

desenvolver. 
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CAPÍTULO 4 - ENTRE A SUJEIÇÃO E A SUGESTÃO 

 

Nos textos precedentes pudemos constatar que no meio social infantil, pelos desejos e 

necessidades que compartilham, pela relação permanente que mantém com os adultos e pela 

interação que produzem entre si a partir dos elementos das culturas infantis, as crianças 

engendram a sua socialização e dão origem a processos de produção e transmissão de saberes, 

deflagrando a existência de uma espécie de educação pouco notada e raríssimas vezes 

compreendida: uma educação das crianças empreendida pelas próprias crianças. 

Aquilo que vemos ocorrer nas aparências de uma brincadeira realizada por um grupo 

infantil é parte de um processo mais adentro, mais a fundo, em que a socialização deixa de ser 

regida apenas pelas mediações dos adultos e das instituições e passa a ser mediada por relações 

de ensino e aprendizagem que se estabelecem nas práticas culturais dos grupos infantis. E essas 

práticas apresentam, por um lado, referências sociais dinâmicas, latentes, conectadas ao 

contexto cultural imediato. Mas, por outro lado, concentram padrões estabilizados de cultura e 

se folclorizam, constituindo-se como tradições.  

Falar em grupo infantil não significa excluir as situações em que as crianças brincam 

sozinhas ou em pares. É que na escola, mesmo que algumas crianças, vez em quando, possam 

entreter-se sozinhas, ainda assim, boa parte dos saberes lúdicos por elas mobilizados nas 

brincadeiras individuais possuem origem coletiva e foram apreendidos via interação nos 

grupos.  

É neste sentido que podemos concordar com Brougère (2006) sobre o fato de que não 

há brincadeira natural. Toda brincadeira representa um esforço de imersão do sujeito nos 

processos culturais que lhe envolvem. E isso se dá por meio de relações interindividuais, as que 

decorrem de sua relação com os adultos e também aquelas que implicam em aprendizagens 

obtidas com outras crianças. Como nos ensina Sarmento (2004), é na heterogeneidade que o 

mundo da criança se delineia. A formação da identidade pessoal e social decorrem de 

aprendizagem obtida por meio do contato com realidades distintas, como a escola, a família e 

a comunidade. Mas é preciso considerar de antemão que a aprendizagem na infância “é 

eminentemente interativa; antes de tudo o mais, as crianças aprendem com as outras crianças, 

nos espaços de partilha comum (SARMENTO, 2004, p. 14).  

A escola é um desses espaços de partilha comum. Pela concentração de crianças que 

nela convivem e pela quantidade de tempo diário que as crianças nela passam, a escola é, 
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possivelmente, o principal espaço de partilha comum em muitas sociedades complexas 

moderno-contemporâneas. E o modo como as instituições escolares realizam a gestão das 

experiências lúdicas infantis impacta profundamente esta partilha.  

 A socialização infantil é resultado de uma comunhão de saberes apreendidos junto a 

adultos e a outras crianças. Não pode, portanto, ser reduzida a um efeito das relações verticais, 

de uma geração à outra, como a que se dá entre pais e filhos, ou a que se estabelece por meio 

de relações normatizadas, institucionalizadas, como a que se dá entre professores e alunos.  Ela 

resulta também das interações horizontais entre as crianças, tornando-se “uma espécie de 

socialização invisível” (PLAISANCE, 2004, p. 226), marcada pela afetividade dos vínculos de 

amizade, pela troca comunicativa e pelos conflitos que comumente emergem das relações entre 

crianças. 

Além disso, uma compreensão dos meios sociais infantis (MAUSS, 2010), da 

socialização invisível (PLAISANCE, 2004) ou da educação da criança pela criança 

(FLORESTAN FERNANDES, 2004), não pode deixar de considerar a diversidade de formas 

e representações da vida social que resultam das variadas culturas societais “estabelecidas nas 

relações desiguais de classe, de género e de etnia” (SARMENTO, 2002, p. 8). Como afirma 

Sahlins (1990, p. 11), “culturas diferentes, historicidades diferentes”. Se as formas de 

apreensão da realidade se distinguem entre diferentes grupos, é porque estes são afetados, cada 

qual, de modo muito particular. “É por isso - porque afetam diferentemente os sentimentos dos 

grupos, que as coisas, de certo modo, mudam de natureza, segundo as sociedades” 

(DURKHEIM, 2000, p. 201). O que para uns é alimento do dia-a-dia, para outros é animal 

sagrado. O que para uns é um elemento coreográfico de um jogo de mãos tradicional, para 

outros é um movimento sensualizado, inadequado e não pode ser realizado pelas crianças.  

Mas nada garante que, com o tempo, essas atribuições não se diluam, ou não se 

invertam, pois “(...) as categorias do pensamento humano jamais são fixadas de forma 

definitiva; elas se fazem, se desfazem, se refazem sem cessar; elas mudam conforme os lugares 

e os tempos” (DURKHEIM, 1989, p. 44). Se isso ocorre é porque há movimento, há 

transformação. E não há quem possa atuar nesse movimento que não sejam os próprios sujeitos, 

por meio de suas práticas.  

Assim, uma inquietação acerca da natureza dessa transformação se anuncia. Onde 

pudermos avistar experiências lúdicas infantis em processo, veremos também ali as tensões que 

resultam dessa relação ardente entre a coerção social e a criatividade individual. Extinguir estas 
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tensões, no todo, ninguém pode. Resta-nos compreendê-las, para que possamos equilibrar 

melhor as perdas, atualizar os modos de organização e assimilar melhor as novas aquisições 

culturais que delas resultam. 

 

 

4.1 – Experiência lúdica, liberdade e criatividade 

 

Imaginemos duas situações típicas envolvendo crianças a brincar, dois contextos básicos 

em que experiências lúdicas adquirem sequência, recursividade, estendendo-se no tempo e 

preenchendo o cotidiano dos grupos infantis. Na primeira situação, uma criança corre para fora 

de casa, dobra a esquina e encontra num terreno baldio os amigos da vizinhança, com quem 

brinca costumeiramente. Na segunda, uma criança corre para fora da sala de aula, segue pelo 

corredor até encontrar na quadra da escola os amigos com quem brinca costumeiramente.  

Entre os dois contextos, há variações significativas quanto à extensão do tempo, do 

espaço e dos modos de brincar. Podemos supor que existam diferentes possibilidades de 

circulação pelo espaço, que as características físicas das áreas ocupadas sejam bem distintas, 

que o tempo seja mais cronometrado em um caso e menos controlado em outro, que haja maior 

ou menor presença de adultos acompanhando as crianças e que, portanto, variem as 

experiências sociais que se desenrolam em cada situação.  

Mudam as características dos contextos, mas, se considerássemos a possibilidade de que 

as crianças que brincam na rua são as mesmas que brincam na escola, seriamos facilmente 

levados a crer que não poderiam haver grandes diferenças entre os tipos de brincadeiras 

praticadas em cada situação. No entanto, as diferenças nos tipos de brincadeiras podem ser 

bastante pronunciadas. Considerá-las é fundamental para uma compreensão ainda mais 

contextualizada dos efeitos que a cultura escolar exerce na experiência lúdica infantil. 

Primeiramente, é necessário esclarecer que estou me referindo ao termo rua não apenas 

como a via por onde se deslocam os automóveis, mas sim como os mais diversos espaços do 

bairro, ou da vila, como as praças, as calçadas, os terrenos baldios e as áreas verdes públicas. 

Na cidade de Curitiba - Paraná, por exemplo, especialmente nos bairros da periferia urbana, 

podemos encontrar grupos infantis brincando nos mais variados espaços públicos e também em 

áreas privadas, de terceiros, em que o acesso é facilitado. Basta uma volta pelos bairros numa 
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tarde de sábado para encontrarmos crianças empinando pipas, jogando futebol, andando de 

skate, patinete e patins, brincando de pega-pega e esconde-esconde ou empreendendo algo 

completamente novo, como as brincadeiras citadas nesta redação, em que uma menina traça 

comparações entre a rua e a escola. 

