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RESUMO 

 

 
Versa esta tese sobre o uso de ferramentas pedagógicas pautadas no brincar e no 
lúdico em escolas públicas municipais da Região Metropolitana de Natal (RMN), 
contribuindo para o ensino e a aprendizagem dos alunos da educação básica nos 
conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Partimos do pressuposto de que o 
brincar seja uma atividade/necessidade humana, implicando, portanto, no 
desenvolvimento adequado das crianças nos aspectos físico, psíquico, biológico, 
cultural, social e histórico. Consideramos a mediação exercida pelo professor em sala 
de aula, bem como a afetividade existente entre docente e discente, condições sine qua 
non para que o processo de ensino e de aprendizagem se concretize. Em termos 
teóricos, colaboraram os seguintes autores: Paulo Freire, com sua visão dialógica; Lev 
S. Vygotsky, que afirma que aprendemos e por isso nos desenvolvemos; Pierre 
Bourdieu e o seu conceito de habitus, compreendido como algo incorporado e, como 
tal, processual, e do capital cultural que precisa ser alimentado e (re)significado na 
escola; Luiz Pereira, Bernard Lahire e Gilles Brougère, além de outros autores que 
trouxeram suas contribuições teóricas. O campo empírico da pesquisa foi composto 
pela Escola Municipal Professor Ulisses de Góes, situada no bairro de Nova 
Descoberta, em Natal, e da Escola Municipal José Horácio de Góis, localizada na 
comunidade de Guanduba, em São Gonçalo do Amarante, município da Região 
Metropolitana de Natal (RMN). Utilizamos como metodologia a pesquisa-ação-
colaborativa como possibilidade de participação efetiva dos sujeitos da pesquisa, 
imputando-lhes voz e atuação no processo, e não apenas considerando-os como 
observadores. Os resultados encontrados sinalizam a eficácia das ferramentas 
pedagógicas pautadas no brincar e no lúdico para a aprendizagem dos alunos, mas que 
por si só não são capazes de resolver todos os problemas da escola. Assim, outros 
encaminhamentos precisam ser assegurados, como o planejamento das ações a serem 
desenvolvidas na escola e na sala de aula, orientação pedagógica sistematizada para o 
corpo docente, participação/envolvimento da família na vida escolar dos alunos, dentre 
outras ações que necessitam ser ponderadas para que a educação cumpra seu papel e 
promova a emancipação do sujeito, pois, na perspectiva libertadora freiriana, “a leitura 
de mundo precede a leitura da palavra.” 
 
 
Palavras-Chave: Brincar. Escola. Região Metropolitana de Natal.  
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ABSTRACT 
 

 

This thesis talks about the use of guided educational tools in play and playful in public 
schools in the Metropolitan Region of Natal (MRN), contributing to the teaching and 
students learning of basic education in the contents of portuguese and mathematics.  
We assume that the play is an activity / human need and therefore implies the proper 
development of children in physical, psychological, biological, cultural, social and 
historical aspects. We consider the mediation exercised by the teacher in the classroom, 
and the affection existing between teacher and student, sine qua non terms, so that the 
truth and fact of the process of teaching and learning occur. Thus, theoretically 
collaborated Paulo Freire, with his dialogical vision; Lev S. Vygotsky says that we learn 
and why we develop; Lev S. Vygotsky that states that we learn and for that we develop 
ourselves;  Pierre Bourdieu and the concept of habitus, as something embedded and 
therefore procedural, and the cultural capital that needs to be fed and (re)meaning at 
school; Luiz Pereira, Bernard Lahire, Gilles Brougère and others brought their 
theoretical contributions. The empirical field of research was composed by the Municipal 
School Professor Ulysses de Góis, located in the neighborhood of Nova Descoberta in 
Natal, and the Municipal School José Horacio de Góis, located in the community of 
Guanduba, in São Gonçalo do Amarante, municipalities of the Metropolitan Region of 
Natal (MRN). We used as methodology the collaborative-action-research as a possible 
of effective participation of the research subjects, imputing them a voice and 
performance in the process, and not considering them just observers. The results 
indicate the effectiveness of the pedagogical tools in play and playful to the learning of 
students, but that alone is not able to solve all the problems of the school, other referrals 
need to be secured, as the planning of the actions to be developed in the school and in 
the classroom, systematized pedagogical orienttion for faculty, family 
participation/involvement in the school life of students, among other actions that need to 
be weighted so that education fulfills its role and promote the emancipation of the 
subject, because in the freireana liberating perspective, "the reading of the world preced 
the lecture of the word". 
 

 

Keywords: Play. School. Metropolitan region of Natal 
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RESUMEN 

 

 

Versa esta tesis sobre el uso de herramientas pedagógicas guiadas en juegar y el 
lúdico en los municipios de la Región Metropolitana de Natal (RMN), contribuyendo en 
la enseñanza y el aprendizaje de la educación básica en los contenidos de portugués y 
matemáticas de los estudiantes. Partimos del pressupuesto que el juego sea una 
actividad/necessidad humana e por lo tanto implica el desarrollo adecuado de los niños 
en los aspectos físicos, psicológicos, biológicos, culturales, sociales e históricos. 
Consideramos la mediación ejercida por el profesor en la clase, y la efectividad que 
existe entre profesor y alumno, condiciónes sine qua non para que de verdad y de 
hecho, el proceso de enseñanza y aprendizaje se produzca. Por lo tanto, cooperarón 
teóricamente Paulo Freire, con su visión dialógica; Lev S. Vygotsky que afirma que 
aprendemos y por eso nos desarrollamos; Pierre Bourdieu y el concepto de habitus, 
como algo integrado y por lo tanto procesual y del capital cultural que necesita ser 
alimentado y (re)signifcado en la escuela; Luiz Pereira, Bernard Lahire, Gilles Brougère 
y otros trajeron sus contribuciones teóricas. El campo empírico de la investigación fue 
compuesta por la Escuela Municipal Professor Ulisses de Góes, situada en el barrio 
Nova Descoberta en Natal, y la Escuela Municipal José Horacio de Goes, situada en la 
comunidad Guanduba en São Gonçalo do Amarante, municipios de la Región 
Metropolitana de Natal (RMN). Utilizámos como metodología la invesigación-acción-
colaborativa como una posibilidad de participación efectiva de los sujetos de la 
investigación imputandoles voz y atuación en el proceso, y no sólo los considerando 
como observadores. Los resultados encontrados indican la eficácia de las herramientas 
pedagógicas pautadas en el jugar y en el lúdico para el aprendizaje de los estudiantes, 
pero que por si sola no és capaz de resolver todos los problemas de la escuela, otros 
caminos deben ser garantizados, como la planificación de las acciones a desarrollar en 
la escuela y en la clase, orientación pedagógica sistematizada para el profesorado, 
participación/envolvimiento de la familia en la vida escolar de los alumnos, entre otras 
acciones que deben tenerse en cuenta para que la educación cumpla con su papel y 
promova la emancipación del sujeto, una vez que en la perspectiva liberadora freireana 
"la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra " 
 
Palabras clave: Jugar. escuela. Región metropolitana de Natal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo.  
(Nelson Mandela) 

 

iscutir educação e suas interfaces demanda esforços, bem como a 

necessidade de considerar os diversos atores nela envolvidos, que, por 

sua vez, desempenham diferentes papéis sociais. Com efeito, pensar a educação como 

um tema a ser estudado nos leva a considerá-la como uma prática social, presente em 

diversas esferas da vida humana, que contém, reproduz, perpetua e transforma 

tradições, valores, hábitos, crenças entre outras, inclusive colaborando para o 

desenvolvimento da ciência. Os sistemas educativos são instituídos pela sociedade de 

acordo com a necessidade de construção ideal que essa sociedade deseja. Na sua 

função social, a educação promove a formação do sujeito, assegurando as condições 

para a existência deste, bem como a produção, a reprodução e/ou a transformação da 

sociedade. 

O homem é fruto do meio, podendo romper com ele, mas, na maioria das 

vezes, reproduz os modelos apresentados, sejam estes adequados à vida em 

sociedade. Compreendemos, pois, que “[...] a educação é, acima de tudo, o meio pelo 

qual a sociedade renova perpetuamente as condições de sua própria existência.” 

(DURKHEIM, 1973, p. 45). Mas, não é apenas isto. 

Nesta perspectiva de transformação, nesta tese, defendemos que o brincar e a 

cultura lúdica são instrumentais pedagógicos eficientes no processo de ensino e de 

aprendizagem de alunos do ensino fundamental de escolas públicas municipais da 

Região Metropolitana de Natal (RMN) e que estes são fundamentais para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. 

 Antes de apresentarmos a pesquisa, faz-se necessário elucidar os achados de 

outro estudo que impulsionou essa nova imersão no objeto de estudo que envolve 

atividades lúdicas. Trata-se da dissertação de mestrado intitulada Um olhar 

sociológico sobre a criança e o brincar: espaço e tempo de construção, 

reinvenção e aprendizagem, defendida no Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em fevereiro de 2010, e 

D 
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publicada como livro pela Editora da UFRN (EDUFRN) em agosto de 2011, de autoria 

desta pesquisadora.  

Na referida dissertação, discutimos aspectos do brincar, e dialogamos com os 

demais sujeitos que compõem o universo no qual o brincar está inserido, como a 

família, a escola e a cultura, pois, assim como o sonho, o brincar foi, ao longo da 

história da humanidade, considerado algo sem relevância. Desse modo, brinquedos e 

brincadeiras são usados no vocabulário corrente para definir coisas sem seriedade e de 

pouca importância. 

Nesse sentido, a proposição fundamental da dissertação pressupôs que a 

ausência do brincar na vida da criança prejudica sua estruturação física, psíquica, 

biológica, cultural, social, histórica e o seu desenvolvimento. Assim, não é possível 

pensar a infância sem o lúdico, pois através dele acontece a ligação entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento, daí sua importância. 

Há certo comprometimento do brincar ocasionado pelas condições daquilo que 

se convencionou denominar de pós-modernidade geradas pela rapidez e pelo interesse 

cada vez maior pela antecipação do futuro, esquecendo-se do presente, o que reforça a 

cultura do progresso a qualquer custo. Dessa forma, há crianças que já não querem 

mais o faz de conta, que não têm tempo para entrar em outro tempo, o tempo do 

brincar, do elaborar, do buscar sentido para as suas descobertas. Enfim, do conhecer-

se, pois tudo está dado, pronto e acabado em instrumentos tecnológicos. 

Nos resultados da pesquisa ficou evidente que, na perspectiva das crianças, a 

escola permite que elas brinquem, embora – segundo essas crianças – seria 

interessante ter mais tempo para brincar no ambiente escolar. Observamos também 

equívocos por parte dos professores sobre o brincar, bem como um discurso que não 

se reflete na prática educativa, no dia-a-dia da escola. 

Percebemos, assim, a necessidade de espaços e um maior tempo para o 

brincar na escola, campo da pesquisa, além de uma mudança de postura da 

comunidade escolar diante dessa atividade/necessidade humana, reconhecendo seu 

valor e importância no desenvolvimento e nas aprendizagens das crianças. 

Partimos para o doutorado com a intenção de aprofundar o estudo anterior 

através de uma perspectiva sociológica da educação, buscando maneiras de construir o 
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habitus1 de estudar nos alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal da 

Região Metropolitana de Natal (RMN). O fio condutor seria o brincar e a cultura lúdica, 

considerados elementos estruturantes e integrantes do contexto relacional da escola, 

constituído por professores e alunos que interagem entre si no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

O respaldo teórico está ancorado em Pierre Bourdieu (1975; 1990; 1992; 2003; 

2004), Lev S. Vygostsky (1989), Donald W. Winnicott (1975), Gilles Brougère (1995, 

2009) e Paulo Freire (1989; 1996; 2005). 

Reconhecemos que esses autores em suas produções acadêmicas e científicas 

convergem para linhas de pensamento diferentes em sua visão de mundo, homem e 

sociedade, mas, aqui assumimos o risco de discutí-los dentro de uma perspectiva de 

melhoria das condições da escola em um mundo capitalista, globalizado em todas as 

dimensões, cujas relações são duais quando tratamos da educação e de outros 

prolegômenos da vida humana em sociedade. 

Para entender como chegamos até o presente estudo é importante 

contextualizar em que este se ancora, a fim de que o leitor compreenda a nossa 

perspectiva contextual. No período de 2006 a 2009 foi desenvolvido o projeto de 

pesquisa O mapa social da Região Metropolitana de Natal: inferências na 

qualidade escolar, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 

parceria com o Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. Dentre os produtos oriundos 

desse projeto destacamos o relatório de pesquisa do pós-doutoramento do Profº Moisés 

Alberto Calle Aguirre, intitulado O efeito qualidade dos estabelecimentos de ensino 

básico na eficácia escolar: o caso dos municípios da Região Metropolitana de 

Natal. Desse estudo, surgiram as tipologias dos ambientes da vida social educativa e 

um esquema que apresenta a dinâmica e condições para a vida social educativa. Em 

2010 iniciou-se o projeto de pesquisa O habitus de estudar: construtor de uma nova 

realidade na Educação Básica da Região Metropolitana de Natal (RMN). Este 

projeto está voltado para a melhoria da aprendizagem dos alunos da Educação Básica 

                                                 
1
 [...] um conhecimento adquirido e também um haver, um capital (de um sujeito transcendental 

na tradição idealista); o habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase postural [...]. 
(BOURDIEU, 2005, p. 61). 
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da Rede Pública, nos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Esta tese de 

doutorado ancora-se nessa pesquisa maior, buscando responder a alguns dos objetivos 

traçados na sua construção.  

A Região Metropolitana de Natal (RMN), criada legalmente em 1997, formou-se 

em um contexto de negociações políticas e não instituída necessariamente por 

congregar problemas urbanos, comuns em grandes cidades. A RMN é composta por 

um universo de 1277 escolas, nas diferentes esferas, municipal, estadual, federal e 

particular, caracterizadas no Censo Escolar e no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), ambos de 2010. 

A hipótese defendida é a de que o brincar enquanto atividade humana 

necessária constitui uma poderosa ferramenta pedagógica no contexto escolar, 

colaborando para a construção do habitus de estudar nos alunos da Educação Básica 

da Região Metropolitana de Natal (RMN).  

Lev Vygotsky (2007) destaca três aspectos sobre o brinquedo, a saber: 

 

[...] primeiro, que ele não é o aspecto predominante da infância, 
mas é um fator muito importante no desenvolvimento. Em segundo 
lugar, quero demonstrar o significado da mudança que ocorre no 
desenvolvimento do próprio brinquedo, de uma predominância de 
situações imaginárias para a predominância de regras. E, em 
terceiro, quero mostrar as transformações internas no 
desenvolvimento da criança que surgem em consequência do 
brinquedo. (VYGOTSKY, 2007, p. 120-121). 

 

O objetivo da pesquisa foi verificar se o uso de ferramentas pedagógicas 

pautadas no brincar e no lúdico, associadas a uma prática dialógica e mediada pelo 

professor, contribuíam para o avanço da aprendizagem dos alunos das escolas 

pesquisadas, nos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Segundo Paulo 

Freire, 

 

Para educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – 
um conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas 
a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao provo 
daqueles elementos que este lhe entregou de forma 
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desestruturada. A educação autêntica, repitamos, não se faz de A 
para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo 
mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, 
originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões 
impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou 
desesperanças que implicitam temas significativos, à base dos 
quais se constituirá o conteúdo programático da educação. 
(FREIRE, 2005, p. 96-97). 
 
 

O campo empírico da pesquisa é composto por duas escolas públicas 

municipais situadas na Região Metropolitana de Natal (RMN), e escolhemos como 

metodologia a pesquisa-ação colaborativa. (IBIAPINA, 2008). 

A Escola Municipal Professor Ulisses de Góes (EMPUG), situa-se na Rua 

Padre Raimundo Brasil, s/n, no bairro de Nova Descoberta, na cidade de Natal, capital 

do Estado do Rio Grande do Norte. Atende crianças da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental, e também possui turmas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A escola 

funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, tendo sido criada oficialmente pelo 

Ato nº 1902 de 03 de abril de 1977, cujo funcionamento foi autorizado pela Portaria nº 

719/80, publicada no Diário Oficial do Estado, em 30 de outubro de 1980. 

No município de São Gonçalo do Amarante encontra-se a Escola Municipal 

José Horácio de Góis (EMJHG), situada na Rua Severino Siqueira, 46, na comunidade 

de Guanduba, atendendo a crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental do 

1º ao 5º ano. A escola funciona nos turnos matutino e vespertino, e sua inauguração 

aconteceu em 1º de abril de 1964. Segundo o Censo Escolar, caracteriza-se como uma 

escola rural.  

No contexto das escolas – EMPUG e EMJHG – estudam as crianças que 

participaram da pesquisa, especificamente as turmas da Educação Básica, que no ano 

de 2012 constituíam o 1º ano e o 4º ano, e em 2013 compuseram o 2º ano e 5º ano 

escolar, respectivamente. 

Nos meses de março e abril de 2012, realizamos com os alunos atividades 

pedagógicas de acordo com a faixa etária destes, pautadas no lúdico e no brincar, para 

os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. O objetivo foi verificar, num primeiro 

momento, a aprendizagem dos alunos nesses conteúdos. 
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O trabalho desenvolvido em sala de aula consistiu na entrega do seguinte 

material: 01 folha em tamanho A4 em branco com margens laterais, figuras geométricas 

coloridas de vários formatos (círculo, quadrado, retângulo, triângulo) e cola. Primeiro, 

solicitamos aos alunos que, utilizando as formas geométricas coloridas, eles criassem 

um arranjo2 na folha. Informamos também que não havia a obrigatoriedade de utilizar 

todas as formas geométricas ofertadas, e que era permitido trocar figuras com os 

colegas. Esses encaminhamentos visaram assegurar o exercício da criatividade e da 

autonomia dos sujeitos da pesquisa. 

Os grupos tiveram em torno de 40 minutos para realizar suas produções; ao 

término, foi solicitado aos alunos que relatassem sobre seus arranjos. Nosso objetivo 

com essa atividade estava focado na autonomia, criatividade e no uso da coordenação 

motora fina, uma vez que as formas geométricas oferecidas tinham tamanhos diferentes 

e os discentes teriam também que manipular a cola. Seria observada, também, a 

capacidade dos alunos narrarem suas histórias, mantendo o encadeamento dos fatos, 

tendo como ponto de partida o arranjo produzido, usando a escrita ou linguagem oral.  

Para os alunos do 4º ano entregamos uma folha pautada, para que, a partir do 

arranjo criado, fosse escrita uma história. Com os alunos do 1º ano, ao término de suas 

produções, nos sentamos com cada um deles e perguntamos a respeito do que estava 

retratado no arranjo, registrando no papel a verbalização das crianças.  

O instrumento de Matemática foi confeccionado considerando-se a faixa etária 

dos grupos, bem como as aprendizagens matemáticas construídas. Aos alunos do 1º 

ano foram entregues 05 questões, em que as crianças tinham que contar objetos 

(figuras de coelhos, vacas, cachorros, meninos e geométricas) e escrever os números 

correspondentes; essa contagem solicitava a sequência de 01 a 10. Os estudantes do 

4º ano tiveram que resolver 05 problemas de enredo envolvendo as operações de soma 

e subtração entre números compostos por unidade, dezena e centena. Esse 

instrumento foi elaborado com base na perspectiva de D‟Ambrosio sobre o ensino de 

matemática e suas estratégias, quando informa: 

 

                                                 
2 Chamaremos de arranjos as produções dos alunos desenvolvidas a partir do material 
oferecido (papel, figuras geométricas coloridas e cola). 
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Vejo a disciplina matemática como uma estratégia desenvolvida 
pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, para 
entender, manejar e conviver com a realidade sensível, 
perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dentro de um 
contexto natural e cultural. Isso se dá da mesma maneira com as 
técnicas, as artes, as religiões e as ciências em geral. Trata-se da 
construção de corpos de conhecimento em total simbiose dentro 
de um mesmo contexto temporal e espacial, que obviamente tem 
variado de acordo com a geografia e a história dos indivíduos e 
dos vários grupos culturais a que eles pertencem – famílias, tribos, 
sociedades, civilizações. A finalidade maior desses corpos de 
conhecimento tem sido a vontade, que é efetivamente uma 
necessidade, desses grupos culturais de sobreviver no seu 
ambiente e de transcender, espacial e temporalmente, esse 
ambiente. (D‟AMBROSIO, 1996, p. 07-08). 
 
 

Observamos dificuldades das mais diferentes ordens na aplicação dos 

instrumentos da pesquisa nos alunos, como pouca coordenação motora para manipular 

objetos oferecidos (cola e/ou figuras geométricas); falta de orientação espacial para 

dispor as figuras no papel; descompasso entre o arranjo produzido e a verbalização 

e/ou escrita sobre o mesmo. Em Matemática, a dificuldade de alguns alunos do 4º/5º 

anos foi realizar a leitura dos problemas de enredo e, consequentemente, representar a 

resolução no papel, sendo necessário dispor os números respeitando as regras 

operativas da matemática. 

Após esse primeiro contato, ficou evidente a dificuldade dos alunos em lidar 

principalmente com o conteúdo de Língua Portuguesa, tanto no aspecto da escrita 

como da leitura, sobretudo os alunos do 4º/5º ano, que deveriam estar alfabetizados, 

quando, na verdade, não estavam. Pelo contrário, muitos apenas copiavam e não 

decodificavam. Em Matemática, tanto os alunos do 1º/2º quanto do 4º/5º anos 

resolveram de forma satisfatória as questões propostas, apresentando uma relação 

mais cotidiana com os números. 

Assim, pensamos que nas diferentes sociedades atuais, consideradas do 

conhecimento, saber ler e escrever é condição sine qua non, e é nos primeiros anos da 

Educação Básica que isso precisa ser construído e assegurado aos alunos.  Por isso, 

além de estimular a leitura, precisamos também instrumentalizar as crianças para que 

elas possam se alfabetizar, posto que o habitus é uma construção processual de longo 
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curso. Desse conjunto de situações é que surgiu a ideia de utilizar o alfabeto móvel 

como instrumento de pesquisa, sendo um dos principais materiais utilizados em classe 

de alfabetização para a formação de palavras. 

Utilizar o alfabeto móvel na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental possibilita reflexões interessantes entre alunos e professores, chamando 

a atenção para alguns fatos linguísticos, tais como: as letras que formam o nome de um 

aluno também são utilizadas no nome de outros colegas; utilizamos a mesma letra mais 

de uma vez em algumas palavras; certos sons são formados por mais de uma letra 

entre outros. 

O alfabeto móvel que produzimos para os alunos é constituído de uma caixa de 

madeira decorada e personalizada, contendo 112 letras entre vogais e consoantes que 

foram impressas, plastificadas e cortadas. No segundo semestre de 2012, entregamos 

a cada aluno das turmas acompanhadas – 4º ano da EM José Horácio de Góis e 1º ano 

da EM Prof. Ulisses de Góes – para que os discentes pudessem exercitar e se apropriar 

cada vez mais desses signos tanto na escola quanto em casa, conforme Figura 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os meses de março e abril de 2013, reaplicamos os instrumentos de 

Língua Portuguesa e Matemática nas turmas do 2º ano e 5º ano das escolas 

 

 
Figura 01: Alfabeto Móvel, produzido pela 
autora como instrumento de pesquisa. 
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participantes da pesquisa. Nas duas escolas, ficou evidente que o alfabeto móvel foi 

uma ferramenta pedagógica eficiente, despertando nos alunos maior interesse pelo 

aprendizado e diminuindo dificuldades em alunos que imaginavam não ter condições 

para aprender e, consequentemente, se alfabetizarem. Isso se refletiu nos arranjos e 

produções escritas dos alunos, que sinalizaram avanços significativos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento produzido pelo 

Ministério da Educação e Secretaria de Educação Fundamental (1997), apresentam os 

objetivos que devem ser alcançados ao término de cada ciclo da Educação Básica, e foi 

com base nesses objetivos que estabelecemos categorias para analisar os arranjos 

produzidos pelos alunos. 

No entanto, chegamos à conclusão de que apenas o uso de ferramentas 

pedagógicas diferenciadas, mesmo utilizando o brincar e o lúdico como fio condutor e 

uma prática dialógica e mediada pelo professor, não são elementos capazes de 

resolverem os problemas no contexto escolar. É necessária orientação para os 

professores, que precisam planejar suas atividades e traçar estratégias para que cada 

aluno possa aprender, bem como considerar a influência dos estímulos externos 

advindos da família, da sociedade, da mídia entre outros. Isto porque a sala de aula, se 

constitui como um espaço heterogêneo, complexo e plural, composto por seres que 

interagem o tempo todo: interferindo e contribuindo com e no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Em termos de organização, esta tese encontra-se dividida em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, trazemos a conceituação dos seguintes eixos temáticos aqui 

tratados: sociedade do conhecimento em redes; cultura; o brincar; o lúdico; prática 

educativo-dialógica; mediação pedagógica; ensino e aprendizagem e suas implicações 

para o percurso escolar das crianças; e o esboço do panorama do ensino no Brasil e as 

diferenças regionais existentes. Para fundamentar nossas reflexões nos apoiamos em 

Fredric Jameson (1996), Zygmunt Bauman (2011), Moacir Gadotti (2000), Pierre 

Bourdieu (2011), Lev S. Vygotsky (2007), Paulo Freire (1989; 1996; 2005), Donald W. 

Winnicott (1975; 1982) e Gilles Brougère (1995, 2009). 

O segundo capítulo apresenta o campo empírico, partindo da Região 

Metropolitana de Natal (RMN), especificamente dos municípios de Natal e São Gonçalo 
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do Amarante, onde estão localizadas as escolas que compõem o locus da pesquisa. 

Encerramos esse capítulo, apresentando dados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) desses municípios, e, por fim, descrevemos as escolas que 

compõem o estudo, contando com o apoio de Aguirre (2008)3 para caracterizar as 

escolas. 

O percurso metodológico da pesquisa é abordado no terceiro capítulo, quando 

fundamentamos a pesquisa, caracterizando os aspectos metodológicos da tese, 

apresentando o brincar e o lúdico como poderosas ferramentas pedagógicas no ensino 

dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática para alunos do 

ensino fundamental de escolas públicas da rede municipal da Região Metropolitana de 

Natal (RMN). Contextualizamos a pesquisa-ação para, em seguida, justificarmos a 

escolha sobre a modalidade de pesquisa-ação colaborativa, com base nos aportes 

teóricos de Ivana Maria Lopes de Melo Ibiapina (2008); em seguida, discutimos o passo 

a passo das atividades realizadas nas escolas, bem como as constatações no campo. 

No quarto capítulo, apresentamos os arranjos, as produções verbais e/ou 

textuais dos alunos das escolas observadas, nos conteúdos de Língua Portuguesa e 

Matemática nos anos de 2012 e 2013. Analisamos estas produções a partir de 

categorias baseadas nos objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para a Educação Básica nos Ciclos I e II. 

Encerramos a tese apresentando as considerações finais sobre o que foi 

observado ao longo da pesquisa, com a certeza de que encontramos respostas para 

algumas perguntas, a despeito de muitas outras inquietações. Todavia, isso é mais do 

que esperado quando se trata de pesquisa, uma vez que o campo empírico apresenta 

situações inesperadas que modificam a trajetória por nós determinada. 

 
 
 
 

                                                 
3Tipologias dos Ambientes da Vida Social Educativa em três categorias: Tipologia Extrema 1: 
Ambiente Adverso para gerar disposições (1AAGD); Tipologia extrema 2: Ambiente Deficitário 
para gerar disposições (2ADGD); Tipologia extrema 3: Ambiente Bom para gerar disposições 
(3ABGD) (AGUIRRE, 2008). Estas tipologias foram criadas de acordo com a localização, a 
estrutura física, qualificação e número de professores, número de sala de aulas e turmas, 
número de matrículas, tipo de ensino ofertado. 
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2 CAPÍTULO I: O CONHECIMENTO, A CULTURA LÚDICA, O BRINCAR E O 
PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. 
(Mahatma Gandhi) 

 

iscutimos, neste capítulo, a sociedade do conhecimento em redes e a 

necessidade dos sujeitos de se apropriarem do capital cultural, já 

construído historicamente na sociedade, considerando-se a leitura e a escrita como 

parte essencial deste. Para tanto, nos apoiamos em alguns conceitos-chave, como 

sociedade do conhecimento em redes; cultura; brincar e atividade lúdica; prática 

educativo-dialógica; mediação pedagógica; ensino e aprendizagem e suas implicações 

para o percurso escolar das crianças,  traçando um panorama do ensino no Brasil de 

forma sinóptica, ao mesmo tempo em que sinalizamos as diferenças regionais e as 

particularidades da Região Nordeste do Brasil, onde se situa o locus de nossa 

pesquisa. 

Para dialogar neste capítulo, escolhemos alguns autores e suas respectivas 

obras, a saber: Fredric Jameson (1996), A lógica cultural do capitalismo tardio; Zygmunt 

Bauman (2011), 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno; Moacir Gadotti (2000, 2005b), 

Cruzando fronteiras: teoria, método e experiências freireanas e Informações, 

conhecimento e sociedade em rede: que potencialidades?; Pierre Bourdieu (2011), com 

a obra Escritos da educação; Lev S. Vygotsky (2007), A formação social da mente; 

Paulo Freire (1989; 1996; 2005), A importância do ato de ler, Pedagogia da Autonomia 

e Pedagogia do Oprimido; Donald W. Winnicott (1975, 1982), O brincar e a realidade e 

A criança e o seu mundo; e Gilles Brougère (1995, 2009), Brinquedo e cultura e A 

criança e a cultura lúdica. 

 

2.1 A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E A CULTURA 

 

A palavra sociedade vem do latim societas, e possui alguns significados, tais 

como: um sistema de intercâmbios humanos que seguem um determinado padrão 

D 
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cultural; um conjunto de símbolos, normas e valores no qual seus integrantes ocupam 

diferentes posições e papéis. Assim, sociedade não traduz apenas um conjunto de 

pessoas de um país, que possuem governo e anseiam o bem-estar coletivo, mas 

também a existência de uma organização social, de instituições e de leis que 

normatizam a vida e as relações entre os indivíduos que a compõem. Émile Durkheim 

(1858-1971), Karl Marx (1818-1883) e Max Weber (1864-1920) definiram a sociedade 

de modos distintos. 

Para Durkheim, a sociedade é constituída de estados normais e patológicos e 

os fatos sociais são fenômenos exteriores aos indivíduos, fenômenos esses que podem 

ser observados, medidos e interpretados de forma objetiva. O surgimento da sociedade 

sugere associação e esta precisa de indivíduos. É na associação dos indivíduos que se 

encontra a condição determinante de um fato em si; no entanto, isso não é suficiente: é 

necessário que estas consciências se associem e se combinem de certa maneira e é 

desta combinação que resulta e se explica a vida social. (DURKHEIM, 1973) 

Karl Marx, por sua vez, afirma que a sociedade é heterogênea e composta por 

classes sociais mantidas pelas ideologias daqueles que detêm os meios de produção. 

Na visão de Marx, a sociedade capitalista valoriza o acúmulo de bens e o bem-estar 

coletivo é secundário. Assim, a religião, a moral, os valores sociais e culturais, as 

políticas, dentre outros, são elementos diretamente ligados ao sistema produtivo e à 

organização e distribuição da produção. Para Marx, é na produção que se fundamenta 

as relações sociais, e, portanto não se pode separar o indivíduo e a sociedade do fator 

econômico. (MARX, 1977 ). 

Para Max Weber, a sociedade constitui um sistema de poder existente nos 

diferentes níveis da sociedade, tanto nas relações estabelecidas entre governados e 

governantes, como nas relações diárias na família ou na empresa. Observamos que o 

conceito de sociedade modifica-se, pois ele considera as pessoas que a compõem, 

bem como a cultura na qual ela está inserida. (WEBER, 1999). 

É verdade que vivemos atualmente mais do que a era do conhecimento; 

podemos afirmar que vivemos a era da comunicação e informação e da tecnologia, uma 

vez que a veiculação de informações e o manuseio de dados estão cada vez mais 

presentes nas sociedades. No entanto, acessar o conhecimento e apropriar-se dele 
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ainda é privilégio de uma pequena parcela da população, notadamente em sociedades 

com déficits educacionais, como, por exemplo, em países como o Brasil, o México e o 

Uruguai, onde alunos da Educação Básica demonstram dificuldades na leitura e na 

resolução de problemas matemáticos. 

Para falarmos sobre sociedade do conhecimento em redes, precisamos, antes, 

responder ao seguinte questionamento: O que é conhecimento? Trata-se da elaboração 

de categorias de pensamentos acerca de diferentes temas e assuntos. De acordo com 

o pensamento freiriano, o que temos para ler antes da palavra é o mundo, pois “a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989b, p. 09). Para se 

processar esse conceito, faz-se necessário entrar em contato com as diferentes áreas 

do conhecimento – biológicas, exatas, humanas – de modo que nossos horizontes se 

ampliem, e, consequentemente, nos apropriemos do conhecimento nas suas diferentes 

roupagens e expressões. 

Podemos afirmar que o conhecimento é imprescindível para nos constituirmos 

como seres humanos e reflexivos, pois a educação se fundamenta no conhecimento e 

este, por sua vez, na atividade humana. Ao adquirir o conhecimento, nos apropriamos 

do mundo e podemos pensá-lo de forma crítica e inovadora, pois “[...] para inovar é 

preciso conhecer. A atividade humana é intencional, não está separada de um projeto. 

Conhecer não é só adaptar-se ao mundo. É condição de sobrevivência do ser humano 

e da espécie.” (GADOTTI, 2005b, p. 46). 

