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RESUMO 

 

O texto tem como finalidade discutir a problemática que assim se configura: – Quais 
as concepções de crianças da escola pública acerca do seu direito ao Ensino Fundamental, 
como etapa obrigatória da Educação Básica? – Que avaliações são feitas pelas crianças sobre 
a escola de Ensino Fundamental, em termos de sua estrutura, prática pedagógica e aquisições 
proporcionadas aos seus usuários, notadamente no que tange à alfabetização? Visando 
responder essas questões, realizamos, no âmbito da pesquisa qualitativa, um estudo de caso 
com vinte crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública, sendo dez da 
Escola Mauricio de Sousa e dez crianças da Escola Monteiro Lobato. Como procedimentos de 
construção dos dados, trabalhamos com a observação, a entrevista semi-diretiva, o 
questionário e a análise documental. Na análise dos dados, emergiram duas categorias: Direito 
à educação e Escola para crianças. A primeira focaliza o que pensam as crianças sobre a 
garantia legal de frequentar uma escola, na busca de entender se elas compreendem o espaço 
educativo como um direito e se relacionam o que diz a lei e a realidade da qual participam. Já 
a categoria Escola para crianças inclui suas finalidades, características, espaço alfabetizador e 
a sua relação com a professora. Nesse sentido, tecemos comentários, tendo como eixo 
fundante a fala das crianças no seu contexto escolar, procurando entender como estas 
percebem a escola, em termos de sua estrutura e funcionamento, as relações com o 
conhecimento e com as outras crianças. No que se refere aos direitos infantis, a valorização da 
infância brasileira deveria ser a base de luta por uma sociedade mais justa, democrática, não 
discriminatória. No entanto, as crianças demonstram não reconhecerem a educação como um 
direito, mas como um mérito a quem merece, ou seja, aquelas crianças que estão sempre 
atentas, não brigam e não reclamam. Nas entrevistas, as crianças expressam o simples desejo 
infantil de que a escola tivesse brinquedos. Uma escola para crianças deveria ser um local 
com características próprias: alegre, vivo, colorido, que incluísse ao mesmo tempo, segurança 
e desafios. As crianças apontam para o desejo de que a forma de agir da professora estivesse 
pautada no respeito as suas diferenças, em uma relação mais afetiva, especialmente, no que se 
refere às questões de autoridade e disciplina do grupo. A aprendizagem mais importante é 
para todos os sujeitos a aprendizagem da leitura/escrita, diferindo quanto à ideia de como se 
aprende. Infelizmente, para alguns alunos, a aprendizagem da leitura e da escrita aparece 
como uma tarefa difícil e o processo prazeroso não é percebido por alguns sujeitos que, no 
máximo, reconhecem o valor instrumental da escrita. Para finalizar, alertamos os atores da 
dinâmica escolar a lançarem um olhar mais acurado para o que dizem as crianças e como 
delineiam o seu lócus principal de aprendizagem. 

 
 

Palavras-chave: Infância. Direito à educação. Ensino Fundamental. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The text aims to discuss the problems that this would be set: - What are the concepts of public 
school children about their right to primary education, as required step in the Basic 
Education? - What are conducted by children on the elementary school, in terms of its 
structure, teaching, and acquisitions provide for their users, especially when it comes to 
literacy? In order to answer these questions, we conducted within the qualitative a case study 
within twenty children of the early years of elementary public school, ten of the School 
Mauricio de Sousa and ten children of the School Monteiro Lobato. with construction 
procedures of data,  we worked with observation, semi-directive interview, questionnaire and 
document analysis. In analyzing the data, two categories emerged: right to education and 
school for children. The first focuses on what children think about the legal guarantee to 
school, seeking to understand if they understand the educational area as a right and relate 
what the law says and the reality in which they participate. The category for school children, 
including their purposes, characteristics, space literacy and its relationship with the teacher. In 
this sense, we comment, taking as its founding, the speech of children in their schools, 
focusing on how they perceive the school in terms of its structure and functioning, relations 
with the knowledge and the other children. With regard to child rights, the appreciation of 
Brazilian children should be the basis of the struggle for a more just, democratic, non-
discriminatory. However, children show not recognize education as a right, but as one who 
deserves the credit, that is, those children who are always attentive, do not fight and do not 
complain. In interviews, children express a simple wish child that the school had toys. A 
school for children should be a place with its own characteristics: cheerful, lively, colorful, 
which included the same time, security and challenges. Children point to the hope that the 
course of action the teacher was guided by respect their differences in a more emotional, 
especially with regard to issues of authority and discipline of the group. The most important 
learning is for all subjects learning to read / write, differing in the idea of how to learn. 
Unfortunately, for some students, learning reading and writing appears as a difficult and 
enjoyable process is not perceived by some subjects up to recognize the instrumental writing. 
Finally, we point to the actors of the school to launch a more accurate to say that the children 
and how to outline your main locus of learning. 
  