 

O meu recreio eu acho legal, mas tem coisas no recreio que eu nem gosto tanto como: 
nós gostamos de correr na escola não pode correr, nós gostamos de comer bala na 
escola não pode, nós gostamos de trazer celular não pode trazer celular! 

E eu acho isso um absurdo mas eu também gosto das brincadeiras no recreio e eu 
gostei também da mudança que teve mas eu prefiro brincar na rua do que na escola. 

Porque na escola tem regras já na rua você é livre para fazer o que quiser como as 
brincadeiras que eu e meus amigos fizemos como: ranhentinhos, elétricos, pânico e 
outros.  

(Redação 5. Escola C. Escrita por menina do 5º ano) 

 

Tomemos este exemplo como base para enunciar aqui algumas propriedades 

elementares da experiência lúdica infantil.  Ranhentinho, elétrico e pânico são nomes de 

brincadeiras criadas por um grupo infantil que brinca na rua, na região do entorno da Escola C. 

Conforme me revelou em conversa durante o recreio escolar, os nomes surgiram depois que as 

brincadeiras foram inventadas e praticadas pelas crianças.  

As três brincadeiras citadas resultam de ideias sugeridas e de interações controladas 

quase que plenamente pelos membros do grupo infantil. Há pouca mediação direta de adultos 

nas experiências lúdicas que eles desenvolvem nas proximidades de suas casas. Os adultos 

aparecem de vez em quando na rua para conferir onde estão seus filhos ou para verificar se o 

que estão fazendo não lhes oferece algum risco maior.  

As relações entre os participantes se fortalecem em meio à comunhão de interesses e à 

identificação geracional. As crianças partilham símbolos, brincadeiras, narrativas e anseios que 

são próprios de uma geração. A cultura infantil torna-se a base social na qual o grupo se 

organiza e “a estrutura do grupo em ação é assegurada pela distribuição das posições e dos 

papeis lúdicos correspondentes entre os membros do grupo (...)” (FLORESTAN 

FERNANDES, p. 214, 2004). O grupo adquire certa autonomia na condução de suas atividades, 

mas há limites expressos. Nem tudo é autorizado.  

As crianças sabem que não podem sair pela cidade a passear, tomar um ônibus, ir ao 

centro etc. Ainda que possam circular nas proximidades de suas casas, há frequentes restrições 

à circulação, que podem variar de criança para criança, de família para família. Apesar de 

abrangente, a área em que podem brincar em geral é circunscrita à quadra, ou a partes definidas 
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do conjunto de moradias em que vivem. Seus comportamentos também são circunscritos, não 

decorrem de plena autonomia individual, pois a conduta moral das crianças é regulada por 

parâmetros reconhecidos pelo grupo, os quais, de certa forma, são condizentes com seus 

círculos de convivência, como a escola, a igreja, a família etc.  

No entanto, como lembra Sarmento (2004, p. 15), há comportamentos que “nascem das 

culturas infantis, já que não são comunicados diretamente pelos adultos”. Não é rara a presença 

de um familiar observando, mas há intervalos consideráveis em que vemos as crianças 

brincando sem nenhum tipo de mediação direta dos adultos. Assim, a conduta infantil não se 

desprende das conexões com o mundo adulto, mas o fato de as crianças partilharem 

“conhecimentos, rituais e jogos que vão sendo transmitidos de uma geração de crianças para 

a seguinte” (SARMENTO, 2004, p. 14) faz de sua interação entre pares um espaço de produção 

e reprodução de cultura. 

Um exemplo disso pode ser aqui descrito a partir da experiência que tive ao observar na 

rua esse mesmo grupo de crianças mencionado pela menina na redação. As crianças estavam 

reunidas em um terreno baldio que ladeava uma mata bastante ampla, situada na extremidade 

do conjunto habitacional onde vivem, bem próximo à Escola C.  

 

Eram cerca de dez meninos e meninas com idade entre 7 e 11 anos. Avistei em meio 
ao grupo um menino e uma menina do 5º ano do turno da manhã, então me aproximei. 
Estavam no grande terreno baldio próximo à mata que fica em frente às casas onde 
vivem. Esparramadas ao longo de um gramado havia tábuas e tijolos empilhados, 
formando várias casinhas, no interior das quais eram guardados alguns objetos 
pessoais das crianças. Cada criança tinha a sua casinha e a enfeitava com galhos, 
folhas e restos de construção. Sentados no meio fio da rua, alguns deles se mantinham 
concentrados em uma atividade manual. Disseram-me que estavam fazendo biscuí55 
e mostraram-me uma série de mini esculturas feitas com massa de modelar caseira. 
Haviam produzido muitos biscuís. Eram dragões, carros de corrida, monstros, aviões, 
super-herois e animais. As casinhas espalhadas no gramado eram para dar morada aos 
biscuís. A brincadeira não tinha nome. Apesar de terem contado com familiares na 
obtenção da massa de modelar e utilizarem referências de artesanato apreendidas na 
escola, a experiência lúdica que ali se desenrolara tornara-se inusitada, reunindo 
inúmeros elementos da cultura infantil local. E seu desenvolvimento seguia sem a 
presença ou intervenção direta de um adulto. 

(Observação do entorno. Escola C. Outubro de 2017) 

 

                                                
55 Biscuit, do francês, é o nome dado a massa de modelar caseira feita com amido de milho, cola branca e 
conservantes como vinagre. É também chamada porcelana fria. O termo abrasileirado biscuí é usado entre as 
crianças como sinônimo do resultado final da modelagem, e não apenas como sendo a massa de modelar. Um 
biscuí é, assim, o objeto esculpido na massinha.  
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Participava desta atividade a menina autora da última redação apresentada acima. 

Vemos aí que ela, quando na rua, envolve-se em uma experiência lúdica que resulta de uma 

razoável capacidade de organização e de cumprimento de regras. A atividade congrega muitas 

pessoas, que atuam juntas e cumprem com objetivos mais ou menos definidos. Todos 

reconhecem as finalidades e seguem o mesmo plano. Todos produzem biscuís e preparam as 

moradas de seus personagens. 

Assim, é possível pensarmos que, para a autora da redação, ser livre para fazer o que 

quiser, na prática, não é o mesmo que agir sem regras. A experiência lúdica em que esteve 

envolvida na rua surge como consequência de uma certa liberdade, sem a qual nem sequer teria 

sido formulada. Mas, ao se delinear como atividade social, coletiva, adquire sequência e passa 

a depender do cumprimento de certas regras convencionadas pelo grupo. A criatividade que 

vemos se expandir na produção artesanal por elas empreendida, parece resultar dessa interação 

entre a liberdade de decidir o que fazer e a subsequente definição de limites para esta mesma 

liberdade. Eis uma das condições básicas da experiência lúdica infantil: a liberdade para criar, 

convencionar ou aderir a determinadas regras e planos. É preciso sentir-se suficientemente livre 

para, inclusive, desprender-se temporariamente da liberdade em nome de um projeto que lhe 

tomará todas as atenções. É fundamental posicionar-se em liberdade para se sujeitar aos 

desdobramentos coletivos que a comunhão de interesses distintos gera. Em outras palavras, é 

preciso sentir-se livre para poder prender-se temporariamente aos encantos e esforços de uma 

experiência lúdica.  