Nossa sociedade vive em constante transformação e conectada em redes, 

sugerindo novos e diferentes agrupamentos de pessoas, de grupos, de relacionamento, 

de interesses comuns. O mundo atual nos induz a buscar informações cada vez mais 

rápidas, tudo no tempo high-tech, veloz, sem demora. Somos impelidos o tempo todo a 

estarmos conectados, ligados, antenados, pois basta apenas um botão – ou tocar na 

tela do computador ou de um aparelho celular, já que a tecnologia touch nos encanta e 

seduz – para nos vincularmos à rede mundial, graças à internet. 

Toda essa rapidez vem acompanhada de coisas boas e ruins, causando uma 

ruptura na maneira de conduzir a vida e tudo o que a permeia. Observamos a 

diminuição do tempo para atividades simples, mas não menos importantes, como 

contemplar a beleza de uma flor, o sorriso de uma criança, os desenhos que as nuvens 
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formam no céu. Falta tempo para ler uma poesia, apreciar uma obra de arte, ouvir uma 

boa música, vivenciar o lúdico e o brincar, exercitar a amizade e cultivar o afeto, 

elementos importantes e necessários na sociedade, mas também imprescindíveis no 

contexto escolar, tanto quanto a aprendizagem de conceitos e teorias. Jameson de 

forma lúcida nos incita a pensar sobre isto afirmando que: 

 

Essa ruptura não deve ser tomada como uma questão puramente 
cultural: de fato, as teorias do pós-moderno – quer sejam 
celebratórias, que se apresentem na linguagem da repulsa moral 
ou da denúncia – têm uma grande semelhança com todas aquelas 
generalizações sociológicas mais ambiciosas que, mais ou menos 
na mesma época, nos trazem as novidades a respeito da chegada 
e inauguração de um tipo de sociedade totalmente novo, cujo 
nome mais famoso é „sociedade pós-industrial‟ (Daniel Bell), mas 
que também é conhecida como sociedade do consumo, sociedade 
das mídias, sociedade da informação, sociedade eletrônica ou 
high-tech e similares. (JAMESON, 1996, p. 28 e 29).  

 

Nesse mundo tão veloz “[...] o espectador pós-moderno, [...] é convidado a 

seguir a mutação evolutiva de David Bowie em The man who fell to Earth (que assiste a 

57 telas de televisão ao mesmo tempo)” (JAMESON, 1996, p.57),  deixando de lado 

aspectos fundantes da nossa existência humana, para acumular saberes, esquecendo 

de valorizar e/ou praticar atitudes simples e cotidianas, como cultivar a amizade, o 

afeto, o respeito; demonstrar solidariedade e humildade; compartilhar saberes e não 

apenas acumular conhecimentos.  Com isto corrobora Bauman ao afirmar:  

 

Em lares cada vez mais vazios durante o dia, onde o coração e a 
mesa de jantar da família foram substituídos por aparelhos de TV 
presentes em todos os cômodos – „cada indivíduo preso em seu 
próprio casulo‟ –, um número sempre decrescente de pessoas 
podia contar com o calor revigorante e alentador da companhia 
humana; sem companhia, elas não sabiam como preencher as 
horas e os dias. (BAUMAN, 2011, p. 15). 

 

Imersos no mundo capitalista, observamos a crise que assola países de 

primeiro mundo, detentores de uma economia sólida e que atualmente enfrentam 

desemprego e recessão, características comuns dos países de terceiro mundo. Nesse 
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contexto, “[...] devemos, de algum modo, elevar nossas mentes até um ponto em que 

seja possível entender o capitalismo como, ao mesmo tempo, a melhor e a pior coisa 

que jamais aconteceu à humanidade.” (JAMESON, 1996, p. 73). Tornamo-nos 

conhecedores profundos das mais diferentes linguagens tecnológicas, buscamos 

sempre o novo, o moderno, como se tudo – e aí estão inclusos pessoas e objetos – 

tivessem um prazo de validade determinado previamente, o que nos leva a descartar 

aquilo que for velho ou ultrapassado. 

 

[...] Se a modernização é algo que acontece com a base, e o 
modernismo a forma que a superestrutura assume como reação a 
esses acontecimentos ambivalentes, então talvez a modernidade 
sirva para caracterizar a tentativa de se obter algo coerente dessa 
relação. A modernidade seria, nesse caso, a descrição de como 
as pessoas „modernas‟ vêem a si mesmas; a palavra pareceria 
não ter nada a ver com produtos (culturais ou industriais), mas 
com os produtores e os consumidores e como eles se sentem 
produzindo ou vivendo no meio desses produtos. Esse sentimento 
moderno aparece agora consistir na convicção de que nós 
mesmos somos de certo modo novos, que uma nova era está 
começando, que tudo é possível e que nada pode jamais ser o 
mesmo novamente; e nós também não queremos que nada seja 
novamente o mesmo, nós queremos „fazer o novo‟, nos livrar de 
tudo o que for velho: objetos, valores, mentalidades e maneiras 
de fazer as coisas; e ser de algum modo transfigurados. 
(JAMESON, 1996, p. 314, grifos nossos). 

  

Nessa busca desenfreada pelo novo, pelo moderno caímos em algumas 

armadilhas, nos enganamos com as aparências e buscamos uma nova representação, 

uma nova imagem. Deixamos, muitas vezes, de exercitar o diálogo, o contato face-a-

face, por acreditar que isso seja desnecessário e/ou tempo perdido, e o substituímos 

pelo contato das telas dos computadores, pois “[...] fazer contato com o olhar, 

reconhecendo a proximidade física de outro ser humano, parece perda de tempo: 

sinaliza a necessidade de gastar uma parcela do tempo precioso, mas horrivelmente 

escasso [...]” (BAUMAN, 2011, p. 23). Assim, substituímos o diálogo pelas postagens 

em redes sociais virtuais, abandonando a conversa presencial, o cuidado com o outro, 

aspectos próprios do elemento humano, mas que na mesma velocidade da aquisição 

de novos conhecimentos estão sendo esquecidos e/ou substituídos. 
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Essa nova configuração da sociedade tem efeitos no espaço escolar, que 

enfrenta a concorrência com a internet diariamente, e que precisa se tornar cada dia 

mais atrativo e interessante, a fim de conquistar a atenção do aluno. Isto porque com 

muita facilidade o celular, o computador e as redes sociais se tornam mais importantes 

e substituem na escola as relações humanas, imprescindíveis para o processo de 

ensino e de aprendizagem. Contudo, vemos como necessidade imprescindível o 

domínio da leitura e da escrita nesta sociedade, posto que sem este, as pessoas ficam 

imobilizadas, pois não conseguirão acompanhar a dinâmica virtual e tecnológica 

dominante. 

Já se foi o tempo em que poderíamos estar a sós, não temos mais essa regalia, 

pois “[...] o dia inteiro, sete dias por semana, basta apenas apertar um botão para fazer 

aparecer uma companhia do meio de uma coleção de solitários. Nesse mundo on-line, 

ninguém jamais fica fora ou distante [...]” (BAUMAN, 2011, p. 15). Essa facilidade 

proporcionada pela rede nos permite “[...] fazer „contato‟ com outras pessoas sem 

necessariamente iniciar uma conversa perigosa e indesejável [...]” (BAUMAN, 2011, p. 

15, grifos do autor), o que, para algumas pessoas, é uma característica importante 

quando se busca apenas uma ocupação para o tempo ocioso, mas nada tão sério e/ou 

importante, pois 

 

O „contato‟ pode ser desfeito ao primeiro sinal de que o diálogo se 
encaminha na direção indesejada: sem riscos, sem necessidade 
de achar motivos, de pedir desculpas ou mentir; basta um toque 
leve, quase diáfano, numa tecla, um toque totalmente indolor e 
livre de riscos. (BAUMAN, 2011, p. 15-16, grifos do autor). 
 

Nesse sentido, se, por um lado, afastamos o “risco da solidão” e da 

“depressão”, uma vez que estamos sempre em contato com as pessoas, por outro, 

perdemos a chance de vivenciar um estado de privacidade, de isolamento, de reclusão, 

que necessariamente não significa solidão, mas sim, um momento único e 

indispensável, o qual as pessoas deveriam experimentar ao longo da vida, uma vez que 

 

fugindo da solidão, você deixa escapar a chance da solitude: 
dessa sublime condição na qual a pessoa pode „juntar 
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pensamentos‟, ponderar, refletir sobre eles, criar – e, assim, dar 
sentido e substância à comunicação. Mas quem nunca saboreou o 
gosto da solitude talvez nunca venha a saber o que deixou 
escapar, jogou fora e perdeu. (BAUMAN, 2011, p. 16). 

 

Então, se para conhecer precisamos construir categorias de pensamento, como 

fazer isso na sociedade contemporânea tipificada como a do conhecimento em redes? 

Talvez, saboreando o gosto da solitude, que permite ao indivíduo uma espécie de 

reflexão interior, na qual ele articula seus próprios pensamentos conseguindo 

comunicar-se melhor e ler o mundo de maneira mais apropriada. 

Nessa perspectiva, reconhecemos que a escola é um dos grandes cenários 

para entrarmos em contato com o conhecimento, mas não o único e/ou o primeiro. 

Segundo Moacir Gadotti (2005b), “a escola é um território de produção, circulação e 

consolidação de sentido e significado, espaço da cultura (como conjunto de práticas)” 

(GADOTTI, 2005b, p. 48). Assim, o contexto escolar envolve relações interpessoais e 

humanas; afinal, a escola é feita por pessoas – alunos, professores, servidores – e 

nessas relações exercitamos e dividimos diariamente o convívio, a descoberta, as 

dificuldades, os avanços. 

A família também exerce um papel fundamental na apropriação dos saberes do 

mundo, pois é nesse ambiente que os primeiros conhecimentos são transmitidos, seja 

pelos pais e/ou responsáveis, seja através de irmãos ou outros parentes que formam a 

rede familiar. Para Pierre Bourdieu (2011), é nesse espaço que se dá o início da 

aquisição do capital cultural, um dos conceitos cunhados pelo autor e sobre o qual ele 

teceu considerações acerca da influência do capital cultural no sucesso escolar das 

crianças.  

 

A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma 
hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de 
desempenho escolar de crianças provenientes das diferentes 
classes sociais, relacionando o „sucesso escolar‟, ou seja, os 
benefícios específicos que as crianças das diferentes classes e 
frações de classe podem obter no mercado escolar, à distribuição 
do capital cultural entre as classes e frações de classes. 
(BOURDIEU, 2011, p. 73).  
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Para Bourdieu, o capital cultural se divide em três formas, as quais ele 

denomina de “estado incorporado, sob a forma de disposições duráveis do organismo; 

estado objetivado, sob a forma de bens culturais, e no estado institucionalizado, sob a 

forma de certificados escolares.” (BOURDIEU, 2011, p. 74).  

Para obter o capital cultural no estado incorporado é necessário um tempo e um 

investimento pessoal para que isso aconteça, uma vez que “essa incorporação não 

pode efetuar-se por procuração” (BOURDIEU, 2011, p. 74). Esse tipo de capital difere 

do recebimento de heranças, cargos ou bens, pois estes são doados, comprados ou 

recebidos de forma hereditária; o capital cultural incorporado torna-se “parte integrante 

da „pessoa‟, um habitus” (BOURDIEU, 2011, p. 75). 

O estado objetivado do capital cultural se configura nos “bens culturais – 

quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas” (BOURDIEU, 2011, p. 74), porém, 

ele necessita do capital cultural incorporado, pois de nada adianta possuir os 

instrumentos se não soubermos como operá-los. Finalmente, o estado institucionalizado 

é o que confere ao capital cultural um certificado, que pode ser convertido em capital 

econômico. 

Diante das dificuldades – econômicas, sociais e culturais – vivenciadas pelos 

alunos colaboradores desta pesquisa, surge a pergunta: Como acontece a aquisição do 

capital cultural no estado incorporado? Acreditamos que para alguns educandos essa 

incorporação acontece apesar das dificuldades de diferentes ordens. Será, então, que o 

estado objetivado do capital cultural para os sujeitos da pesquisa nunca será adquirido? 

Cremos que nunca seja uma palavra forte e que define de forma irrevogável a trajetória 

de um ser humano, de sorte que talvez fosse mais prudente vislumbrar esse tipo de 

capital como algo a ser conquistado, ainda que a duras penas, pois vivemos em uma 

sociedade capitalista neoliberal, na qual o Estado tem como princípio o mínimo de 

responsabilidades sociais com os cidadãos, até mesmo com aqueles, cujas condições 

sociais de subsistência são inadequadas à vida com dignidade social substantivada. 

E o que dizer, então, a respeito do capital cultural no estado incorporado para 

esses alunos que estudam em escola pública? Será que eles não conseguirão entrar na 

universidade? Apesar de tudo sinalizar que isso soe, talvez, como uma utopia, 

acreditamos que seja possível ingressar na universidade e conquistar um diploma, mas 
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para isso é preciso incorporar disposições que levem esses alunos a desejarem muito 

alcançar essa proeza, inclusive incorporando um habitus no qual esse capital esteja 

presente na cultura social em que estão inseridos. 

Em tempos de globalização e de acesso rápido às informações, a escola pode 

ser um espaço de ampliação de horizontes e desenvolvimento de um “currículo 

intercultural”, envolvendo o “conhecimento científico, os saberes da humanidade, os 

saberes da comunidade, a experiência imediata das pessoas instituintes da escola [...], 

a conscientização, o conhecimento humano e a sensibilidade humana.” (GADOTTI, 

2005b, p. 48). Essa é a forma de considerarmos “[...] a educação como um processo 

sempre dinâmico, interativo, complexo e criativo”, capaz de proporcionar “[...] contextos 

educativos para a integração criativa e cooperativa permanente entre os diferentes 

sujeitos, contextos sociais e culturais.” (GADOTTI, 2005b, p. 48), possibilitar a 

incorporação de um habitus no qual se possa visualizar o domínio e/ou apropriação de 

um capital cultural no sentido dado por Bourdieu (2011). 

A educação não é apenas uma mera mercadoria, pois isso nos reduziria a 

meros consumidores e desconsideraria o ambiente público e a perspectiva humana da 

educação. Nesse sentido, considera-se a necessidade da escola se modificar, 

tornando-se mais colaborativa, o que, consequentemente, a tornaria mais participativa e 

desafiadora, com diversas oportunidades de aprendizagem, o que traz como 

implicações para a educação o compromisso e a responsabilidade precípua de 

 
[...] ensinar a pensar; saber comunicar-se; saber pesquisar; ter 
raciocínio lógico; fazer sínteses e elaborações teóricas; saber 
organizar o seu próprio trabalho; ter disciplina para o trabalho; ser 
independente e autônomo; saber articular o conhecimento com a 
prática; ser aprendiz autônomo e a distância. (GADOTTI, 2005b, p. 
44). 

 

Nessa perspectiva, o professor sai da posição de protagonista do ensino para 

se tornar um mediador entre o conhecimento e seus alunos, um protagonista que 

transita entre o ensino e a aprendizagem na medida em que os alunos se 

autorresponsabilizam pela própria formação. 
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Assim, nessa nova organização do contexto escolar e do protagonismo de 

professores e alunos seria possível vislumbrar a possibilidade da inclusão da cultura 

lúdica e do brincar como ferramentas pedagógicas, no sentido em que contribuirão 

positivamente para o processo de ensino e de aprendizagem.  

É fato também que se faz mister considerar o capital cultural que os alunos 

colaboradores da pesquisa possuem e que será ampliado na escola com a aquisição de 

novos conhecimentos. 

Portanto, temos urgência em repensar a escola como um espaço de troca, no 

qual se pode compartilhar saberes e experiências, ou seja, um espaço vivo e dinâmico 

com pessoas diferentes. Em virtude disso, esse locus nos possibilita uma diversidade 

que pode ser amplamente produtiva para todos que nela estão inseridos, o que requer 

disponibilidade para aprender e para ensinar. 

No tocante ao nosso campo de pesquisa, reafirmamos ser este composto por 

duas escolas públicas municipais, sendo uma situada na capital Natal e definida pelo 

Censo Escolar como urbana, e outra localizada no município de São Gonçalo do 

Amarante, Região Metropolitana de Natal, com características rurais, portanto, 

ambientes contextuais diferentes. 

Reconhecemos as condições socioexistenciais de cada um desses espaços, 

que, por um lado, se mostram semelhantes em alguns aspectos, a exemplo da falta de 

participação da família na vida escolar dos filhos e as dificuldades econômicas; por 

outro lado, há uma disparidade entre o espaço físico existente em uma das escolas, 

que é muito mais ampla do que a outra, além das condições de trabalho serem, aí, mais 

adequadas e satisfatórias. 

Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) da escola de São Gonçalo do Amarante, cujo documento encontra-se 

desatualizado, o qual, tendo sido elaborado em 2005, desde então não sofreu nenhum 

alteração. Os professores demonstram dificuldades em elaborar um planejamento para 

suas turmas, o que implica prejuízo, uma vez que não se têm claros os objetivos e as 

metas a serem alcançados. 

Assim, acreditamos que as escolas necessitam de novas ferramentas 

pedagógicas, bem como de atividades desafiadoras, embora saibamos que somente 
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isso não basta. É necessário ter-se um PPP atualizado, que reflita a realidade da 

comunidade escolar, além de um plano anual da escola que possua um tema gerador 

que norteará a construção dos planejamentos de cada turma, reconhecendo suas 

necessidades e atendendo suas expectativas. Tais condições são, pois, determinantes 

para o ensino e a aprendizagem desses alunos inseridos numa sociedade do 

conhecimento, onde a difusão da cultura se torna cada vez mais rápida e includente, e 

ao mesmo tempo excludente para aqueles que não tem o domínio da leitura e da 

escrita. 

 

2.2 A CULTURA LÚDICA E O BRINCAR: IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO 
E DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS 

 

O brincar constitui a legitimação de uma atividade/necessidade humana, 

diretamente ligada ao processo de desenvolvimento físico, psíquico, biológico, cultural, 

social e histórico do ser humano. Este apresenta forte presença nos processos 

subjetivos envolvidos na ação de brincar, seja na sociedade, seja na família, ou na 

escola. Existem vários autores que pesquisaram ou ainda pesquisam sobre o brincar, 

dentre os quais destacamos: Johan Huizinga (2004), Humberto Maturana (2004), Walter 

Benjamin (1984), Lev S. Vygotsky (2007), Donald W. Winnicott (1975, 1982) e Gilles 

Brougère (1995, 2009). 

Dentre esses autores, elegemos para construir nosso aporte teórico Lev S. 

Vygotsky (2007), Donald W. Winnicott (1975) e Gilles Brougère (2009), que discutem 

aspectos inerentes à nossa pesquisa. Para Vygotsky, a aprendizagem é compreendida 

a partir de zonas de desenvolvimento, enquanto Winnicott define o brincar como meio 

de apropriação do mundo, e Brougère afirma que a cultura lúdica é resultado da 

interação social. 

É impossível falar de criança sem falar de infância e vice-versa. O historiador 

francês Philippe Ariès (1914-1984) é referência quando se busca reconstruir a história 

da família e da infância. Ariès afirma que antigamente a criança e a infância constituíam 

um momento da vida com pouca importância, algo passageiro, instável, que não 

recebia por parte do mundo adulto maior atenção, derivando disso uma altíssima taxa 

de mortalidade infantil.  
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Com a instauração de uma nova ordem política, social e econômica, movida por 

diversos fatores, como o capitalismo industrial, a aparição da família nuclear e 

burguesa, as migrações e o surgimento da escola, aconteceram mudanças que 

interferiram na organização da célula familiar, e consequentemente, na vida das 

crianças. A infância, tal como a percebemos hoje, é uma construção da modernidade “a 

aparição da criança como categoria social se dá lentamente entre os séculos XIII e 

XVII”. (ARIÉS, 2006, p. 14). 

Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934), psicólogo soviético, pioneiro em 

afirmar que o desenvolvimento infantil dependia das interações sociais, é um autor de 

vertente interacionista, que considera as experiências internalizadas pelo sujeito e as 

influências do mundo como fatores que interferem na construção do indivíduo. Vygotsky 

considera 04 entradas de desenvolvimento que, juntas, caracterizam o funcionamento 

psicológico do ser humano. 

A filogênese é uma dessas entradas, pois ela refere-se à história de uma 

espécie, e determina o que é possível ou não de se fazer. A ontogênese considera a 

história do indivíduo, seu desenvolvimento, o qual segue um determinado ritmo, uma 

sequência, tratando, portanto, dos aspectos mais biológicos.  

Outra entrada é a sociogênese, que abarca a história cultural do meio onde o 

indivíduo está inserido, uma vez que a significação pela cultura funciona como uma 

possibilidade de superação de alguns limites impostos por aspectos biológicos e 

também da cultura como uma forma de ordenar o desenvolvimento de maneira 

diferente, visto que as etapas da vida têm especificidades em cada sociedade. 

A quarta entrada diz respeito à microgênese, que revela aspectos mais 

microscópicos do desenvolvimento e que envolvem a singularidade de cada pessoa, 

pois cada sujeito tem um percurso, uma história que difere dos demais em virtude das 

experiências vivenciadas. 

Segundo Vygotsky, “[...] o aprendizado das crianças começa muito antes de 

elas frequentarem a escola” (VYGOTSKY, 2007, p. 94). Assim, anteriormente ao 

ingresso da criança no contexto escolar ela já realiza operações matemáticas das mais 

diferentes ordens, pois “as crianças têm sua própria aritmética pré-escolar, que 

somente psicólogos míopes podem ignorar.” (VYGOTSKY, 2007, p. 94, grifo nosso). 
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Então, fica claro o quanto se perde ao ignorar a bagagem que as crianças trazem ao 

chegar à escola, já que elas não adentram nesse espaço sem nenhum tipo de 

conhecimento; pelo contrário, já trazem impregnadas em seu corpo e memória 

inúmeros conhecimentos sobre os temas e conteúdos que serão apresentados no 

ambiente escolar. Portanto, já começaram a incorporar o habitus de seu ambiente 

social se desejarmos analisar na perspectiva de Bourdieu jpa referenciado. 

Vygotsky se ocupou em compreender os mecanismos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças e criou o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), na qual se “[...] define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que 

estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 

presentes em estado embrionário.” (VYGOTSKY, 2007, p. 98). 

As experiências que as crianças vivem desde o nascimento vão influenciar e 

determinar a maneira como ela se desenvolverá e aprenderá, demonstrando mais 

facilidade em determinada área e mais dificuldade em outra. Para Vygotsky, a zona de 

desenvolvimento proximal 

 

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes. 
(VYGOTSKY, 2007, p. 97). 

 

Ao brincar, a criança cria zonas de desenvolvimento proximal, ou seja, 

ultrapassa as situações de nível real, o que gera um avanço no mesmo. Identificamos 

no brinquedo características da realidade social, que recebe influências desse meio, no 

qual ele se desenvolve. Via de regra, o valor simbólico atribuído ao brinquedo está 

diretamente ligado ao tempo no qual ele acontece. Neste sentido, Vygotsky afirma que 

 

[...] o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. 
Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um „eu‟ fictício, 
ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores 
aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, 
aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação 
real e moralidade. (VYGOTSKY, 2007, p. 118). 
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Uma das principais áreas de estudo de Vygotsky é a relação entre o 

desenvolvimento e a aprendizagem, principalmente em virtude de um dos seus 

principais postulados, no qual ele afirma que o desenvolvimento humano acontece de 

fora para dentro, ressaltando a importância da cultura (sociogênese), que vai permitir a 

imersão do sujeito no mundo. Para Vygotsky, é a aprendizagem que alavanca o 

desenvolvimento, ou seja, ele aprende e se desenvolve, ao invés de se desenvolver 

para depois aprender. Então, 

 

[...] os processos de desenvolvimento não coincidem com os 
processos de aprendizado. Ou melhor, o processo de 
desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do processo 
de aprendizado; desta sequenciação resultam, então, as zonas de 
desenvolvimento proximal. (VYGOTSKY, 2007, p. 103). 
 

Segundo Vygotsky (2007), o brinquedo não constitui o “[...] aspecto 

predominante da infância, mas é um fato muito importante do desenvolvimento”. É 

necessário, também, considerar “[...] o significado da mudança que ocorre no 

desenvolvimento do próprio brinquedo, de uma predominância de situações imaginárias 

para a predominância de regras.” E, por último, perceber “[...] as transformações 

internas no desenvolvimento da criança que surgem em consequência do brinquedo.” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 120-121). Assim, em consonância com o autor, acreditamos na 

potencialidade do brincar e das atividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem 

das crianças, constituindo-se em uma valiosa ferramenta pedagógica. 

Outro autor que colabora com nossas ponderações a respeito do brincar é 

Donald Woods Winnicott (1896-1982), médico pediatra e psicanalista inglês que afirma 

que o amor é a emoção humana fundamental, tema sobre o qual ele se debruçou para 

estudar, na sua forma mais incondicional, o amor da mãe pelo filho. Dentre os conceitos 

criados por ele, estão: “mãe suficientemente boa”, “ambiente facilitador”, “objetos e 

fenômenos transicionais”, “holding”, “realidade compartilhada” e “espaço potencial” 

(WINNICOTT, 1975; 1982). Na perspectiva winnicottiana, encontramos elementos para 

afirmar que o brincar é universal e constitui uma maneira básica de viver, pois  
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A criança adquire experiência brincando. A brincadeira é uma 
parcela importante da sua vida. As experiências tanto externas 
como internas podem ser férteis para o adulto, mas para a criança 
essa riqueza encontra-se principalmente na brincadeira e na 
fantasia. Tal como as personalidades dos adultos se desenvolvem 
através de suas experiências de vida, assim as crianças evoluem 
por intermédio de suas próprias brincadeiras e das invenções de 
brincadeiras feitas por outras crianças e por adultos. Ao 
enriquecerem-se, as crianças ampliam gradualmente sua 
capacidade de enxergar a riqueza do mundo externamente real. A 
brincadeira é a prova evidente e constante da capacidade 
criadora, que quer dizer vivência. (WINNICOTT, 1982, p. 163). 

 

Este autor atribui ao brincar, a possibilidade de crianças ou dos adultos fruírem 

sua liberdade de criação (WINNICOTT, 1975). Para ele, “[...] é a brincadeira que é 

universal e que é própria da saúde: o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; 

o brincar conduz aos relacionamentos grupais [...]” (WINNICOTT, 1975, p. 63).  

Gilles Brougère, filósofo francês, é professor em Ciências da Educação da 

Universidade Paris XIII, especializado em pesquisas sobre Educação Infantil, cultura 

lúdica infantil, sociologia da infância, educação comparada e intercultural e educação 

informal. Desde o final da década de 1970, dedica-se ao universo lúdico infantil, período 

em que poucas pessoas estudavam sobre esse assunto. Seu envolvimento com o tema 

aconteceu como que por acaso, quando surgiu uma pesquisa sobre o assunto no grupo 

de pesquisadores em que ele atuava, levando-o a estudar o tema por obrigação. No 

entanto, Brougère se apaixonou pelo assunto e desde então vem pesquisando e 

trazendo contribuições importantes nessa área.  

Brougère estuda as questões relativas ao jogo e à brincadeira infantil em uma 

perspectiva sociológica, envolvendo as relações que esta atividade mantém com a 

cultura do mundo adulto e com a cultura escolar. O autor considera o brinquedo como 

produto de uma sociedade, possuidor de traços culturais específicos. 

Nesse sentido, o referido pesquisador já identificou duas faces nesse processo: 

uma que define o brinquedo como objeto cultural; e outra que lhe atribui funções 

sociais, justificando sua razão de existir. Assim, esse artefato contribui para o 

desenvolvimento infantil. Seguindo a interpretação proposta pelo autor na definição de 
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brinquedo, vimos que este não possui uma função precisa, em razão de que a criança 

pode manipulá-lo livremente.  

Dessa forma, o autor não desconsidera a brincadeira; pelo contrário, amplia o 

seu uso para além de simples objeto manipulável, pois "brincar não é uma dinâmica 

interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, 

como outras, necessita de aprendizagem” (BROUGÈRE, 1998, p. 103). Brougère tece 

ainda considerações importantes sobre a cultura lúdica, afirmando que ela é “[...] 

composta de um certo número de esquemas que permitem iniciar a brincadeira, já que 

se trata de produzir uma realidade diferente daquela da vida quotidiana 

[...].”(BROUGÈRE, 1998, p. 04). 

Partimos do pressuposto de que a cultura é diversificada em função de 

inúmeros fatores. Primeiro, deve-se considerar a cultura na qual a criança está inserida, 

sua cultura lúdica e as experiências com as quais teve contato, pois 

 

as culturas lúdicas não são (ainda?) idênticas no Japão e nos 
Estados Unidos. Elas se diversificam também conforme o meio 
social, a cidade e mais ainda o sexo da criança. É evidente que 
não se pode ter a mesma cultura lúdica aos 4 e aos 12 anos, mas 
é interessante observar que a cultura lúdica das meninas e dos 
meninos é ainda hoje marcada por grandes diferenças, embora 
possam ter alguns elementos em comum. (BROUGÈRE, 1998, p. 
04-05). 

 

Uma vez respeitada a cultura na qual a criança está inserida, é necessário 

compreender que o desenvolvimento da criança define as possíveis experiências, e que 

a “cultura lúdica, como toda cultura é o produto da interação social”, além do fato de 

que “[...] a criança adquire, constrói sua cultura lúdica brincando.” (BROUGÈRE, 1998, 

p. 05). Nesse sentido, a incorporação de um habitus que estruturante e estruturado em 

uma dimensão que valoriza o brincar no processo de ensino e da aprendizagem da 

leitura e da escrita, é uma possibilidade em nossa interpretação. 

Assim, conhecer o ambiente das escolas que compõem o campo da pesquisa 

se revela um aspecto importante, pois foi a partir do reconhecimento da realidade 

desses espaços escolares que interpretamos a relação estabelecida pela via da cultura 
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lúdica, que, na visão de Brougère, é fruto da “interação social” e que acontece de 

maneiras diferentes. 

Vários elementos vão contribuir para que a experiência lúdica se consolide. A 

esse respeito, Brougère diz que “[...] essa influência é multiforme e começa com o 

ambiente, as condições materiais, as proibições dos pais, dos mestres, o espaço 

colocado à disposição da escola, na cidade, em casa [...]” (BROUGÈRE, 1998, p. 06). 

Diante do exposto pelos autores ora citados, identificamos na cultura lúdica e 

no brincar características suficientes para visualizarmos que eles constituem poderosas 

ferramentas pedagógicas e que podem contribuir de forma significativa para a 

apropriação do mundo pelas crianças, possibilitando novas e surpreendentes conexões, 

viabilizando a aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento. 

 

2.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM 

 

A escola, com o passar dos anos, passou por inúmeras transformações e 

mudanças, e continua a constituir o espaço no qual formalmente construímos nosso 

conhecimento. Considerando-se a linha de raciocínio que vimos desenvolvendo, é 

possível enveredarmos por reflexões que sinalizam a compreensão de que com o 

desenvolvimento das sociedades, e também, o surgimento de novos problemas 

educacionais, é necessário avançar na definição de cultura lúdica e do brincar para o 

espaço da escola atual. 

Aguirre (2009) propõe uma caracterização para esse espaço, o qual denomina 

“ambientes da vida social educativa”, constituído por seis dimensões4. No tocante a 

isso, o autor afirma que,  

 

A interconexão entre essas dimensões especifica e configura a 
condição do ambiente da escola, as quais teriam seu efeito na 
geração de habitus; nesse cenário, se presumem que ditos 
ambientes estariam funcionando como mecanismos destinados a 

                                                 
4 Dimensão ambiente sócio-ocupacional, Dimensão de contexto rural-urbano, Dimensão da 

família, Dimensão do ambiente ensino aprendizagem, Dimensão do ambiente educacional, 
Dimensão do ambiente institucional. 
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gerar ou não disposições para estudar e impactar no desempenho 
escolar dos estudantes. (AGUIRRE, 2009, p.21). 

 

Aguirre (2009) denomina esta representação de Esquema 1, o qual “contempla 

aqueles fatores que configuram os ambientes da vida social educativa, os quais 

mediados pelo habitus se presume estariam exercendo influência no desempenho 

escolar dos alunos.” (AGUIRRE, 2009, p.21). Com o intuito de facilitar a visualização e 

interpretação do Esquema, os fatores “[...] são agrupados em blocos e separados por 

anéis, numa estrutura circular.” (AGUIRRE, 2009, p.21).  

 

ESQUEMA 1 – Dinâmica e condições para a vida social educativa 

 

 

 

Aguirre (2009) detalha o que cada ambiente significa, para isso os chama de 

bloco, tecendo suas considerações a respeito. O bloco da dimensão sócio-ocupacional 

configura o campo da estrutura social, o grau de educação, emprego e renda, 

constituindo elementos que caracterizam os sujeitos. 

No contexto rural-urbano, o autor afirma que “as duas estruturas estão em 

permanente interação [...]” (AGUIRRE, 2009, p.23), bem como é onde acontece a 

divisão do trabalho. No rural se concentram atividades primárias, principalmente a 

agricultura, e no urbano prevalecem atividades secundárias e terciárias. “Existe uma 

“relação de interdependência mútua” (AGUIRRE, 2009, p.23) entre o rural e o urbano, e 

Figura 2: Esquema idealizado por Aguirre, 
2009.  
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uma dominação da área urbana sobre a rural. A cultura lúdica e as brincadeiras que se 

desenrolam nesses ambientes são diferentes, uma vez que se construíram em espaços 

com suas especificidades e particularidades. 

O bloco da dimensão família configura-se como “[...] um dos primeiros espaços 

para a transmissão de valores, costumes e da educação. Com características próprias 

temos a família nuclear, composta e estendida” (AGUIRRE, 2009, p.24). Na família, o 

valor atribuído ao lúdico e ao brincar é incorporado pelos sujeitos integrantes desse 

contexto e são difundidos na prática cotidiana. Então, se a cultura lúdica e a brincadeira 

têm espaço na família, certamente esses elementos serão valorizados pelas crianças 

na escola e/ou em outros espaços de convívio coletivo. 