  
Keywords: Childhood. Right to education. Elementary. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 A escola deveria ser o local apropriado para práticas democráticas, ou seja, um espaço 

em que todos os sujeitos envolvidos tivessem oportunidade de expressar suas ideias, refletir 

sobre elas e defendê-las. No entanto, ainda percebemos que muitas práticas pedagógicas não 

valorizam, suficientemente, as possíveis contribuições da escuta dos alunos para o 

aprimoramento do processo educacional.  

 São formas de perceber e modos de fazer que vão sendo constituídos ao longo de um 

processo histórico reconhecido por Cambi (1999). Atento para as técnicas educativas 

exercidas no século XVI, diz o autor (1999, p. 245) “Nasce uma sociedade disciplinar que 

exerce vigilância sobre o indivíduo e tende a reprimi-lo/controlá-lo, inseri-lo cada vez mais 

em sistemas de controle.” No entanto, o mesmo autor afirma que nesta fase começam a 

aparecer “soluções novas para a aprendizagem (com mais respeito pelas capacidades infantis 

ou juvenis) e a espaços sociais para a formação.” (CAMBI, 1999, p. 246). Cinco séculos 

depois, ainda vivemos a mesma dualidade: situações em que a disciplina engessa os sujeitos e 

algumas situações de aprendizagem em que já visualizamos práticas mais democráticas.  

           Reconhecendo o valor histórico na realidade da educação atual, nosso estudo pretende 

encontrar respaldo didático-pedagógico em práticas vivenciadas pelas crianças, resultando 

numa maior autoria de seus próprios conhecimentos sobre sua vida escolar e social. 

Entendemos que as crianças possuem e constroem saberes, têm visão de mundo que, se 

explicitadas e mediadas, podem tornar-se elementos importantes da investigação científica. 

Nesse sentido, discutir o saber infantil sobre a escola assume relevância, principalmente na 

perspectiva teórico-prática, ou seja, se as formulações teóricas aplicarem-se à prática do 

Ensino Fundamental, possivelmente tornarão os alunos partícipes efetivos do processo. Tais 

estudos dão continuidade aos que realizamos através da monografia Educação Infantil: entre 

o pensar e o fazer, apresentada como trabalho final do curso de graduação em Pedagogia na 

UFRN.  

 O interesse pela investigação reporta-se, ainda, às dificuldades que já enfrentamos 

como orientadora pedagógica na Educação Infantil e, sequencialmente, no Ensino 

Fundamental. A experiência dessa fase profissional permitiu, sob novo ângulo, observar o 

cotidiano escolar e perceber que a ação educacional ainda não está pautada numa dinâmica 
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interativa e democrática entre adultos e crianças. Exemplo disso pode ser verificado, 

especialmente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em que tivemos a oportunidade de 

observar a pouca escuta com que professores exercem sua prática. Muitos conhecem bem as 

teorias, mas repetem frases que já se tornaram clichês, como: “O aluno é um ser ativo na 

construção do conhecimento”, mas nem sempre são capazes de valorizar as observações 

infantis. Tivemos oportunidade de convivência diária com crianças e consequentes lições 

pedagógicas foram aprendidas através dessa interação. Inúmeros questionamentos surgiam 

quando percebíamos a não valorização dos relatos infantis pelos professores que, em muitos 

momentos, reagiam como se as crianças estivessem “delatando” suas condutas inadequadas. 

Perdíamos, assim, ricos momentos de aprendizagem mútua. Com essas preocupações 

advindas da nossa vivência profissional, motivamo-nos a investigar concepções de crianças 

sobre a escola, o processo ensino-aprendizagem e o seu direito à educação, na perspectiva de 

ampliar também as reflexões iniciadas com nossa experiência pessoal.  