Certamente, se brincássemos junto dessas crianças, se passássemos a tarde toda ali 

entretidos com essa produção, poderíamos identificar de forma mais precisa as expectativas dos 

membros entre si, que se monitoram mutuamente, aguardam procedimentos uns dos outros, 

emprestam e trocam materiais, discutem e negociam possibilidades de ação. A imposição de 

um desejo individual ou de um gosto pessoal não se sustentaria por muito tempo sem que, para 

isso, fosse necessário algum tipo de violência, haja vista o caráter coletivo e comunitário do 

empreendimento. Em meio à observação, perguntei-lhes: de quem é esta brincadeira, quem a 

inventou? Ninguém apontou o dono, nem o inventor. A experiência parecia ser profundamente 

coletiva e, sem resistências, rendia a todos. 

Tamanha orquestração temática, tamanho empenho em focar esforços para erguer 

casinhas com entulhos e confeccionar biscuís, não poderia resultar de uma atitude egocêntrica. 

A construção daquela vila de casinhas feita de restos de cidade (tábuas, tijolos, telhas etc) nem 

se tornaria viável não fosse o consenso coletivo acerca de algumas regras que, uma vez 
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definidas, não poderiam ser completamente abandonadas. Em experiências como essa, os fatos 

se sucedem em meio ao debate, em meio a tensões. Há liderança, mas o caráter da autoridade 

não é fixo. A cada decisão, negociações se põem em curso. Envolver-se no debate, disputar 

espaço, estranhar, questionar, criticar, xingar, chorar, são todas ações inerentes ao tipo de 

experiência lúdica que ali se vai modelando.  

Sendo assim, o que fundamentalmente define uma experiência como sendo lúdica e 

infantil não é a vazão da fantasia, nem a produção de um mundo fantástico. Mesmo que esse 

tipo de experiência explore elementos fantásticos e que resulte em conclusões fantásticas, 

mesmo que se desprenda da lógica usual em suas narrativas, mesmo que não seja nomeável, 

ainda assim, tudo o que se experimenta dentro dela é sentido e incorporado como uma realidade. 

A dor dói, o choro ecoa, as casinhas se erguem e os biscuís ganham forma, identidade e voz. E 

as crianças falam por meio de suas produções, construindo, com isso, uma realidade de formas 

e símbolos. 

Outro dado elementar que pode ser extraído deste caso advém do fato de não haver ali 

brinquedos compondo a cena, destes que “condicionam as brincadeiras que com eles se têm e 

uniformizam-nas” (SARMENTO, 2004, p. 15). Os objetos encontrados no terreno baldio 

tornam-se brinquedos provisórios, mas apenas enquanto estão sendo submetidos ao processo 

de criação. Os brinquedos são criados pelas crianças. Tábuas, tijolos e galhos são transformados 

em material para a construção das casas.  

A massa de modelar – o biscuí – ganha forma, ganha nome, personifica-se. O interesse 

central das crianças não repousa nos objetos, mas na ação criativa. Os materiais não valem o 

que vale a intenção. Os brinquedos não valem o que vale a interação. E isso só se torna possível 

na medida em que os objetos não se impõem à atividade, como ocorre com muitos brinquedos 

industriais, especialmente os que envolvem personagens ou narrativas já conhecidas, com “sua 

‘demasiada’ estruturação, coactora do imaginário infantil, como se o que fosse importante 

fosse o brinquedo e não a brincadeira em si” (SARMENTO, 2004, p. 15, grifos do autor). 

Agora, retornemos à redação da menina. Apesar de afirmar que gosta das brincadeiras 

de recreio, a autora da redação se queixa da existência de regras na escola. Ora, é bem provável 

que ela mesma concorde que na rua também não dá para fazer absolutamente tudo o que se 

quer. Saberá narrar as situações em que suas ideias não puderam ser executadas porque o grupo 

se impôs, ou porque um vizinho incomodado pelo barulho impediu a continuidade de uma 
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brincadeira, ou simplesmente porque todos se deram conta da gravidade das consequências que 

poderiam surgir em função de algum conflito eminente.  

Todavia, o que parece entrar em questão em seus argumentos é o reconhecimento da 

possibilidade de produzir a brincadeira como um resultado das conveniências lúdicas entre 

pares, como uma construção pautada nas necessidades e desejos dos integrantes do grupo. Pelas 

experiências que vive na rua, ela sabe até onde pode chegar numa experiência lúdica 

empreendida em largo intervalo de tempo, em condições mais amplas de circulação no espaço 

e sem intervenções continuadas de adultos.  

Nessas circunstâncias de interatividade infantil que ficam mais descobertas do manto 

institucional, que escapam temporariamente do controle da escola ou da família, vemos com 

mais facilidade o emergir de “respostas inovadoras e coletivas, por vezes mais elaboradas que 

as próprias regras” (SARMENTO, 2004, p. 14) dos adultos. O grupo infantil define formas de 

evitar aquilo que não quer fazer e promove entre seus membros a sensação de grupo, por meio 

da “elaboração de ajustes secundários para contornar as regras dos adultos” (SARMENTO, 

2004, p. 14). Mas as regras dos adultos seguem sendo a base para que as crianças delineiem os 

ajustes necessários, não havendo, portanto, nenhum desprendimento da vida social como um 

todo.  

O recreio da escola onde a autora da redação estuda sofrera mudanças estruturais e isso 

explica a intenção comparativa por ela realizada na redação. Vimos no final do capítulo 

precedente que no novo modelo recreativo proposto pela Escola C, as crianças não podiam mais 

circular pelos diferentes pátios e encontrar colegas que não fossem os de mesma série. A 

distribuição das turmas em espaços pré-definidos, a coordenação de atividades esportivas e 

recreativas preenchendo o tempo de recreio e a restrição a atividades de correr minimizaram 

significativamente os acidentes e os conflitos entre os alunos, mas, para as crianças, tornaram-

se razão de queixas frequentes.  

É nesse sentido que se torna coerente para a autora da redação dizer que na rua você 

pode fazer o que quiser e na escola não. É diante das alterações recentes realizadas no recreio 

que ela evoca e compara os dois formatos de experimentar brincadeiras. Em sua escola, as 

restrições são delineadas desde antes das brincadeiras. Ou seja, mesmo antes de começar a 

brincar há que se considerar uma série de restrições ao brincar, como não correr, não ultrapassar 

determinado espaço, optar por esta ou aquela atividade recreativa conduzida pelo inspetor. A 



 278 

impossibilidade de empreender suas próprias experiências lúdicas no recreio é percebida 

também por outras crianças da mesma escola: 

 

Pesquisador: O recreio tá diferente? 

Menina: Sim 

Pesquisador: O que mudou? 

Menina: Agora tem ordem 

Pesquisador: Como assim ordem? 

Menina: Agora, se o inspetor manda, a gente brinca naquele jogo. Ou se o inspetor 
mandar a gente brincar naquele outro jogo, daí a gente tem que brincar naquele outro 
jogo. 

(Conversa com criança do 3º ano. Escola C. Outubro de 2016.) 

 

Não é raro encontrarmos este tipo de organização das atividades em recreios escolares 

Brasil afora. A lógica escolar, que organiza o trabalho pedagógico em sala de aula, sistematiza 

o uso do tempo e a ocupação dos espaços, dando sequência e ditando os ritmos das atividades, 

por vezes extrapola os domínios curriculares e, em alguns casos, passa a organizar os recreios, 

reproduzindo os ritmos e procedimentos de organização comuns à sala de aula. Até certo ponto, 

transferir esta lógica organizacional para o recreio gera resultados rápidos, especialmente 

quando o objetivo é controlar comportamentos ou alterar um quadro drástico de incidências 

generalizadas de conflitos e acidentes. As crianças reconhecem os parâmetros deste tipo de 

organização por estarem habituadas a ceder a este tipo de controle cotidianamente. Ao se referir 

à mudança no recreio, a menina diz: agora tem ordem. Ordem escolar. Cultura escolar. 