O ambiente ensino aprendizagem possui três elementos primordiais: a 

qualificação dos professores, os alunos e a sala de aula. Segundo Aguirre (2009), o 

grau de qualificação dos professores incidirá de forma positiva nos estudantes, 

alimentando o processo de apreender e conhecer. 

O ambiente educacional é “o espaço da prática da vida social educativa” 

(AGUIRRE, 2009, p.25) sendo composto por diferentes espaços, como biblioteca, 

laboratório, videoteca, sala de TV e quadra esportiva, e é nesses espaços que as 

diferentes habilidades e aptidões são aprendidas e desenvolvidas. 

Por último, temos o ambiente institucional, no qual o autor afirma “a escola é 

uma instituição social destinada à formação e educação de novas gerações no campo 

do conhecimento, dos valores e das atitudes, na socialização dos saberes construídos 

historicamente e de novos saberes”. (AGUIRRE, 2009, p.25).  

Assim, qual seria o espaço e/ou a importância da cultura lúdica e do brincar na 

sala de aula, nos diferentes contextos da escola? É possível afirmar que, na rotina 

educacional, consideram-se esses elementos ou eles são utilizados apenas como 

forma de preencher o tempo vago? Talvez algumas respostas sinalizem que o lúdico e 

o brincar só são realizados nos anos iniciais da Educação Básica, embora com 

restrições, além do que com o avançar dos anos ele vai sendo substituído por 

atividades consideradas sérias, cujo valor e importância são reais. 

A partir das dimensões e elementos apresentados no Esquema 1, juntamente 

com a seleção de variáveis do Censo Escolar (2000), operacionalizadas pelo uso de 
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programas e métodos estatísticos específicos, o autor construiu as Tipologias dos 

ambientes da vida social educativa (AGUIRRE, 2009), e as utiliza para caracterizar a 

escola.  

Desse modo, acreditando-se na necessidade da promoção de uma situação 

participativa, com o intuito de gerar nos estudantes da escola básica disposições que 

culminem – em médio prazo – no habitus de estudar, tenta-se, com isto, responder 

positivamente às aspirações da sociedade, de pais e de professores, frente à educação 

dos estudantes, no ambiente em que estão inseridos. 

Para Pierre Bourdieu (2005), habitus é entendido como a matriz geradora de 

comportamentos, visões de mundo e sistemas de classificação da realidade que se 

incorporam aos indivíduos. O habitus é um grande organizador de nossos hábitos; é o 

que dá sentido às nossas ações quando estamos em sociedade. 

Assim, o habitus é um dos elementos constitutivos do processo de ensino e de 

aprendizagem por ser um sistema de esquemas de percepção, de apreciação e de 

ação, um conjunto de conhecimentos práticos adquiridos ao longo do tempo que nos 

permitem perceber, agir e evoluir com naturalidade em um dado universo social. Trata-

se, portanto, da incorporação de uma determinada estrutura social pelos indivíduos, 

influindo em seu modo de sentir, pensar e agir, de tal forma que se inclinam a confirmá-

la e reproduzi-la, mesmo que nem sempre de modo consciente.  

 

[...] o habitus, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido 
e também um haver, um capital (de um sujeito transcendental na 
tradição idealista); o habitus, a hexis, indica a disposição 
incorporada, quase postural [...]. (BOURDIEU, 2005, p. 61). 

 

O campo, segundo Bourdieu (2005), consiste em um espaço onde ocorrem as 

relações entre os indivíduos, grupos e estruturas sociais. Espaço esse sempre dinâmico 

e com uma dinâmica que obedece a leis próprias, animado pelas disputas ocorridas em 

seu interior. O campo é o local em que as coisas acontecem em sociedade. São 

espécies de nichos de atividade humana nos quais se desenrolam lutas pela detenção 

do poder simbólico, que produz e confirma significados. 
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A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia 
conceptual de um modo de construção do objecto que vai 
comandar – ou orientar – todas as opções práticas da pesquisa. 
Ela funciona como um sinal que lembra o que há que fazer, a 
saber, verificar que o objecto em questão não está isolado de um 
conjunto de relações de que retira o essencial de suas 
propriedades. Por meio dela, torna-se presente o primeiro preceito 
do método, que impõe que se lute por todos os meios contra a 
inclinação primária para pensar o mundo social de maneira 
realista ou, substancialista: é preciso pensar relacionalmente. 
(BOURDIEU, 2005, p. 27, grifos do autor). 

 

Esses dois conceitos nos ajudam a compreender o esquema desenvolvido por 

Aguirre, e também são relevantes para o contexto da nossa pesquisa, que utiliza os 

conceitos desenvolvidos por Paulo Freire e Lev S. Vygotsky – prática educativo-

dialógica e mediação pedagógica, respectivamente – associados ao brincar e à cultura 

lúdica, já explicitados nesta tese. Esses conceitos nos auxiliam a desenhar nosso 

percurso teórico-metodológico, quando articulados à aprendizagem de conteúdos de 

Português e Matemática com a utilização de ferramentas pedagógicas lúdicas e o 

brincar. 

Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) nasceu em Recife, Pernambuco. Filho 

de Joaquim Temístocles Freire, oficial da polícia militar, e Edeltrudes Neves Freire, 

dona de casa. Paulo Freire aprendeu a ler e escrever com os pais, usando gravetos, no 

quintal da casa onde nasceu. Em 1929, a crise financeira impactou a vida da família de 

classe média, que se mudou de Recife para Jaboatão dos Guararapes, também no 

Estado de Pernambuco, e foi nessa cidade que o menino Paulo completou seus 

primeiros anos de estudo. O falecimento do pai obriga a família a voltar para Recife e 

sua mãe assume sozinha a responsabilidade de criar os 04 filhos. (PAULO..., 2007). 

Aos 16 anos, Paulo retoma os estudos como bolsista do 2º ano do Ginásio, o 7º 

ano do Ensino Fundamental atualmente, tornando-se mais tarde professor de 

Português. Paulo Freire se formou em Direito na Universidade do Recife, mas não 

exerceu a profissão, tendo se dedicado à alfabetização de adultos. (PAULO, 2007). 

Para Paulo Freire, o problema não era o analfabeto, e tampouco alfabetizar era 

a solução, o grande problema era a miséria da população. Em 1960, cria-se em Recife 

o Movimento de Cultura Popular (MCP) e, nele, Paulo Freire cria e testa o seu método 
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de alfabetização. Em 1963, inicia-se um plano de alfabetização de jovens e adultos 

visando 100.000 matrículas, como uma maneira de mudar a situação de miséria da 

região. Utiliza-se, então, o método de Paulo Freire e 300 trabalhadores rurais foram 

alfabetizados em 40 horas. (PAULO..., 2007). 

Assim, “numa época de educação burocrática, formal e impositiva, ele se 

contrapôs a ela, levando em conta as necessidades e problemas da comunidade e as 

diferenças étnico-culturais, sociais, de gênero, e os diferentes contextos.” (GADOTTI, 

2000, p. 01). Chamava a atenção também o fato do método de Paulo Freire acelerar a 

alfabetização dos adultos, uma vez que não se tratava do procedimento proposto para 

as crianças. A proposta de Freire foi criada para a educação de adultos, e era pautada 

nas palavras geradoras, que eram escolhidas dentro do universo conhecido por esses 

alunos.  

Sua estratégia foi muito utilizada no País, em campanhas de alfabetização 

conscientizadora, e durante o golpe militar de 31 de março de 1964, em pleno trabalho 

de alfabetização, Paulo Freire é preso sob a acusação de que suas ideias subvertiam a 

ordem instituída. Em seguida, ele é exilado, só retornando ao Brasil em 1980. Mas, 

mesmo fora do País, Paulo Freire continuou escrevendo e seus livros foram publicados 

em várias línguas, tendo alguns sido proibidos de circular no Brasil. 

A concepção antropológica de Paulo Freire é composta por 03 pontos: primeiro 

ele afirma que o homem é um ser curioso, sendo a curiosidade uma categoria 

fundamental e principal; segundo, o homem é um ser inacabado, incompleto, 

inconcluso, portanto, precisa do outro; e terceiro, todos nascem como um ser de 

ligação, compartilhando com o outro o mundo. Assim, a antropologia de Paulo Freire 

está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução e 

transformação. (PAULO..., 2007). 

A estratégia de ensino desenvolvida por Paulo Freire é constituído por três 

momentos dialéticos e interdisciplinares: a investigação temática, a tematização e a 

problematização. 

Na investigação temática, o aluno e o educador buscam no contexto social em 

que os estudantes estão inseridos, palavras que sejam interessantes silábica e 

foneticamente, sobretudo as que têm função social para o grupo. 
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É na fase de tematização que professor e aluno codificam e decodificam os 

temas levantados, buscando seu significado social, e se apropriam do mundo vivido. A 

partir destes temas surgem novos desdobramentos: é nessa fase que se elaboram o 

que Paulo Freire chamou de fichas para decomposição das famílias fonéticas e que vão 

dar elementos para a construção da leitura e da escrita. 

A última fase da estratégia é a problematização, quando o aluno busca 

incorporar uma visão crítica da realidade conhecida, partindo para a transformação do 

contexto vivido, que deve culminar com a práxis transformadora. Portanto, o 

pensamento freiriano é um “[...] produto existencial e histórico, forjado na luta, na 

práxis, entendida esta como „ação + reflexão‟. [...] Para ele práxis é ação 

transformadora”. (GADOTTI, 2000, p.02, grifo do autor). 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) estabeleceu quatro pilares para a educação do século XXI5, que são: 

Aprender a aprender, Aprender a conviver, Aprender a fazer e Aprender a ser.  Esses 

quatro pilares estão dentro da teoria de Paulo Freire, aos quais ele acrescentaria um 

quinto: aprender por quê? Contra quem? A favor de quê? (PAULO..., 2007). 

Paulo Freire não pode ser entendido fora de uma compreensão da ética e da 

política. Na verdade, ele acreditava que nenhum educador, nenhum pensador da 

educação está afastado disso. Ele dizia que “a educação enquanto formação humana é 

um esforço indiscutivelmente ético e estético, não há como separar a decência da 

boniteza. A educação enquanto busca de boniteza necessariamente procura também a 

decência do ser”. (PAULO..., 2007). 

A Secretaria de Educação em São Paulo (1989-1991) teve como secretário 

Paulo Freire, que operou mudanças estruturais relevantes nas escolas da rede 

municipal, como o programa de formação permanente do professor; o programa de 

alfabetização de jovens e adultos e a prática da interdisciplinaridade, e 

                                                 
5 O Relatório para UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, sob 
o título Educação: Um tesouro a descobrir, tem a convicção de que se trata de contribuição 
ímpar à revisão crítica da política educacional de todos os países. O Relatório Jacques Delors, 
como assim se tornou conhecido, iniciado em março de 1993 e concluído em setembro de 
1996, teve a contribuição de especialistas de todo o mundo, característica que o torna 
imprescindível diante do processo de globalização das relações econômicas e culturais que 
estamos vivendo. (Apresentação da Edição Brasileira, Paulo Renato Souza, 2004) 
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Além do testemunho de uma vida de compromisso com a causa 
dos oprimidos, ele nos deixou uma imensa obra, estampada em 
muitas edições de seus livros, em artigos e vídeos espalhados 
pelo mundo. Nela se encontra uma pedagogia revolucionária. A 
pedagogia conservadora humilha o aluno. A pedagogia freiriana, a 
„pedagogia do diálogo‟, deu dignidade a ele, respeitando o 
educando e colocando o professor ao lado dele – com a tarefa de 
orientar e dirigir o processo educativo – como um ser que também 
busca. Como o aluno, o professor é também um aprendiz. 
(GADOTTI, 2000, p.13). 

 

Paulo Freire nos deixou um legado, não apenas pela sua trajetória como 

educador, mas também – e principalmente – como ser humano, nos encantando “[...] 

com a sua ternura, sua doçura, seu carisma, sua coerência, seu compromisso, sua 

seriedade.” (GADOTTI, 2000, p.12). É fato, também, que Freire não desejou se tornar 

um símbolo e/ou um modelo a ser seguido; seu maior desejo era que a partir dos seus 

conceitos e teorias outros educadores reinventassem sua caminhada pedagógica, sem, 

contudo, esquecer e/ou abandonar seus princípios, considerando que cada realidade é 

única e singular. Num documentário6 feito em 2007, Paulo Freire se descreve como um 

sonhador e diz como gostaria de ser lembrado: 

 

Há pessoas que me consideram um sonhador e eu sou um 
sonhador, mas não um sonhador maluco. Há pessoas que me 
consideram um idealista, um idealista perigoso, pra mim não. Pra 
mim a esperança faz parte disso que a gente vem chamando 
natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito 
que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as 
árvores, as águas, a vida. (PAULO..., 2007). 

 

E com esse sentimento de que é possível romper com o que está posto, na 

busca de novas possibilidades, seja na escola, seja na vida, vislumbramos um diálogo 

fértil entre o pensamento freiriano e vygotskiano. 

                                                 
6 Documentário que retorna às origens das primeiras experiências de alfabetização e de 
educação popular freirianas, quase cinqüenta anos depois de sua realização em Angicos (RN), 
para mostrar o quanto as idéias de Paulo Freire sobre pedagogia estão vivas e presentes nos 
dias atuais. Em alguns momentos o próprio Paulo Freire aparece dando depoimentos. 
Produzido em 2007 pela Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. 
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Lev S. Vygotsky, por sua vez, foi um autor que demonstrou preocupação pela 

escola, pelo professor e pelas intervenções que acontecem nesse espaço. Ele 

valorizava a escola e o papel do professor na formação dos sujeitos que se encontram 

sob a responsabilidade docente. No transcorrer da sua obra, Vygotsky enfatiza a 

importância da escolarização para a assimilação de conceitos científicos e o 

desenvolvimento de capacidades de pensamento, apropriando-se da produção cultural 

da humanidade, evidenciando a função da escola, no sentido de adquirir o domínio do 

conhecimento teórico, fazendo-se necessária a apropriação de símbolos e instrumentos 

culturais acessíveis na sociedade. (VYGOSTKY, 2013). 

A tese vygotskiana, segundo a qual a aprendizagem antecede o 

desenvolvimento, confirma que o sujeito aprende e por isso se desenvolve. Para 

Vygotsky, trata-se de processos interdependentes; a aprendizagem se constrói por 

meio dos diálogos, das trocas, dos desafios, da interação e da mediação, pois tais 

ações suscitam o processo de desenvolvimento afetivo-cognitivo, tendo em vista que o  

 

[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 
põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 
outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o 
aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 
organizadas e especificamente humanas. (VYGOTSKY, 2007, p. 
103). 

 

A ideia de mediação pode ser compreendida como uma intermediação, ou seja, 

a interposição entre uma coisa e outra. É fato que a relação do homem com o mundo 

configura-se em uma relação mediada, por meio de instrumentos ou signos. A 

mediação por instrumentos ocorre quando utilizamos uma ferramenta e/ou um objeto 

como instrumento intermediário, por exemplo, usar uma colher para tomar uma sopa, 

ou um pente para pentear os cabelos. Os instrumentos – a colher e o pente – fazem a 

mediação entre a ação concreta do homem sobre o mundo e a tarefa que se pretende 

executar. 

Posteriormente, o homem usa os signos para fazer a mediação, a qual 

Vygotsky denomina “mediação simbólica”, pois são os signos que fazem a ponte entre 
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o sujeito e o objeto de conhecimento, o sujeito e o mundo, não de forma concreta como 

no caso dos instrumentos, mas de forma simbólica. 

Para Vygotsky, o professor contribui de forma determinante na escola, uma vez 

que é necessário, segundo o autor, exercer-se uma ação mediadora para que o 

processo de ensino e de aprendizagem se desenvolva. Então, considerando o 

pensamento freiriano no qual ele afirma que “[...] os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 2005, p.79), que também valoriza a prática-

dialógica, vislumbramos no brincar e na cultura lúdica potencialidades suficientes para 

alicerçarem o processo de ensino e de aprendizagem, proporcionando aos alunos o 

exercício pleno da autonomia, da criatividade e da gestão própria de seu percurso 

escolar, mediado pelos professores. 

O ato de brincar apresenta processos subjetivos, nos quais situações 

impossíveis são viabilizadas pelo imaginário. Brincando, a criança aprende a ser, revela 

seus desejos, se relaciona com o outro, e, consequentemente, amplia a sua 

subjetividade. A criança que brinca exercita não apenas sua liberdade, mas também 

sua criatividade, e tais qualidades/habilidades tornam-se elementos balizadores na 

construção de outras qualidades/habilidades exigidas no seu desenvolvimento.  

A brincadeira tem papel importante no desenvolvimento infantil, e, por isso, é 

necessário interpretá-la na contemporaneidade, num campo amplo de discussões a 

respeito do brincar, situando seu espaço e tempo na sociedade. Acreditamos que o 

brincar e a cultura lúdica facilitam o desempenho escolar promovendo celeridade, 

sendo, portanto, elementos que podem contribuir de maneira significativa para a 

aprendizagem dos alunos da Educação Básica. 

Nosso caminho teórico traçado até aqui promoveu algumas reflexões que se 

revestem de um poder interpretativo maior, quando associamos elementos que se 

imbricam e que, consequentemente, interferem na situação apresentada, cujo foco 

principal é o desempenho escolar. 

A fim de materializar nosso raciocínio, construímos um diagrama com os 

componentes que acreditamos incidirem diretamente sobre o desempenho escolar dos 

alunos das escolas observadas e acompanhadas nesta pesquisa. 
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O Diagrama 1 visa fundamentar a argumentação de que a prática educativo-

dialógica proposta, defendida e realizada por Paulo Freire, e que propõem situações em 

que haja interação, proporcionam espaço para o exercício da autonomia e da 

democracia, colocando os aprendizes como sujeitos do processo e não meros 

reprodutores. Para Freire, tal prática se revestia de poder a partir do momento que 

viabilizava situações político-pedagógicas nas quais os encaminhamentos adotavam 

uma postura dialógica-participativa, garantindo o direito à fala, à crítica e ao respeito 

mútuo entre os sujeitos envolvidos no processo. Nas palavras de Freire, 

 

[...] a questão do direito à voz das classes populares, que implica 
sua mobilização, sua organização, uma educação desocultadora 
de verdades, é tão atual hoje quanto fundamental foi ontem. No 
fundo, esta é a questão agora, tão discutida, tão debatida da 
cidadania, mas hoje, como ontem, tão negada às grandes massas 
populares brasileiras. Aos renegados e renegadas, às interditadas 
e aos interditados, proibidos de ser. (FREIRE, 2003, p. 119-120).  

 

Para Paulo Freire (2003), “educar constitui um ato político e pedagógico”, e por 

isso não pode ser considerado neutro. Associado a essa prática educativo-dialógica, 

outro elemento importante é a mediação exercida pelo professor, que vai não apenas 

transferir ou depositar conhecimentos nos alunos, mas, principalmente promover a 

mediação. Nesse sentido, o professor deixa a posição central no processo de ensino e 

de aprendizagem, posição essa adotada no modelo tradicional, para se tornar parceiro 

do aluno, mediando e também aprendendo. 

A utilização de ferramentas pedagógicas desenvolvidas com base no lúdico e 

no brincar tornam-se elementos importantes no aprendizado dos alunos, a partir do 

momento que os aproxima de um campo tão pertinente ao mundo das crianças. Com 

efeito, é como se estivéssemos contemplando um conjunto de conhecimentos que os 

alunos já possuem quando ingressam na escola, e que foi construído na família e nas 

relações que antecederam sua entrada no ambiente formal e institucionalizado para 

promover o aprendizado das crianças. Em virtude de diversos motivos, tais 

conhecimentos ficam esquecidos, abandonados, enquanto outros ditos importantes e 

sérios são apresentados e precisam ser apreendidos na escola. 
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O Diagrama 01 pressupõe movimento/dinâmica, uma vez que cada um dos 

elementos que o compõem incide com maior ou menor força sobre o desempenho 

escolar. Acreditamos também na influência e/ou participação de outros componentes 

não considerados no esboço, como as tecnologias, a herança cultural dos pais entre 

outros. 

Assim, as tipologias que caracterizam a vida social educativa idealizadas por 

Aguirre (2009) em conjunto com o Diagrama 01, nos possibilitaram detalhar o contexto 

dos sujeitos que compõem esta pesquisa fazem parte e sobre o qual incidem os 

elementos que determinam o desempenho escolar. 

 
 

DIAGRAMA 01: Elementos que incidem no desempenho escolar 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: Diagrama elaborado pela autora 
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Em linhas gerais, o Diagrama 01 demonstra que o desempenho escolar dos 

alunos é influenciado pelo conjunto de conhecimentos próprios destes. Em nossa 

perspectiva, esse conjunto abarca as vivências e experiências acumuladas no contexto 

familiar e na sociedade, e que são consideradas e ampliadas no ambiente escolar pela 

ação mediadora do professor.  

Tais elementos acontecem na perspectiva de uma prática educativo-dialógica, 

cuja situação geraria novos avanços, e as ferramentas pedagógicas pautadas no 

brincar e no lúdico podem contribuir para o avanço na aprendizagem dos alunos e, 

consequentemente, influenciar positivamente o seu desempenho escolar. 

 

2.4 BREVE HISTÓRICO DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: O 

BRINCAR NOS MARCOS NORMATIVOS  

 

A educação brasileira passou por muitas mudanças no transcorrer da sua 

história e nem sempre o direito à escola foi universal. Para entendermos esse processo, 

faremos uma breve retrospectiva sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN). Essa Lei determina e regulamenta o sistema educacional brasileiro 

de acordo com os princípios presentes na Constituição de 1988, como um direito 

universal à educação para todos. Mas nem sempre foi assim, uma vez que até a 

década de 1930 os temas vinculados à educação eram discutidos no Departamento 

Nacional de Ensino, que se reportava ao Ministério da Justiça. (HISTÓRIA..., 2012). 

O Brasil vivia o surgimento das indústrias, as cidades cresciam e a economia 

brasileira deixava de ser basicamente agrícola, de sorte que tais fatores exigiam 

profissionais capacitados para trabalhar nas indústrias e nos serviços que as cidades 

ofereciam. O Ministério da Educação foi criado em 1931, mas era necessária uma lei 

nacional para a educação. A Lei de Diretrizes e Bases foi mencionada pela primeira vez 

na constituição em 1934; porém, até o final dos anos 1940 não tínhamos diretrizes e 

bases que normatizassem o ensino no Brasil. (HISTÓRIA..., 2012).  
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O então presidente Eurico Gaspar Dutra aliou-se aos Estados Unidos durante a 

Guerra Fria7 e destinou recursos para obras estruturais, movimentando a economia 

brasileira. Para assegurar a formação de mão de obra profissional, o Governo precisava 

regulamentar e investir na educação. Com isso, o esboço da primeira LDB foi enviado à 

Câmara Federal em 1948, mas não sem antes ocorrerem intensos e inúmeros debates 

entre os que defendiam o setor privado e os que lutavam por um ensino público 

gratuito. (SILVA, 2011). 

Em 1961, durante o governo de João Goulart, o anteprojeto foi aprovado, mas 

mantinha-se uma grande discussão em torno de duas correntes. De um lado, estava o 

grupo que representava os interesses da escola privada, e do outro, os defensores da 

escola pública que pleiteavam o acesso obrigatório gratuito para crianças entre 07 e 14 

anos. 

A Lei foi aprovada e o ensino passou a ser um direito de todos, mas ainda não 

era dever do Estado ofertar a Educação Básica. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases de 

1961 definiu ações pontuais para a educação, criando o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), fixando currículos mínimos para o ensino básico e secundário e 

garantindo autonomia às universidades. (SILVA, 2011). 

Em 1971, durante a Ditadura Militar, no governo do presidente General Médici, 

promulga-se uma segunda LDB que reformou o ensino, dividindo-o em 1º Grau, com 

duração de 08 anos, antes chamado de primário e ginasial, e o 2º Grau, com duração 

de 03 anos, o antigo Colegial. A Lei de 1971 introduziu o ensino profissional obrigatório 

no currículo da rede pública, reforçando o caráter desenvolvimentista dos militares, 

embora, naquela época, o Brasil não tivesse demanda de mercado para absorver essa 

mão de obra.  

                                                 
7 A Guerra Fria foi uma disputa político-militar que marcou a antiga ordem mundial, polarizada 
por Estados Unidos e União Soviética. Ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o 
cenário político mundial testemunhava o período de maior tensão de sua história. De um lado, 
os Estados Unidos (EUA), uma potência capitalista; de outro, a União Soviética (URSS), uma 
potência socialista; em ambos os lados, armamentos com tecnologia nuclear que poderiam 
causar sérios danos a toda humanidade. Ao final das contas, nenhum tiro foi diretamente 
disparado entre os dois lados do “conflito”, o que justifica o nome Guerra Fria. O que se pode 
dizer é que esse conflito foi marcado pelas disputas indiretas entre as duas potências rivais em 
busca de maior poderio político e, principalmente, militar sobre as diferentes partes do mundo. 
(PENA, 2014). 
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Em 1974, outra lei revogou o ensino profissionalizante compulsório e introduziu 

as disciplinas de Educação Moral e Cívica para o 1º Grau e Organização Social e 

Política para o 2º Grau. A LDB de 1971, escrita durante a Ditadura Militar, estava 

defasada e no fim dos anos de 1980 o ensino no Brasil estava atrasado e precisava de 

reforma. Uma nova versão da LDB voltou a ser discutida a partir do Governo de José 

Sarney (1985-1990): foram longos anos de acirradas discussões na Câmara Federal e 

no Senado, setores da sociedade organizados e mobilizados através do Fórum 

Nacional em Defesa da Educação lutavam por um sistema nacional de educação em 

que a União se responsabilizasse por tudo. (SILVA, 2011). 

A proposta apresentada por essa corrente era extensa, com mais de 200 

artigos regulando todos os aspectos do funcionamento das escolas. Somente oito anos 

mais tarde, no primeiro ano de Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), é que a nova Lei de Diretrizes e Bases foi sancionada, tendo sido 

promulgada em 1996 com 96 artigos, e, se encontra em vigor até hoje.  

Entende-se por base o alicerce de apoio para a construção da educação. A lei 

sinaliza as diretrizes gerais para a educação, mas não as minúcias do caminho. A LDB 

em vigor garante o ensino fundamental obrigatório e gratuito nas escolas da rede 

pública. Educação ou ensino é um dever do Estado, conforme está escrito na 

constituição. O ensino de 2º Grau passou a ser chamado de Ensino Médio e a LDB 

voltou a abranger também o ensino superior, que até então era regulamentado pela lei 

nº 5540, de 1968. 

Em relação às LDB‟s anteriores, o texto de 1996 inclui oficialmente o ensino 

infantil, as creches e pré-escolas na Educação Básica. A lei também se refere à 

formação dos docentes, e diz que preferencialmente eles devem ter curso superior para 

atuar no ensino básico, recomendando o prazo de 10 anos a partir da publicação da lei 

para que os professores na ativa atinjam essa formação. O prazo expirou em 2006, mas 

isso não assegurou o cumprimento da lei, pois ainda existem profissionais exercendo o 

magistério apenas com a formação no nível médio. 

A educação à distância (EAD) também aparece como uma novidade na 

legislação atual. O poder público deve estimular o desenvolvimento e veiculação de 
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programas de ensino na modalidade não presencial como forma de elevar a formação 

dos docentes ao nível superior. 

 

As mudanças ocorridas na política educacional a partir da 
Constituição de 1988 foram diversas, quando a educação passou 
a ser um direito social. No período de 1988 até 2010 destacamos 
as principais mudanças a respeito da educação, como: a criação 
da LDB, mudanças na forma de financiamento da educação e os 
diversos programas e ações criados para diminuir o analfabetismo 
e melhorar a qualidade do ensino. (SILVA, 2011, p.104). 
 

 
A fim de concretizar essas mudanças, faz-se necessário lançar um olhar 

diferenciado para cada segmento da educação, buscando contemplar as 

especificidades de cada um deles. Assim, além de oferecer vagas na Educação Básica, 

era necessário, também, assegurar financiamento e acréscimo de investimentos para 

suprir as necessidades com as despesas do setor. 

A educação superior também recebeu atenção, não apenas no tocante à 

ampliação na oferta de cursos e vagas, mas também relacionada a uma nova 

estruturação quanto às formas de ingresso nas universidades federais, além dos 

programas de bolsas e financiamento, buscando-se a inclusão de alunos de baixa 

renda, tanto no contexto público quanto no privado. 

Nascer numa família com condições financeiras e culturais satisfatórias, era, na 

maioria das vezes, fator determinante para um futuro promissor, ou seja, “[...] nas 

sociedades antigas as experiências coincidiam com as expectativas [...]” (SANTOS, 

2007, p. 18). No entanto, hoje, tais aspectos isolados não definem o futuro. Uma origem 

humilde não se traduz em sinônimo de vida e futuro humildes. É possível modificar, 

reinventar, reescrever a própria história, e também alcançar um futuro de sucesso; 

pode-se romper com as barreiras sociais e econômicas, especialmente pela via da 

educação formal. 

Partindo do pressuposto de que a Educação Básica é dever do Estado e que 

todos têm o direito de recebê-la, nos defrontamos com inúmeros fatores que impedem 

que esse processo se desenrole de forma espontânea. Dentre esses fatores, podemos 

citar: grande concentração de escolas nas zonas urbanas; distribuição inadequada de 
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escolas nas localidades mais afastadas; crianças em fase escolar sem frequentar a 

escola porque precisam ajudar na renda familiar; um sistema educacional excludente 

que não considera as capacidades, as dificuldades e o tempo de aprendizagem dos 

alunos; alto grau de reprovação nas séries iniciais; professores desmotivados; escolas 

com estrutura física inadequada para o processo educativo; uma parcela dos alunos 

que ingressam na escola conclui a Educação Básica e consequentemente o Ensino 

Médio; e dos alunos que finalizam o Ensino Médio e entram na universidade, poucos 

conseguem se manter nas instituições para concluir sua formação superior. 

Tais fatores negativos desenham o mapa da Educação no Brasil, que avança a 

passos lentos e que busca de todas as formas minimizar os efeitos que a falta de 

escolaridade acarreta. Desde o Governo de Fernando Henrique Cardoso, os 

mecanismos de avaliação da educação já se destacavam, e tal fato contribuiu para a 

formulação de políticas educacionais e novos pareceres sobre a educação no Brasil. 

Dentre eles, destacamos as seguintes avaliações: a Prova Brasil, iniciada em 2005, já 

no Governo de Luis Inácio Lula da Silva, e que a cada dois anos verifica o desempenho 

dos sistemas de ensino da rede pública, fornecendo um diagnóstico do nível de 

aprendizagem, dados por aluno, escola e município; e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), que, a partir de 2007, mensura a evolução da qualidade da 

educação, combinando a taxa de aprovação e o desempenho escolar. 

No início de 2006, foi sancionada a Lei 11.274, que alterou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Básica, aumentando a escolaridade mínima de oito para nove anos 

no Ensino Fundamental. Tal lei orientava que as escolas públicas e privadas tivessem 

como prazo o ano de 2010 para se organizar no novo formato. 

Como forma de orientar professores e diretores na execução dessa mudança, o 

Ministério da Educação preparou um extenso documento chamado Ensino 

Fundamental de Nove Anos (2009), trazendo textos de orientação pedagógica, além 

de artigos com uma defesa conceitual do que é a infância hoje e diversos outros temas, 

destacando a importância e necessidade do brincar no contexto escolar. 

Cabe ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, 1971 e 1996 não 

contemplavam o brincar no contexto escolar. Encontramos nos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (BRASIL,1997) voltados para o ensino de Artes e Educação Fìsica objetivos 

que sugerem a utilização do brincar, do jogo e do lúdico em sala de aula.  

Acreditamos que mais do que promover o aumento do tempo de permanência 

dos alunos no Ensino Fundamental, precisamos exercitar o raciocínio de nossas 

crianças, permitindo que elas construam seus pensamentos, que discordem ou 

concordem; que critiquem ou apóiem; enfim, que a educação cumpra com o seu papel 

de emancipar o ser humano, provocando desequilíbrios e desajustes, pois essa é a 

única forma de crescermos, de evoluirmos. 

Em 2013, o Governo Federal lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, que é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do 

Distrito Federal, dos estados e municípios, assegurando que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. Esperamos que esse pacto possa realmente alcançar êxito, pois 

conhecemos os problemas decorrentes de uma alfabetização tardia. (BRASIL, 2013). 

Apresentamos, a seguir, um quadro que resume a trajetória da educação em 

nosso País, considerando os governos a partir de 1990 até o ano de 2010. 
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Governo Economia Educação 
 

 
 

Fernando Collor 
(1990–1992) 

Forte crise econômica 
herdada dos anos 1980. 

Baixo investimento no setor 
educacional; 
Educação como direito 
social; 
PNAC – com proposta de 
reduzir o analfabetismo em 
70% em 5 anos; 
Falta de uma política 
educacional. 

 
 

Itamar Franco 
(1992-1994) 

Alta inflação e desemprego; 
Implantação do Plano Real; 
Queda da inflação e 
aumento do poder aquisitivo 
da população; 
Estabilidade econômica. 

Definição de uma política 
educacional; 
Elaboração do Plano 
Decenal de Educação para 
Todos; 
Criação de uma política 
educacional para atender a 
Educação Básica, 
tecnológica e superior. 

1° Mandato 
FHC 

(1995-1998) e 
 
 

2° Mandato 
FHC 

(1999-2002) 

Elevação das taxas de juros; 
Aumento do desemprego; 
Privatizações; 
Desvalorização do Real; 
Crise financeira; 
Aumento da dívida interna. 
 

Educação como meta 
prioritária do Governo; 
Políticas de avaliação para a 
educação; 
Aprovação da LDB; 
Reforma na estrutura do 
sistema brasileiro de 
educação; 
Criação do Fundef; 
Avanço na universalização. 

1° Mandato 
Lula 

(2003-2006) e 
 
 

2° Mandato 
Lula 

(2007-2010) 

Estabilidade econômica; 
Diminuição da dívida externa 
e aumento da dívida interna; 
Investimentos em programas 
de caráter social; 
Queda na taxa de 
desemprego. 