 Nesse sentido, a escolha deste tema de estudo relaciona-se, primordialmente, às 

preocupações para entender concepções de crianças sobre sua escolarização, com a finalidade 

de aproximar a prática pedagógica dos anseios infantis, tornando-a mais significativa. Nessa 

ocasião, o contexto da escola pública é o lócus da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa são as 

crianças que frequentam os anos iniciais do Ensino Fundamental, na escola pública, pelas 

inúmeras condições favoráveis que esse nível da educação propicia à proposta de estudo. 

Trata-se do início da escolaridade para muitas das crianças que esperaram pelo direito de ir à 

escola, uma vez que o Ensino Fundamental é o único nível de ensino considerado legalmente 

obrigatório.  

 Considerando as preocupações apresentadas e a consequente necessidade de 

mudanças, precisamos de um intenso debate político-educacional que não somente se 

transforme em leis, mas que também consolide uma visão política, em defesa de uma escola 

que propicie aprendizagem para todos e que considere a criança na sua dimensão de cidadã de 

direitos. Conforme expõe Kramer (2003, p. 17), “Inquestionável hoje do ponto de vista 

constitucional, mas longe de se tornar uma conquista de fato, a criança, ao longo destas 

décadas, deixa de ser alguém que não é (pelo menos nas discussões acadêmicas) e passa à 

condição de cidadã (pelo menos, na letra da lei).” 

 É clara a preocupação das diretrizes educacionais em evidenciar que seus objetivos 

estão pautados nos interesses sociais e na formação da cidadania. No entanto, o que 
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encontramos é um sistema escolar público deficitário, resultado de uma sociedade desigual, 

na qual muitos não têm garantido, sequer, seu direito à vida, sobrevivendo em condições sub-

humanas. Distancia-se, cada vez mais, o discurso oficial da realidade, marcada por 

contradições vividas na escola pública que é, ao mesmo tempo, coletiva (direito de todos) e 

seletiva (local em que o fracasso escolar passa de exceção à regra).  

 Nesse sentido, é importante destacar as contribuições de Silva Júnior, que defende a 

necessidade de privilegiar a escola pública como objeto de estudo e de discussão. Para esse 

autor:  

  

Escola pública e escola privada apresentam-se como entidades radicalmente 
distintas no movimento e no momento atual do capitalismo brasileiro. Ainda 
que ambas sejam escolas, a semelhança institucional não é suficiente para 
mascarar a distinção essencial entre os interesses públicos a que uma se 
destina e os interesses privados a que a outra se vincula. (SILVA JÚNIOR, 
1990, p. 34). 

  

 Não temos a intenção de propor uma oposição entre Escola Particular e Escola 

Pública, muito menos de valorizar a crença de que só acontece educação de qualidade na 

escola particular. Escolhemos como lócus de pesquisa a escola pública na intenção de 

ultrapassar a simples consciência das condições adversas, realçando um dos sentidos de 

público: que todos os cidadãos são merecedores de uma educação de qualidade, conforme 

promulga a legislação.          

 O período pesquisado, ou seja, o início do Ensino Fundamental é o que enfatiza o 

processo de alfabetização, abrindo novas perspectivas de aprendizagens. Na atualidade, a 

nossa vida social se organiza em torno de um universo letrado. As crianças percebem a leitura 

como prática social? Quais significados atribuem ao aprendizado da leitura/escrita? Que 

relações fazem da escola com o desenvolvimento de habilidades e capacidades que devem ser 

mobilizadas para sua alfabetização? 

 As indagações são pertinentes no atual contexto da educação brasileira, que apresenta 

um quadro preocupante de analfabetismo, sendo relevantes as discussões sobre as 

dificuldades para a aprendizagem inicial da língua escrita. Percebemos, ainda, a prevalência 

de metodologias inadequadas para o ensino competente da leitura e da escrita, necessárias à 

participação social no universo letrado em que vivemos. Os interesses investigativos se 

fortalecem quanto à responsabilidade social que a opção pelo tema propicia: a problemática 
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do fracasso escolar, a repetência, a evasão nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse 

sentido, alerta-nos Campelo (2001, p. 4): “O fracasso escolar no Ensino Fundamental, 

sobretudo nos anos iniciais, está diretamente relacionado às questões da alfabetização.” 