A ordem escolar é sentida e assimilada cotidianamente pelos alunos. A assimilação de 

predisposições que são expressão do “arbitrário cultural escolar dominante” (MILSTEIN e 

MENDES, 2010, p. 39) é lenta, progressiva, vivida como um processo natural, apesar de não 

derivar de “nenhum princípio lógico ou lei natural” (IDEM, p. 40). Resulta, portanto, de uma 

construção social. 

 

A regulação dos alunos dentro de um espaço delimitado em períodos de tempo mais 
ou menos regulares faz parte da inscrição paciente, “suave” e tolerante de uma 
experiência nova para eles: a de agir, deslocar-se, mover-se e falar dentro de certos 
limites espaço-temporais, que vão se criando só pelo hábito de permanecer na sala de 
aula (MILSTEIN e MENDES, 2010, p. 52). 

 

Na rua, como vimos, opera de forma mais alargada uma outra ordem, distinta da que se 

formula diante da interação com adultos. As aprendizagens que decorrem da convivência das 
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crianças entre si no grupo deflagram a existência de um processo de constante produção de 

cultura infantil, o qual provoca certa ordenação e interação de parâmetros de comportamento. 

Nessa ordenação há regras, ainda que difusas, maleáveis e contornáveis. Fazer biscuís e 

casinhas na rua, tendo decidido por si mesmas empreender essa atividade, realizando aí uma 

síntese dos interesses gerais de cada um, implica em transferir para o circuito criativo da 

confecção destes objetos todos os significados atrelados ao próprio surgimento da ideia que os 

levou a brincar assim.  

Esta liberdade em decidir sobre o que fazer e como fazer não destitui a atividade de seu 

caráter estruturante e estruturado. Alguém pode ter inicialmente sugerido a ideia, mas a 

motivação para a realização das tarefas que daí resultam é uma intuição coletiva, dada pela 

possibilidade de fazer convergir interesses diversos numa direção mais ou menos discernível 

por todos. É societária a experiência que aí se delineia. É cultura infantil o que aí se vai criando. 

Significados sociais são mobilizados e expressos na produção em curso, mas uma parte deles 

estará sujeita a uma reelaboração no interior do grupo. A adesão às regras passa pela pressão 

que o grupo exerce sobre seus membros, uma vez que todos estão em condições muito parecidas 

e não há uma autoridade declarada. 

 

Pode-se objetar que a criança toma consciência da existência de relações específicas 
entre os membros da comunidade através dos ensinamentos dos adultos. A criança 
não só tem consciência como também se sujeita às regras impostas pelos adultos. 
Contudo, não é na qualidade de igual para com igual que as adquire, ao contrário do 
que acontece no seio de seus grupos, onde as diversas situações dos indivíduos são 
idênticas e a mesma condição atinge a todos. (FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 
223). 

 

 O fato de estarem sujeitos a condições semelhantes, pertencerem à mesma geração, 

partilharem saberes que são transmitidos caracteristicamente entre crianças, faz com que 

desenvolvam uma relativa auto regulação de seus projetos infantis. Neste sentido, podemos 

caracterizar a experiência lúdica infantil como um fenômeno social em que a adesão às regras 

convencionadas é razoavelmente espontânea, um empreendimento criativo onde “não há 

imposição por parte dos adultos (pais e mestres), pois o controle social assume outros aspectos, 

e as relações obedecem aos padrões de conduta predominantes no grupo social, através dos 

elementos do próprio grupo infantil”. (FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 223, grifos do 

autor). 

As apropriações criativas de modelos adultos, feitas pelas crianças durante suas 

experiências lúdicas, dependem de um aproveitamento do tempo e do espaço capaz de lhes 
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oferecer minimamente as condições para uma monitoração reflexiva da ação (GIDDENS, 

2003). Até certo ponto, por mais breve que seja, o recreio escolar oferece condições para que 

esta monitoração ocorra. Da inventividade lúdica que nele transborda vemos surgir situações 

de parceria entre as crianças que, ao brincarem, manipulam conteúdos de significação social, 

enriquecem padrões de conduta, questionam valores. A existência desse campo de 

aprendizagens –– uma cultura infantil –– depende de uma certa autonomia adquirida pelos 

grupos infantis para gerenciarem seus empreendimentos lúdicos e disponibilizarem, por meio 

deles, os saberes compartilhados em meio a um significativo processo de socialização que não 

é outra coisa senão uma educação da criança pela criança através dos elementos da cultura 

infantil (FLORESTAN FERNANDES, 2004).  

As experiências lúdicas infantis mobilizam formas de comportamento social e de 

consciência moral. Há significativa presença de regras e papeis sociais nos folguedos infantis. 

A apreensão dessas regras e papeis favorece a continuidade da herança cultural ao mesmo 

tempo em que promove nela atualizações. Deste modo, o grupo infantil exerce grande 

influência no desenvolvimento da personalidade da criança, pois atua como uma “sociedade 

em crisálida e sua função equivale a dos demais grupos (paroquial, familiar, vicinal etc.) (...)” 

(FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 222, grifos do autor).  

A escola, na medida em que promove o encontro das crianças e intensifica a formação 

de grupos, pode cumprir com a função de dar vazão a uma relativa liberdade necessária ao 

desenvolvimento de experiências lúdicas. O recreio escolar é um terreno fértil, onde vemos 

brotar novas formas de expressão das culturas infantis, onde se difundem centenas de práticas 

culturais que tiveram origem remota e que são continuamente atualizadas. No entanto, as 

restrições de tempo e espaço que incidem sobre ele, somadas ao fato de que algumas atividades 

tendem a ser dirigidas pelos adultos, impactam significativamente a transmissão de saberes, a 

difusão de elementos tradicionalizados, a formação de grupos e a criação de novas experiências 

lúdicas.  

As crianças articulam dentro da cotidianidade escolar uma quantidade incalculável de 

interesses distintos, fundados em suas particulares histórias de vida e impulsionados por 

conhecimentos que muitas vezes não têm origem escolar, nem tampouco integram o currículo 

de ensino. Tais interesses adquirem comumente uma roupagem lúdica. Mas sua motivação 

central não é apenas a recreação. As crianças criam experiências lúdicas, encenam papeis, 

desafiam-se nos jogos, testam suas capacidades em grupo e experimentam os seus limites 

pessoais porque isso as insere no meio social, define suas posições entre pares, ajuda a esculpir 
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e afirmar suas identidades. 

Assim, a performance da criança no interior dos grupos infantis, assim como as 

influências que assimila e os efeitos que produz nas culturas da infância, são conjunturas 

elementares para a sua socialização e condições fundantes de sua criatividade. 

 

 

4.2 – Experimentar é ir além 

 

Vimos ao longo das análises que muitas experiências lúdicas infantis preocupam os 

profissionais de escolas. As preocupações referem-se quase sempre às necessidades de 

minimizar acidentes, conter conflitos e controlar comportamentos. É prática corrente nas 

instituições de ensino o monitoramento das experiências lúdicas. De modo geral, as crianças 

não ficam sem vigília enquanto brincam na escola. O grau de controle pode variar imensamente 

de uma instituição para outra. As variações decorrem de múltiplos fatores, que passam pela 

performance dos profissionais, seus valores e expectativas, percorrem as normatizações oficiais 

e correspondem também a pressões pontuais advindas de grupos sociais particulares que se 

formam fora e dentro da escola.  

A adoção de um modelo de organização dos recreios escolares que prescreve atividades 

recreativas e limita a circulação das crianças pelo pátio, separando-as por níveis de ensino, é 

um procedimento comum em escolas brasileiras, sobretudo nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Esse modelo é conhecido como Recreio Dirigido e privilegia atividades 

programadas pelos profissionais em detrimento de uma gerência mais pautada na escolha das 

crianças quanto ao que desejam brincar. O modelo favorece a aprendizagem de determinados 

jogos estruturados, frequentemente associados à prática da educação física, mas reduz a 

incidência daquelas brincadeiras inventadas pelas crianças em circunstâncias de associação 

livre entre pares. Isso provoca, evidentemente, forte impacto sobre o desenvolvimento de 

experiências lúdicas e restringe o alcance do brincar na escola. 