Políticas educacionais 
reorientadas para atender a 
todos os níveis de educação; 
Programas e ações criados, 
reformulados e ampliados; 
Criação da Prova Brasil, 
Ideb e Fundeb. 

 

Quadro 1: Resumo da trajetória educacional de acordo com cada período de governo. 
Fonte: SILVA, Veruska Pereira. Qualidade do gasto público em educação: Uma 
Análise para os Municípios da RMN em 2009. Dissertação de Mestrado, UFRN, 2011. 

 

Observando o quadro acima verificamos o avanço ocorrido na educação a partir 

do Governo de Itamar Franco em 1992, com o esboço de uma política nacional 
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educacional. Nos anos subsequentes os Governos de Fernando Henrique Cardoso e 

Luis Inácio Lula da Silva, colocaram a educação como metas prioritárias de seus 

governos, o que culminou com a aprovação da LDB em 1996; a criação de mecanismos 

de avaliação da educação e investimento em políticas educacionais voltadas para todos 

os níveis de educação. 

Na perspectiva freiriana, não existe a falta absoluta de conhecimento ou um 

saber absoluto, pois ninguém é completamente ignorante e/ou completamente 

conhecedor de tudo (FREIRE, 2005). O que precisamos é conseguir romper com as 

dicotomias, aproximar os saberes, pois somente o conhecimento científico não basta e 

tampouco o conhecimento popular sustenta-se: ambos se completam em suas 

particularidades. 

É urgente pensar a educação como necessidade básica e direito da população, 

visto que só com esse olhar diferenciado e atento poderemos considerar as 

especificidades de cada estado, de cada município, de cada comunidade, de cada 

escola. Apesar de possuirmos diretrizes e parâmetros nacionais, é mister perceber que 

a diversidade existe e que para conseguirmos avanços concretos na educação, essas 

especificidades precisam ser consideradas e respeitadas, dentre essas aquelas 

vinculadas ao brincar e ao lúdico. 
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3 CAPÍTULO II: APRESENTANDO O CAMPO EMPÍRICO 
 

Deus fez o campo, e o homem fez a cidade. 
(William Cowper) 

 

 

ara pesquisar sobre um tema, é necessário reunir instrumentos que 

contribuam para a leitura que se pretende fazer do contexto analisado, 

pois acreditamos que 

 

[...] a qualidade principal do sociólogo não pode ser a de „intérprete‟ 
final, mas sim uma qualidade de artesão, preocupado com os 
detalhes e com o ciclo completo de sua produção, introduzindo sua 
ciência nos momentos menos „brilhantes‟ mas mais determinantes 
da pesquisa [...] (LAHIRE, 2004, p. 16, grifos do autor). 

 

Neste capítulo, contextualizamos o campo empírico da investigação, o qual é 

constituído por 02 escolas públicas municipais situadas na Região Metropolitana de 

Natal (RMN). Faremos uma caracterização sucinta da região, mais especificamente dos 

municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante, onde as escolas pesquisadas se 

localizam; apresentaremos o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

desses municípios; e, por fim, descreveremos as escolas que compõem o estudo, 

caracterizando-as segundo as tipologias de Aguirre (2009).  

A pesquisa solicitou leituras e a busca por aportes referenciais que 

contribuíssem para a arquitetura do presente estudo. Assim, encontramos na obra de 

Luiz Pereira, A escola numa área metropolitana: crise e racionalização de uma 

Empresa Pública de Serviços (1976), resultante de sua tese de doutorado, elementos 

que contribuíram para a compreensão do nosso campo empírico. 

Na referida obra, o autor realiza um detalhado estudo sobre o funcionamento de 

uma escola na periferia do município de São Paulo, apresentando as práticas internas e 

influências externas, elementos que expusessem as características conservadoras e/ou 

modernas nas relações entre seus componentes – professores, alunos, diretor e 

funcionários – e os membros da comunidade, pessoas que habitavam a área em que a 

P 
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escola servia (PEREIRA, 1976).  Para Pereira (1976), a escola é um local de formação 

humana e de mudança social. Nesse sentido, o livro constitui um 

[...] documentário-diagnóstico sociológico sobre o estado „crítico‟ 
de um ramo da empresa pública de serviços. [...] conhecer os 
fatores e consequências socioculturais de nosso atraso na esfera 
da educação. [...] colocar os conhecimentos fornecidos pelas 
ciências a serviço da solução dos problemas educacionais 
brasileiros. (PEREIRA, 1976, p.15-16). 

 

Florestan Fernandes foi orientador de Luiz Pereira e redigiu o prefácio escrito 

em 1965, mantido nas reedições do livro, haja vista a amplitude de conceitos e 

profundidade das abordagens. Extraímos da obra o trecho que se segue, por 

concordarmos com Fernandes quando pondera quão valiosa pode ser a contribuição 

das ciências sociais no estudo e averiguação dos fenômenos da educação: 

 

Luiz Pereira conseguiu, com os recursos limitados do investigador 
isolado, selecionar aspectos relevantes de nossa situação 
educacional, submetê-los a técnicas rigorosas de observação e de 
análise, e explicá-los à luz da teoria sociológica. Com isso, 
ofereceu-nos uma contribuição que faz da sociologia educacional 
uma disciplina empírica e que nos permite confiar com outro 
espírito na colaboração que os sociólogos podem dar seja ao 
conhecimento positivo da situação educacional brasileira seja aos 
planos de reconstrução educacional que venham a ser postos em 
prática pelos poderes públicos. Acresce que sua contribuição toma 
como unidade de investigação uma comunidade operária de áreas 
altamente industrializadas do País. Podemos, por isso, contar com 
um sistema de referência empírica e prática muito produtivo. [...] 
Ele traz uma contribuição que merece ser levada em conta, do 
ponto de vista científico ou do ângulo prático e inaugura uma 
orientação que precisa ser estimulada entre nossos cientistas 
sociais, que se devotem à investigação dos fenômenos 
educacionais. (FERNANDES, 1965, in PEREIRA, 1976, p.16-17). 

 

A leitura do livro nos proporcionou aproximações com a escola pública relatada 

por Luiz Pereira e a realidade com a qual nos deparamos no campo empírico. 

Observamos que questões presentes nos anos de 1958, como “a casa própria constitui 

símbolo de status mais elevado” (PEREIRA, 1976, p. 29); “frases de controle 

persuasivo”, ditas pelos pais aos filhos, tais como: “Se você não for à escola, vai ser 
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servente ou pedreiro” ou “vai ser empregada na cozinha dos outros” (PEREIRA, 1976, 

p. 35), estão presentes hoje em pleno século XXI, ainda que com uma nova linguagem, 

embora os valores sejam mantidos.  

 

3.1 O CENÁRIO DAS AÇÕES: A REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL (RMN) 

 

A Região Metropolitana de Natal (RMN) foi legalmente instituída por meio da Lei 

Estadual Complementar nº 152, de 16 de janeiro de 1997, em princípio reunia os 

municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba e 

Extremoz. Em 10 de janeiro de 2002, Nísia Floresta e São José de Mipibu também 

foram incorporados à RMN, e, no dia 30 de novembro de 2005, a Lei Complementar nº 

315 incluiu o município de Monte Alegre. O município de Vera Cruz foi incorporado no 

ano de 2009 à Região Metropolitana de Natal. A Lei Complementar nº 485, de 25 de 

fevereiro de 2013, introduziu o município de Maxaranguape na RM de Natal, que soma 

atualmente 11 municípios. 

Segundo dados do IBGE, com base no Censo 2010, o Estado do Rio Grande 

do Norte tem uma população de 3.168.027 habitantes, e a RMN apresenta uma 

população de 1.361.445 habitantes. Dos onze municípios que a compõe, três deles se 

apresentam com um número bem significativo de pessoas residentes, constituindo os 

municípios mais populosos da RMN, a saber: Natal, com 803.739 pessoas; Parnamirim, 

com 202.456; e São Gonçalo do Amarante, com 87.668. Segundo o mesmo órgão, a 

Capital potiguar “reafirma o peso de Natal na região metropolitana já verificada no 

Censo 2000 e confirmada em 2010.” (CLEMENTINO e FREIRE, 2011, p.02). 

Analisando os números expostos acima, observamos que mais da metade da 

população do Estado encontra-se concentrada na Região Metropolitana. Esses dados 

sugerem que nessa região tem-se a incidência de problemas das mais diversas ordens 

– econômicos, de saúde, de moradia, dentre outros –, cujo fato precisa ser considerado 

quando da análise do Estado do Rio Grande do Norte e da Região Metropolitana de 
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Natal, bem como da resolução das situações advindas da relação demográfica 

populacional nesse contexto8. 

É de devida relevância levar em conta certos aspectos socioeconômicos que 

busquem descrever a realidade local estudada. Desse modo, a desigualdade 

socioeconômica dos municípios que compõem a RMN pode ser analisada através do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Esse indicador mede de forma 

sintética o desenvolvimento dos municípios, considerando a educação, a longevidade e 

a renda da população residente, questões estas que influenciam forte e rapidamente a 

qualidade de vida das pessoas. Os três municípios mais populosos são os que 

apresentam melhores IDH-M9 na Região Metropolitana: Natal – 0,763; Parnamirim – 

0,766; e São Gonçalo do Amarante – 0,661.  

Entre os aspectos considerados pelo IDH-M para mensurar o desenvolvimento 

dos municípios, a educação constitui, em particular, um elemento central para a nossa 

pesquisa, que considera o brincar e o lúdico como poderosas ferramentas no processo 

de ensino e de aprendizagem dos conteúdos de Português e Matemática dos alunos da 

Educação Básica, mais especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Sendo assim, faz-se necessário abrirmos um parêntese a respeito do sistema nacional 

de educação brasileiro. 

Em nosso País "a não existência de um sistema nacional de educação foi 

resultado de um jogo político entre forças desiguais no Congresso Nacional". 

(LIBÂNEO, 2011, p. 241). Assim, possuímos três sistemas de ensino: o federal, o 

estadual e o municipal. Segundo a Constituição Federal (CF) de 1988, cabe à União 

                                                 
8
 É fato que no Brasil não observamos o mesmo desenvolvimento em suas diferentes 

regiões; pelo contrário, as regiões Norte e Nordeste apresentam, em pleno século XXI, 
problemas semelhantes aos observados por Clementino (1995) quando da construção 
da sua pesquisa datada de 1990. Notamos, sim, diferenças em todos os setores, como 
educação, moradia, saneamento, saúde, emprego, entre outros. Sabemos que muito já 
foi feito, mas temos certeza que ainda precisamos avançar para que oportunidades 
similares venham ocorrer em todas as regiões do Brasil. 
9 Sabendo que o IDH varia de 0 a 1 e pode ser observado em 3 níveis, podendo se classificar 
da seguinte forma: IDH-M baixo, quando os valores chegam até 0,499; IDH-M médio, quando o 
índice fica entre 0,500 e 0,799; e IDH-M alto, quando o valor que se alcança é maior do que 
0,800. Podemos perceber, de acordo com os dados, ao organizar os municípios pelo ranking do 
IDH-M disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que 
o IDH-M que mais contribui para o IDH metropolitano é o do município de Parnamirim. 
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organizar o sistema federal dos territórios; o nível de ensino fundamental e a educação 

infantil serão oferecidos pelo sistema municipal; os estados e o Distrito Federal se 

responsabilizam pelo ensino fundamental e médio. (BRASIL, 1988). 

Foi também na Constituição Federal de 1988 que o município foi reconhecido 

como instância político-administrativa, contando com a colaboração da União e estados 

para organizar seu sistema de ensino, no entanto, sem poder para legislar sobre o 

mesmo. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(2013), constitui responsabilidade do município a educação de crianças de até 04 anos, 

nas creches e pré-escolas, e no ensino fundamental que atende até a faixa etária de 14 

anos. 

Assim, "as dificuldades, após a promulgação da nova LDB, de organizar os 

diferentes sistemas, especialmente, os municipais, devem-se também ao caráter 

impositivo de muitos sistemas estaduais sobre os municípios". (LIBÂNEO, 2011, p. 

241). Observamos que as desigualdades que atingem os diferentes sistemas de 

educação no Brasil alcançaram também o Rio Grande do Norte e a Região 

Metropolitana de Natal.  

O RN detém uma elevada taxa de analfabetismo, o que lhe rende o 23º lugar 

entre as unidades da federação. Os dados dos Censos revelam que o Estado 

conquistou avanços, mas ainda há muito a ser feito. Segundo o IBGE, em 1991 

possuíamos uma taxa de 34,9% de analfabetismo em habitantes na faixa etária de 15 a 

80 anos e mais; em 2000, essa taxa caiu para 24,8%, e em 2010 os números apontam 

para 17,8%, sinalizando um decréscimo de 49% ao longo desses 20 anos. (HORA et 

all, 2013).  

Sabendo-se que uma cidade, um estado ou país possuem outros setores que 

merecem atenção, é possível afirmar que tais instâncias são responsáveis por 

impulsionar o crescimento e o desenvolvimento de seu contexto de atuação. Seguindo 

este raciocínio e a partir de dados gerados e publicados por órgãos especializados, 

traçaremos um panorama da educação e dos serviços básicos indispensáveis ao Rio 

Grande do Norte. 
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    Quadro 2: Raio X da Educação no Rio Grande do Norte, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro extraído do Anuário Brasileiro da Educação Básica, (CRUZ; 
MONTEIRO) (Org.) 2012. Dados IBGE/MEC/Inep. PIB (2008); Escolaridade média, 
atraso escolar e IDeb (2009), demais dados (2010). Nota: A renda média expressa o 
rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais. 
 
 

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Brasil contabilizava em 2010 

aproximadamente 195 mil escolas, sendo que as da esfera municipal atuam 

principalmente no Ensino Fundamental e os estabelecimentos estaduais, por sua vez, 

atendem principalmente a demanda do Ensino Médio. Dados da Secretaria Estadual de 

Educação do Rio Grande do Norte informam que o Estado possui 3.963 escolas 

públicas, sendo que 1.277 estão situadas na Região Metropolitana de Natal (RMN). 

Tais estabelecimentos compõem o cenário local da educação que tem buscado, através 

de diversos esforços, promover uma educação de qualidade. 

Com base nos dados apresentados no Anuário Brasileiro da Educação Básica 

de 2012, produzido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Diretoria de Estatísticas 

Educacionais (DEEP), apresentaremos informações sobre taxa de matrícula, distorção 

idade-série, rendimento, dentre outros, dos alunos do Rio Grande do Norte. 
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Gráfico 1: Taxa de matrícula, distorção idade-série e rendimento do RN, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Gráfico extraído do Anuário Brasileiro da Educação Básica, (CRUZ; 
MONTEIRO) (Org.) 2012. Dados do MEC/Inep/Deed. 
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Gráfico 2: Comparação do desempenho em Língua Portuguesa e Matemática 
entre o RN, Região Nordeste e o Brasil, 2009. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gráfico extraído do Anuário Brasileiro da Educação Básica, (CRUZ; 
MONTEIRO) (Org.) 2012. Dados: Todos pela Educação. 

 

A interpretação do quadro e dos gráficos apresentados nos revela as 

fragilidades existentes na educação do Estado, uma vez que os alunos do Rio Grande 

do Norte do 4º/5º ano ao 8º/9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 

Médio apresentam desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática 

abaixo da média nacional, reafirmando as diferenças entre a educação oferecida na 

região Nordeste e nas demais regiões do país. 

No Rio Grande do Norte, 58,3% dos docentes que atuam nos anos iniciais 

possuem graduação; embora essa taxa sofra aumento nos demais níveis, sabemos o 

quanto é importante e necessário o investimento na capacitação dos professores que 
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atuam nesse segmento, pois é nesse contexto que será alicerçada a trajetória desses 

alunos e o professor tem papel decisivo nesse contexto, atuando como mediador da 

aprendizagem desses estudantes. 

Outro aspecto que merece atenção é a estrutura física dos estabelecimentos 

escolares. O Estado ainda possui escolas cujo ambiente não proporciona condições 

favoráveis para a aprendizagem, pois muitas não possuem biblioteca, sala de vídeo, ou 

mesmo salas de aula equipadas e com ventilação e iluminação adequadas, dentre 

outros espaços, os quais constituem elementos decisivos para que o processo de 

ensino e de aprendizagem aconteça de forma satisfatória.  

Para fundamentarmos essa questão, contaremos com o apoio de Aguirre 

(2009), que definiu as Tipologias dos Ambientes da Vida Social Educativa em três 

categorias10 segundo a localização, a estrutura física, qualificação e número de 

professores, número de sala de aulas e turmas, número de matrículas, tipo de ensino 

ofertado, dentre outros. 

Assim, as escolas da Região Metropolitana de Natal (RMN) distribuídas nas 

Tipologias Extremas do Ambiente da Vida Social Educativa geraram as tipologias 

mistas dos ambientes das escolas da RMN, em virtude da distribuição percentual e 

absoluta das tipologias. 

Para Aguirre (2009), os resultados provenientes da distribuição das escolas nas 

categorias criadas sinalizam um cenário heterogêneo nos ambientes da vida social 

educativa dos estudantes do ensino básico dos Municípios da Região Metropolitana de 

Natal (AGUIRRE, 2009). O autor vai além e categoriza os municípios segundo as 

tipologias que as escolas apresentam, ilustrado na tabela a seguir: 

 

 

 

 

                                                 
10 Tipologia Extrema 1: Ambiente Adverso para gerar disposições (1AAGD); Tipologia extrema 
2: Ambiente Deficitário para gerar disposições (2ADGD); Tipologia extrema 3: Ambiente Bom 
para gerar disposições (3ABGD). Aguirre, Moisés Alberto Calle, 2009. Relatório Pós-
Doutoramento. 
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Tabela 1: Municípios e as tipologias do ambiente da vida social educativa, RMN, 
2005 

 
Município Ambiente Adverso 

para Gerar 
Disposições 

% 

Ambiente 
Deficitário para 

Gerar Disposições 
% 

Ambiente Bom 
para Gerar 

Disposições 
% 

Parnamirim 0,0 35,0 16,0 

Natal 0,0 51,0 22,0 

São José do Mipibu 37,2 0,0 4,7 

Ceará-Mirim 45,5 0,0 3,6 

Nísia Floresta 48,1 0,0 3,7 

Macaíba 54,5 0,0 6,1 

São Gonçalo do Amarante 52,8 0,0 7,5 

Monte Alegre 61,3 0,0 3,2 

Extremoz 64,3 0,0 7,1 

Fonte: AGUIRRE, Moisés Alberto Calle (2009). Elaboração própria. 

 

Observando a Tabela 01, constatamos que as escolas localizadas nos 

municípios de Natal e Parnamirim possuem, em sua maioria, características de 

“Ambientes Deficitário ou Bom para Gerar Disposições”11 para estudar. 

Corroboramos as tipologias idealizadas por Aguirre (2009) sobre o ambiente 

escolar, no sentido de que os alunos precisam de um ambiente que reúna elementos 

que contribuem para o processo de ensino e de aprendizagem dos mesmos, bem como 

de professores em constante capacitação, que possam exercer a mediação com seus 

alunos, contribuindo de forma efetiva no percurso escolar dos educandos. 

                                                 
11Escolas localizadas na área urbana, em geral de classes sócio-ocupacionais médias, 
embora predominantemente popular operário e popular; pertencentes à rede estadual; 
tem apenas ensino fundamental; não tem ensino pré-escolar; tem sala de professores; 
com um número de professores acima de 17; com quantidade de salas de aula que 
oscila entre 06 e 20; com número de turmas no ensino fundamental que oscila entre 10 
e 20 ou mais; com número de matrículas predominantemente entre 251 a 500 
discentes; com percentual de alunos no turno da noite que varia entre 15,7 até 40,5 ou 
mais; com número de alunos por turma no ensino fundamental que varia entre 26,1 até 
36,4; com média horas/aula inferior a 04; menos de 50% dos professores tem curso 
superior; são escolas que possuem biblioteca, quadra esportiva, sala de TV e vídeo, 
refeitório e antena parabólica. (AGUIRRE, 2009) 
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É fato também que não podemos tratar a educação como um vetor isolado; pelo 

contrário, ela sofre influências de outras variáveis existentes na sociedade, dentre as 

quais a violência, presente tanto nas pequenas como nas grandes cidades, sendo 

considerada, hoje, um fenômeno social em franco crescimento e que se relaciona de 

forma direta com a estrutura das desigualdades sociais. A Região Metropolitana e o 

município de Natal não fogem a essa estatística e estão vulneráveis a esse fator, pois 

 

[...] a violência na RMN e, particularmente no município de Natal, 
praticamente dobrou em dez anos, entre 1998 e 2007, e os 
homicídios são muito mais frequentes entre os homens. Freire e 
Silva (2010) estimaram que, na RMN em 2007, o risco de um 
homem ser assassinado era 19,55 vezes maior que uma mulher 
vir a ser morta por homicídio. (CLEMENTINO; FREIRE, 2011, 
p.12). 

 

Comparando esses dados com outras regiões metropolitanas e outras cidades, 

eles se apresentam relativamente baixos, mas não menos preocupantes, merecendo do 

poder público a devida atenção. 

O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte e polo 

metropolitano, iniciou sua urbanização muito precocemente, antes de grande parte do 

Estado. Esse processo ocorreu a partir de 1940, quando 

 

Natal sofre uma enorme mudança com a eclosão da 2ª Guerra 
Mundial, quando em 1941 tem início a instalação de bases 
militares. A vinda de grande contingente de militares e civis e mais 
a construção da Base Norte-Americana encontra a cidade 
despreparada para absorver esta atividade e este contingente 
populacional. (CLEMENTINO, 1995, p. 193).12 

                                                 
12

 A posição geográfica privilegiada de Natal, chamada por muitos de esquina do 
continente ou esquina do Atlântico, favoreceu a cidade quando da Segunda Guerra 
Mundial. Assim, a cidade, que mais parecia uma província considerando-se a oferta de 
serviços, modifica-se de forma radical com a implantação do 16º Regimento de 
Infantaria, ocorrida em junho de 1942, com um efetivo de guerra que transforma a 
cidade no sustentáculo da defesa no Nordeste, acarretando a construção da Base 
Naval de Natal e o Aeroporto de Parnamirim (FURTADO, 2005). A posição geográfica 
de Natal favorecia o envio de tropas para o patrulhamento e a defesa no atlântico sul, o 
que rendeu à cidade o apelido de Trampolim da Vitória. O aumento populacional de 
Natal, o incremento na infraestrutura, como a construção de estradas, avenidas, 
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Após o término da II Guerra Mundial, Natal continuou a se expandir. A década 

de 1970 foi marcada por investimentos do Governo Federal na indústria e no empenho 

da diminuição das desigualdades sociais. Nas décadas de 1980 e 1990, embora o 

Brasil vivesse problemas de natureza econômica, tal situação não aconteceu no Rio 

Grande do Norte, que apresentava altas taxas de crescimento. Todavia, como todo 

progresso traz consigo seus aspectos negativos, aqui não foi diferente: apesar do 

acelerado crescimento, também observamos a concentração de renda e elevados 

índices de pobreza e exclusão social. (MORAIS, 2010). 

No cenário econômico, tanto o Estado do RN como a sua Capital receberam 

investimentos da Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS), para a exploração do petróleo 

na região. As atividades turísticas, a fruticultura e a carcinicultura apresentaram 

crescimento e destaque no cenário potiguar. No entanto, todo esse desenvolvimento da 

economia veio acompanhado de exasperação das desigualdades sociais e aumento da 

migração para as cidades, acarretando a ampliação da pobreza urbana. 

O setor turístico, especificamente, foi responsável pela criação de mais postos 

de trabalho e pelo desenvolvimento da estrutura urbana, mas, também ocasionou 

sérios problemas ambientais e transformou o mercado imobiliário em um setor 

excludente e especulativo. 

No tocante a Natal, esse município se subdivide em 04 regiões administrativas, 

distribuídas em 36 bairros que apresentam uma marcante segregação sócioespacial. 

Assim, as regiões Leste e Sul possuem melhores Índices de Qualidade de Vida (IQV)13, 

enquanto as regiões Norte e Oeste apresentam condições menos favoráveis. (MORAIS, 

2010). 

                                                                                                                                                              

hospitais, aeroporto, hotéis, dentre outros e, segundo Clementino (1995), os 
investimentos oriundos da 2ª Guerra Mundial não modificaram a forte presença do 
capital mercantil na economia do Estado. Assim, a Capital potiguar se urbaniza sem a 
presença de indústrias e em decorrência da “[...] efemeridade do período de guerra [...] 
permitindo que a população vivenciasse um clima de falso progresso, onde nem todos 
seriam beneficiados” (CLEMENTINO, 1995, p. 223). 
13 “O Índice de Qualidade de Vida (IQV) foi desenvolvido com o propósito de medir a qualidade 

de vida da população residente nos diversos bairros de Natal, a partir de sete indicadores, 
sintetizados em três dimensões: renda, educação e dimensão ambiental, que estabeleceram os 
três índices específicos. Em seguida, esses índices foram agrupados em um único índice, 
resultando no Índice de Qualidade de Vida” (BARROSO, 2003, p. 06). 
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No aspecto educacional existem atualmente 664 escolas em Natal, sendo 151 

vinculadas à Rede Municipal, 130 à rede estadual, 376 escolas particulares e 07 

institutos federais. Dados do Censo Escolar de 2010 informam que o município possui 

257.566 alunos nas quatro redes de ensino.  

Dados da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte informam 

que o estado possui 3.963 escolas públicas, sendo que 1.277 estão situadas na Região 

Metropolitana de Natal (RMN). 

O município de São Gonçalo do Amarante, integrante da RMN, está conurbado 

com Natal e sua sede está distante da capital apenas 13 km.14 Segundo dados do 

Censo Brasileiro de 2010, realizado pelo IBGE, São Gonçalo do Amarante possuía 

87.668 habitantes, sendo que 74.099 residem na zona urbana e 13.569 na zona rural.  

 

A partir da década 70, o crescimento urbano de Natal, 
especialmente da zona norte, associado aos investimentos de 
infraestrutura urbana, produziu o efeito chamado transbordamento 
da malha urbana de Natal, sobre o território de São Gonçalo do 
Amarante, em áreas limítrofes a esses dois municípios. Com isso 

                                                 
14 O município teve seus primeiros habitantes no século XVII, pertencentes à família de 
Estevão Machado de Miranda. O município foi cenário de um dos eventos mais 
significativos da história do Rio Grande do Norte, o Massacre de Cunhaú e Uruaçu 
(1645), quando cerca de 180 pessoas foram mortas pelos holandeses. Devido a esse 
fato, só em 1689 aconteceu o repovoamento da região, após a expulsão dos invasores.  
Em 11 de abril de 1833, durante o governo de Manoel Lobo de Miranda, ocorreu a 
criação do município. A população da província foi atingida em 1856, por uma epidemia 
do “cólera-morbo”; apesar de ter contabilizado um número expressivo de mortes, São 
Gonçalo possuía 8.480 habitantes, sendo mais populoso que Natal, na época com 
6.454 habitantes (BRITO, 2012). São Gonçalo passou por diversas situações até se 
emancipar: foi suprimido em 1868, sendo incorporado ao município de Natal; voltou a 
ser município em 1874; em 1879 passou a integrar a vila de Macaíba (antigo Cuité); foi 
desmembrado de Macaíba em 1890, voltando a ser município; em 1938 deixou de ser 
Vila de São Gonçalo e passou a ser cidade; em 1943 foi suprimido novamente e teve 
seu território dividido; uma parte ficou pertencendo à Vila de São Paulo do Potengi e 
outra a Macaíba; deixou de se chamar São Gonçalo e tornou-se Vila de Felipe 
Camarão. Algumas pessoas exerceram um papel decisivo na emancipação política do 
município de São Gonçalo, dentre eles: Senador Luis de Barros; Manoel Soares da 
Câmara (ex-prefeito do município); Deputado Gilberto Tinoco; Coronel José Reinaldo 
Cavalcanti; Alzira e Paulina Queirós e o Vereador Sílvio Pontes. Em 11 de dezembro de 
1958, pela Lei nº 2.323, São Gonçalo era desmembrado de Macaíba e tornava-se 
definitivamente município (BRITO, 2012). 
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ocorreram importantes implicações demográficas, 
socioeconômicas e territoriais. A concentração, e o aumento do 
contingente populacional do município se deram através da 
política de desenvolvimento regional, desenvolvendo-se na Região 
da Grande Natal, e por todo país, como também pelos processos 
migratórios, de ordem climática (ocorrência de fortes secas no 
estado), econômicos (concentração de investimentos na capital), 
industrial (implantação do Distrito Industrial de Igapó), expansão 
urbana (construção civil), edificações de conjuntos habitacionais, 
dentre outros. (BRITO, 2012, p. 100-101). 

 

Outro fator que contribuiu para o crescimento populacional do município foi a 

construção do entreposto comercial aeroviário de cargas e passageiros, denominado de 

Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves. As obras foram iniciadas no ano de 

2000 e desde então vêm transformando o município, aumentando a concentração 

demográfica e atraindo investidores nacionais e estrangeiros. (BRITO, 2012). 

A economia do município é movimentada por atividades do setor primário, com 

produção na agricultura, pecuária bovina, suinocultura, avicultura, ovinos e caprinos, 

criação de crustáceos, moluscos, carcinicultura, extração vegetal, mineral e 

artesanato.15 Por possuir um solo rico e em virtude das condições climáticas favoráveis, 

a partir da década de 1960, São Gonçalo começa a se destacar na olaria, produzindo 

telhas, tijolos e cerâmicas. 

O crescimento da urbanização das cidades brasileiras constituiu fator 

importante para o aumento da produção de telhas e tijolos no município. Essa 

expansão perdura nas décadas de 1970 e 80. No entanto, a diminuição da construção 

civil em Natal ocorrida a partir de 1980 incide negativamente na atividade cerâmica do 

município de São Gonçalo, que possui atualmente apenas 12 cerâmicas. (BRITO, 

2012). 

                                                 
15 São Gonçalo já foi considerado o 3º maior produtor de açúcar do Estado, uma vez 
que desde o século XVIII a economia era movimentada pela criação de gado e o cultivo 
da cana de açúcar. Com a instalação de usinas no Rio Grande do Norte, veio a 
decadência dos engenhos, que se tornaram meros fornecedores de matéria-prima – 
cana de açúcar – para as usinas de Ceará-Mirim. 
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Merece ênfase a produção artesanal de louças e cerâmicas rústicas, toalhas, 

esculturas, objetos de cipó, sisal e bonecas de pano, cujos artefatos são 

comercializados dentro e fora do município. 

São Gonçalo do Amarante também possui indústrias de grande porte, dentre 

elas a indústria de bebidas AMBEV, além da Coteminas, a Capricórnio e a Coats, que 

atuam no segmento têxtil. O município ainda possui “empresas denominadas facções 

especializadas em produção de diversos elementos, componentes dos produtos finais 

(colarinhos, punhos de camisa, etiquetas, dentre outros).” (BRITO, 2012, p. 149). A 

economia também é movimentada por outros tipos de indústrias, a saber: artefatos de 

couro, pré-moldados e construção civil, transformação mineral, aves e produtos 

hortifrutigranjeiros, leite e seus derivados, alimentos, que geram emprego e renda para 

a cidade. (BRITO, 2012). 

No aspecto educacional, existem atualmente 81 escolas em São Gonçalo do 

Amarante, das quais 55 estão vinculadas à rede municipal, 11 à Rede Estadual e 15 à 

iniciativa privada, além de 1 Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Dados do Censo Escolar de 2010 informam 

que o município possui 21.709 alunos nas três redes de ensino. A seguir apresentamos 

uma tabela, produzida por Brito em 2012, com o número de alunos por nível de ensino. 

 

Tabela 2: Número de alunos por nível no ensino básico em São Gonçalo do 
Amarante/RN, 2010. 

 

NÍVEL DE ENSINO Nº ALUNOS 

Ensino Infantil 2.209 

1º ao 5º ano 5.570 

6º ao 9º ano 3.800 

EJA Fundamental 1.742 

TOTAL DE ALUNOS 13.321 

 

Fonte: BRITO, I. P. Aspectos Socioeconômicos do Município de São Gonçalo do 
Amarante-RN, 2012. 
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O município enfrenta problemas semelhantes a outros do país, como evasão, 

distorção idade-série, reprovação, estrutura física das escolas insatisfatória, professores 

com qualificação básica e/ou insuficiente e insatisfeitos com a remuneração oferecida 

pelo Governo, dentre outros16. 

Esta exposição dos aspectos socioeconômicos e educacionais da Região 

Metropolitana de Natal, destacando os municípios de Natal e de São Gonçalo do 

Amarante, descortina o cenário onde problemas e desafios estão presentes, exigindo 

dos governantes ações que promovam a diminuição das desigualdades das mais 

diferentes ordens e a promoção do crescimento econômico e social, atuando de forma 

incisiva na qualidade de vida dos seus habitantes. Portanto, é nesse contexto que estão 

inseridas as escolas públicas, que constituem o campo empírico desta pesquisa, as 

quais descreveremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16Em São Gonçalo do Amarante data de 18 de março de 1831 a primeira escola – 
“Escola de Primeiras Letras” – destinada apenas a meninos. De lá para cá muita coisa 
mudou, mas ainda temos déficits e muitas metas a serem alcançadas na educação. A 
educação no Brasil ensaiou seus primeiros passos com as ordens religiosas, 
principalmente os jesuítas, que durante muitos anos se empenharam em promover o 
ensino em nosso País. O Rio Grande do Norte, não foi exceção, a essa realidade e o 
seu processo educativo se iniciou com os missionários. (BRITO, 2012). 
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3.2 CARACTERIZANDO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GÓES 
(EMPUG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola Municipal Professor Ulisses de Góes localiza-se no bairro de Nova 

Descoberta, Zona Sul de Natal, e atende crianças da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental, e também possui turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. Foi criada oficialmente pelo ato nº 

1902 de 03 de abril de 1977, tendo seu funcionamento autorizado pela Portaria nº 

719/80, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de outubro de 1980. 