 Pretendemos sistematizar os saberes/dizeres da criança, no sentido de disponibilizar 

contribuições que possam orientar a atuação docente com vistas a intervenções adequadas 

para melhores aprendizagens dos alunos.  

Preocupa-nos o fato de que a dominação do adulto possa gerar um sentimento de 

impotência nas crianças, ou ainda que continue nas salas de aula a supremacia de professores 

versus incapacidade dos alunos. As observações partem da hipótese de que há uma certa 

dificuldade nos diálogos do professor com as crianças, acarretando o não aproveitamento dos 

seus relatos na melhoria da prática pedagógica.  

 Aprender com o conhecimento da criança, suas expressões, entendendo-as como 

possíveis sujeitos da investigação é um desafio à sensibilidade dos educadores e às rotinas 

adotadas, exigindo uma disponibilidade para ouvir esses alunos, portadores de linguagens 

diferenciadas e produtores de cultura. Não pretendemos, porém, polarizar a relação 

professores-alunos, como se a valorização do que os alunos sabem possa enfraquecer a 

autonomia didática dos professores. Os direcionamentos poderão ser recriados com os 

professores, a partir das perspectivas que atendam às singularidades das crianças.  

 É comum encontrarmos interpretações que consideram ser a educação, nessa fase, 

apenas uma preparação para o futuro aluno de níveis subsequentes da escolaridade. Ao 

contrário de tais entendimentos e com base nas contribuições de concepções sócio-

interacionistas, enfocaremos a criança, segundo seu desenvolvimento e potencialidades, 

pensando em direcionamentos que a legitimem como elaboradora de saberes. 

O interesse no presente estudo é proporcionar às crianças oportunidade de participação 

como atores sociais, ouvir suas inquietações, suas concepções referentes às situações de 

ensino/aprendizagem de que participam. Pensamos que este pode ser um caminho que 

possibilite confrontar o que é dito na teoria e o que é percebido pelos principais envolvidos no 

processo educativo. 
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1.1 CONHECENDO A TEMÁTICA 

  

 Desenvolve-se rapidamente a pesquisa na área da educação básica escolar. São 

inúmeros estudos abrangendo diversos temas, em geral, voltados para observações da prática 

escolar. Detendo-nos no âmbito da infância, destacamos Kramer (2003), Ferreiro (1995) e 

Campelo (2001). Soma-se, ainda, significativa ampliação nos estudos que abordam a 

construção do conhecimento.  

Neste trabalho, pretendemos realizar uma pesquisa que garanta a participação efetiva 

de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como sujeitos do processo ensino-

aprendizagem. Entendemos que essa participação ainda se apresenta como um desafio para 

quem pretende ouvir meninos e meninas, procurando entender como estes e estas percebem a 

escola, em termos de sua estrutura e funcionamento, as relações com o conhecimento, com as 

outras crianças e com os professores. 

 Os relatos das crianças serão considerados como pontos de partida para uma reflexão 

sobre os fundamentos teóricos que norteiam a prática pedagógica, sendo possível relacionar o 

que diz a literatura da área, o que pensamos, o que fazemos, como a prática é percebida pelos 

alunos e como estes podem interferir nela. Vygotsky (1988, p. 110) faz uma relação entre o 

saber infantil e a presença da criança na escola, destacando que “[...] o aprendizado das 

crianças começa muito antes delas freqüentarem a escola e qualquer situação de aprendizado 

com a qual a criança se defronta na escola, tem sempre uma história prévia.” Sobre 

aprendizagens realizadas pela criança antes de seu ingresso na escola, Dantas (1994) lembra a 

importância da cultura primeira da criança, como ponto de apoio, para a aprendizagem 

escolar. A escola, longe de funcionar como negadora do saber da criança, deve tomá-lo como 

ponto de partida e matéria constante de elaboração.  

O momento histórico que vivemos, as questões de sobrevivência que nos têm sido 

colocadas, referentes ao contexto, à vida, à profissão docente, questões sociais, educacionais e 

políticas denotam a certeza de que não há explicações simplistas para esses fenômenos. 