Ocorre, também, que o efeito de um recreio dirigido, em alguns casos, pode ser o 

contrário daquilo que vemos se revelar nas intenções dos profissionais. A suas intenções são 

imbuídas de positividade e parecem mesmo indicar que todos os profissionais reconhecem a 

importância de se brincar na escola. O direcionamento de atividades não está ligado apenas à 

necessidade de exercer controle social e visa também promover brincadeiras, dar mais opções 
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para o entretenimento, introduzir novidades para que as crianças ampliem seu repertório lúdico. 

No entanto, em alguns casos, dirigir a diversão infantil é justamente o que impede que as 

crianças de fato se divirtam.  

É que a experiência lúdica infantil não está na brincadeira em si. Trata-se de um 

fenômeno que pode incidir sobre a prática de atividades dirigidas, como de fato vemos ocorrer 

em muitas situações, mas que não pode se restringir por muito tempo a um controle acirrado do 

adulto. A experiência lúdica infantil é fluxo, é performance, é improviso, é inquietação. Reinam 

sobre ela as mais intrincadas razões, intenções, projetos que põem em ação a criatividade 

humana.  

As atividades recreativas propostas pelos adultos podem ser motes interessantes para o 

desenvolvimento de experiências lúdicas. Uma brincadeira de roda, um pega-pega ou uma 

amarelinha, por exemplo, com a suas estruturas básicas de regras amplamente reconhecidas, 

são estopins de uma série de invencionices que nelas se aplicam. A experiência lúdica pode 

atravessar essas brincadeiras e ultrapassar suas dimensões estruturadas, sendo mais extensa e 

significativa que elas. É que as brincadeiras estruturadas lhe servem não mais do que um 

suporte, uma base para que a experiência de ir além ocorra. A experiência lúdica não depende 

de uma brincadeira para se realizar. É o contrário que acontece, são as brincadeiras que 

dependem da experiência lúdica para existir.  

Sim! As brincadeiras estruturadas, estas que ganham nome e passam a ser reconhecidas 

por agregarem um conjunto mais ou menos estável de regras e sequências, que atingem 

popularidade entre crianças de várias gerações, são consequências de experiências lúdicas que 

se estendem recursivamente no tempo e no espaço, ganhando forma e tradição. As brincadeiras 

tradicionais, por exemplo, como os folguedos folclóricos, dependem da sobreposição de 

experiências lúdicas relacionadas a um mesmo tema para que um dia cheguem a existir como 

um suporte que, uma vez consolidado pelo tema que a consagra e pela estrutura de regras que 

a compõe, possa então orientar novas experiências lúdicas.   

Não é porque uma criança pula a amarelinha que necessariamente veremos ali uma 

experiência lúdica acontecendo. A experiência lúdica é bem mais do que a execução de uma 

sequência de ações prescritas numa brincadeira. Por outro lado, ao contrário do que usualmente 

se imagina, vemos experiências lúdicas surgirem diante de uma fila à espera do almoço, em 

meio ao banho, nos atos de mastigar um alimento e lavar as mãos. Essa forma de compreender 

o brincar na infância nos faz enxergar melhor a sua extensão. O brincar pode eclodir até mesmo 
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em meio aos processos pedagógicos dentro de sala de aula, durante a resolução de um problema 

matemático ou no momento em que a criança imerge na produção de um texto. Quando isso 

ocorre, a relação da criança com os conteúdos mobilizados se intensifica. 

Do mesmo modo, o fato de alcançarem certa autonomia no intervalo de recreio, podendo 

empreender a gosto algumas ações que correspondem aos seus desejos mais imediatos, ao 

retornar à sala de aula, a criança sente-se contemplada em algumas de suas necessidades, 

podendo absorver melhor as demandas obrigatórias que o percurso da escolarização lhe impõe. 

 

Menina 10: Bom, depois do recreio nós voltamos pra sala de aula bem sossegado 
assim, sabendo que tem um tempo pra gente brincar. Daí a gente descansa um pouco 
a mente e dá pra continuar fazendo a lição tranquilo. 

(Conversa com criança do 5º ano. Escola F. Novembro de 2015). 

 

Algumas experiências lúdicas, ao serem seguidas vezes repetidas, ganham formato, 

cristalizam-se e tornam-se brincadeiras. Para as brincadeiras há nomenclatura, há nome; para 

as experiências lúdicas, não. Uma brincadeira pode ser facilmente descrita e registrada, 

podendo ser encontrada em diversos contextos. A prescrição é um dos seus elementos 

fundamentais, pois não há brincadeiras sem regras (BROUGÈRE, 2006). Ao contrário, a 

experiência lúdica é um tanto quanto indomável, pois se assenta na necessidade de 

improvisação. Seu nome, muitas vezes, é provisório. Apesar de se desenvolver a partir de 

contextos que são regulados, pois são contextos sociais, a experiência lúdica é risco, é 

experimento, é ir além. Por isso há tanta necessidade de contê-la na escola, este lugar 

heterogêneo, multifacetado, cujas prioridades tem de estar alicerçadas em planos, normas e 

padrões, os quais tendem a trepidar diante do inusitado princípio lúdico que a criatividade 

infantil insiste em acionar cotidianamente.  

Por tudo isso, para que a experiência lúdica de fato ocorra na escola, não basta dispor 

de jogos, induzir a participação das crianças em determinadas brincadeiras e distribuir 

materiais. É fundamental dar garantia a uma certa liberdade de escolha. E isso inclui a 

possibilidade de circular, promover encontros, criar e desenvolver situações de produção com 

os pares que decorram de condutas não tão programáveis, nem tão previsíveis como as que 

descrevemos em nossos planejamentos pedagógicos. A criança tem que poder alterar a 

brincadeira, desistir dela quando melhor lhe convier ou criá-la, se for o caso. Para que isso seja 

possível na escola, é preciso intensificar o diálogo com elas no intuito de compreender melhor 

as razões daquilo que suas ações propõem. Mediados pelo continuado diálogo com as crianças 
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é que podemos ponderar melhor nossas intervenções educativas e minimizar os prejuízos 

culturais causados pelas proibições. 

 

Menina 9: Às vezes faz calo no meu dedo. Porque nós só fica escrevendo, fica 
prestando a atenção na professora, daí tem que fazer a lição. Daí o recreio é importante 
pras crianças porque elas podem relaxar, podem brincar, podem correr, podem fazer 
o que quiser. Só não pode bater, assim, essas coisas. Mas pode brincar, pode ficar 
livre.  

(Conversa com criança do 4º ano. Escola F. Novembro de 2015). 

 

É preciso considerar o fato de que as crianças atribuem valor ao recreio escolar e sabem 

enunciar a defesa desse que para elas é um importante espaço de convivência e produção. Se 

sabem enunciar é porque experimentam na concretude das práticas sociais ali empreendidas 

uma gama significativa de sentimentos, aprendizagens, conflitos, os quais poderiam fornecer 

aos profissionais uma compreensão mais aguçada dos interesses  particulares de cada criança. 

 

Eu adoro o recreio. Para mim, ele é a parte mais legal da escola. Eu só não gosto 
quando acontece uma briga. Eu me divirto muito brincando com meus amigos e 
minhas amigas. Pulo corda, brinco de pega-pega, esconde-esconde, brinco de futebol. 
No recreio eu também gosto muito de ler! 

Ler é meu lazer favorito na escola. 

Para mim, nenhum tipo de recreio é ruim. Não importa se é em: uma tribo indígena, 
em uma ilha, ou em uma metrópole.  

Pelo menos... 

é um  

RECREIO! 

(Redação 27 / Escola B / Escrita por menina do 5º ano.) 