O bairro no qual se situa a escola recebeu, ao longo de sua história, várias 

denominações, dentre as quais: Coreia dos Índios, Capim Macio e Mundo Novo, antes 

de se chamar Nova Descoberta, oficializado como bairro em 05 de abril de 1993. Em 

1940, nesse local só existia vegetação nativa de Mata Atlântica e um moinho instalado 

pelo então governador Alberto Maranhão, com a finalidade de fornecer água para os 

animais das redondezas. Essas terras compreendiam o espaço entre o bairro de Morro 

 

  

Figura 04: Escola Municipal Professor Ulisses de Góis. 
Acervo da autora 
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Branco e o atual Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e 

pertenciam à viúva Machado17.  

Grande número de moradores do bairro18 reside aí desde a infância. As ruas, 

na sua maioria, são estreitas e mesmo as mais largas têm um trânsito um tanto 

confuso. O bairro tem características de uma comunidade que cresceu de forma 

desordenada, como a maioria dos bairros de Natal. As suas características 

socioeconômicas desenham com propriedade o cenário desse espaço. 

A seguir, têm-se alguns dados sobre o bairro de Nova Descoberta, extraídos do 

Anuário Natal, 2013, produzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo e Prefeitura Municipal do Natal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Segundo uma lenda a viúva Machado seria um Papa-Figo, figura do folclore brasileiro 
que é rico em lendas e personagens inusitados. O Papa-Figo tem a aparência de uma 
pessoa comum, ou mais velha e esquisita que leva um enorme saco nas costas. Mas 
quem realmente pega suas vítimas são seus ajudantes, que usam de várias técnicas 
para seduzir as crianças, como dinheiro, doces e brincadeiras. O Papa-Figo sofre de 
uma doença rara e sem cura, o que acarretaria um crescimento anormal das suas 
orelhas ou um corpo leproso. Para aliviar os sintomas da doença ou da maldição, o 
Papa-Figo, precisa se alimentar do fígado de uma criança, e em troca deixa junto à 
vítima, uma generosa quantia de dinheiro como forma de compensar o sofrimento da 
família e/ou arcar com as despesas do enterro. (FOLCLORE..., 2013). 
18

 Há registros de que, no período da II Guerra Mundial (1939-1945), veículos do 3º 
Batalhão de Carros de Combate cruzavam essas terras rumo à Ponta Negra, causando 
a destruição de cercas e lavouras. Tal fato permitiu a invasão das terras, dificultando, 
dessa forma, o controle da proprietária. Nova Descoberta também foi o destino de um 
expressivo número de retirantes da seca que assolou o interior do Estado em 1953. 
(MACHADO e LEITE, 2007). 
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Gráfico 3: População residente por sexo em Nova Descoberta, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados extraídos da tabela elaborada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB), com base nos dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico, 2010.  

 

Gráfico 4: População por faixas etárias (%), Nova Descoberta, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados extraídos da tabela elaborada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB), com base nos dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico - 2010.  
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Tabela 3: Rendimento nominal mensal domiciliar per capita nos domicílios 
particulares permanentes, 2010. 

 
RENDA PER CAPITA (%) 

Até 1/8 de salário mínimo 0,61 
Mais de 1/8 a ¼ de salário mínimo 3,29 
Mais de 1/4 a ½ de salário mínimo 13,35 
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 28,87 
Mais de 1 a 2 salários mínimos 23,45 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 8,73 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 10,39 
Mais de 5 a 10 salários mínimos 7,08 
Mais de 10 salários mínimos 2,54 
Sem rendimento 1,68 

  

Fonte: Tabela elaborada pela SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Censo Demográfico 2010.  
 

Os dados apresentam a realidade de Nova Descoberta e sinalizam que a 

população possui mais mulheres do que homens, fato recorrente na maioria dos bairros 

de Natal, com exceção de Salinas, situado na zona Norte, e Guarapes, na zona Oeste. 

A distribuição de habitantes por faixa etária apresenta maior concentração entre 20 e 34 

anos, e menor concentração acima dos 70 anos. 

Com relação ao rendimento mensal dos moradores, 52,32% recebem entre meio 

e 02 salários mínimos, e 0,61 dos moradores recebe até um oitavo do salário mínimo, o 

que equivale a R$ 63,7519. No quesito alfabetização, Nova Descoberta ocupa o 17º 

lugar entre os bairros do município de Natal, com 93,05% da população na faixa etária 

dos 05 anos ou mais alfabetizada; o último bairro nesse ranking é o bairro Guarapes, 

que tem 72,21% dos seus moradores nessa faixa etária alfabetizados. Para efeito de 

comparação, podemos observar que os números mostram que, embora o bairro de 

Nova Descoberta apresente deficiências, existem bairros com problemas mais graves. 

No bairro de Nova Descoberta encontra-se a Escola Municipal Professor Ulisses 

de Góes (EMPUG), que possui uma infraestrutura composta por 12 salas de aula, 

biblioteca/sala de leitura, sala de professores, sala de direção, sala para equipe técnica, 

laboratório de informática, secretaria, quadra poliesportiva, refeitório, depósito de 

merenda, almoxarifado, banheiros, pátio, sala de vídeo, cozinha e parque.   

                                                 
19 O valor do salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00. 
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Seu quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: 73 

professores com formação superior em Pedagogia, Estudos Sociais, História, Ciências 

da Religião, Letras, dentre outros, além de 26 funcionários de apoio administrativo. As 

matrículas na escola contabilizaram 823 em 2012 e 664 em 2013, respectivamente. 

A direção foi designada pela Secretaria Municipal de Educação até 1986, sendo 

necessária a organização e reivindicação para se oficializar o direito da comunidade 

escolar de eleger os diretores e os conselhos. Assim, no dia 05 de maio de 1987, 

aconteceu a primeira eleição para direção. 

A escola ampliou seu espaço físico incorporando um terreno e uma residência, 

construindo salas de aula, cozinha, depósito para merenda, refeitório, sanitários e 

quadra de esportes coberta. No entanto, o Conselho Comunitário solicitou ao Secretário 

de Promoção Social da Prefeitura de Natal a cessão do espaço ocupado pela escola 

para a instalação de uma creche, reivindicação antiga dos moradores daquele bairro. 

Essa situação só foi decidida em novembro de 1993, com a determinação de que seria 

procurado outro espaço para a implantação da creche e, em 27 de outubro de 2004, a 

escola foi inaugurada.  

Podemos concluir que a EM Professor Ulisses de Góes possui condições 

satisfatórias para gerar disposição em seus alunos para estudar, uma vez que a 

instituição possui, além de salas de aula, biblioteca, sala de informática, quadra 

coberta, refeitório, sala de tv-vídeo, sala multifuncional, sala de professores, dentre 

outras características e condições que, associadas a condutas pedagógicas 

adequadas, proporcionam aos alunos boas condições de aprendizagem.  

Esse fato é confirmado pelo crescimento no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) conquistado pela escola, ou melhor, pelos alunos, professores 

e direção. (AGUIRRE, 2009) 

Segundo as tipologias idealizadas por Aguirre (2009), as escolas do município 

de Natal estão divididas da seguinte forma: 51% dos espaços escolares atendes as 

características da categoria de “Ambiente Deficitário para Gerar Disposições”, e 22% do 

“Ambiente Bom para Gerar Disposições”, e neste cenário insere-se a EM Professor 

Ulisses de Góes. 
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3.3. CARACTERIZANDO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HORÁCIO DE GÓIS (EMJHG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Escola Municipal José Horácio de Góis situa-se em São Gonçalo do 

Amarante, na comunidade de Guanduba, onde residem operários, agricultores, 

funcionários públicos municipais e estaduais e pequenos comerciantes, de modo que a 

renda per capita na comunidade se configura como baixa. 

Apesar de pequena, essa comunidade enfrenta atualmente os problemas 

decorrentes do consumo e tráfico de drogas ilícitas e do alcoolismo. Tais fatores geram 

o aumento do índice de violência, do número de assaltos e homicídios, acarretando a 

desestruturação das famílias e incidindo de forma contundente no rendimento escolar 

dos estudantes. (BRITO, 2012). 

Na ausência de informações específicas sobre a comunidade rural de 

Guanduba, consideraremos dados do IBGE de 2010 e os gráficos produzidos por Brito 

(2012), apresentando informações da população e da educação no município de São 

Gonçalo do Amarante. 

 

 

 

 

 
Figura 05: Escola Municipal José Horácio de Góis. 
Acervo da autora. 
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Gráfico 5: População residente por sexo em São Gonçalo do Amarante, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: BRITO, 2012 (Elaboração própria); IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 
 
 
 
 

Fonte: BRITO, 2012 (Elaboração própria); IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 
 

Gráfico 06: Índices de Reprovação e Evasão das escolas do Município de São 
Gonçalo do Amarante, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: BRITO, I. P. Aspectos Socioeconômicos do Município de São Gonçalo do 
Amarante-RN, 2012. 
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Os números sinalizam que a divisão por sexos da população de São Gonçalo 

do Amarante apresenta-se de forma quase equivalente. Na educação, a taxa de 

reprovação e evasão apresentam percentuais maiores nas redes municipal e estadual 

do que na rede particular. 

A inauguração da Escola Municipal José Horácio de Góis aconteceu em 1º de 

abril de 1964 e, segundo o Censo Escolar, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), caracteriza-se como escola rural e funciona nos turnos 

vespertino e matutino. A escola possui um espaço físico pequeno, embora bastante 

acolhedor, o que desperta nos visitantes o desejo de voltar lá muitas vezes. 

Por fazer parte da zona rural, isso pode nos remeter a uma paisagem bucólica, 

mas não é o que acontece: a escola situa-se numa rua pavimentada por 

paralelepípedos, ainda que se possam avistar árvores, campos e diversos animais, 

como vacas, cavalos e galinhas, não tão comuns nas áreas urbanas.  

Em 2013, a escola possuía 136 alunos matriculados e um quadro de 

funcionários composto por 01 diretora e 01 vice; 07 professoras; e 10 funcionários de 

apoio administrativo. A estrutura física da escola é composta por 04 salas de aula, 01 

secretaria improvisada, 03 banheiros, 01 cozinha que também é utilizada como 

depósito de merenda, 02 almoxarifados, 01 área coberta e 01 área livre inadequada 

para uso. 

Reportando-nos novamente a Aguirre (2009) e as tipologias idealizadas pelo 

auto, observamos que 52,8% dos ambientes escolares do município de São Gonçalo do 

Amarante apresentam “Ambiente Adverso para Gerar Disposições”, sendo 

caracterizadas como:  

 

Escolas localizadas na área rural; em geral, de classe sócio-
ocupacional popular agrícola e agrícola, pertencentes à rede 
municipal; têm apenas ensino fundamental; têm ensino pré-
escolar; não têm sala de professor; o número de professores é 
inferior a 05; o número de salas é menor que 05; com o número de 
turmas no ensino fundamental menor que 09; com número de 
matrículas que oscila entre 0 até 250; com número de alunos por 
turma que oscila entre 19 até 26; com média horas/aula de 04; 
nenhum docente com curso superior; são escolas que não têm 
biblioteca; não têm quadra esportiva; não têm sala de Tv-vídeo; 
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não têm videocassete; não têm televisão; não têm antena 
parabólica. (AGUIRRE, 2009, p. 38 ). 
 
 

Aguirre (2009) afirma que apenas 7,5% das escolas do município de São 

Gonçalo do Amarante, seria “Ambiente Bom para Gerar Disposições” , uma vez que se 

caracterizam como  

 

Escolas localizadas na área urbana; em geral de classes 
predominantemente media e popular operário; pertencentes à 
rede federal e estadual; não tem apenas ensino fundamental; tem 
apenas ensino médio; tem apenas ensino fundamental e médio; 
tem ensino médio; não tem ensino pré-escola; tem sala de 
professores; número de professores acima de 17; com salas de 
aula que varia de 11 a 21 e mais; com número de turmas no 
ensino fundamental de 20 e mais; com número de matrículas no 
ensino fundamental acima 500; com turmas no ensino médio que 
varia entre 3 até 26 e mais; com número de matrículas que varia 
de 50 até 1000 e mais; com % de alunos do ensino fundamental 
no turno da noite que varia de 15,6 a 23,7; com % de alunos do 
ensino médio no turno da noite que varia de 19,7 a 36,5 e mais; 
com número de alunos por turma no ensino fundamental que varia 
de 30,9 a 36,5 e mais; com número de alunos por turma no ensino 
médio que varia de 26,2 a 43 e mais; com número médio 
horas/aula no ensino médio de até 4; com mais do 50% de 
docentes com curso superior no ensino fundamental; docentes 
com curso superior no ensino médio que varia entre 45,1 a 80%.  
São escolas que tem sala de professores; biblioteca; videoteca; 
quadra esportiva; laboratório de informática; laboratório de 
ciências; sala de Tv-video; refeitório; rede local; internet; vídeo 
cassete; televisão; antena parabólica; impressora; número de 
computadores acima de 5. (AGUIRRE, 2009, p. 39). 

 

Se compararmos com a Região Metropolitana de Natal (RMN), observaremos 

uma situação inversa, pois a maioria dos estabelecimentos escolares é considerada 

“Ambiente Deficitário20 ou Bom para Gerar Disposições”. 

Esses dados são preocupantes, uma vez que revelam que mais de metade das 

escolas do município encontram-se em condições desfavoráveis para gerar disposições 

                                                 
20 Escolas caracterizadas por baixas taxas de distorção, taxas elevadas de aprovação e taxas 
baixas de reprovação e em geral taxas mais baixas de abandono escolar. (AGUIRRE, 2009). 
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para estudar nos alunos, ou seja, faltam bibliotecas, salas de informática, sala de tv-

vídeo, antena parabólica, sala de professores, quadra poliesportiva e qualificação para 

os professores. Tais fatores acabam por impactar a construção do IDEB do município, 

bem como das escolas que não alcançam as metas propostas pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

São Gonçalo do Amarante possui 21.709 alunos – conforme mostrado 

anteriormente na distribuição por nível de ensino – considerando todas as Redes 

existentes no município. Os números da distorção idade-série no município, incluindo as 

três redes, apresentam-se da seguinte maneira: ensino fundamental = 32,5%, dos quais 

24,1% do 1º ao 5º ano e 45,2% do 6º ao 9º ano. No Ensino Médio o percentual se eleva 

e atinge 66,6%. (BRITO, 2012).  

É fato que os problemas educacionais atingem o Brasil de Norte a Sul e que na 

região Nordeste, mais especificamente, eles se agravam. Nesse sentido, São Gonçalo 

do Amarante não constitui exceção a esse fenômeno, seja no índice de reprovação, 

seja no quesito evasão e/ou na distorção idade-série. É possível que o problema exista 

em maiores proporções no Ensino Médio, embora haja dificuldades significativas no 

Ensino Fundamental. 

Na pesquisa de Bernard Lahire (2004), intitulada Sucesso escolar nos meios 

populares: as razões do improvável, quando o autor se refere às famílias, pondera 

que quase a totalidade dos pais investigados afirma que “[...] qualquer que seja a 

situação escolar da criança, têm o sentimento de que a escola é algo importante e 

manifestam a esperança de ver os filhos sair-se melhor do que eles.” (LAHIRE, 2004, p. 

334). Quiça, este sentimento também ocorra entre as famílias dos alunos de São 

Gonçalo do Amarante. 

Alguns fatos merecem destaque e precisam ser discutidos, pois interferem 

diretamente no processo de ensino e de aprendizagem da escola. A última versão do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola é de 2002, sendo que a recomendação é 

que a revisão/atualização de alguns itens deva ser feita a cada 02 ou 05 anos. Em 

2013, com o auxílio do projeto “O habitus de estudar: construtor de uma nova realidade 

na Região Metropolitana de Natal”, iniciou-se a atualização do PPP da referida escola.  
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Outra questão diz respeito à falta de planejamento na escola: apesar das 

professoras possuírem uma carga horária semanal de 30 horas, das quais 24h estão 

destinadas à sala de aula e 06h para planejamento, este não acontece, uma vez que as 

professoras relatam a dificuldade para realizar tal ação, bem como a utilização desse 

tempo para outras atividades de caráter pessoal. O grupo informou que apenas 

algumas práticas isoladas acontecem na tentativa de organizar a rotina das turmas. 

A partir de 2011, quando o projeto começou a participar da rotina da escola, 

foram promovidas reflexões para o grupo, vislumbrando novas possibilidades e 

encaminhamentos. Todavia, sabemos também que apenas 04 anos – período de 

duração do projeto – não é suficiente para concretizar todas as mudanças, adequações 

e necessidades que o processo de ensino e de aprendizagem solicita. No entanto, 

precisamos registrar os avanços obtidos neste percurso e que desejamos que 

perdurem, pois a educação está sempre em movimento. 

 

 

3.4 COMPARANDO O IDEB DA EMPUG E DA EMJHG 

 

Na educação, os dados revelam um sistema educacional precário, carente de 

ações pontuais para assegurar avanços significativos na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Em 2011, no período de aplicação das provas para o 

levantamento do IDEB realizado em novembro do mesmo ano, a esfera educacional no 

Estado do Rio Grande do Norte enfrentava uma longa greve de professores, mas, 

mesmo diante desse fato, manteve-se o índice de 3,1 apresentado em 2009 com 

alunos do Ensino Médio.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), o RN registrou um 

avanço no IDEB, passando de 3,5 para 3,8. O Estado também esboçou crescimento 

nos anos finais dessa etapa de ensino, passando de 2,9 para 3,0. No entanto, apenas a 

manutenção do índice ou um tímido avanço não são suficientes para garantir que a 

educação no Rio Grande do Norte se fortaleça e cumpra seu papel na sociedade. 

Como o foco da nossa pesquisa é a RMN, mais especificamente duas escolas 

públicas municipais, uma situada em Natal e outra em São Gonçalo do Amarante, 
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apresentamos uma tabela que nos possibilita expor os dados do IDEB nos dois 

municípios, bem como nas duas escolas que compõem o campo da nossa pesquisa. 

 

Tabela 4: Municípios, Escolas e o IDEB 

 

     MUNICÍPIO/ESCOLAS IDEB OBSERVADO METAS PROPOSTAS 

2009 2011 2013 2015 

NATAL 3,7 4,0 4,4 4,7 

EM PROFº ULISSES DE GÓES 3,1 4,1 4,6 4,9 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 3,2 3,3 3,7 4,0 

EM JOSÉ HORÁCIO DE GÓIS 2,2 -x- -x- -x- 

  
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Elaboração 

própria com base nos dados do INEP. 
 

Comparando o IDEB dos municípios de Natal e de São Gonçalo do Amarante, 

observamos que Natal apresenta um índice maior, resultado da aprendizagem dos 

alunos, o que vai consequentemente influenciar na construção do IDEB dos anos finais 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Quando observamos a situação das duas 

escolas amostra da pesquisa, percebemos que a EMPUG, situada em Natal, possui um 

IDEB mais alto do que a EMJHG, situada em São Gonçalo do Amarante. 

A EM José Horácio de Góis possui turmas a partir da Educação Infantil até o 5º 

ano do Ensino Fundamental, e, em virtude disso, os alunos não realizam a Prova Brasil. 

Então, o IDEB da escola tem como parâmetro o índice alcançado por outra escola que 

se localiza próximo dali – a EM Profª Jessica Débora Melo Bezerra – a qual possui 

turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. No entanto, o último IDEB data de 2009, 

pois em 2011 a escola não atingiu número suficiente de alunos para a realização da 

prova, assegurando a republicação do Índice.  

Acreditamos que, os fatos relatados neste tópico são suficientes para 

apresentar o cenário da EMJHG, que provavelmente se repete em diversas regiões de 

nosso país, tais como: situação de abandono e descaso tanto do poder público como 

da própria comunidade escolar, que não cumprem de forma adequada seu papel 

educativo. 
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Observar essas falhas e apresentar encaminhamentos que redirecionem a 

prática no contexto escolar é uma das premissas da pesquisa maior, bem como desta 

tese, mas deve ser também um compromisso da sociedade, dos governantes e 

daqueles que atuam na educação. 

O que discutimos neste capítulo, fundamentando-nos nas pesquisas de Pereira 

(1976) e Aguirre (2009), somados às demais discussões e dados apresentados, 

sinalizam a existência da relação entre fatores socioeconômicos e o baixo IDEB das 

escolas da Região Metropolitana de Natal. Tal fato nos leva a confirmar que a falta de 

acesso a livros, à cultura, à tecnologia, dentre outros, contribuem para que o 

desempenho de professores e alunos seja comprometido, gerando, dessa forma, um 

ciclo em que as dificuldades são reforçadas e os casos de sucesso constituem pontos 

isolados. Ademais, 

 

Os problemas educacionais contam entre os principais temas que 
se impõem à atenção dos cientistas sociais brasileiros. Pondo de 
lado as razões de ordem científica, mais ou menos evidentes, há 
duas espécies de interesses intelectuais em jogo. Primeiro, a de 
conhecer os fatores e as consequências sócio-culturais de nosso 
atraso na esfera da educação. Em um país no qual a parte 
analfabeta da população abrange nada menos que 50% do total e 
em que a educação escolarizada ainda representa um privilégio, é 
imperioso fazer indagações suscetíveis de esclarecer como e por 
que necessidades educacionais básicas deixam de ser atendidas 
ou são enfrentadas de modo deficiente. Segundo, a de saber-se 
como colocar os conhecimentos fornecidos pelas ciências sociais 
a serviço da solução dos problemas educacionais brasileiros. 
(FERNANDES, 1965 apud PEREIRA, 1976, p.15-16). 

 
 

As colocações de Florestan Fernandes na parte introdutória do livro de Luiz 

Pereira (1976) desenham um cenário conhecido por nós, brasileiros. É fato que 

reduzimos consideravelmente a taxa de analfabetismo em nosso país, visto que hoje as 

taxas giram em torno de 9,6% para a população de 15 ou mais anos de idade (IBGE, 

2010). No entanto, tais taxas ainda são mais altas na região Nordeste e no Semiárido. 

Existe ainda um abismo entre a educação praticada nas regiões Sul e Sudeste e as 

demais regiões brasileiras.  



 

98 

 

Pelas informações apresentadas, passamos a compreende que, as ciências 

humanas e sociais podem e devem contribuir com a educação, com o intuito de propor 

soluções para os problemas educacionais brasileiros. Precisamos abandonar a crença 

de que Educação Básica na Rede Pública seja um privilégio; antes, trata-se de um 

direito do cidadão e um dever do Estado. 
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4 CAPÍTULO III: O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade,  
tampouco sem ela a sociedade muda. 

(Paulo Freire) 
 

ste capítulo aborda os aspectos metodológicos da pesquisa desenvolvida 

para esta tese, apresentando o brincar e o lúdico como ferramentas 

pedagógicas no ensino dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e 

Matemática para alunos do ensino fundamental de escolas públicas da rede municipal 

da Região Metropolitana de Natal/RN. Para tanto, contextualizaremos o cenário da 

pesquisa-ação para, em seguida, justificarmos nossa escolha pela modalidade de 

pesquisa-ação colaborativa, com base nos estudos de Ivana Maria Lopes de Melo 

Ibiapina (2008). Por fim, apresentamos o passo a passo das atividades realizadas nas 

escolas, bem como os avanços advindos da utilização de ferramentas pedagógicas 

diferenciadas pautadas no lúdico e no brincar, contribuindo para o avanço do processo 

de ensino e de aprendizagem dos alunos.  

 

4.1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA 

 

A pesquisa visa explicar acontecimentos, atitudes e comportamentos, dentre 

outros aspectos, constituindo-se em um trabalho de redescoberta e redimensionamento 

nas diferentes áreas do conhecimento. Nas ciências humanas e na educação, a 

abordagem qualitativa é um dos tipos mais utilizados, e para ser considerada como tal 

precisa apresentar algumas características básicas, segundo autores como Bogdan e 

Biklen (1994): 

 

1) Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o 
ambiental natural constituindo o investigador o instrumento 
principal;  
2) A investigação qualitativa é descritiva;  
3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 
processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos;  
4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados 
de forma indutiva;  

E 
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5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 
(BOGDAN & BIKLEN, 1994, p 47,48,49,50). 

 

Essa forma de pesquisar possui características exploratórias, uma vez que 

incentivam os sujeitos pesquisados a pensar e falar espontaneamente sobre algum 

assunto, componente ou teoria. Tais encaminhamentos abrem espaço para o 

surgimento da subjetividade dos sujeitos implicados na pesquisa, ou seja, uma estreita 

relação entre a realidade e os aspectos subjetivos não pode ser expressa apenas por 

números, daí seu caráter descritivo e indutivo e sua preocupação, principalmente com o 

processo e seu significado. 

No final do século XVII e início do século XIX, a pesquisa era influenciada pelo 

positivismo, uma doutrina filosófica, sociológica e política, que surgiu com o 

desenvolvimento do Iluminismo, das crises social e moral do fim da Idade Média e do 

nascimento da sociedade industrial (GADOTTI, 2005a)21. 

Assim, traçando um breve histórico da pesquisa sociológica, podemos dizer que 

o conhecimento positivo busca conhecer a realidade para saber o que acontecerá a 

partir de nossas ações, a fim de que o ser humano possa melhorar sua realidade. 

Dessa forma, a previsão científica caracteriza o pensamento positivo. O espírito positivo 

tem a ciência como investigação do real, negando qualquer possibilidade de investigar 

a causa primeira dos fenômenos naturais e sociais, considerando este tipo de pesquisa 

inútil e inacessível, voltando-se para a descoberta e o estudo das leis.  

O positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma 

de conhecimento verdadeiro, desconsiderando todas as outras formas de ciência 

humana que não possam ser comprovadas cientificamente. Assim, para os positivistas 

o progresso da humanidade depende única e exclusivamente dos avanços científicos. 

                                                 
21

 Em linhas gerais, o positivismo propõe à existência humana valores completamente 
humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica. O método geral dessa 
corrente consiste na observação dos fenômenos, ultrapassando o racionalismo e o 
idealismo através da promoção da experiência sensível, a única capaz de produzir, a 
partir dos dados concretos, a verdadeira ciência sem qualquer atributo teológico ou 
metafísico, subordinando a imaginação à observação (GADOTTI, 2005a). 
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A ideia-chave do positivismo proposto por Augusto Comte (1758-1857) é a lei 

dos três estados, segundo a qual a humanidade e o homem passavam e passam por 

estados em suas concepções, isto é, na forma de conceber a realidade. 

No estado teológico, os fatos observados são explicados pelo sobrenatural, por 

entidades cuja vontade arbitrária comanda a realidade. O homem utiliza entidades 

sobrenaturais para explicar a realidade, como os deuses, pois busca responder 

algumas questões: De onde viemos? E para onde vamos? Além disso, busca-se o 

Absoluto. 

A transição entre a Teologia e a Positividade constitui o metafísico.  Este estado 

configura uma espécie de meio-termo entre a Teologia e a Positividade: no lugar dos 

deuses, existem entidades abstratas para explicar a realidade, o éter, o povo, o 

mercado financeiro. Continua-se a procurar responder as mesmas questões do estado 

anterior. 

No estado positivo, os fatos são explicados segundo leis gerais abstratas, de 

ordem inteiramente positiva. É a etapa final e definitiva, em que não se busca mais o 

porquê das coisas, mas sim o como, por meio da descoberta e do estudo das leis 

naturais, ou seja, relações constantes de sucessão nas quais coexistência e 

imaginação subordinam-se à observação e busca-se apenas pelo visível e concreto. 

Além da realidade, outros princípios caracterizam o positivismo, o relativismo, o 

espírito de conjunto e a preocupação com o bem público. Na obra de Augusto Comte, 

intitulada Apelo aos Conservadores (1899), o autor apresenta 07 definições para o 

termo positivo: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Essa dimensão 

positivista vai permear as pesquisas científicas até os dias atuais. Todavia, tem surgido 

outras formas de pesquisa. 

O psicólogo social Kurt Lewin (1890-1947), nascido na antiga Prússia, atual 

Alemanha, foi um dos primeiros a pensar na pesquisa-ação. Lewin tinha doutorado em 

Filosofia pela Universidade de Berlim e desenvolveu a pesquisa-ação na tentativa de 

dar solução a alguns problemas levantados na sua época, como problemas sociais e a 

necessidade de pesquisa. Lewin pensou na pesquisa-ação como possibilidade de 

reproduzir em laboratório o aspecto social da pesquisa, como previa o behaviorismo. 

Para a psicologia behaviorista, que acreditava no estímulo e condicionamento, 
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postulados por Ivan Pavlov (1849-1936), o comportamento dos indivíduos podia ser 

previsto e controlado em laboratório. 

Em 1940, Kurt Lewin resolveu investigar qual a influência do ambiente social no 

comportamento das pessoas. Para tanto, ele escolheu um acampamento de férias para 

meninos, separando-os em três grupos iguais. Cada grupo recebeu um tutor com 

personalidade e maneiras de se relacionar com as crianças diferenciadas. O grupo A 

recebeu um tutor do tipo autocrático, rigoroso e punidor; os meninos do grupo B tiveram 

como líder um indivíduo que ficava pouco com eles, era permissivo, não estabelecia 

regras, nem limites; o tutor do grupo C era uma pessoa que os escutava, demonstrava 

interesse por eles e por suas opiniões, que, diferentemente dos outros líderes, exercia 

uma liderança democrática. (LEWIN, 1970) 

Passados dois meses do início da experiência, foi possível observar diferenças 

de comportamento e atitudes nos meninos que participavam do acampamento. As 

crianças do grupo A, liderado por um homem autocrático, demonstravam agressividade, 

mau humor e obedeciam ao líder apenas na sua presença. Quando ele não estava por 

perto, os meninos planejavam contra ele. Os meninos do grupo B viviam chateados, 

não tinham compromisso com suas tarefas, apresentavam cansaço e preguiça. Os 

meninos do grupo C demonstraram característica mais positivas, uma vez que 

realizavam suas tarefas com maior eficácia e criatividade, bem como se divertiam no 

acampamento. (LEWIN, 1970) 

Ao criar no laboratório diferentes tipos de liderança, a intenção não foi copiar ou 

simular o tipo puro e/ou ideal que possa existir na sociedade; pelo contrário, o objetivo 

foi descobrir algumas das muitas variações que o comportamento de um líder pode 

apresentar, e verificar como isso influencia nas características dos membros dos grupos 

e consequentemente no seu comportamento.  

Ainda de acordo com Lewin, o comportamento do indivíduo é influenciado pelo 

grupo e pelas inter-relações estabelecidas. Lewin foi ainda um dos criadores da teoria 

de dinâmica de grupos, que procura analisar, do ponto de vista interindividual, as 

estruturas do grupo como poder, comunicação e liderança. 

A pesquisa-ação também teve aplicações em diversos países escandinavos no 

contexto de programas de democracia industrial, ficando evidente a maior participação 
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dos trabalhadores nas relações industriais. A partir dos anos 1960 e 1970, a busca por 

alternativas metodológicas tomou outros rumos com a pesquisa participante, marcada 

por contribuições de Paulo Freire e Antonio Gramsci. 

Existe uma literatura ampla mostrando que é possível usar a pesquisa-ação, 

principalmente quando o pesquisador está verificando a interface entre o que ele está 

fazendo e os grupos sociais afetados.22 

Boaventura de Sousa Santos (2004)  é um dos pesquisadores que aconselha a 

utilização da pesquisa-ação pelas Universidades brasileiras em suas relações com as 

escolas de Educação Básica, pelas razões expostas a seguir: 

 

A pesquisa-acção consiste na definição e execução participativa de projectos 
de pesquisa, envolvendo as comunidades e organizações sociais populares a 
braços com problemas cuja solução pode beneficiar dos resultados da 
pesquisa. Os interesses sociais são articulados com os interesses científicos 
dos pesquisadores e a produção do conhecimento científico ocorre assim 
estreitamente ligada à satisfação de necessidades dos grupos sociais que não 
têm poder para pôr o conhecimento técnico especializado ao seu serviço pela 
vivia mercantil. (SANTOS, 2004, p.75). 

 

Sendo assim, nossa opção metodológica se insere na perspectiva proposta por 

Santos e por outros pesquisadores que tem se debruçado sobre a pesquisa-ação como 

metodologia de pesquisa. 

 Michel Thiollent (2002), não difere do posicionamento de Santos e reverbera 

que "a pesquisa-ação é realizada em um espaço de interlocução onde os atores 

implicados participam na resolução dos problemas, com conhecimentos diferenciados, 

propondo soluções e aprendendo na ação." (THIOLLENT, 2002, p. 04). Assim, a 

pesquisa-ação é uma metodologia participativa, e, por isso, o pesquisador não deve 

colocar suas posições sociais, políticas e econômicas a grupos com uma formação 

cultural completamente diferente da sua. 

Na pesquisa-ação, o autor da pesquisa é meramente um facilitador, evitando 

intimidar os atores participantes, pois caso isso aconteça os dados colhidos não serão 

                                                 
22

 Entre os autores destacamos o pesquisador franco-brasileiro Michel Jean Marie 
Thiollent, francês que vive no Brasil há 26 anos. Michel Thiollent é sociólogo, doutor em 
sociologia e economia, pesquisa e escreve sobre pesquisa-ação como uma 
possibilidade de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento e de atuação, como 
educação, comunicação e organização, dentre outras. 
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tão confiáveis. Uma vez que essa relação de confiança estiver estabelecida, muitos dos 

dados colhidos não serão meramente quantitativos, mas servirão como contribuições 

dadas pelos atores, pois 

 

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual 
os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e 
participativo. (THIOLLENT, 1988, p.14). 

 

Este método possui 02 tipos de objetivos: um prático, que visa solucionar o 

problema central da pesquisa, e um de conhecimento, que busca conseguir 

informações que seriam de difícil acesso. Dessa forma, podemos afirmar que a 

diferença da pesquisa-ação para a pesquisa convencional consiste na participação dos 

pesquisadores, dos usuários ou das pessoas da situação observada, ou seja, os atores. 