Padronizar e impor ideias únicas e pontos de vista isolados aprisionam a concepção e a 

pesquisa. Nessa perspectiva, investigar o saber da criança a respeito da escola – lócus de sua 

educação formal – abre caminhos para a reflexão e mudança dos princípios educativos atuais. 

Por outro lado, o desconhecimento do que pensam as crianças sobre a escola pode provocar 



19 

 

 

 

interpretações equivocadas e ausência de sentido nas atividades didático-pedagógicas. 

Emerge, pois, a necessidade de reconhecer o potencial da concepção infantil para refletir os 

saberes e fazeres em interação. 

A Filosofia nos ensina que o homem não pode ver claro isoladamente. A investigação 

não pode começar e terminar na individualidade. Pelo contrário, deve ser fruto de um dialogar 

contínuo com os outros e consigo mesmo.  

Refletir sobre a prática educativa vem se tornando um exercício cada vez mais 

necessário. Reflexão requer diálogo consigo próprio e com os demais envolvidos, além de 

propiciar a aprendizagem da escuta. O problema em questão implica um convite à valorização 

da fala e da concepção infantil, como recursos principais na investigação do que é proposto, 

teoricamente, e o que é vivenciado pelas crianças.  

 Trabalhos investigativos adequados para a infância podem esclarecer inúmeras 

questões e propiciar relações entre o que é pensado sobre e para os alunos do Ensino 

Fundamental e qual a leitura que as crianças fazem dessas propostas. 

 Faria, Demartini e Prado (2002) tratam do assunto e alertam para a necessidade de 

desvendar inicialmente a história de cada criança, o grupo a que a criança pertence para 

iniciar a pesquisa. Os autores respaldam-se em pesquisadores como Martins (1991), todos eles 

voltados para a importância de ouvir crianças. 

Alguns aspectos podem ser evidenciados, valorizando a problemática em questão. O 

Ensino Fundamental aparece sob representações do senso comum, como o início da 

escolaridade. A ideia parece estar vinculada à concepção de que na Educação Infantil brinca-

se, na chamada alfabetização (hoje 1º ano) aprende-se a ler e a escrever e no Ensino 

Fundamental começam, propriamente, os estudos. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que 

a Educação Infantil é um período escolar com objetivos próprios e de vasto potencial para o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança. O brincar é o recurso mais utilizado para as 

aprendizagens nesse período, uma vez que “[...] a criança desenvolve-se através do 

brinquedo.” (VYGOTSKY, 1998, p. 135).  

 Com relação ao desenvolvimento da leitura e da escrita, esse é um processo que não 

tem duração estipulada, inicia com o nascimento – ou até antes deste – e não tem prazo de 

finalização. O aprendizado da leitura e da escrita inicia-se com os primeiros contatos da 

criança com a linguagem falada. Por outro lado, participar do universo letrado oferece 

condições para novos estudos, descobertas e leitura de mundo. Freire (1996, p. 198) enfatiza:  
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A educação é uma forma de intervenção no mundo. Talvez, esta concepção 
de abertura de universo que a leitura proporciona seja mais um elemento 
para fortalecer o pensamento de que a escola somente passa a cumprir 
objetivos educacionais a partir das classes de alfabetização. 

  

 O conceito de escola que os alunos vão formulando é, provavelmente, fruto desse 

entendimento. 

Alfabetizar não se limita à leitura de signos gráficos, embora atualmente para a 

estatística do IBGE, apenas, basta que o indivíduo responda ‘sim’ à pergunta “Sabe ler e 

escrever?”, para ser considerado alfabetizado. A alfabetização constitui um processo 

multifacetado de habilidades instrumentais que envolvem elaborações cognitivas, as quais 

operam na produção e compreensão de textos. Na perspectiva freireana, a alfabetização deve 

ser entendida, também, como um processo de conscientização e uma forma de ação política.  