 

Para crianças em processo de escolarização, de modo geral, há forte identificação com 

a ideia de que o recreio é o melhor momento do dia. Esta ideia apareceu inúmeras vezes ao 

longo das conversas com as crianças e também em boa parte das redações. No entanto, ao 

mesmo tempo em que conferem ao recreio um papel decisivo na formação do gosto de ir à 

escola, as crianças fazem menções significativas a descontentamentos, apelos a melhorias, 

descrições de acidentes, ferimentos e conflitos. Essas descrições, muitas vezes, vêm 

acompanhadas por críticas ou reflexões sobre mudanças já feitas nos recreios, ou por mudanças 

que deveriam ser feitas, por pedidos de mais materiais lúdicos, mais profissionais e mais espaço 

e tempo para brincar.  

 



 285 

 (...). Tem coisas que eu não gosto no recreio, como não poder correr. As inspetoras 
não deixam nós nem brincarmos de esconde-esconde. (...) 

(Trecho da redação 16 / Escola D / Escrita por menina do 5º ano 

 

Meu recreio é bem legal, mas quando estou no recreio tem piás que ficam me 
atentando. Eu fico nervosa e bato neles, não gosto disso. (...)  

(Trecho da redação 3 / Escola E / Escrita por menina do 5º ano) 

 

Eu acho que tem poucas inspetoras. 
Eu gosto de brincar de polícia pega ladrão. 
Eu preferia que não tivesse grades. 
E eu gosto de brincar de mãe pega, mãe cola 
E que não tivesse namoro. 
E que não tivesse inimigos. 

(Trecho da redação 23 / Escola E / Escrita por menina do 5ª ano) 

 

 

Os profissionais da educação, especialmente aqueles que se responsabilizam pelas 

crianças nos momentos de recreação, admitem e incentivam as mais diversas brincadeiras, 

desde que não recaiam sobre elas experiências lúdicas que escapem de suas previsões ou fujam 

de seu controle. Vemos isso nos modos como as instituições dirigem atividades programadas 

para que as crianças fiquem entretidas com brincadeiras consideradas mais adequadas e, com 

isso, não se engajem demais em seus próprios desejos, não corram riscos, não se corrompam. 

Há, portanto, uma tendência em querer controlar as experiências lúdicas que se tornam 

fisicamente e moralmente perigosas. O problema parece não estar na brincadeira em si, mas na 

ação que se acopla à brincadeira e que mobiliza conteúdos diversos, muito mais abrangentes 

que os conteúdos da própria brincadeira. Nos exemplos da dança que pudemos analisar, na 

maioria dos casos, dançar não é o problema. O que gera incômodo e provoca a proibição é a 

associação da dança com os conteúdos que as crianças selecionam para transformar a dança dos 

adultos em uma vivência sua, uma experiência lúdica.  

Este estudo poderia então ser chamado de a proibição da experiência lúdica? Não. 

Apesar da pesquisa ter indicado que são as experiências lúdicas o alvo das intervenções, ainda 

assim, na crosta fina das aparências, na superfície dos acontecimentos, o que se proíbe são as 

brincadeiras. O caso da dança, mais uma vez, é exemplar. Ao detectar o funk como um conteúdo 

experimentado pelas crianças na brincadeira da dança, ao julgá-lo inadequado e ao proibi-lo na 

escola, os profissionais acabam por interromper definitivamente uma brincadeira, a dança, que 

há décadas se popularizava nos recreios das escolas municipais de Curitiba - Paraná. Creem 

estar combatendo o funk, e de fato em algumas situações o põem na lona. Há situações em que 
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isso é amenizado por sugestões de adequações na dança, que as próprias crianças reconhecem 

e assimilam. Mas, em alguns casos, ao pôr na lona o funk sem estabelecer com as crianças um 

dialogo mais aprofundado, sem apresentar alternativas à altura desta manifestação cultural que 

encanta tanto as crianças, perdem de vista o fato de que quem vai à lona são as próprias crianças, 

com suas culturas, seus gostos, seus projetos, sua ingênua e incansável tendência de atrelar o 

movimento do corpo ao som de alguma referência rítmica. 

Essas tendências, esses projetos infantis, muitas vezes, mantêm estreita correlação com 

os projetos dos adultos. A criança quer dançar como os adultos dançam. A criança quer fazer o 

que os adultos fazem. 

 

Menina 9: (...) minha mãe sempre disse que tem que aproveitar, né? Porque daí quando 
chega na adolescência, ela disse que só depois dos 12 anos que eu vou pegar celular, 
porque agora não dá, né? Tem que aproveitar, assim. Daí depois dos 12 anos ela disse 
que eu posso ter facebook, assim, essas coisas.  Só que daí, quando chega assim, só 
quer pensar em namorar no celular, tal e tal, essas coisas. Daí quando chega nos 
adultos só pensa em trabalhar. Vai ser duro assim, só pensa em limpar casa assim 
essas coisas. Daí não é fácil pra ninguém. 

(Conversa com criança do 4º ano. Escola F. Novembro de 2015). 

 

 Pais e educadores, de modo geral, querem que as crianças aproveitem a infância e 

brinquem. Foram fartas as evidências de que há um consenso geral nas escolas sobre a 

importância do brincar. Isso veio à tona em diferentes etapas da pesquisa. Não há profissionais 

da educação perseguindo brincadeiras nas escolas. Pelo contrário, o discurso que aparece 

refletido em suas falas, em certos aspectos, assemelha-se ao das crianças. Em ambos aparecem 

com frequência argumentos que explicam porque as brincadeiras fazem bem à saúde, 

contribuem para a educação das crianças e fazem do espaço escolar um ambiente agradável e 

propício à aprendizagem. 

A proibição das brincadeiras é, portanto, uma intervenção que tem como finalidade 

última impedir ações indesejadas, mesmo que este impedimento extinga a possibilidade de 

seguir adiante numa experiência lúdica significativa. Nesta tese, o que está em questão não é o 

brincar, nem as brincadeiras, mas as consequências das experiências vividas em processos 

lúdicos. Se experimentar é ir além, os responsáveis pelas crianças, sobretudo por grandes grupos 

de crianças, têm medo do que pode acontecer. Este medo, como pudemos notar, é reflexo de 

uma conjuntura que acomoda as crianças por debaixo da saia da mãe, a mãe escola, a mãe 

instituição. A mãe quer organizar o comportamento, preservar a integridade física e moralizar 

a conduta. E esses três desejos –– organizar, preservar e moralizar ––, que foram amplamente 
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expostos por meio dos eixos organizadores da análise de dados –– confusão, acidente e modos, 

contém em si um emaranhado de influências sociodinâmicas variáveis que se assentam sobre a 

ação dos sujeitos. 

A intervenção educativa não poderia ter sido aqui explicada apenas como consequência 

da aplicação das regras escolares. Ela é resultado da agência e do poder expressos nas relações 

entre os atores sociais e as coletividades que os envolvem. Ao longo do estudo, pudemos notar 

que as restrições impostas ao comportamento lúdico infantil na escola são marcadas por 

influências simbólicas e materiais que não só regulam a organização institucional e a cultura 

escolar, como também orientam os projetos pessoais dos partícipes destes processos.  

Os atores sociais envolvidos nos casos aqui analisados –– as crianças e os profissionais 

das escolas –– não são meros alvos das pressões sociais que os envolvem. Por um lado, eles 

atuam na reprodução de tais influências e pressões. Por outro, recriaram continuamente as 

condições dessa reprodução, o que afeta diretamente o conteúdo daquilo que é reproduzido.  

É por isso que não podemos tomar as influências que impulsionam as proibições como 

forças permanentes de um tal estado de coisas supostamente previsível, ou como aspectos 

imutáveis de um determinado sistema social. As influências a que nos reportamos são, portanto, 

sempre dinâmicas. Para ser mais preciso, são sempre sociodinâmicas. 