(THIOLLENT, 1988). 

A pesquisa-ação possui exigências científicas, pois “possui objetivos de 

conhecimentos, que fazem parte da expectativa científica que é própria às ciências 

sociais” (THIOLLENT, p.21, 1988), uma vez que  

 

Os participantes não são reduzidos a cobaias e desempenham um 
papel ativo. Além disso, na pesquisa em situação real, as variáveis 
não são isoláveis. Todas elas interferem no que está sendo 
observado. Apesar disso, trata-se de uma forma de 
experimentação na qual os indivíduos ou grupos, mudam alguns 
aspectos da situação pelas ações que decidiram aplicar. 
(THIOLLENT, 1988, p.21). 

 

 
É necessário destacar que a pesquisa-ação é considerada um método e não 

uma metodologia, uma vez que agrega diferentes técnicas de pesquisa social. Este tipo 

de pesquisa possui formas de raciocínio e argumentação particulares e que tem como 

principal objetivo proporcionar ao pesquisador “melhores condições de compreensão, 

decifração, interpretação, análise e síntese do „material‟ qualitativo feito de linguagem”. 

(THIOLLENT, 1988, p. 29, grifos do autor). 
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A hipótese e a comprovação são consideradas e desenvolvidas no decorrer da 

pesquisa, no entanto, cabe ressaltar que não há uma valorização dos procedimentos 

argumentativos em detrimento dos quantitativos; o que se tenta assegurar é que 

ambos, quantitativo e qualitativo, sejam utilizados, para que a pesquisa cumpra com 

seus objetivos. 

A pesquisa-ação consolida conhecimentos teóricos e busca planejar ações que 

possam colocar em prática tais conhecimentos, realizando, consequentemente, 

mudanças e cumprindo com a função política, uma vez que possibilita aos sujeitos 

participantes da pesquisa incorporar valores e atitudes. 

Diante do exposto, compreendemos as qualidades da pesquisa-ação e suas 

contribuições no campo educacional. Nessa perspectiva, essa modalidade de pesquisa 

avança e torna-se também colaborativa, haja vista que, além de considerar os 

diferentes sujeitos, lhes imputa voz, promovendo a reflexão e a mudança, por ser uma  

 

[...] prática que se volta para a resolução dos problemas sociais, 
especialmente aqueles vivenciados na escola, contribuindo com a 
disseminação de atitudes que motivam a co-produção de 
conhecimentos voltados para a mudança da cultura escolar. [...] É 
uma prática alternativa de indagar a realidade educativa em que 
investigadores e educadores trabalham conjuntamente na 
implementação de mudanças e na análise de problemas, 
compartilhando a responsabilidade na tomada de decisões e na 
realização das tarefas de investigação. (IBIAPINA, 2008, p. 23). 
 

Para se definir que metodologia será usada, é necessário decidir que tipo de 

pesquisa se pretende realizar. Fazer essas escolhas nem sempre se constitui um 

processo fácil, mesmo porque às vezes definimos o formato da pesquisa, e o campo 

empírico nos sinaliza a necessidade de outra abordagem, reclamando a solicitação de 

novos encaminhamentos. No início desta pesquisa pensamos num projeto de 

intervenção, mas depois, com as idas e vindas às escolas, percebemos que a pesquisa 

precisava de algo mais amplo, visto que não se reduzia apenas a uma intervenção. 

Nessa perspectiva, nosso trabalho envolveria os alunos, os professores, a 

direção e os pais, pois acreditamos que somente com esse desenho os resultados na 
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educação acontecem, o que nos levou a optarmos pela pesquisa-ação colaborativa. Tal 

escolha se justifica tendo em vista que  

 

[...] o estudo é desencadeado a partir de determinada prática 
social susceptível de melhoria; é realizado levando-se em 
consideração a espiral de planejamento, ação, observação, 
reflexão, nova ação; é desenvolvido, preferencialmente, de forma 
colaborativa. (IBIAPINA, 2008, p. 09). 

 

Para Carr e Kemmis (1988 apud IBIAPINA, 2008), existem modelos distintos 

para a pesquisa-ação, que, segundo os autores, pode ser técnica, prática e 

emancipatória. Na perspectiva técnica da pesquisa-ação, o pesquisador define os 

objetivos e o percurso metodológico da pesquisa, ao passo que o professor apenas 

executa o que foi pré-definido pelo pesquisador. 

Na modalidade de pesquisa-ação prática, o professor está no centro do 

processo, sendo protagonista e condutor da pesquisa/investigação. O pesquisador 

colabora com a reflexão, os encaminhamentos, as mudanças e os resultados.  

A pesquisa-ação emancipatória extrapola a ação pedagógica, propondo 

transformação do próprio sistema. Os envolvidos assumem coletivamente e se 

encarregam pelo seu desenvolvimento e consequente transformação da prática. Ao 

pesquisador cabe a função de mediar, contribuindo com a problematização, mudanças 

das práticas e na identificação dos seus autoentendimentos. 

Dentre os autores que defendem esse princípio destacamos Paulo Freire, cujo 

autor, na obra Pedagogia da Autonomia (1996), vai sinalizar que a prática docente 

precisa ser entendida como uma possibilidade de empoderamento (empowerment) do 

professor, no sentido de promover a sua emancipação. (IBIAPINA, 2008). 

Assim, esta pesquisa se respalda na pesquisa-ação colaborativa, pois pretende, 

além de investigar a ação educativa, propor ferramentas pedagógicas pautadas no 

lúdico e no brincar. Tais ferramentas podem contribuir para o ensino e a aprendizagem 

dos alunos das escolas que compõem o campo empírico, promovendo avanços nas 

aprendizagens de Língua Portuguesa e Matemática. 

Colocamos “os professores no centro da investigação, não simplesmente como 

objetos de análises, mas como sujeitos cognoscentes, ativos” (IBIAPINA, p. 11, 2008). 
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De forma colaborativa, dialogamos e propomos novos encaminhamentos para a sala de 

aula, considerando o trabalho realizado pelos docentes, mas acreditando na 

possibilidade de avanços, uma vez que 

 

[...] tanto os investigadores quanto os docentes tomam parte do 
processo investigativo, rompendo com a tendência de os 
pesquisadores utilizarem a lógica da racionalidade técnica que se 
restringe a descrever/analisar, genericamente, a prática 
pedagógica. Nesse contexto, as práticas de investigação são 
substituídas por outras mais democráticas, em que o investigador 
deixa de falar sobre a educação, passando a investigar para a 
educação. Assim, o professor deixa de ser mero objeto, 
compartilhando com os pesquisadores a atividade de transformar 
as práticas, a escola e a sociedade, portanto, as pesquisas 
deixam de investigar sobre o professor e passam a investigar com 
o professor, trabalhando na perspectiva de contribuir para que os 
docentes se reconheçam como produtores de conhecimentos, da 
teoria e da prática de ensinar, transformando, assim, as 
compreensões e próprio contexto do trabalho escolar. (IBIAPINA, 
2008, p. 12-13). 

 

Desse modo, enxergamos na pesquisa-ação colaborativa uma nova 

possibilidade para conhecer a realidade educacional, na qual “investigadores e 

educadores trabalham conjuntamente na implementação de mudanças e na análise de 

problemas” (IBIAPINA, 2008, p. 23), partilhando as decisões e a efetivação das tarefas 

advindas da pesquisa, dividindo os resultados e as responsabilidades. 

Nossa linha de entendimento concebe o fazer pedagógico como um cenário 

onde cada ator tem papel decisivo. Assim, ao professor cabe mediar, acompanhar e 

estimular o desenvolvimento do seu aluno; ao aluno é necessário disponibilidade para 

aprender, ou seja, disposição corporal e estímulo para que as dificuldades possam ser 

superadas; a direção/coordenação da escola precisa acompanhar professores e alunos 

e colaborar no enfrentamento dos problemas; com os pais estabelece-se uma parceria, 

pois tudo o que se preconiza na escola precisa ser respaldado e reforçado em casa e 

vice-versa. Por todos esses motivos, a pesquisa-ação colaborativa atende as 

necessidades propostas nesta pesquisa, oportunizando a todos os atores uma posição 

central, e não a de meros coadjuvantes. 
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4.2 O FIO DA MEADA... O INÍCIO DE TUDO 

 

O projeto O habitus de estudar: construtor de uma nova realidade na 

Educação Básica da Região Metropolitana de Natal, no qual esta pesquisa está 

ancorada, tem como um dos seus objetivos promover avanços na aprendizagem dos 

conteúdos de Português e Matemática nos alunos da Educação Básica. Dessa forma, 

em nosso recorte de pesquisa buscamos alcançar este objetivo utilizando o brincar e o 

lúdico como ferramentas pedagógicas com o intuito de gerar condições diferenciadas 

de aprendizagem, considerando a prática educativa dialógica e o professor como 

mediador do processo de ensino e de aprendizagem. 

Além das ferramentas pedagógicas utilizando o brincar e o lúdico, outras ações 

foram realizadas buscando-se promover avanços no processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. 

Participamos da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura23, CIENTEC, durante 

02 dias com um estande, no qual apresentamos aos visitantes o corpus do projeto, bem 

como algumas atividades que seriam desenvolvidas nas escolas junto aos alunos. O 

estande recebeu uma grande visitação, uma vez que foi organizado apresentando uma 

temática lúdica e divertida, chamando a atenção principalmente das crianças, embora 

tenha contado com a presença de adolescentes e adultos. 

Expusemos por meio de banners informações gerais sobre o projeto, e ainda 

acerca das áreas envolvidas – Ciências Sociais, Matemática e Português – e das 

escolas parceiras. 

Confeccionamos uma trilha em material emborrachado, onde as crianças 

participavam respondendo perguntas de Matemática e Português para poder avançar 

                                                 
23

 Com o intuito de dar visibilidade ao projeto, participamos da XVII e XVIII Semana de 
Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), cujos temas foram a “Inovação para o desenvolvimento sustentável”, no 
período de 17 a 21 de de 2011, e "Energias: Sustentabilidade, desenvolvimento e seus 
impactos", no período de 23 a 27 de outubro de 2012, respectivamente. O referido 
evento tem como objetivo mostrar os principais fundamentos das atividades científicas, 
tecnológicas e culturais desenvolvidas na UFRN, no ensino, na pesquisa e na extensão, 
buscando uma interface com a sociedade. 
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no jogo. Montamos um cantinho da leitura com diversos livros, gibis, literatura clássica 

infantil e cordéis. Oferecemos aos visitantes jogos matemáticos como Cubra doze, 

Tangran, Dominó de adição, dentre outros, e, na área de Língua Portuguesa, um 

“Soletrando”, com níveis de dificuldade diferenciados. 

Muitas dessas atividades foram realizadas entre os anos de 2011 a 2013, nas 

escolas participantes do projeto, sendo disponibilizadas para os alunos.  

A Trilha foi a primeira ferramenta pedagógica pautada no brincar e no lúdico, 

tendo sido idealizada e construída pela autora. A referida atividade envolve as crianças 

que participam do jogo respondendo questões de diferentes níveis de dificuldade de 

Matemática e Língua Portuguesa, oportunizando, assim, a participação das diferentes 

faixas etárias. Utilizamos um dado para definir a quantidade de casas que serão 

avançadas, com o intuito de chegar ao final do percurso. As crianças demonstram 

interesse pela proposta, participando de forma prazerosa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Trilha criada pela autora. 
Fonte: Acervo da autora. 
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Também promovemos visitas dos alunos das escolas parceiras ao Campus 

Central da UFRN. Nesses momentos, a intenção era apresentar para as crianças o 

ambiente da Universidade estabelecendo relação e apontando semelhanças com a 

escola deles, mostrando, por exemplo, que enquanto na escola existe a direção, no 

campus temos a reitoria. Além disso, comparamos o tamanho da Biblioteca Central Zila 

Mamede (BCZM) e das salas de aula com os espaços aos quais os alunos visitantes 

estavam acostumados a transitar. Esses momentos foram pensados de maneira 

detalhada: no acolhimento, ao chegar nesse espaço tão diferente daquele ao qual eles 

estão habituados, buscou-se pensar que a Universidade poderá ser, no futuro desses 

alunos, o seu provável lugar de estudos. 

Além disso, houve inúmeras descobertas no Museu de Ciências Morfológicas 

(MCM); a apresentação do vídeo institucional que apresenta as diversas atividades 

oferecidas e desenvolvidas na UFRN, tudo isso respeitando a necessidade das 

crianças explorarem e brincarem nesses espaços. Pensamos também em um lugar 

para lancharmos, tendo sido escolhida, acertadamente, a Praça do Centro de Ciências 

Exatas e da Terra (CCET), onde, além de proporcionar um momento de partilha, os 

estudantes ficaram à vontade para brincar. 

Os pais também foram convidados a visitar a UFRN, em outro momento e numa 

nova configuração da programação, considerando-se as diferenças e também o tempo 

disponível para a visita, em virtude de seus compromissos profissionais. Nesse sentido, 

a visita para os pais foi muito significativa, pois puderam conhecer in loco espaços 

visitados anteriormente pelos filhos, contribuindo para a geração de um diálogo familiar 

alimentando desejos futuros de ingressar no ambiente acadêmico. 

Foi desenvolvida, também, a Feira de Linguagem24 na Escola José Horácio de 

Góis, evento produzido pelos bolsistas de Letras e Ciências Sociais, em parceria com 

os alunos e professores que se empenharam em construir suas produções, montar a 

feira e convidar a comunidade para participar. Foi um dia de muitas conquistas para os 

                                                 
24 A Feira da Linguagem aconteceu no dia 20/07/2012, a atividade proporcionou aos alunos a 

oportunidade de expor e apresentar suas produções ao público presente.  
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alunos, que apresentaram suas descobertas e produções com entusiasmo para os 

visitantes, tornando a aprendizagem muito mais significativa. 

Estas ações colocaram os alunos do projeto como protagonistas da sua própria 

trajetória escolar, exercitando a autonomia, a criatividade e a comprometimento com o 

seu crescimento escolar. Acreditamos que tais ações geraram nesses educandos 

disposição para estudar e, consequentemente, o processo de internalização do habitus, 

que, segundo Pierre Bourdieu (2005) “é um conhecimento adquirido e também um 

haver, um capital (de um sujeito transcendental na tradição idealista) o habitus, a hexis, 

indica a disposição incorporada, quase postural.” (BOURDIEU, 2005, p. 61). 

Sabemos que o habitus não é incorporado de uma hora para outra, mas que 

acontece num processo contínuo, que sofre intervenção do ambiente externo, bem 

como das ações proporcionadas aos alunos. 

Estas atividades nos permitiram redesenhar as estratégias de pesquisa, 

fazendo a opção pela pesquisa-ação colaborativa como forma de condução desta. 

 

4.3 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Optamos por acompanhar turmas de 1º e 4º anos da Escola Municipal 

Professor Ulisses de Góes (EMPUG) e da Escola Municipal José Horácio de Góis 

(EMJHG) em 2012, turmas essas que, em 2013, estavam cursando o 2º e o 5º ano, 

respectivamente, perfazendo um total de 04 turmas.  

Realizamos oito visitas à EMPUG e nove visitas à EMJHG, para aplicar os 

instrumentos da pesquisa, e o universo de sujeitos pesquisados foi de 84 alunos, sendo 

46 meninas e 38 meninos.  

Diante dos conteúdos eleitos desses dois componentes curriculares – 

Português e Matemática – e para desenvolver a pesquisa, estabelecemos alguns 

parâmetros. Primeiramente, realizamos uma avaliação diagnóstica acerca do 

conhecimento dos alunos quanto a esses conteúdos no início de 2012, repetindo o 

processo em 2013. O trabalho foi desenvolvido em 02 turmas, o 1º ano/2012 e o 2º 

ano/2013 da EMPUG e o 4º ano/2012 e 5º ano/2013 da EMJHG. Os grupos foram 
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acompanhados e receberam ferramentas pedagógicas diferenciadas, envolvendo o 

lúdico e o brincar, no período compreendido entre agosto de 2012 e maio de 2013. 

O trabalho desenvolvido em sala de aula consistiu na entrega do seguinte 

material: 01 folha no tamanho A4 em branco com margens laterais, figuras geométricas 

coloridas de vários formatos (círculo, quadrado, retângulo, triângulo) e cola. Num 

primeiro momento, solicitamos aos alunos que, utilizando as formas geométricas 

coloridas, criassem um arranjo na folha, salientando que não havia a obrigatoriedade de 

utilizar todas as formas geométricas ofertadas, e que era permitido trocar figuras com 

os colegas. Esses encaminhamentos visavam assegurar o exercício da criatividade e 

da autonomia dos sujeitos da nossa pesquisa. 

Os grupos tiveram em torno de 40 minutos para realizar suas produções e, ao 

término, foi solicitado aos alunos que relatassem sobre seus arranjos. Nosso objetivo, 

com essa atividade, estava focado na autonomia, na criatividade e no uso da 

coordenação motora fina – uma vez que as formas geométricas oferecidas tinham 

tamanhos diferentes e eles teriam também que manipular a cola – bem como na 

capacidade de narrar histórias, usando a escrita ou linguagem oral para manter o 

encadeamento dos fatos. 

Aos alunos do 4º ano, entregamos uma folha pautada, para que a partir do 

arranjo criado fosse escrita uma história. Com os alunos do 1º ano, ao término de suas 

produções, nos sentamos individualmente com cada um deles e perguntamos a 

respeito do que estava retratado no desenho, registrando no papel a verbalização das 

crianças. 

O instrumento de Matemática foi confeccionado considerando-se a faixa etária 

dos grupos, bem como as aprendizagens matemáticas construídas. Para os alunos do 

1º ano foram entregues 05 questões nas quais as crianças tinham que contar objetos 

(figuras de coelhos, vacas, cachorros, meninos, figuras geométricas) e escrever os 

números correspondentes, cuja contagem solicitava a sequência de 01 a 10. 

Os estudantes do 4º ano, por sua vez, tiveram que resolver 05 problemas de 

enredo envolvendo as operações de soma e subtração entre números compostos por 

unidade, dezena e centena, conforme apresentado nas Figuras de 07, 08, 09 e 10 a 

seguir: 
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Figura 07: Material utilizado na 
confecção de um arranjo com 
formas geométricas. 
 

 

Figura 08: Reprodução de folha para 
produção textual do arranjo criado. 
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Figura 09: Atividade de Matemática do 1º/2º 
ano. 

 

Figura 10: Atividade de Matemática do 4º/5º ano. 
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No ano de 2013, as turmas de cada escola pública municipal, avaliadas em 

2012, foram novamente submetidas às mesmas atividades de Português e Matemática, 

possibilitando, assim, observar se os alunos que tiveram acesso às ferramentas 

pedagógicas direcionadas para os conteúdos daqueles componentes curriculares 

apresentaram avanços ou não.  

 

4.4 ESTRATÉGIAS COMPLEMENTARES  

 

A realização das atividades de Português e Matemática nas escolas públicas 

que compõem o nosso campo empírico suscitou alguns questionamentos. Por que as 

crianças não se alfabetizam, mesmo estando na escola? Será que o método utilizado é 

adequado? A falta de materiais contribui para essa situação? Por que as dificuldades 

são maiores em Português do que em Matemática? Por que essa dificuldade se 

apresenta de forma diferente nas escolas? 

Na busca por respostas a esses questionamentos, ou, pelos menos, de pistas, 

decidimos que seria necessário desenvolver algum tipo de trabalho com os docentes 

das escolas. Assim, promovemos uma oficina sobre o brincar e a aprendizagem para os 

professores da Escola Municipal José Horácio de Góis (EMJHG) e da Escola Municipal 

Profº Ulisses de Góes, visando investigar se os docentes utilizavam atividades lúdicas 

como ferramenta pedagógica junto aos alunos. 

Para tanto, convidamos o corpo docente e administrativo da EMJHG para uma 

oficina25, cuja temática envolvia o brincar e o aprendizado das crianças. Durante uma 

manhã, conhecemos um pouco mais a vida de cada professora, que relembraram há 

quanto tempo estão na educação, e do quanto é bom brincar, sorrir e compartilhar 

novas descobertas em grupo. 

Participaram da oficina 06 docentes, a diretora e a vice-diretora. Na ocasião, 

registramos a ausência de uma professora por motivo de doença. No grupo, todas as 

docentes são graduadas em Pedagogia, e uma possui especialização. Observamos 

certo interesse, quando da fala das professoras, a respeito de retomar os estudos, 

                                                 
25 A oficina foi realizada no dia 16/04/2012 (sábado), na EMJHG. 
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embora, por vezes, elas tenham demonstrado desencanto com as propostas e 

encaminhamentos da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante. 

Enfim, sabemos que a prática burocrática muitas vezes impede ou complica o 

acesso à qualificação dos professores, e tal fato gera descontentamento e falta de 

motivação nesses profissionais. As consequências negativas decorrentes desse 

processo são desencadeadas na sala de aula, cenário onde as coisas acontecem, o 

que talvez explique as dificuldades observadas na aprendizagem dos alunos. 

Os objetivos da oficina consistiram nas seguintes ações:  

a) Levantar, discutir e analisar pressupostos teóricos e metodológicos da 

Atividade Física na Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

b) Discutir aspectos científicos do corpo, do movimento, do brincar e suas 

implicações nas práticas pedagógicas; 

c) Promover brincadeiras e atividades corporais para serem trabalhadas com os 

alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, bem como sugerir adaptações 

visando à aprendizagem dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. 

A metodologia foi pautada na escuta atenta da fala das professoras sobre seu 

percurso na educação, pois entendemos que isso é de relevante importância, e também 

por compartilharmos com os encaminhamentos sugeridos por Paulo Freire em relação à 

dialogicidade, e Vygostky, quando se refere à mediação, papel desempenhado pelo 

professor em sala de aula. 

Na oficina, nós buscamos desempenhar esses papéis sem perder de vista a 

metodologia utilizada na pesquisa, que consiste na pesquisa-ação colaborativa, nesse 

caso, dar voz ao professor, fazendo com que ele se sinta parte do que está sendo 

realizado, e não apenas um mero observador. Realizamos também atividades práticas, 

exposição teórica e dialogada sobre o conceito do brincar, do lúdico, da afetividade, 

enfatizando como esses elementos exercem poder no ensino e na aprendizagem. 

Foi uma manhã produtiva, marcada por brincadeiras, jogos e diversão. Nossa 

intenção era mostrar para o grupo que é possível utilizar as brincadeiras e os jogos em 

sala de aula como uma ferramenta pedagógica e não apenas como um recurso para 

preencher o tempo. 

No tocante a essa questão, João Batista Freire (1997) defende que 
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[...] a elaboração de uma escrita e leitura socialmente 
compreensíveis não deve ser precoce, e sim consequência do 
processo que a criança realiza, ajudada pela escola. Mesmo 
assim, raramente a escola tem a clarividência de incluir nesse 
processo a atividade física e o jogo. (FREIRE, 1997, p. 21). 
 

Durante as atividades, observamos o prazer demonstrado pelas docentes do 

grupo e a surpresa quando informadas das possíveis relações que podem ser 

estabelecidas entre as atividades envolvendo o lúdico e o brincar e os diferentes 

conteúdos ministrados na escola. O grupo relatou que desconhecia essa realidade e 

que agora conseguia perceber novas possibilidades quanto ao uso de jogos e 

brincadeiras na sala de aula, ou seja, utilizá-los como ferramenta pedagógica era 

possível e, principalmente, algo divertido e prazeroso. 

Como não foi possível esgotar o que foi planejado para esse encontro, 

combinamos um novo encontro26, no qual falamos sobre planejamento, rotina escolar, 

construção de materiais a partir de sucata, como garrafas plásticas, bolas de meia, 

jornal entre outros. 

Nesse dia, além de promovermos ações voltadas para a percepção do próprio 

corpo, como o relaxamento, priorizamos atividades que envolvessem a cooperação, 

estimulando o trabalho em equipe, tão necessário ao contexto escolar. Discutimos, 

também, sobre planejamento e o grupo foi unânime em admitir dificuldades para 

planejar. 

Ficou acordado, então, que o corpo docente e a direção realizariam encontros 

semanais ou quinzenais para planejarem, lendo e discutindo textos sobre temas 

encaminhados posteriormente para a escola. 

Observamos, também, a necessidade do registro diário sobre a prática de cada 

professora, como forma de assegurar uma continuidade nas atividades, bem como 

identificar as dificuldades dos alunos. Fomos monitorando à distância o grupo, mesmo 

porque o foco principal da nossa pesquisa são os alunos, e, uma vez que acreditamos 

que o professor tem um papel fundamental no processo de ensino e de aprendizagem, 

                                                 
26 Realizado no dia 19/05/2012, na Escola Municipal José Horácio de Góis. 
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tentávamos, na medida do possível, observar se houve algum tipo de mudança e/ou 

incorporação de novas rotinas nas turmas. 

No entanto, notamos que muito pouco do que fora trabalhado com o grupo foi 

posto em prática; por outro lado, somos conscientes de que mudanças levam tempo e 

acontece de forma tímida e silenciosa. Todavia, temos a certeza de termos plantado 

uma semente, e de que ela irá germinar, pois o solo é fértil, e precisamos alimentar e 

cuidar. 

O próximo desafio foi investir na orientação e planejamento das atividades 

pedagógicas da EM José Horácio de Góis e na atualização do Projeto Político-

Pedagógico (PPP), que é um documento produzido coletivamente na escola pela 

direção, professores e funcionários, o qual dispõe de orientações a serem seguidas. 

O PPP é um projeto porque contém ações que serão executadas em 

determinado período de tempo; é político, pois caracteriza a escola como um ambiente 

que desenvolve ações na perspectiva de oferecer uma formação consciente aos 

cidadãos, tornando-os críticos e responsáveis para atuarem na sociedade de forma 

individual ou coletivamente; e é pedagógico porque decide e estabelece as atividades 

e projetos educativos a serem desenvolvidos para que o processo de ensino e de 

aprendizagem possa acontecer. 

Em virtude dessas três dimensões (projeto, político e pedagógico), o PPP 

necessita da participação conjunta dos membros da equipe gestora e pedagógica, que 

precisam consultar o PPP a cada nova deliberação. Como referencial teórico 

escolhemos Paulo Roberto Padilha, Planejamento Dialógico: Como Construir o Projeto 

Político-Pedagógico da Escola. (2001). 

O Projeto Político Pedagógico precisa conter alguns tópicos que serão 

detalhados a seguir: 

Missão ou Marco Referencial: Reúne os valores compartilhados na 

comunidade escolar, os anseios sobre a aprendizagem dos alunos, podendo-se buscar 

informações nos planos municipal e estadual de Educação.  Para elaborar esse item é 

necessário discutir os princípios e valores da escola em reuniões pedagógicas com os 

funcionários e nas assembleias do conselho escolar e do grêmio estudantil (quando 

houver). A direção deve participar de todas essas reuniões, subsidiando material 
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bibliográfico para fomentar as discussões, bem como registrando tais encontros. É a 

direção a responsável pela redação desse item, devendo compartilhá-lo com a 

comunidade escolar, acolhendo sugestões e críticas. (PADILHA, 2001). 

Clientela: Este tópico deve conter um histórico da comunidade e da fundação 

da escola, bem como caracterização das famílias sobre condição social, econômica e 

cultural. Tais informações contribuem para a elaboração das diretrizes pedagógicas e a 

melhor maneira de se comunicar com a comunidade. A ficha de matrícula dos alunos 

pode subsidiar a construção desse tópico do PPP, mas pode-se também preparar 

outros instrumentos como questionários e/ou entrevistas com as famílias. É o diretor o 

responsável pela elaboração dessas informações, sendo sua responsabilidade repassar 

o resultado parcial aos professores e funcionários, mesmo que as demais etapas do 

PPP não estejam concluídas, pois, de posse das informações sobre a clientela, é 

possível pensar em projetos pedagógicos e institucionais e traçar maneiras para se 

relacionar com as famílias. (PADILHA, 2001). 

Dados sobre a aprendizagem: São informados dados sobre matrículas, 

aprovação, reprovação, evasão, distorção idade/série, transferências e resultados de 

avaliações. Essas informações quantitativas permitem esboçar um retrato da 

aprendizagem na escola, bem como medir a qualidade do ensino, pois os números de 

evasão e repetência sinalizam problemas de ensino que precisam de solução. Para 

construir esses dados, os documentos preparados com esses elementos enviados ao 

Ministério da Educação (MEC) e à Secretaria de Educação alimentam tais informações, 

que devem ser manipuladas pelo diretor e pelo coordenador pedagógico, responsáveis 

por elaborar tabelas, gráficos e textos analíticos e compartilhar com os demais 

membros da equipe, para identificação de problemas e posterior estabelecimento de 

metas e ações. (PADILHA, 2001). 

Relação com as famílias: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura a participação das 

famílias no processo pedagógico, pois a escola existe para atender à sociedade; sendo 

assim, é neste quesito que se definirá a contribuição dos pais nos projetos da escola e 

na tomada de decisões. Os projetos propostos pela escola devem prever a participação 
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da família, embora seja necessário conhecer a clientela para verificar a viabilidade das 

propostas. (PADILHA, 2001). 

A construção dos quatro itens anteriores subsidia a construção deste tópico. 

Recursos: Apresenta-se a estrutura física da escola (salas, equipamentos, 

móveis, espaços livres), dos recursos humanos (equipe, qualificação, horas de 

trabalho), do financeiro e dos materiais pedagógicos. Neste item, saber-se-á do que a 

escola dispõe física e financeiramente, em que a formação da equipe poderá gerenciar 

da melhor forma possível as necessidades de reforma, construção, cursos, material 

pedagógico, entre outros. Para reunir todas essas informações, é necessário solicitar o 

apoio da secretaria da escola e dos coordenadores pedagógicos. (PADILHA, 2001). 

Diretrizes pedagógicas: Constituem o currículo da escola, elencando os 

conteúdos e os objetivos de ensino, as metas de aprendizagem e a forma de avaliação, 

por série ou ciclo e por disciplina. Com base nessas informações, a equipe planeja 

programas e projetos que produzem números sobre a força das ações. Assim, são os 

dados de aprendizagem da escola, os referenciais curriculares das Secretarias 

estaduais e municipais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os indicadores 

de qualidade e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que alimentam e 

subsidiam a construção desse tópico, que deve ser regido pela coordenação 

pedagógica e pelos professores da escola que estão diretamente ligados com a 

necessidade de aprendizagem dos alunos. (PADILHA, 2001). 

Plano de Ação: Constitui a parte prática das etapas anteriores do PPP, pois vai 

conter todas as ações e projetos institucionais da escola para o ano letivo. É de suma 

importância a participação do gestor e dos professores opinando sobre a necessidade 

de determinados projetos, a fim de assegurar o processo de ensino e de aprendizagem. 

Vale a pena também consultar projetos que funcionaram bem em anos anteriores na 

própria escola ou em outros espaços. (PADILHA, 2001). 

Recomenda-se que o PPP seja atualizado anualmente, principalmente nos 

aspectos que sofrem constantes modificações, como quantitativo de matrículas, 

reprovação, evasão, recursos financeiros, projetos, dentre outros. Quanto à EM José 

Horácio de Góis, esta elaborou o seu PPP em 2002 e, desde então, não realizou 
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nenhuma atualização. Diante desse fato, nos reunimos com a equipe gestora, o corpo 

docente e funcionários para realizar essa tarefa. (PADILHA, 2001). 

A reunião27 ocorreu com o corpo docente e administrativo da escola e, 

coletivamente, lemos o documento fazendo as devidas atualizações. O grupo participou 

de forma efetiva, mas não foi possível concluir todas as atualizações. Agendamos então 

um novo encontro28 e conseguimos concluir as alterações no documento, ficando sob a 

responsabilidade da diretora conseguir, junto à Secretaria Municipal de Educação de 

São Gonçalo, dados atualizados referentes à aprendizagem29, além de fazer um 

levantamento sobre equipamentos, mobiliários, espaços livres na escola, financeiro e 

materiais pedagógicos. Foi delegada às professoras a atualização do quadro de 

conteúdos de cada turma, revendo as nomenclaturas que sofreram alteração desde 

2002. 

Além disso, elaborou-se também um cronograma de execução para 2013, 

incluindo datas de reuniões com os pais e professores, com o corpo docente, com os 

servidores administrativos, com o Conselho Escolar, de planejamento anual da escola e 

de planejamento das turmas, cuja periodicidade passou a ser quinzenal. 

Apesar de não termos previsto na pesquisa abordar o Projeto Político-

Pedagógico da escola, nos deparamos com um documento desatualizado, e isso nos 

fez repensar e oferecermos nosso apoio para sua revisão e atualização. Acreditamos 

na relevância do PPP para a escola, por ser um documento que direciona as ações no 

ambiente escolar. 

Observamos que as ferramentas pedagógicas e o apoio que o Projeto30 vem 

oferendo à escola não são suficientes para assegurar o avanço dos alunos da EM José 

Horácio de Góis. Outros instrumentos se fazem necessários, dentre eles um PPP 

atualizado e o exercício do planejamento, nos mais diferentes níveis. 

                                                 
27 No dia 23/03/2013, estavam presentes o corpo diretor da escola (diretora e vice) e 07 
professoras. As funcionárias que atuam em funções administrativas (copa e limpeza) estavam 
presentes, mas não participaram da reunião.  
28 No dia 14/04/2013, estavam presentes a direção, 03 professoras, a merendeira, 04 agentes 
de serviços gerais e 02 secretárias. 
29 Informações quantitativas sobre matrículas, aprovação, reprovação, evasão, 
distorção idade/série, transferências e resultados de avaliações. 
30 “O habitus de estudar: construtor de uma nova realidade na Educação Básica da Região 
Metropolitana de Natal (RMN)”. 
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Assim, asseguramos tais ações na escola com o objetivo de contribuir para a 

melhoria do fazer pedagógico nesse espaço. Entendemos, pois, que um projeto 

político-pedagógico atualizado e que tenha sido construído coletivamente, 

concomitantemente ao planejamento da escola a partir de um tema gerador para o ano 

eletivo, possibilitando aos professores ancorarem seus projetos imbricados com os 

conteúdos pertinentes a cada turma, constitui condição sine qua non para que a 

aprendizagem se concretize. Caso contrário, voltamos para uma das perguntas que 

iniciaram este item: Por que as crianças não se alfabetizam mesmo estando na escola? 