 Ensejar relatos de alunos dos 2os anos do Ensino Fundamental, no que se refere ao 

conceito de escola e de suas variáveis, implica a tentativa de perceber a coerência entre os 

referenciais teóricos e as práticas desenvolvidas na sala de aula. É nítida a preocupação com 

as dimensões cognitiva e afetiva intrínsecas ao processo educacional. Teóricos como Freud, 

Piaget e Vygotsky alertam para uma nova forma de ver a relação da aprendizagem com o 

conhecimento. A psicogênese da alfabetização, objeto da inspiração de Emília Ferreiro e 

outros pesquisadores ante as teorias piagetianas, preveem, além de uma diferente maneira de 

ensinar a ler e escrever, uma outra forma de compreensão do sujeito que aprende. Para 

acompanhar essa aventura fascinante, é necessário desmitificar a ideia de que só se aprende 

através do exercício motor e de que a memória funciona como um depósito de informação. É 

preciso pensar na trajetória de uma pessoa que se alfabetiza. Nessa fase de escolaridade, que 

trata do processo de aquisição da leitura/escrita, evidenciamos estratégias didáticas que ainda 

privilegiam o controle docente sobre o discente, a memorização como elemento central e o 

medo confundido com respeito. 

 A legislação educacional brasileira procura adaptar as necessidades da sociedade atual 

aos objetivos educacionais. A Lei nº 11.114/2005 (BRASIL, 2005) promulga que o Ensino 

Fundamental deve iniciar aos seis anos de idade, devendo as escolas brasileiras adaptarem-se 

ao novo formato até 2010. Talvez, não se trate de uma tentativa de melhoria da educação, mas 
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da diminuição de investimentos, substituindo a Educação Infantil pela antecipação de entrada 

no Ensino Fundamental. 

O direito à educação é parte de um conjunto chamado de direitos sociais, que têm 

como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. No Brasil, apenas a partir da 

Constituição Federal de 1988 foi que o estado passou a ter obrigação formal de garantir 

educação de qualidade a todos os brasileiros, uma vez que o ensino público era tratado como 

uma assistência social. Será que os alunos entendem a educação escolar como um direito ou, 

apenas, como uma obrigação imposta?  As respostas a questionamentos como esse são 

gerados nas hipóteses de investigação que permitam conhecer os julgamentos de crianças que 

usufruem o direito à educação pública. 

A escola, tal como a conhecemos hoje, é uma construção histórica recente. Na 

América Latina, os sistemas escolares constituíram-se praticamente no século passado. 

(CANDAU, 2007). A concepção de escola acompanha a de educação que foi se consolidando 

em sintonia com os momentos históricos, cujas demandas vão ajudando a construir as funções 

educativas que, atualmente, podem ser sintetizadas em: educação vivencial e espontânea e a 

educação intencional ou propositada. A última será o foco da nossa investigação, o que nos 

leva a buscar autores como George Snyders, Vera Maria Candau, Hugo Assmann, Isabel 

Alarcão e outros, como fontes de referência para discutirmos o que entendemos por escola, e 

suas atuais e complexas funções. Snyders (2005) colabora conosco quando propõe que as 

instituições escolares sejam espaços de alegria, Alarcão (2001) propõe um novo modelo de 

escola: uma escola reflexiva, enquanto Candau (2007) deseja reinventar a escola, Assmann 

(2007) ensina que é preciso reencantar a educação. 

 Para uma melhor compreensão do nosso objeto de estudo que envolve a escola pública 

de Ensino Fundamental, estruturamos o trabalho dissertativo em sete capítulos, assim, 

organizados:   

No primeiro capítulo, contextualizamos a pesquisa, procurando evidenciar a 

pertinência do tema, enfatizando a importância de valorizar relatos de crianças em pesquisas 

científicas. Identificamos também o objeto de estudo, as questões das pesquisas e os objetivos 

do trabalho.    

O segundo capítulo trata da abordagem investigativa com as questões metodológicas 

da pesquisa. Trazemos os caminhos selecionados para a pesquisa, levando em consideração a 

especificidade dos sujeitos – crianças – na escolha dos instrumentos utilizados. Com base em 
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alguns autores, discutimos as opções metodológicas, dentre as quais o estudo de caso e os 

procedimentos de observação, entrevista semi-diretiva, questionário e análise documental.   

No terceiro capítulo, iniciamos as discussões, relacionando a indispensável interação 

entre ‘criança’ e ‘direito à educação’. Ali, discutimos as políticas públicas para a educação de 

crianças, questionando a efetividade da divulgada proposta de educação para todos. Em 

seguida, retomamos concepções de infância, construídas ao longo do tempo.  