Assim, a reprodução dos parâmetros sociais que incidem sobre as proibições nunca é 

plena.  O comportamento lúdico, suscetível a tantos tipos de orientação, tende a transcender as 

expectativas organizacionais e escapar do controle. A coesão social, diante do brincar, é como 

o punhado de areia na palma da mão, daquela velha metáfora anônima. Se apertamos demais, a 

coesão escorre por entre os dedos. Se abrimos demais, o vento leva embora.  

As crianças, de modo geral, gostam da escola. A escola oferece uma gama tão ampla de 

possibilidades de interação, descoberta, aprendizagem, afirmação e reconhecimento, que é 

praticamente impossível compará-la com qualquer outra instituição. Ademais, por mais 

restritos que sejam os momentos em que as crianças escolhem o que quer fazer, ainda assim, 

predomina um reconhecimento geral entre elas de que a escola é um lugar onde se pode brincar. 

 

Menina 9: É bom correr, é bom suar, porque não é bom ficar parado sem fazer nada. 
É bom correr, é bom mexer a mão, é bom cantar, é bom soltar alegria.  Ah! É bom 
tudo. Só que tem algumas atividades que é meio difícil, sabe? Só que é bom estudar 
assim, brincar.  A maioria das crianças gosta de ficar na escola. Eu gosto. 

(Conversa com criança do 4º ano. Escola F. Novembro de 2015). 
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Há que se ter em vista o fato de que experiências lúdicas acontecem também em outros 

ambientes dentro da escola, que não necessariamente estejam associados à recreação, como o 

recreio escolar o é. Uma pesquisa sobre o brincar, aplicada a outros espaços, poderia ser muito 

reveladora. A sala de aula, por exemplo, em momentos de adesão às propostas disciplinares, 

torna-se com frequência um contexto de experimentação. Desejos e curiosidades podem ser 

contemplados, um espaço de criação pode se formar, a ponto de fazer emergir experiências que 

se tornam, neste sentido, lúdicas, exploratórias, inusitadas. Isto depende de como se enredam 

as influências sociodinâmicas que nutrem a percepção dos envolvidos. Ao considerar as 

motivações que influenciam a construção dos sentidos e significações da prática escolar, 

descobrimos que o tempo e o espaço são também geridos por construções simbólicas. O recreio 

está longe de ser o único espaço onde se brinca na escola. 

Dois conjuntos de influências foram amplamente considerados ao longo dos textos: as 

influências sociodinâmicas da experiência lúdica e as influências sociodinâmicas da 

intervenção educativa.  

As análises que incidiram sobre o primeiro conjunto evocaram a especificidade das 

relações sociais no interior dos grupos infantis que se formam na escola e as propriedades 

estruturais das culturas infantis. Elas apontaram para a morfologia das experiências lúdicas que, 

nos termos de Florestan Fernandes (2004), deflagram as influências sociodinâmicas do brincar.  

Foi fundamental considerar que, se há prescrições sociais atravessando a experiência 

lúdica infantil, elas não se sustentam fora do campo de atuação dos agentes: as crianças. As 

prescrições são dotadas de influências que orientam o comportamento infantil. Mas, 

inesperadamente, são as próprias prescrições que dão margem a que as crianças não apenas 

reproduzam padrões de conduta como também experimentem ressignificá-los. Essas 

influências são estruturantes, mas só ganham sentido quando atualizadas rotineiramente pela 

ação das crianças. Por derivarem da racionalização da ação, do monitoramento reflexivo, são 

frequentemente impactadas pela experiência. Por isso, experimentar é ir além. 

É preciso fazer ressalvas quanto à ideia de que as forças sociais determinam o conteúdo 

das brincadeiras infantis, como se estas fossem entidades que encerrassem em si a sociedade, 

ou como se fossem meios de condução das forças estruturais dos sistemas sociais. É na relação 

das crianças com as coletividades, as quais são mediadas por códigos morais e parâmetros 

prevalecentes, que podemos identificar a base onde se assentam as propriedades estruturais das 

culturas infantis. Se, por um lado, as brincadeiras são prescritivas e provocam ajustamentos no 
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comportamento individual, por outro, deflagram um campo relativamente aberto à apreensão 

de velhos significados e à constituição de novas significações.   

As análises que incidiram sobre o segundo conjunto ressaltaram a fisiologia escolar, o 

funcionamento institucional, a cultura escolar, as condições do espaço físico, os recursos 

materiais disponíveis, os receios profissionais, os temores pessoais e as representações coletivas 

que incidem sobre a coerção institucional que é exercida pelos adultos e que afeta as 

experiências lúdicas das crianças. Esta coerção é, em parte, expressão de uma noção 

consolidada no meio educacional, segundo a qual a socialização infantil decorre de um “esforço 

contínuo para impor às crianças maneiras de ver, de sentir e de agir às quais elas não 

chegariam espontaneamente” (DURKHEIM, 2000, p. 46). Os adultos estariam sempre 

dispostos a impor e as crianças, progressivamente, aprenderiam a acatar.  

Neste caso, novamente, é preciso ponderar. As influências sociodinâmicas que norteiam 

a intervenção educativa só podem ser localizadas no espectro do esforço continuado dos atores 

–– os profissionais da escola –– que as produzem e reproduzem continuadamente no fluxo da 

vida cotidiana. As variações que analisamos nos modos como os profissionais compreendem a 

experiência lúdica e atuam nos pátios revelam que a intervenção é, concomitantemente, 

performativa e prescritiva (SAHLINS, 1990). Ela é constituída pelos improvisos intencionais, 

pelas contingências e, ao mesmo tempo, pelas relações preexistentes que denotam parâmetros 

morais prevalecentes.   

Foi possível demonstrar que as influências sociodinâmicas inerentes à experiência 

lúdica, que regulam os limites do comportamento infantil nas brincadeiras, por vezes, apontam 

para uma direção contrária àquelas que orientam a interpretação dada pelos adultos que 

intervém nas brincadeiras. De um lado, vemos o esforço das crianças para assimilar regras e 

aprender técnicas, como no caso dos sofisticados movimentos da brincadeira bater cartinha. 

Vemos também a disposição para a adaptação do comportamento individual ao comportamento 

coletivo, nos termos enunciados por Florestan Fernandes (2004), como no caso em que a 

participação na dança durante o recreio significa a superação da timidez e do medo de expor-

se em público.  

De outro ladro, seguindo os mesmos exemplos, avistamos o progressivo incômodo por 

parte dos profissionais ao deflagrarem o demasiado interesse das crianças pelas cartinhas, a 

ponto mesmo de puni-las pela consequente distração nas aulas, ou pelas brigas no recreio 

geradas por discordâncias nas regras do bater cartinha. Castigos como a perda das cartas ou até 
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impossibilidade de frequentar o recreio escolar por um ou mais dias aparecem como soluções 

para os impasses.  

Avistamos também que a proibição da dança em algumas escolas decorre da 

interpretação dada pelos profissionais aos conteúdos mobilizados pelas crianças nas 

coreografias e letras. Neste caso, uma ampla gama de possibilidades de ação, por vezes 

impremeditadas, aparece nas variações de opinião e conduta. São acionadas regras intensivas, 

que são reelaboradas na prática na medida em que são discursivamente dispostas em 

argumentos contrários à realização de algumas brincadeiras, demonstrando que “a formulação 

discursiva de uma regra já é uma interpretação dela e (...) pode em si e de si mesma alterar a 

forma de sua aplicação” (GIDDENS, 2003, p. 26). 

Todas essas relações estabelecidas e essas pressões sentidas mantém algum tipo de 

dependência com os parâmetros morais prevalecentes e com as regras de comportamento 

vigentes no meio social. No entanto, as formas de apreensão dos parâmetros sociais podem 

variar de pessoa para pessoa. Elas são, de certo modo, induzidas pelas condições particulares 

dos grupos e pelas diferentes experiências vividas por cada um dos atores sociais, no passado e 

no presente.  