Porque sendo assim, continuamos nesse ciclo, no qual as escolas fingem que aprovam, 

os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem, quando, de fato, 

apenas frequentam o espaço escolar, sem adquirir aprendizagens significativas que 

serão utilizadas no decorrer de sua trajetória escolar. 

Na Escola Municipal Profº. Ulisses de Góes (EMPUG) realizamos uma oficina31 

com os professores, cujo objetivo foi despertar nos professores a 

necessidade/possibilidade de inclusão de atividades lúdicas em suas rotinas junto aos 

alunos, promovendo um ambiente propício para a aprendizagem. O grupo se mostrou 

participativo e todas as propostas foram aceitas e executadas com alegria. Mesmo por 

professoras com uma faixa etária mais elevada, o envolvimento e participação foram 

maiores que o esperado.  

Além das atividades práticas, dialogamos a respeito da importância do 

movimento, do brincar, do lúdico e da alegria na escola, aspectos muitas vezes 

colocados de lado, dada a intenção de assegurar a aprendizagem dos alunos. Os 

professores relataram que há muito tempo não se sentiam tão felizes e que foi algo 

singular participar das atividades, o que em alguns despertou o desejo de levar para a 

sala de aula momentos semelhantes, ao perceberem o quanto isso é atrativo aos 

alunos, intensificando o processo de ensino e de aprendizagem. 

A EMPUG possui um Projeto Político-Pedagógico que é revisitado e atualizado 

pela equipe anualmente. Outro fato que chama a atenção na escola é a existência de 

uma coordenação pedagógica, além de que os professores fazem planejamento 

                                                 
31 Oficina realizada no dia 21/07/2012, estando presentes 15 professores que atuam na 
educação infantil, e no ensino fundamental I e II. 
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semanalmente. Tal realidade se opõe à situação encontrada na EM José Horácio de 

Góis, o que pode ser uma das explicações para a diferença das notas alcançadas pelas 

escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), apresentado e 

discutido no segundo capítulo desta tese. 

Quanto aos aspectos em comum nas duas escolas, observamos que em ambas 

há professores e alunos com diferentes níveis de motivação e aprendizado, o que 

certamente influencia o processo de ensino e de aprendizagem nessas escolas. 

Entendemos que saber ler e escrever é mais do que um direito dos alunos; é 

um dever que precisa ser assegurado.  Por isso, além de estimular a leitura, precisamos 

também instrumentalizar as crianças para que elas possam ser alfabetizadas. Desse 

conjunto de situações, surgiu a ideia do alfabeto móvel, que é um dos principais 

materiais utilizados em classe para a formação de palavras. Em face disso, acreditamos 

que 

 

O ato de ler é incompleto sem o ato de escrever. Um não pode 
existir sem o outro. Ler e escrever não apenas palavras, mas ler e 
escrever a vida, a história. Numa sociedade de privilegiados, a 
leitura e a escrita são um privilégio. (GADOTTI, 1982, p.17). 
 

 

Na década de 1980, chega ao Brasil o alfabeto móvel em conjunto com a 

proposta do construtivismo. A intenção do material é de materializar um conceito básico 

da construção/organização da linguagem escrita (BOZZA, 2011). Assim, utilizar o 

alfabeto móvel na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental 

promove reflexões interessantes entre alunos e professores, chamando a atenção para 

alguns fatos linguísticos, tais como: 

a) As letras que formam o nome de um aluno também são utilizadas no nome de 

outros colegas; 

b) As produções textuais presentes em livros, revistas e cartazes também são 

construídas com letras que formam o nome do aluno; 

c) As letras aprendidas na escola também são utilizadas pelos pais e familiares; 

d) Utilizamos a mesma letra mais de uma vez em algumas palavras; 

e) Certos sons são formados por mais de uma letra; 
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f) Representação das letras no papel, contribuindo para a visualização do 

traçado adequado, das proporções aproximadas e posição correta das letras. 

(BOZZA, 2011). 

 

O alfabeto móvel que produzimos para os alunos consistia numa caixa de 

madeira decorada e personalizada contendo 112 letras, entre vogais e consoantes, que 

foram impressas, plastificadas e cortadas. No segundo semestre de 2012, entregamos 

esse material a cada aluno das turmas acompanhadas – 4º ano da EM José Horácio de 

Góis e 1º ano da EM Prof. Ulisses de Góes – para que pudessem exercitar e se 

apropriar cada vez mais desses signos tanto na escola como em casa. 

Tal momento foi cercado de incertezas, uma vez que não sabíamos se os 

alunos iriam gostar e/ou se identificar com o material, o qual continha a foto de cada um 

na tampa, e em uma das turmas estávamos lidando com pré-adolescentes, com idade 

entre 11 e 13 anos, faixa etária cujo comportamento é bastante imprevisível. A despeito 

disso, foi um momento bem especial, pois eles gostaram muito das caixas e logo 

começaram a utilizar as letras para formar diversas palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Alunos utilizam as letras do 
Alfabeto Móvel para formar palavras. 
EMJHG, 2012. 

 

 

Figura 12: Alunos utilizam as letras do 
Alfabeto Móvel para formar palavras. 
EMJHG, 2012. 
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Ao retomarmos as atividades em 2013, solicitamos o uso do alfabeto móvel e 

nos deparamos com uma situação inesperada: algumas caixas tinham se perdido ou 

sido danificadas, tanto na EM José Horácio de Góis como na EMP Ulisses de Góes. 

Tivemos, então, que refazer algumas caixas e o seu conteúdo (112 letras). 

Decidimos também que, além das turmas acompanhadas, iríamos produzir os 

alfabetos para as turmas de 1º ano da EMPUG e da EMJHG, objetivando, nessa ação, 

estimular nesses alunos o contato de forma lúdica e prazerosa com as letras do 

alfabeto.  Ao final, foram confeccionadas e entregues 90 caixas de alfabeto móvel. 

O fato das caixas não terem sido devidamente cuidadas pelos alunos nos fez 

rever o combinado com estes e os professores, pois, em 2012, os alunos tinham 

permissão para levar o alfabeto para casa, mesmo porque acreditávamos na 

importância desse material para outros membros da família. No entanto, diante da falta 

de cuidado de alguns alunos, solicitamos que as caixas permanecessem na escola pelo 

menos até o final de 2013, de forma a evitar possíveis danos ao material e assegurar 

aos alunos a utilização do alfabeto. 

Entendemos que esse material, aliado às demais ações ocorridas, como as 

oficinas voltadas aos professores e a visita à UFRN, contribuíram para o avanço dos 

alunos dessas escolas no processo de ensino e de aprendizagem. Foi possível verificar 

 

Figura 13: Alunos utilizam as letras do 
Alfabeto Móvel para formar palavras. 

EMPUG, 2012. 

 

Figura 14: Entrega do Alfabeto 
Móvel na EMPUG, 2012. 
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isso quando reaplicamos os instrumentos de Português e Matemática na escola, e nos 

deparamos com uma evidente melhora no desempenho dos alunos. 

Em face destas questões, entendemos que a participação ativa do professor e o 

uso do brincar e do lúdico em sala de aula são ferramentas eficazes para que a 

educação possa realmente cumprir o seu papel, que é o de emancipar. Como nos diz 

Rubens Alves (2008), é o professor quem tem a tarefa de apresentar o mundo para os 

alunos, podendo fazer isso de uma forma menos sisuda, e nem por isso menos séria; 

pelo contrário, o lúdico, o brincar, o riso e a poesia podem fazer parte desse cenário, 

dando vida ao fazer pedagógico e motivando o ensino e a aprendizagem. 

A metodologia adotada, pesquisa-ação-colaborativa possibilitou um diálogo 

fecundo com os sujeitos – alunos, professores, pais – imputando-lhes voz e 

responsabilidade. Cabe destacar que não existe um modelo padrão para este tipo de 

pesquisa e que fomos construindo o nosso ao longo do processo, em constante diálogo 

com os atores do nosso campo empírico.  
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5 CAPÍTULO IV: ANALISANDO OS ARRANJOS DOS SUJEITOS  

 

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 
Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. 

(Paulo Freire) 
 

 

este capítulo apresentamos os arranjos32, produções verbais e textuais 

dos alunos das escolas observadas, nos conteúdos de Língua Portuguesa 

e Matemática nos anos de 2012 e 2013. 

Elaboramos categorias baseadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais33 

(PCN), material produzido pelo Ministério da Educação e Secretaria de Educação 

Fundamental em 1997.  

Os Parâmetros estabelecem como objetivos gerais do Ensino Fundamental 

que, ao término dos nove anos destinados a esta etapa da educação, os alunos sejam 

                                                 
32 Chamaremos de arranjos as produções dos alunos a partir do material oferecido (papel, 

figuras geométricas coloridas e cola). 
33 “Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para 
a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a 
coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, 
pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menos 
contato com a produção pedagógica atual. Por sua natureza aberta, configuram uma 
proposta flexível, a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e 
sobre programas de transformação da realidade educacional empreendidos pelas 
autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não configuram, 
portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo, que se sobreporia à 
competência político-executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural 
das diferentes regiões do País ou à autonomia de professores e equipes pedagógicas. 
O conjunto das proposições aqui expressas responde à necessidade de referenciais a 
partir dos quais o sistema educacional do País se organize, a fim de garantir que, 
respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que 
atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e complexa, a educação possa atuar, 
decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo como meta o ideal de 
uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios 
democráticos. Essa igualdade implica necessariamente o acesso à totalidade dos bens 
públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos socialmente relevantes”. 
(BRASIL, 1997a, p. 13) 
 

N 
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capazes de “utilizar diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica, 

corporal – como meio para expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 

produções da cultura” (BRASIL, 1997a, p.48). Tais objetivos estão propostos para as 

diferentes áreas de conhecimento, a saber: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

Naturais, História, Geografia, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira e também para 

os conteúdos transversais: Ética, Saúde, Meio-ambiente, Orientação Sexual e 

Pluralidade Cultural, propostos para os alunos do Ensino Fundamental34, que 

atualmente tem a duração de 09 anos. 

O foco desta pesquisa encontra-se nos conteúdos de Língua Portuguesa e 

Matemática, que possuem como objetivos gerais a expectativa de  

 

[...] que os alunos adquiram progressivamente uma competência 
em relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da 
vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a 
participação plena no mundo letrado. [...] Identificarem os 
conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo 
intelectual, característico da Matemática, como aspecto que 
estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 
(BRASIL, 1997b, p. 33; 1997c, p. 37). 

 

Elegemos determinados objetivos de Língua Portuguesa e Matemática para o 

Ciclo I e Ciclo II, os quais são compostos pelos 1º e 2º anos, e 3º, 4º e 5º anos, 

respectivamente. Para tanto, criamos categorias para analisar os alunos participantes 

da pesquisa. 

 

5.1 OS ARRANJOS, A VERBALIZAÇÃO E A ESCRITA DOS ALUNOS 

 

O momento de realização das atividades que resultaram nos arranjos, 

produções verbais e textuais dos alunos das escolas participantes da pesquisa, nos 

revelaram elementos e situações que precisam ser considerados para a análise deste 

material.  

                                                 
34 A Lei nº 11.274/06 ampliou o Ensino Fundamental para nove anos, e estabeleceu o 
ano letivo de 2010 como prazo para que os sistemas de ensino se organizassem. 



 

129 

 

Estabelecemos uma rotina para realizar as atividades nas escolas, 

determinando um tempo de mais ou menos 40 minutos para que os grupos pudessem 

produzir seus arranjos; em seguida, indagamos às crianças sobre o que elas haviam 

relatado em seus arranjos. 

Durante a aplicação desses instrumentos nas escolas, convidamos as crianças 

do 1º ano para desenvolverem seus trabalhos no chão. Na EM José Horácio de Góis as 

carteiras possuem apenas o apoio lateral, o que representa dificuldade para os alunos 

que estão nos anos iniciais do Ensino Fundamental, cujo período é marcado pela 

construção de habilidades de gerenciamento do espaço para suas atividades e 

manipulação dos materiais que precisam ser utilizados. 

Na EMP Ulisses de Góes, o mobiliário é constituído de mesa e cadeira; no 

entanto, os alunos pouco experimentam o chão, em razão do que apresentaram 

dificuldade para permanecer nessa formação por um período maior de tempo. 

Acreditamos que isso se deu porque essas crianças não estavam habituadas, ou seja, 

isso não faz parte da sua rotina diária na sala de aula, ocasionando mal-estar e 

incômodo entre os colegas. 

A esse respeito, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) pondera: 

 

É muito comum que, visando garantir uma atmosfera de ordem e 
de harmonia, algumas práticas educativas procurem simplesmente 
suprimir o movimento, impondo às crianças de diferentes idades 
rígidas restrições posturais. Além do objetivo disciplinar apontado, 
a permanente exigência de contenção motora pode estar baseada 
na ideia de que o movimento impede a concentração e a atenção 
da criança, ou seja, que as manifestações motoras atrapalham a 
aprendizagem. (BRASIL,1998, v.3, p.17). 
 

Talvez as questões apontadas nesse documento se tornem mais claras, uma 

vez que estamos falando de crianças de 06 e 07 anos, que acabaram de sair da 

educação infantil – cuja prática considera o movimento como algo necessário e próprio 

da infância, não como algo que pode comprometer a aprendizagem. Ao ingressar no 

ensino fundamental, essas crianças se deparam com conteúdos e avaliações a serem 

cumpridos e, em virtude disso, o movimento, o brincar e o lúdico são praticamente 
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banidos das rotinas pedagógicas, como forma de manter a ordem e assegurar a 

aprendizagem. 

Os alunos retrataram em seus arranjos histórias de imaginação, conflitos 

amorosos, situações do cotidiano, com ilustrações de carros, semáforo, trailler, boneco, 

sol, máquina do futuro, bola, ônibus, amigos, foguete, pirâmides, castelo, carro-

furadeira, disco-voador, alienígena, questões ambientais, entre outros. Depois, 

registraram essas representações por meio da escrita ou oralmente, no caso de alunos 

que ainda não estavam alfabetizados. No entanto, fomos surpreendidos com a 

constatação de alunos do 4º/5º anos, quando, diante da solicitação de registro escrito 

dos seus arranjos, perguntaram: 

 

Como eu vou fazer isso? Eu não sei escrever. 

Eu não consigo não! 

Isso é prova? 

 

Ler e escrever são habilidades construídas de forma paralela, pois uma prática 

possibilita o avanço da outra, isto é, a partir do momento em que se lê, está-se 

investindo na escrita, pois ampliamos o vocabulário, e, a partir do momento em que 

escrevemos, exercitamos a habilidade de leitura. Assim, quanto mais tarde essa 

aprendizagem acontece, provavelmente resultará em dificuldades para o aluno. 

Apesar de alguns alunos terem criado a contento seus arranjos, alguns não 

conseguiam escrever no papel a respeito dos mesmos. Nesse sentido, “[...] afastamo-

nos de qualquer ideia de evolução cognitiva natural e universal, comum ao conjunto das 

crianças de uma mesma faixa etária. [...]” (LAHIRE, 2004, p. 19), acreditamos na 

necessidade de incentivar os alunos a tentarem esboçar suas produções.  

Essa situação foi inesperada, posto que imaginávamos que os alunos possuíam 

dificuldades; todavia, constatamos que alguns não conseguiam escrever o próprio 

nome de forma legível ou compreensível. A estratégia, então, foi estimulá-los a produzir 

a despeito dessas dificuldades. E assim, com muito apoio, atenção e empatia pelos 

alunos foi possível a finalização da atividade.  
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O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, criado por Vygotsky (2007), 

nos possibilita compreender esta dinâmica, pois considera que num mesmo grupo, 

existam várias ZDP, pois, segundo o autor: 

 

Esses exemplos individuais ilustram uma lei geral do 
desenvolvimento das funções mentais superiores, a qual achamos 
que pode ser aplicada em sua totalidade aos processos de 
aprendizado das crianças. Propomos que um aspecto essencial 
do aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento 
proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos 
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente 
quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições 
do desenvolvimento independente da criança. (VYGOSTKY, 2007, 
p. 103). 
 

Nessa perspectiva, passamos a entender que a aprendizagem esteja ligada à 

afetividade, pois incide de forma contundente neste processo. Assim, demonstrar 

interesse pela dificuldade apresentada por esses alunos e encorajá-los a realizar a 

atividade foi nossa intenção, despertando neles qualidades e competências 

desconhecidas e/ou adormecidas. 

Nesse sentido, trazemos à luz os estudos de Vygostky a respeito das 

interações sociais, da “mediação” e da “internalização” como elementos balizadores no 

processo de ensino e de aprendizagem. O autor ressalta o valor do outro na construção 

do conhecimento, e na composição do próprio sujeito e de suas formas de agir. Vale 

ressaltar que demonstrar empatia e afeto pelo aluno, reconhecendo suas dificuldades e 

sugerindo novos encaminhamentos, são atitudes que resultam em avanços e, 

principalmente, no fortalecimento da autoestima dos estudantes. 

Fez-se necessário, ainda, esclarecer aos grupos que não se tratava de uma 

prova, mas sim de uma atividade para que pudéssemos conhecer e entender em que 

nível encontrava-se a aprendizagem deles. Ao observarmos que para alguns alunos a 

palavra prova gerava desconforto e medo, procuramos minimizar os efeitos que tal 

sentimento pode causar nas crianças, procurando assegurar um ambiente amistoso e 

agradável para o desenvolvimento da atividade proposta.  
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Uma vez que, “somente pela virtude da crença no homem e nas suas 

possibilidades, pela crença de que somente chego a ser eu mesmo quando os demais 

também cheguem a ser eles mesmos”. (FREIRE, 1989a, p. 108), que acreditamos na 

eficiência do processo de ensino e de aprendizagem.  

Nossa estratégia partiu dos objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (1997a), elegendo aqueles que se adequavam 

aos alunos participantes da pesquisa, considerando o ciclo em que se encontravam, 

com vistas à criação de categorias de análise. Para os alunos dos 1º e 2º anos do Ciclo 

I, elegemos os seguintes objetivos em Língua Portuguesa: 

Objetivo 01: Relatar acontecimentos, narrar histórias, manter o encadeamento 

dos fatos e sua sequência cronológica, com ajuda; 

Objetivo 02: Escrever textos dos gêneros previstos para o ciclo, utilizando a 

escrita alfabética, com ajuda. 

Para esses objetivos, criamos as seguintes categorias de análise:  

a) Categoria 01: Alunos que alcançaram um objetivo; 

b) Categoria 02: Alunos que alcançaram dois objetivos; 

c) Categoria 03: Alunos que não alcançaram os objetivos. 

Em ambas as escolas, encontramos alunos que demonstraram pouca 

habilidade para colar as figuras, bem como para montar seus arranjos, conseguindo 

realizar a atividade somente com ajuda. Salientamos que foram analisados todos os 

arranjos produzidos pelos alunos sujeitos da pesquisa, mas, nesta tese apresentamos a 

análise de apenas 26 deles posto que seria muito extenso um texto que apresentasse 

todos eles. Os nomes das crianças cujos arranjos são apresentados – são reais, pois 

temos autorização dos pais e anuência da escola para fazer uso deles. 

Sabemos que é no contexto familiar que são feitos os acordos entre as pessoas 

responsáveis pelas crianças, sejam mães, pais, avós ou tios. Tais acordos incidem de 

forma decisiva no comportamento e nas atitudes que os alunos assumem em sala de 

aula, uma vez que 

 

[...] só podemos compreender os resultados e os comportamentos 
escolares da criança se reconstruirmos a rede de 
interdependências familiares através da qual ela constituiu seus 
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esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, e a 
maneira pela qual estes esquemas podem “reagir” quando 
“funcionam” em formas escolares de relações sociais.[...] 
(LAHIRE, 2004, p. 19, grifos do autor). 
 

De acordo com o PCN, objetivo 1, esperávamos que as crianças conseguissem 

relatar sobre seus arranjos com desenvoltura, mas observamos que algumas crianças 

demonstraram dificuldade para articular suas ideias e narrarem suas histórias a partir 

de suas produções, conforme demonstra o arranjo de Luan (Figura 15). O aluno 

apresenta dificuldade para estabelecer uma relação entre o arranjo produzido e a 

verbalização sobre o mesmo: 
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O arranjo de Nadson (Figura 16) também é revelador. Novamente observamos 

um descompasso entre a produção e sua respectiva narrativa verbal, apresentando sua 

 

Figura XX: Arranjo aluno “D”, 1º ano EMPUG, 2012 

“Um carro colorido, aqui em 
Nova Descoberta, na Rua 
Grande tem gente dentro, um 
bocado. Estão indo pra escola 
ele gosta de ir para a escola. 
Relato verbal do aluno “Luan”, 1º ano 
EMPUG, 2012. 

 

“Um carro colorido, aqui em Nova Descoberta, na Rua Grande tem gente dentro, um 
bocado. Eu gosto de ir para a escola”. 

Relato verbal do aluno Luan, 1º ano, 2012. 

 

Figura 15: Arranjo do aluno Luan, 1º ano, 2012. 
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casa e a sua família como desorganizada, o que, provavelmente, influencia no seu 

desempenho escolar. Salientamos que esse aluno se mostrou agressivo e desmotivado 

a participar das propostas que lhe foram feitas na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo 2 do PCN, esperávamos que as crianças escrevessem textos 

utilizando a escrita alfabética, mesmo que para isso solicitassem alguma ajuda, pois 

“[...] a criança é capaz de ignorar a linha direta entre o agente e o objetivo. 

(VYGOTSKY, 2007, p. 14). No entanto, nem todos os alunos apresentaram condições 

“A casa dele, verde e grande, tem banheiro na casa, mora sozinho. Um mundo, carros, avião, 
motos, fusca, um planeta, árvores. O helicóptero derrubou uma folha da árvore, e ela caiu e o 
mundo se destruiu”. 

Relato verbal do aluno Nadson, 1º ano, 2012. 

 

Figura 16: Arranjo do aluno Nadson, 1º ano, 2012. 
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de realizar tal tarefa, como é possível observar no arranjo de Maria Eduarda (Figura 

17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Maria Eduarda montou seu arranjo utilizando muitas das figuras oferecidas, 

mas é possível perceber as dificuldades da menina para esboçar e/ou representar algo, 

bem como verbalizar a respeito da sua produção. Em sua representação, Maria 

Eduarda escolheu figuras sem critério, utilizou muita cola, não tentou escrever seu 

nome na produção e nem verbalizou a respeito do arranjo. Segundo Vygotsky, 

 

Uma vez que as crianças aprendem a usar, efetivamente, a 
função planejadora de sua linguagem, o seu campo psicológico 
muda radicalmente. [...] a capacitação especificamente humana 
para a linguagem habilita as crianças a providenciarem 
instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a superar a 
ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes 

Figura 17: Arranjo da aluna Maria Eduarda, 1º ano, 
2012.  
         * A aluna não verbalizou sobre seu arranjo.  
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de sua execução e a controlar seu próprio comportamento. 
(VYGOTSKY, 2007, p. 17,18) 
 

Considerando os objetivos propostos pelo PCN, Luan, Nadson e Maria Eduarda 

encontram-se na categoria 03, o que nos leva a refletir sobre o que estaria acontecendo 

no processo de ensino e de aprendizagem destes alunos. Pensamos que estímulos são 

indispensáveis neste processo, pois é necessário, 

 

[...] Novas motivações, socialmente enraizadas e intensas, dão 
direção à criança. K. Lewin descreveu essas motivações como 
Quase Beduerfnisse (quase necessidades) e defendeu que a 
inclusão delas em qualquer tarefa leva a uma reorganização de 
todo o sistema voluntário e afetivo da criança. Ele acreditava que, 
com o desenvolvimento dessas quase necessidades, a impulsão 
emocional da criança desloca-se de preocupação com o resultado 
para a natureza da solução. [...] (VYGOTSKY, 2007, p. 29, grifos 
do autor). 

 

Os arranjos dos alunos Ítalo (Figura 18), Mayara (Figura 19) e Daniel (Figura 20) 

foram elaborados com diversos detalhes; todos apresentaram noções de espacialidade 

definidas e ocuparam o espaço do papel de forma satisfatória, preocupando-se 

cuidadosamente com os detalhes e a colocação das figuras fornecidas para o arranjo.  

Na verbalização, Ítalo descreveu seu “homem robótico” de forma segura, 

explicando a colocação de cada figura que compôs o seu arranjo. Mayara também 

verbalizou sobre sua produção e ensaiou sua escrita. Diante disto refletimos que, “não 

há pensamento que não esteja referido à realidade, direta ou indiretamente marcado 

por ela, do que resulta que a linguagem que o exprime não pode estar isenta destas 

marcas”. (FREIRE, 1977, p.70). 

Diferentemente dos anteriores, esses alunos encontram-se na categoria 02, 

tendo atingido os objetivos propostos para o Ciclo, conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 
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Figura 18: Arranjo do aluno Ítalo, 1º ano, 2012. 

“Homem robótico que muda de cor. O homem robótico está no mar porque é a 
inspiração dele. Vai para o mar quando fica sem ar. É um homem robótico do bem. Na 
lateral do homem robótico tem a casa das formigas robóticas, que no momento 
estavam dormindo”. 

Relato verbal do aluno Ítalo, 1º ano, 2012. 
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Figura 19: Arranjo da aluna Mayara, 1º ano, 2012. 

“Tem uma bola, um quadrado, outro quadrado, fez uma cobrinha, tem uma casa, tem um 
barco. A casa e o barco são dela. O barco fica do lado de fora. Arranjou as patinhas e o 
resto do leão. Colocou o nome do irmão abaixo do dela. Escreveu a palavra “pato” para 
mostrar que conhecia a palavra e sabia escrevê-la. 
 

Relato verbal da aluna Mayara, 1º ano, 2012. 
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Figura 20: Arranjo do aluno Daniel, 1º ano, 2012. 

“Um boneco, um menino, bolinha, no shopping, comprando brinquedo. 
Eu gosto de ir ao shopping, comprar um ursinho. 
O boneco comprou uma bolinha tem um urso na caixa, tem várias caixas com 
brinquedos dentro.” 
 

Relato verbal do aluno Daniel, 1º ano, 2012. 
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Ao compararmos os arranjos produzidos em 2012 com aqueles produzidos 

pelos mesmos alunos em 2013, observamos avanços significativos nas produções de 

várias crianças como Luan (Figuras 15 e 21), Daniel (Figuras 20 e 23), Ítalo (Figuras 18 

e 25) e Mayara (Figuras 19 e 27). Os arranjos apresentaram uma noção de organização 

espacial na folha de papel; a intenção e o cuidado com os detalhes, como olhos e boca 

dos personagens retratados, além do ensaio de articulação entre as letras formando as 

primeiras palavras e frases. Para Vygotsky: 

 

O gesto é o signo visual inicial que contém a futura escrita da 
criança, assim como uma semente contém um futuro carvalho. 
Como se tem corretamente dito, os gestos são a escrita no ar, e 
os signos são, frequentemente, simples gestos que foram fixados. 
(VYGOTSKY, 2007, p. 128). 

 

Nesse sentido, os avanços apresentados por esses alunos aconteceram em 

decorrência da mediação exercida pelo professor em sala de aula, bem como pelo uso 

de ferramentas pedagógicas pautadas no brincar e no lúdico. Dentre essas 

ferramentas, o alfabeto móvel foi o que possibilitou às crianças experimentarem de 

maneira lúdica e prazerosa a apropriação do processo de escrita e leitura. Pois, 

 

[...] assim como o trabalho manual e o domínio da caligrafia são 
para Montessori exercícios preparatórios ao desenvolvimento das 
habilidades da escrita, desenhar e brincar deveriam ser estágios 
preparatórios ao desenvolvimento da linguagem e da escrita das 
crianças. (VYGOTSKY, 2007, p. 145). 

 

Ao analisarmos as produções de Nadson (Figuras 16 e 30) e Maria Eduarda 

(Figuras 17 e 29), não constatamos avanços: pelo contrário, observamos retrocessos e 

dificuldades mais acentuadas. Pondo em perspectiva, temos o seguinte perfil: o menino 

Nadson, com uma vida familiar retratada como pouco estruturada, e cujo aluno, 

segundo relatos da professora, frequentemente chega à escola faminto e com sono, e 

Maria Eduarda, que demonstra necessidade de acompanhamento individual 

especializado.  
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Esses alunos, durante a reaplicação do instrumento, se limitaram a apenas 

colar as figuras geométricas no papel e, mesmo diante do uso de ferramentas 

pedagógicas diferenciadas e da mediação exercida pelo professor, não demonstraram 

avanços no processo de ensino e de aprendizagem para essa atividade específica. 

Paulo Freire nos apresenta explicações pontuais a respeito do diálogo e do antidálogo, 

no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

O diálogo é, portanto, o indispensável caminho, diz Jaspers, não 
somente nas questões vitais para nossa ordenação política, mas 
em todos os sentidos do nosso ser. [...] Era o diálogo que 
opúnhamos ao antidiálogo, tão entranhado em nossa formação 
histórico-cultural, tão presente e ao mesmo tempo tão antagônico 
ao clima de transição. [...] O antidiálogo que implica numa relação 
vertical de A sobre B, é o oposto a tudo isso. É desamoroso. É 
acrítico e não gera criticidade, exatamente porque desamoroso. 
Não é humildade. É desesperançoso. Arrogante. Auto-suficiente. 
No antidiálogo quebra-se aquela relação de „simpatia‟ entre seus 
pólos, que caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não 
comunica. Faz comunicados. (FREIRE, 1989a, p. 108). 

 

As constatações do campo empírico – quando observamos as dificuldades dos 

alunos principalmente na aquisição da escrita – nos levam a refletir sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas escolas. Acreditamos que seja necessário repensar e 

reavaliar a sala de aula, considerando-a como um espaço heterogêneo, e que, por isso 

mesmo, necessita de atividades diferenciadas para conseguir atender os alunos, pois 

cada um aprende de forma diferente e num tempo diferenciado. 
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Figura 21: Arranjo do aluno Luan, 2º ano, 2013. 

 

Figura 22: Produção textual do aluno Luan, 2º ano, 2013. 
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Figura 23: Arranjo do aluno Daniel, 2º ano, 2013. 

 

Figura 24: Produção textual do aluno Daniel, 2º ano, 2013. 
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Figura 25: Arranjo aluno Ítalo, 2º ano, 2013. 

 

Figura 26: Produção textual aluno Ítalo, 2º ano, 2013. 
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Figura 27: Arranjo aluna Mayara, 2º ano, 2013. 

 

Figura 28: Produção textual aluna Mayara, 2º ano, 2013. 
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Figura 29: Arranjo da aluna Maria Eduarda, 2º ano, 2013. 
* A aluna não verbalizou sobre seu arranjo. 

 

Figura 30: Arranjo do aluno Nadson, 2º ano, 2013. 
*O aluno não verbalizou sobre seu arranjo. 
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Dentre os objetivos propostos pelo PCN (1997b) para os alunos do 4º e 5º anos 

do Ciclo II, elegemos aqueles que mais se adequavam ao instrumento utilizado com os 

alunos: 

Objetivo 03: Produzir textos escritos, coesos e coerentes, dentro dos gêneros 

previstos para o ciclo, ajustados a objetivos pré-determinados; 

Objetivo 04: Escrever textos com domínio da separação em palavras, 

estabilidade de palavras de ortografia regular e de irregularidades mais frequentes na 

escrita e utilização de recursos do sistema de pontuação para dividir o texto em frases; 

Objetivo 05: Revisar seus próprios textos a partir de uma primeira versão e, 

com ajuda do professor, redigir as versões necessárias até considerá-lo suficientemente 

bem escrito para o momento. 

 

Para esses objetivos criamos as seguintes categorias de análise:  

a) Categoria 04: Alunos que alcançaram um objetivo; 

b) Categoria 05: Alunos que alcançaram dois objetivos; 

c) Categoria 06: Alunos que alcançaram três objetivos; 

d) Categoria 07: Alunos que não alcançaram os objetivos. 

 

Os arranjos produzidos pelos alunos foram planejados visando ocupar o espaço 

do papel de forma adequada, a partir da distribuição das figuras geométricas de 

maneira harmônica, proporcionando ao observador prazer para apreciar o arranjo.  

As produções textuais demonstraram que apesar desses alunos cursarem os 

anos finais do Ciclo II do ensino fundamental, eles ainda apresentam dificuldades na 

escrita, conforme podemos observar nas produções de José Januário (Figura 31), 

Vanessa (Figura 33) e Marcos (Figura 35), bem como nos anexos produzidos por 

Leyveson (Figura 76), José (Figura 78), Ruth (Figura 80) e Francisco (Figura 82). Estes 

alunos encontram-se na categoria 07, estabelecida com base nos objetivos propostos 

pelo PCN. 
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Figura 31: Arranjo do aluno José Januário, 4º ano, 2012. 

Figura 32: Produção textual do aluno José Januário, 4º ano, 2012. 
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Figura 33: Arranjo da aluna Vanessa, 4º ano, 2012. 

 

Figura 34: Produção textual da aluna Vanessa, 4º ano, 2012. 
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Dentre os alunos participantes da pesquisa, encontramos crianças no Ciclo II 

que não estão alfabetizadas: elas apenas transcrevem, mas não leem o que copiam. 