Não é minha intenção negar que as instituições escolares operam em conjunto uma certa 

ordem de valores prevalecentes. Mas esta noção não pode tomar o lugar da necessária avaliação 

circunstanciada que tem de ser feita a partir das histórias particulares desenvolvidas em cada 

instituição. O que ocorre em cada uma delas demonstra que essa ordem de valores não é fixa, 

varia de acordo com as configurações socioculturais de cada instituição e está sujeita às 

intempéries provocadas pelas disputas e parcerias estabelecidas entre as pessoas, as quais 

traduzem as pressões dos grupos sociais particulares que interagem com cada instituição. 

Assim, mesmo que algumas tendências gerais possam ser observadas, as formas de lidar com 

as experiências lúdicas nas escolas podem variar consideravelmente. Como vimos ao longo das 

análises, uma mesma brincadeira pode ser aceita ou incentivada em alguns casos e proibida em 

outros.  

Brincar no espaço escolar implica admitir alguns compromissos com regras pré-

estabelecidas como, por exemplo, os acordos sobre o uso de materiais, a ocupação dos espaços 

e a organização do tempo. A incorporação desses compromissos se dá em meio à experiência 

cotidiana, é parte de um modo particular de dar continuidade à vida social, haja vista que “a 

maioria das regras envolvidas na produção e reprodução de práticas sociais são apenas 
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tacitamente aprendidas pelos atores: eles sabem ‘prosseguir’” (GIDDENS, 2003, p. 26, grifos 

do autor).   

Brincar na escola é diferente de brincar em casa, na rua, ou no buffet infantil, ambientes 

onde incidem outras formas de controle disciplinar dos brincantes. Na medida em que passam 

a conviver nestes diferentes ambientes, as regras, “procedimentos de ação”, ou os “aspectos 

da práxis” (GIDDENS, 2003, p. 25) são assimilados pelas crianças. Eis o âmago da 

cognoscitividade dos agentes humanos: a consciência de regras sociais (GIDDENS, 2003). Mas 

é preciso considerar também que toda experiência lúdica é um campo aberto para a realização 

de interesses individuais. As regras de uma determinada brincadeira podem ser adaptadas ou 

substituídas por outras para atender aos gostos e desejos pessoais. E a pressão do grupo infantil 

pode ceder ao interesse de uma única criança.  

Ao mesmo tempo em que se sujeita a algumas regras, a criança pode desviar-se de outras 

sem que necessariamente o grupo a coaja. Isso pode de fato ocorrer, dando origem a uma 

experiência que ultrapassa os limites anteriormente adotados pelo grupo e tolerados pela 

instituição. Há grupos que se fortalecem enquanto grupo justamente pelo fato de estarem 

imbuídos de uma tarefa que visa subverter alguma regra. Mais uma vez a consciência da regra 

é fundamental, ainda que o objetivo seja descumpri-la.  

Há também situações em que as regras não são tão explícitas, ou não são interpretadas 

pelas crianças do modo como os adultos gostariam. Um conjunto denso de regras intensivas 

(GIDDENS, 2003), as quais são invocadas no decorrer do cotidiano, estruturam a textura da 

vida social em dado contexto e são constantemente evocadas pelos profissionais nas escolas. 

As regras de linguagem, os procedimentos de conversa, as respostas coloquiais, os gestos 

habituais, os modos de se mover e as práticas cotidianas corriqueiras são exemplo disso, por 

estarem todas investidas de significações que acionam influências sociodinâmicas mais amplas, 

muitas vezes contraditórias.  

Características aparentemente secundárias de repostas coloquiais estão investidas de 

força convincente (GIDDENS, 2003). Coagem tanto quanto, ou até mais, que as regras 

discursivamente formuladas ou formalmente codificadas, como as leis, que são tipos mais 

fortemente sancionados de regras sociais. Procedimentos aparentemente triviais da vida 

ordinária exercem influências mais profundas sobre a generalidade da conduta social e “as 

prescrições envolvidas na estruturação da interação diária são muito mais fixas e restritivas 
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do que possam parecer, dada a desenvoltura com que são ordinariamente obedecidas” 

(GIDDENS, 2003, p. 27).  

Tanto a experiência lúdica infantil quanto a intervenção educativa refletem propriedades 

estruturais do sistema social, ou seja, denotam condições institucionalizadas de vida em que há 

estabilização das relações sociais ao longo do espaço e do tempo. As brincadeiras descritas nas 

análises, sobre as quais incide algum conflito ou proibição, são os cenários nos quais essas 

propriedades se encontram, se chocam, convergem ou se dissipam.  

Os grupos infantis apareceram nas descrições ocupando temporariamente este cenário e 

vivenciando nele experiências lúdicas. Se a brincadeira é o cenário, é porque ela delimita as 

ações dos brincantes durante um determinado tempo. Mas esta delimitação não é o mesmo que 

limitação. Pelo contrário, o que parece ocorrer quando as bordas que envolvem um jogo se 

definem, é que dentro daquela delimitação caberá o mundo. Tudo o que diz respeito à vida é 

suscetível a tornar-se brincadeira, inclusive a representação da morte.  

Assim, a delimitação provocada pela presença de regras não extingue os riscos 

imprevistos da criatividade, apenas subscreve onde eles estarão concentrados. Para os adultos, 

delimitar o espaço de recreio, por exemplo, dá condições para a criação de um esquema 

necessário à observação daquilo que ocorre enquanto as crianças brincam. Isso potencializa o 

controle e favorece a intervenção educativa. Mas, para as crianças, como pudemos analisar, as 

perdas podem ser bem significativas.  

Ao ser proibida de frequentar um espaço ao qual se habitou a brincar durante anos, não 

é apenas um lugar que lhe pertenceu que fica inacessível, mas também as experiências lúdicas 

que ali se desenvolviam. Para as crianças, o espaço não é métrico, nem medido pela sua 

extensão, e sim pela sua intensidade (LOPES, 2009). É por isso que, às vezes, aos olhos de 

quem regula a ocupação ou o uso dos espaços na escola, a experiência lúdica infantil pode ser 

percebida como uma subversão dos combinados, “um ato de transgressão e resistência às 

normas escolares” (Arenhardt, 2010, p. 239), uma vez que as delimitações espaciais impostas 

podem não corresponder às necessidades básicas do brincar.  

Sabemos que, por maior que seja o controle e a restrição, as crianças buscam formas de 

se apropriar do espaço novamente e insistem em se balançar na tela da quadra, subir na árvore, 

caminhar sobre a grama, sentar-se na terra, rolar barranco abaixo e atravessar o pátio correndo. 

A experiência lúdica infantil não finda, resiste, surpreende, porque experimentar é ir além! 
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Por fim, despeço-me evocando a fala de uma menina com quem muito aprendi na Escola 

F. De modo simples, claro e direto, ela sintetiza os esforços empreendidos nesta tese. Nossa 

questão, nossa busca, desde o início, assemelha-se à dela. 

 

A importância, tipo, da gente ir pro recreio, é da gente 
brincar. Como brincadeiras. Brincadeiras é uma das 

ótimas, porque a gente vai lá, tá fazendo lição, aí quando 
a gente vai pro recreio, a gente se solta, entendeu? Porque 

dentro da sala de aula a gente não pode correr, brincar, 
essas coisas, porque tem que fazer a lição. Fora da sala de 

aula, que é no pátio, você tem que brincar, brincar, 
aproveitar o tempo que você tem de livre pra brincar, 

porque tipo quando você tá no recreio você não vai pra 
fazer a lição, você vai pra brincar, entendeu? 

(Conversa com criança do 4º ano. Escola F. Novembro de 2015). 
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