Essa situação sinaliza que o processo de alfabetização de diversos estudantes não se 

concretizou, ou que aconteceu parcialmente, permitindo que alunos que não escrevem, 

ou não leem, avancem no Ciclo. É necessário que essa situação seja analisada com 

base em fundamentos que respaldem o processo de alfabetização de forma substantiva 

e contextual, posto que Freire nos ensino que neste processo 

 

[...] a comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva 
transferência ou transmissão do conhecimento de um sujeito a 
outro, mas em sua co-participação no ato de compreender a 
significação do significado. Esta é uma comunicação que se faz 
criticamente. (FREIRE, 1977, p.70). 

 

Isso talvez se explique em função de uma confusão existente entre progressão 

continuada e aprovação contínua, ou aprovação automática. Quando o ensino 

Figura 35: Produção textual do aluno Marcos, 4º ano, 2012. 
*O aluno não fez registro escrito. 
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fundamental deixou de ser organizado por séries e adotou o sistema de ciclos, fez-se 

necessário rever também a forma de aprovação, e então foi proposta a progressão 

continuada. (BRASIL, 2013) 

Temos, então, um alargamento do conceito de período escolar, uma vez que o 

MEC prevê a formação de ciclos, ao invés de anos. Poderíamos pensar, então, em ciclo 

letivo, com mais do que os 200 dias previstos na lei, e também em ciclo de 

aprendizagem dos alunos – podendo ser de dois ou três meses, um semestre, um ou 

mais anos. 

Assim, no Ciclo I, temos o 1º, o 2º e o 3º ano; e no Ciclo II, o 4º e o 5º ano. 

Todavia, essa nova forma de avaliação pode gerar a compreensão de que o aluno será 

aprovado automaticamente, tornando desnecessário o empenho tanto da escola quanto 

do estudante na construção das competências deste nas diferentes áreas do 

conhecimento. Talvez, esse seja um equívoco que precisa ser desfeito para que a 

Educação Básica avance. 

Segundo Emília Ferreiro (1985), para se conseguir a apreensão da equivalência 

entre as letras (unidades gráficas mínimas) e os fonemas (unidades sonoras mínimas) é 

necessária uma operação cognitiva complexa. A autora esclarece que para que isso se 

efetive nas escritas alfabéticas, é preciso compreender que as letras representam os 

sons e a escrita traduz, através das letras, o que está contido no interior das sílabas, os 

fonemas. 

A título de exemplo, os arranjos dos alunos Matheus (Figuras 36), Stephane 

(Figura 38), Danilo (Figuras 40) e João Victor (Figuras 42) apresentam a intenção de 

comunicar algo ao leitor. O esboço da máquina do futuro de Matheus é original, 

enquanto Stephane se preocupou mais com as cores, tendo organizado seu arranjo 

com atenção e critérios. Danilo e João Victor ocuparam o espaço da folha com cautela, 

distribuindo as figuras geométricas harmoniosamente.  

Os estudantes demonstraram habilidade sobre o ato motor de escrever; no 

entanto, apresentaram supressão de letras e não utilizaram adequadamente a 

pontuação, o que dificulta e/ou inviabiliza a leitura do que foi registrado pelas crianças. 

Cabe ressaltar que estamos falando de alunos do 4º e 5º anos da Educação 

Básica, que constituem os anos finais do Ciclo II do ensino fundamental. Assim, a 
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expectativa era de que esses alunos já apresentassem domínio da escrita, mas não foi 

isso que pudemos notar quando da análise das produções desses alunos. De acordo 

com as categorias estabelecidas a partir dos objetivos do PCN, esses alunos estariam 

na categoria 05, tendo alcançado de forma parcial os objetivos 03 e 04 traçados para o 

Ciclo II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Arranjo do aluno Matheus, 4º ano, 2012. 

 Figura 37: Produção textual do aluno Matheus, 4º ano, 2012. 
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Figura 38: Arranjo da aluna Stephane, 4º ano, 2012. 

 

Figura 39: Produção textual da aluna Stephane, 4º ano, 2012. 
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Figura 40: Arranjo do aluno Danilo, 4º ano, 2012. 

Figura 41: Produção textual do aluno Danilo, 4º ano, 2012. 
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Figura 42: Arranjo do aluno João Victor, 4º ano, 2012. 

 

Figura 43: Produção textual do aluno João Victor, 4º ano, 2012. 
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Ao compararmos os arranjos e respectivos textos produzidos em 2012 e 2013, 

por José Januário (Figuras 31 e 44), Vanessa (Figuras 33 e 46), Marcos (Figuras 35 e 

48), Stephane (Figuras 38 e 50), Matheus (Figuras 36 e 52), Danilo (Figuras 40 e 54) e 

João Victor (Figuras 42 e 56), observamos avanços nos desenhos, que se mostraram 

mais elaborados, e na escrita, que apresentou diminuição da supressão de letras. 

José Januário, Vanessa, João Victor, Stephane e Matheus atenderam 02 

objetivos35, ficando na categoria 05, enquanto Marcos alcançou apenas 01 objetivo36, 

ficando na categoria 04. Danilo atendeu aos 03 objetivos traçados, ficando na categoria 

06, pois apresentou na escrita domínio do ato motor, não havendo supressão de letras, 

bem como associou à descrição do arranjo conhecimentos adquiridos em outras 

situações, enriquecendo sua produção escrita. 

O uso de ferramentas pedagógicas pautadas no brincar e no lúdico, como o 

alfabeto móvel, associada à mediação exercida pelo professor em sala de aula resultou 

em avanços nesses alunos, tanto na produção do arranjo quanto na escrita relativa a 

este.  

 Nossa afirmação recebe respaldo teórico de Vygotsky, pois segundo o autor, “o 

brinquedo de faz de conta, o desenho e a escrita devem ser vistos como momentos 

diferentes de um processo essencialmente unificado de desenvolvimento da linguagem 

escrita”. (VYGOTSKY, 2007, p. 141). Incluir ferramentas pedagógicas pautadas no 

brincar e no lúdico na sala de aula contribui para a aprendizagem dos alunos pois, 

 

[...] assim como o trabalho manual e o domínio da caligrafia são 
para Montessori exercícios preparatórios ao desenvolvimento das 
habilidades da escrita, desenhar e brincar deveriam ser estágios 
preparatórios ao desenvolvimento da linguagem e da escrita das 
crianças. (VYGOTSKY, 2007, p. 145). 

 

                                                 
35

 Objetivo 03: Produzir textos escritos, coesos e coerentes, dentro dos gêneros 
previstos para o ciclo, ajustados a objetivos pré-determinados; Objetivo 04: Escrever 
textos com domínio da separação em palavras, estabilidade de palavras de ortografia 
regular e de irregularidades mais frequentes na escrita e utilização de recursos do 
sistema de pontuação para dividir o texto em frases. 
36 Objetivo 03: Produzir textos escritos, coesos e coerentes, dentro dos gêneros previstos para 

o ciclo, ajustados a objetivos pré-determinados. 
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A mediação exercida pelo professor em sala de aula, no pensamento 

vygotskyano é a idéia de intermediação. A relação do homem com o mundo é uma 

relação mediada, e que pode ser feita por meio de instrumentos e de signos. A 

mediação por instrumentos afirma que nos relacionamos com as coisas do mundo 

usando ferramentas e instrumentos intermediários, e que estes fazem a mediação entre 

a ação concreta do homem sobre o mundo. (VYGOTSKY, 2007). 

O processo de ensino e de aprendizagem e consequemente a construção do 

conhecimento acontece em virtude de um intenso processo de interação entre os 

sujeitos envolvidos, no nosso contexto, professores e alunos. (VYGOTSKY, 2007). 

 

Novas motivações, socialmente enraizadas e intensas, dão 
direção à criança. K. Lewin descreveu essas motivações como 
Quase Beduerfnisse (quase necessidades) e defendeu que a 
inclusão delas em qualquer tarefa leva a uma reorganização de 
todo o sistema voluntário e afetivo da criança. Ele acreditava que, 
com o desenvolvimento dessas quase necessidades, a impulsão 
emocional da criança desloca-se de preocupação com o resultado 
para a natureza da solução. [...] (VYGOTSKY, 2007, p. 29, grifos 
do autor). 

 

Dessa forma, a utilização do alfabeto móvel em sala de aula proporcionou ao 

alunos de forma lúdica o emprego dos signos, que são formas posteriores de mediação, 

de natureza semiótica ou simbólica, realizando uma interposição entre o sujeito e o 

objeto de conhecimento, o  psiquismo e o mundo, o eu e o mundo, que não é de uma 

forma concreta como com os instrumentos mas é simbólica. (VYGOTSKY, 2007). 
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Figura 44: Arranjo do aluno José Januário, 5º ano, 2013. 

 

Figura 45: Produção textual do aluno José Januário, 5º ano, 2013. 
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Figura 46: Arranjo da aluna Vanessa, 5º ano, 2013. 

Figura 47: Produção textual da aluna Vanessa, 5º ano, 2013. 
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Figura 48: Arranjo do aluno Marcos, 5º ano, 
2013. 

Figura 49: Produção textual do aluno Marcos, 5º ano, 2013. 
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Figura 51: Produção textual da aluna Stephane, 5º ano, 2013. 

Figura 50: Arranjo da aluna Stephane, 5º ano, 2013. 
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 Figura 52: Arranjo do aluno Matheus, 5º ano, 2013. 

 

Figura 53: Produção textual do aluno Matheus, 5º ano, 2013. 
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Figura 54: Arranjo do aluno Danilo, 5º ano, 2013. 

 

Figura 55: Produção textual do aluno Danilo, 5º ano, 2013. 
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Figura 56: Arranjo do aluno João Victor, 5º ano, 2013. 

 

Figura 57: Produção textual do aluno João Victor, 5º ano, 
2013. 
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5.2 OS NÚMEROS E AS CRIANÇAS 

 

Já foi o tempo em que a disciplina de Matemática era temida pelos alunos, 

sendo uma das maiores causas de reprovação. Essa área do conhecimento mudou o 

seu modo de pensar o ensino e hoje conta com novas e promissoras perspectivas para 

proporcionar aprendizado aos alunos dos mais diferentes níveis de educação. 

Ubiritan D'Ambrósio, pesquisador na área de Matemática, comenta sobre os 

equívocos que acontecem no ensino desse componente curricular. Em seu livro 

Educação matemática: da teoria à prática (1996), o autor critica a prova como 

instrumento de aprendizagem, argumentando que pouco tempo depois de realizá-la o 

aluno não se recorda da maioria dos conteúdos estudados. Em seu ponto de vista, a 

educação não possui como objetivo verificar a capacidade do estudante e/ou selecionar 

cidadãos; para sustentar sua ideia, o pesquisador defende a prática de projetos em 

grupo, pois acredita que seja esse intercâmbio que aciona o aprendizado. 

A criança envereda por suas primeiras incursões com a escrita mobilizando 

suas experiências anteriores, anseios e situações individuais e próprias de aprendizado 

(VYGOTSKY, 1989). Nesse percurso, a escrita avança e, em muitas situações, as 

crianças apresentam letras ou números espelhados, como podemos observar nos 

registros de Maria Gabriele (Figura 58), Ana Beatriz (Figura 59) e Jorge (Figura 60) na 

atividade de Matemática. 
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Figura 58: Atividade matemática da 
aluna Maria. Gabriele, 1º ano, 2012 
 

Figura 59: Atividade matemática da 
aluna Ana Beatriz, 1º ano, 2012 
 

 
Figura 60: Atividade matemática do 
aluno Jorge, 1º ano, 2013. 
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É necessário esclarecer que essa escrita espelhada é normal para crianças na 

faixa etária de 07 anos, uma vez que sujeitos estão construindo sua escrita. Para que 

as crianças entendam que a escrita se inicia da esquerda para a direita – nas culturas 

ocidentais – fato que os adultos já compreendem, é preciso assegurar algumas noções 

preliminarmente. 

A criança adquire a linguagem oral antes da escrita e, para isso, necessita de 

um nível específico de maturidade humana. O ato de escrever depende de um ato 

biológico, mas depende do envolvimento de toda uma estrutura que advém do sistema 

nervoso central (LEVIN, 1997), pois 

 

O que escreve é um sujeito-criança, mas, para fazê-lo, necessita 
de sua mão, de sua orientação espacial (lateralidade), de um ritmo 
motor (relaxamento-contração), de sua postura (eixo postural), de 
sua tonicidade muscular (preensão fina e precisa) e de seu 
reconhecimento no referido ato (função imaginária). (LEVIN, 1997, 
p. 161). 
 
 

No entanto, na sala de aula e também no ambiente doméstico, pais e 

professores frequentemente consideram a escrita espelhada como uma maneira errada 

de escrever. Perde-se a possibilidade de indagar à criança como seria possível 

aprimorar aquilo que ela já fez, possibilitando-lhe perceber o que e como fez, e também 

como poderia fazer. 

Sendo assim, tanto o brincar como o lúdico colaboram de forma eficiente na 

conquista de tais habilidades, uma vez que solicitam às crianças resolver desafios 

motores, utilizando, para tanto, recursos como lateralidade, orientação espacial, dentre 

outros. Dessa forma, é corporalmente por meio de jogos e brincadeiras que esse 

aprendizado acontece, pois, “uma vez que se tenha um bom domínio de alguma 

habilidade, pode-se combiná-la com ensinamentos de sala de aula, como leitura, escrita 

e cálculo”. (FREIRE, 1997, p. 188). 

Para a aplicação da atividade de Matemática entre os sujeitos colaboradores da 

pesquisa, também determinamos um tempo para que estes pudessem resolvê-la. Para 

os alunos do 1º/2º anos, solicitamos que fizessem a contagem de 01 a 10; para os 
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alunos do 4º/5º anos, propomos a resolução de problemas de enredo com operações 

de soma e subtração. 

Antes de efetivar a aplicação da atividade de Matemática, realizamos algumas 

ações com os alunos como forma de observar os conhecimentos do grupo nessa área 

de conhecimento. Para as turmas do 1º/2º anos, levamos um dado de tamanho maior 

que os convencionais e brincamos com o grupo, cantamos a música dos “Indiozinhos37” 

e levamos números impressos de 01 a 10 para que eles identificassem.  

Para os alunos do 4º/5º anos, propusemos o dominó de adição. Solicitamos que 

eles se dividissem em grupos e explorassem o material, jogando de maneira livre. Em 

seguida, entregamos a cada aluno uma folha com 05 problemas de enredo envolvendo 

soma e subtração. Lemos em voz alta os enunciados dos exercícios e explicamos os 

problemas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) estabelecem como objetivos 

gerais de Matemática para o Ensino Fundamental que os alunos sejam capazes de: 

 

Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 
compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o 
caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como 
aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 
investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver 
problemas. (BRASIL, 1997c, p. 37). 

  

Elegemos determinados objetivos de Matemática para o Ciclo I e criamos 

categorias para analisar os alunos do 1º e 2º anos participantes da pesquisa, a saber: 

Objetivo 01: Realizar contagem de 0 a 10, com e sem ajuda; 
Objetivo 02: Interpretar e produzir escritas numéricas de 0 a 10, com e sem 

ajuda; 
a) Categoria 01: Alunos que alcançaram um objetivo; 
b) Categoria 02: Alunos que alcançaram dois objetivos; 
c) Categoria 03: Alunos que não alcançaram os objetivos. 

Nas turmas de 1º/2º anos das escolas pesquisadas, os alunos apresentaram 

habilidades em Matemática, conseguindo realizar a atividade proposta, contando as 

                                                 
37 O enredo da canção era: “Um, dois, três indiozinhos... quatro, cinco, seis indiozinhos... sete, 
oito, nove indiozinhos... dez num pequeno bote. Iam navegando rio abaixo, quando o jacaré se 
aproximou e o pequeno bote com os indiozinhos quase, quase virou”.  
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figuras apresentadas e registrando os números. Várias crianças realizaram o registro 

correto do número, conforme observamos nas atividades de Lucilene (Figura 61), 

Gabriel (Figura 62) e Luana (Figura 63). 
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Figura 62: Atividade matemática do aluno 
Gabriel, 1º ano, 2012 
 

 

Figura 61: Atividade matemática da 
aluna Lucilene, 2º ano, 2013 
 

Figura 63: Atividade matemática da aluna 
Luana, 1º ano, 2012 
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Notamos também registros de números de forma espelhada, como foi possível 

constatar nas atividades de Maria Gabriele (Figura 58), Ana Beatriz (Figura 59) e Jorge 

(Figura 60), prática considerada normal para a faixa etária em que essas crianças se 

encontram, pois, como já explicado anteriormente, essa habilidade está em processo 

de construção. 

Observamos nos discentes das turmas de 1º/2º anos certa intimidade com os 

números, uma vez que os alunos realizaram a contagem de forma adequada, fazendo 

registros e reconhecendo a utilização dos números em diversas situações, como a data 

de nascimento, a idade, número da casa onde mora entre outros. Sendo assim, os 

alunos estariam na categoria 02, tendo atingido os objetivos traçados pelos PCN. 

Para o Ciclo II, escolhemos determinados objetivos de Matemática, criando 

categorias para analisar os alunos do 4º e 5º anos participantes da pesquisa: 

Objetivo 01: Resolver problemas, consolidando alguns significados das 

operações fundamentais; 

Objetivo 02: Vivenciar processos de resolução de problemas, compreendendo, 

propondo e executando um plano de solução, verificando e comunicando a resposta; 

Objetivo 03: Realizar cálculos, mentalmente e por escrito. 

 

a) Categoria 01: Alunos que alcançaram um objetivo; 

b) Categoria 02: Alunos que alcançaram dois objetivos; 

c) Categoria 03: Alunos que alcançaram três objetivos; 

d) Categoria 04: Alunos que não alcançaram os objetivos. 

 

Observando as atividades dos alunos Camila (Figura 64), Diogo (Figura 65) e 

Maria Ryane (Figura 66), verificamos a resolução da atividade com o registro do 

cálculo, utilizando o algoritmo tradicional38 (ou conta armada) e a resposta ao problema 

                                                 
38 “O professor deve oferecer aos alunos a possibilidade de experimentar diferentes formas de 
cálculo favorecendo a escolha das estratégias mais adequadas à vida prática. O algoritmo 
tradicional (ou conta armada) também é importante e precisa ser ensinado. Mas não como a 
única forma de calcular e não de forma mecânica, sem que o aluno entenda o que está 
fazendo. Se desejamos que nossos alunos tenham contato com o algoritmo, mas que não o 
aprendam como uma série de passos sem significado e também que experimentem outras 
estratégias, é importante dar-lhes tempo para pesquisar, trocar experiências com seus colegas 



 

173 

 

de enredo. O mesmo pode ser observado nos alunos Shirley (Figura 100), Maria Alane 

(Figura 102) e Danilo (Figura 104), que constam nos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
e “inventar” formas de calcular, antes de aprender o algoritmo. A busca de estratégias pessoais 
de realização do cálculo envolve diversos conhecimentos a respeito dos números e da maneira 
de operar com eles. Todo esse aprendizado será fundamental para a compreensão dos passos 
envolvidos na realização da conta armada”. (PRIETO, 2006) 
 

  

Figura 64: Atividade matemática da 
aluna Camila, 5º ano, 2013. 

 

Figura 65: Atividade matemática do 
aluno Diogo, 5º ano, 2013. 
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Encontramos também casos de alunos que demonstraram dificuldade em 

realizar as operações solicitadas em cada problema: eles sabem qual é a operação que 

precisa ser realizada, mas, no momento de organizar o cálculo, utilizando a estratécia 

de armar a conta para chegar ao resultado, confundem-se com qual número deve ser 

colocado em cima e/ou embaixo. Observamos essa dificuldade nas atividades de 

Wesley (Figura 67), Karine (Figura 68) e Kedjane (Figura 69). 

Houve alunos que apresentaram dificuldade para ler o problema de enredo, 

solicitando apoio do professor e/ou do colega para a realização da leitura, e em seguida 

fizeram apenas o cálculo, sem armar a conta para chegar ao resultado. Esse fato está 

representado nas atividades de Júlio (Figura 70), Davi (Figura 71) e Rejane (Figura 72). 

Em termos gerais, a maioria dos alunos encontra-se na categoria 03, ou seja, atingiram 

os três objetivos propostos pelo PCN. 

 

 

Figura 66: Atividade matemática da 
aluna Ma. Ryane, 5º ano, 2013. 
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Figura 67: Atividade matemática do 
aluno Wesley, 4º ano, 2012 
 

 

Figura 68: Atividade matemática da 
aluna Karine, 5º ano, 2013 
 

Figura 69: Atividade matemática da 
aluna Kedjane, 5º ano, 2013 
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Figura 71: Atividade matemática do 
aluno Davi, 5º ano, 2013 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 70: Atividade matemática do 
aluno Julio, 5º ano, 2013 
 

Figura 72: Atividade matemática da 
aluna Rejane, 5º ano, 2013 
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Podemos afirmar que os alunos do 4º/5º anos realizaram as atividades de 

matemática de forma satisfatória, desenvolvendo os cálculos solicitados nos problemas 

de enredo das mais diferentes formas. Todavia, mais uma vez observamos dificuldade 

nos alunos com a leitura e, consequentemente, no entendimento daquilo que estava 

sendo solicitado na questão. No momento de registrar o cálculo, alguns alunos não 

sabiam como organizar os números no papel para apresentar seus resultados.  

Voltamos novamente à questão da aprendizagem corporal e do brincar, que 

auxiliam de forma efetiva nessa construção, a qual solicita noções de lateralidade e 

espacialidade, presentes em diversas brincadeiras e jogos que devem ser propostos 

para as crianças, com o objetivo de lhes promover esse conhecimento cognitivo e 

corporal, sendo a base para outras aprendizagens nos diferentes conteúdos escolares. 

Nossas descobertas nas escolas pesquisadas nos revelaram que o uso de 

ferramentas diferenciadas utilizando o brincar e o lúdico, como o alfabeto móvel, podem 

contribuir de forma decisiva para a construção da aprendizagem, no desenvolvimento 

do pensamento, no crescimento intelectual e autoestima dos alunos, pois, segundo 

Vygotsky,  

 

[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela 
linguagem, isto é, pela experiência sociocultural da criança. [...] O 
crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos 
meios sociais de pensamento, isto é, da linguagem. (2001, p. 54). 

 

Assim, é mister proporcionar aos alunos condições de utilizar tais ferramentas, 

considerando a sua faixa etária, os anseios e especificidades de cada escola, de cada 

sala de aula. A mediação sugerida por Vygotsky (2007) e exercida pelo professor 

também é um fator determinante para que esses alunos incorporem o ato de estudar e, 

como consequência, construam a sua aprendizagem.  

Neste sentido, estaremos investindo na aquisição do habitus, “um 

conhecimento adquirido, a disposição incorporada, quase postural [...]” (BOURDIEU, 

2005, p. 61). Assim, será possível vivenciar a escola como espaço de construção, de 

partilha e ressignificação do conhecimento diariamente.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e 
historicamente, nos tornamos capazes de apreender. Por isso, 
somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, 
algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a 
lição dada. Apreender para nós é construir, reconstruir, constatar 
pra mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do 
espírito. (FREIRE, 1996, p. 69; grifos nossos).  
 

  

om a mesma certeza de Paulo Freire (1996) exposta na epígrafe acima, 

chegamos ao desfecho desta tese acreditando que o processo de ensino 

e de aprendizagem é um caminho arriscado, mas, nem por isso, menos prazeroso ou 

aventureiro. Convencidos de que nós, seres humanos, podemos apreender, 

observamos que, para que isso ocorra, precisamos mobilizar esforços, construir ou 

reconstruir, desequilibrar para depois equilibrar, num movimento de constante 

acomodação. Tudo isto, imbuídos de afetividade, por acreditar que tal sentimento faz a 

diferença tanto na escola como na vida ou, como diz Antoine de Saint-Exupery (2005), 

“tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. 

Impossível falar de educação sem considerar os diferentes atores envolvidos. 

Alunos, pais, professores, funcionários, todos perpassam pelo movimento de ensinar e 

aprender. Nesta tese, a fim de dialogar com esses atores, trouxemos a sociedade do 

conhecimento em redes, o brincar, o lúdico e a mediação, buscando, dessa forma, 

encontrar maneiras de contribuir de forma efetiva com a aprendizagem dos alunos de 

duas escolas públicas municipais situadas na Região Metropolitana de Natal (RMN), 

mais especificamente nos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. 

No desenrolar da pesquisa observamos que as condições oferecidas pela 

escola, seja na infraestrutura, seja na formação dos professores ou mesmo no diálogo 

com os pais, são aspectos que interferem diretamente no processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. Tais elementos são mais do que decisivos no avanço desses 

alunos, visto que refletem diretamente na construção do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) da escola e, consequentemente, do município. 

C 
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Escolher a metodologia nem sempre constitui uma tarefa fácil, de modo que 

mesmo determinando-se essa escolha, o campo pode sinalizar outras necessidades, 

fazendo-se preciso redimensionar o que já parecia definido. Nessa perspectiva, a 

pesquisa-ação-colaborativa nos permitiu colocar os sujeitos da pesquisa como 

parceiros e colaboradores numa relação de diálogo, e não de submissão. Tal fato nos 

permitiu atuar na escola apoiando alunos e professores, mas também lhes imputando 

responsabilidades. 

Os instrumentos metodológicos nos ofereceram condições de verificar in loco a 

aprendizagem dos alunos e propor novos encaminhamentos. Os arranjos produzidos 

pelos alunos foram significativos e emblemáticos nesse sentido. Para tanto, nos 

apoiamos nos objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para os 

alunos do ensino fundamental, a fim de criarmos nossas categorias de análise, o que 

nos permitiu perceber a riqueza desse documento muitas vezes desconsiderado pelas 

escolas. 

A vivência no campo empírico promoveu o reconhecimento de novas situações, 

pois pudemos comprovar, na prática, o que até então constituía apenas uma hipótese 

ou ideia. Em ambas as escolas nas quais aplicamos os instrumentos e entregamos o 

alfabeto móvel, na perspectiva de que se tornassem uma ferramenta pedagógica 

diferenciada pautada no lúdico e no brincar, notamos a participação intensa e prazerosa 

dos alunos, mesmo diante das dificuldades significativas no tocante ao domínio da 

escrita e da leitura por parte das crianças. 

O fato das atividades terem sido pensadas a partir do contexto lúdico, 

utilizando-se o brincar como fio condutor, bem como considerar a relação afetiva como 

condição sine qua non para que a aprendizagem se concretize, sinaliza que considerar 

tais elementos e vislumbrar a utilização do brincar e da cultura lúdica como ferramentas 

pedagógicas fazem com que os alunos se sintam estimulados a construir seus 

conhecimentos e, consequentemente, sua aprendizagem. 

Uma compreensão criteriosa acerca do brincar e o lúdico, associados às 

atividades escolares, promovem no aluno o senso de organização, o espírito crítico, o 

respeito mútuo, além de que auxilia na apreensão dos conteúdos. Podemos, assim, 
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afirmar que estes elementos contribuem para a incorporação do habitus de estudar, o 

que resultará na melhoria do desempenho escolar. 

No que toca às contribuições desta tese, destacamos a prática do diálogo entre 

as ciências sociais e a educação, resultando em produção de conhecimento e novas 

possiblidades de pesquisa, uma vez observada e considerada enquanto contribuição da 

sociologia para a educação e vice-versa. 

Falando mais especificamente das escolas campo da ação/colaboração da 

pesquisa – EMP Ulisses de Góes e EM José Horácio de Góis – temos a certeza de que 

a pesquisa trouxe contribuições significativas para os alunos, os professores, a direção 

e os pais, uma vez que o trabalho foi realizado de forma colaborativa, visto que todos 

foram convidados a participarem de forma efetiva. Não tivemos dificuldades para 

realizar a pesquisa; antes, pelo contrário, pudemos contar com o apoio dos sujeitos 

pesquisados sempre que solicitados. 

Como desdobramento fruto dessa pesquisa, apontaríamos na direção da 

formação docente, por acreditarmos na posição de destaque que esta ocupa no 

processo de ensino e de aprendizagem. O professor precisa ser mediador, devendo, 

para isso, entender o que é necessário à essa atuação. Em nosso país, ainda temos 

muitos professores que não se atualizam com a periodicidade desejada, e tal fragilidade 

vai se refletir na sala de aula.  

Concluímos esta tese certos de termos despertado nos alunos o desejo de 

estudar, fazendo-os acreditar que a educação é a senha de acesso para ascender e 

conquistar melhores condições de vida, e que todos podem consegui-la por meio do 

empenho. Acreditamos também que é possível falar de coisas sérias sem sermos 

sisudos, pelo que levar o brincar e o lúdico para a sala de aula fez toda a diferença. 

Vale como reflexão final o poema Escola, de Paulo Freire (1970), que diz: 

Escola é... o lugar onde se faz amigos / não se trata só de prédios, 
salas, quadros, programas, horários, conceitos... / Escola é, sobretudo, 
gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se 
estima. / O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, 
o aluno é gente, cada funcionário é gente. / E a escola será cada vez 
melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, 
irmão. / Nada de „ilha cercada de gente por todos os lados‟. / Nada de 
conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a 
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ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, 
só. / Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é 
também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é 
conviver, é se „amarrar nela‟! / Ora , é lógico... numa escola assim vai 
ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

 

Assim, é possível fazer da escola um espaço onde a aprendizagem, a 

afetividade, a mediação e a amizade estejam presentes no dia a dia e não apenas nos 

textos, poemas e letras de músicas. Colocar a escola em posição de destaque e atribuir 

a ela seu devido valor é o diferencial para que as pessoas se sintam responsáveis e 

partícipes da construção de um futuro mais justo para todos. 

Assim, pensar o brincar como uma atividade humana e importante ferramenta 

pedagógica, nas escolas da Região Metropolitana de Natal, possibilitando novos 

arranjos e assegurando o exercício da autonomia e consequentemente a construção do 

ensino e da aprendizagem dos alunos implicados neste processo foi e será um objetivo 

a ser perseguido por quem faz essa educação. 

A sociedade contemporânea, solicita a valorização das relações humanas 

presentes no contexto escolar, como bem descreveu Paulo Freire no poema citado 

anteriormente. Sendo assim, reconhecer a necessidade das relações que se 

estabelecem no contexto escolar certamente fará com que a escola conquiste cada vez 

mais seu espaço na sociedade. 
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ANEXO 1:  
ARRANJOS E RELATOS ORAIS E ESCRITOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA – 2012/2013 
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Figura 73: Arranjo aluno Carlos, 1º ano, 2012 

“Uma largata está passeando no chão, vai para escola, vai estudar. 

Não gosta de ir para escola (Carlos). 

Um boneco, o Carlinhos, e a largata estão brincando de brinquedo de carro.” 

 

Relato verbal do aluno Carlos, 1º ano, 2012 
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Figura 74: Arranjo aluna Maria Clara, 1º ano, 2012. 

“São dois palhaços um que se chama Fuxiquinho e o outro – o maior – se chama Salsicha. Eles 

trabalham no apartamento de Fuxiquinho e os dois limpam as coisas. Fuxiquinho é quem manda 

os meninos dançarem no palco, são bailarinos. Fuxiquinho manda salsicha fazer brincadeira com 

as bailarinas, o palhaço conta histórias, Eles dois jogam coisas nas pesssoas.” 

Relato verbal da aluna Maria Clara, 1º ano, 2012. 
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“Um palhaço Patati Patatá, veio no colégio, passou na rua, cantando. 

Eu fui no circo na Rua do Cemitério.” 

 

Relato verbal da aluna Eduarda, 1º ano, 2012. 

 

Figura 75: Arranjo aluna Eduarda, 1º ano, 2012 
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 Figura 77: Produção textual aluno Leyveson, 4º ano, 2012 

 

 

Figura 76: Arranjo aluno Leyvesn, 4º ano, 2012 
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Figura 78: Arranjo aluno José, 4º ano, 2012 

Figura 79: Produção textual aluno José, 4º ano, 2012 
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Figura 80: Arranjo aluna Ruth, 4º ano, 2012 

Figura 81: Produção textual aluna Ruth, 4º ano, 2012 
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Figura 82: Arranjo aluno Francisco, 4º ano, 2012 

Figura 83: Produção textual aluno Francisco, 4º ano, 2012 
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Figura 84: Arranjo aluno Larissa, 4º ano, 2012 

Figura 85: Produção textual aluna Larissa, 4º ano, 2012 
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Figura 86: Arranjo aluno Camila, 4º ano, 
2012 

Figura 87: Produção textual aluna Camila, 4º ano, 2012 

 

 

Figura 86: Arranjo aluna Camila, 4º ano, 2012 
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Figura 88: Arranjo aluno Caio, 4º ano, 2012 

Figura 89: Produção textual aluno Caio, 4º ano, 2012 
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ANEXO 2: 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 2012/2013 
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Figura 92: Atividade matemática 
da aluna Anna, 1º ano, 2012 
 

 
 

Figura 90: Atividade matemática do 
aluno Ítalo, 1º ano, 2012. 

Figura 91: Atividade matemática da 
aluna Yasmin, 1º ano, 2012 
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Figura 93: Atividade matemática da 
aluna Mayara, 1º ano, 2012 
 

Figura 94: Atividade matemática 
do aluno Jorge, 1º ano, 2012 
 

Figura 95: Atividade matemática da 
aluna Ana Clara, 1º ano, 2012 
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Figura 97: Atividade matemática da 
aluna Crislaine, 1º ano, 2012 
 

 

Figura 96: Atividade matemática da 
aluna Maria Eduarda, 1º ano, 2012 
 

 

Figura 98: Atividade matemática da 
aluna Maria Clara, 1º ano, 2012 
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Figura 99: Atividade matemática da 
aluna Camila, 4º ano, 2012 
 

Figura 100: Atividade matemática 
da aluna Shirley, 4º ano, 2012 
 

Figura 101: Atividade matemática 
da aluna Ana, 4º ano, 2012 
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Figura 103: Atividade matemática 
do aluno Victor, 4º ano, 2012 
 

Figura 104: Atividade matemática 
do aluno Danilo, 4º ano, 2012 
 

 

Figura 102: Atividade matemática da 
aluna Ma. Aiane, 4º ano, 2012 
 