No quarto capítulo, procuramos inicialmente, através de uma breve análise teórica dos 

clássicos – Piaget, Vygotsky e Wallon – sobre a aprendizagem escolar, compreender alguns 

aspectos das ciências da educação. Ainda neste capítulo, focamos a alfabetização, considerada 

por Ferreiro (2007) como a mais básica de todas as necessidades de aprendizagem. 

Finalizamos o capítulo com as considerações sobre o fundamental do Ensino Fundamental 

para não negligenciar outras aprendizagens, também importantes, nessa fase de escolaridade.  

Diante da certeza de que o contexto escolar, no qual os alunos estão inseridos, 

influencia e é influenciado pelos sujeitos que vivenciam aquele espaço, intitulamos o capítulo 

cinco de: o contexto escolar fala. Neste, caracterizamos e discutimos o bairro onde estão 

localizadas as escolas, loci do estudo, as turmas, professoras e sujeitos, a fim de situarmos as 

análises sobre os dados.   

No sexto capítulo, damos vez e voz às crianças; ali, elas explicitam suas concepções 

sobre a escola e algumas variáveis desse universo para, assim, podermos analisar os dados da 

investigação.  

No sétimo capítulo, a (in)conclusão procura demonstrar algumas aprendizagens feitas 

no decorrer do processo, com a única certeza de que não temos como finalizar essa discussão, 

nem propor afirmativas inquestionáveis; ao contrário, pretendemos expor nossa visão do 

tema, hoje, embasada nas leituras e teorias que comprovam, inclusive, a mutabilidade das 

concepções, ao longo do tempo. Nessa perspectiva, organizamos estruturalmente nossas ideias 

e, assim, apresentamos a seguir o objeto de estudo, as questões de pesquisa e os objetivos do 

trabalho.   

  



23 

 

 

 

1.2 O OBJETO DE ESTUDO 

  

 Neste trabalho, investigamos concepções de crianças acerca do direito ao Ensino 

Fundamental, complementadas por sua avaliação sobre a escola de Ensino Fundamental, em 

termos de sua estrutura, prática pedagógica e aquisições a elas proporcionadas, sobretudo 

quanto à alfabetização. 

 Ao resgatarmos os saberes de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre 

a escola e suas variáveis, é relevante que sistematizemos abordagens teóricas sobre a criança, 

a escola, os saberes constituídos nessa fase, as práticas pedagógicas voltadas para crianças, a 

fim de que, assim, possamos fortalecer os caminhos da investigação e direcionar a pesquisa 

para o nosso objeto de estudo: concepções de crianças acerca do direito à educação, 

complementadas por sua avaliação sobre a escola pública de Ensino Fundamental.  

 Sendo a criança sujeito/objeto de pesquisa, já está implícito vê-la como ator, sujeito do 

processo. Entendemos que é extremamente relevante um trabalho no campo da infância, 

desconhecida por grande parte de algumas teorias, que ainda veem a criança do ponto de vista 

do adulto.  

 

1.3 AS QUESTÕES DA PESQUISA 

  

No âmbito das preocupações aqui colocadas, as questões que nortearão a nossa 

investigação ficaram, assim, configuradas: 

– Quais as concepções de crianças da escola pública acerca do seu direito ao Ensino 

Fundamental, como etapa obrigatória da Educação Básica? 

– Que avaliações são feitas pelas crianças sobre a escola de Ensino Fundamental, em 

termos de sua estrutura, prática pedagógica e aquisições proporcionadas aos seus usuários, 

notadamente no que tange à alfabetização? 
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1.4 OS OBJETIVOS DO TRABALHO 

  

 – Investigar concepções de crianças da escola pública acerca do seu direito à 

educação.  

 – Ensejar a avaliação de crianças sobre a escola de Ensino Fundamental, etapa 

obrigatória de educação básica, em termos de sua estrutura, prática pedagógica e aquisições 

proporcionadas aos seus usuários, mormente no que concerne à alfabetização.  

 

Explicitados nosso objeto de estudo, as questões de pesquisa e objetivos, discutiremos 

a seguir, os caminhos percorridos na investigação.  
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2  A ABORDAGEM INVESTIGATIVA  

  

As metodologias de investigação que tratam a criança como sujeito do estudo ainda 

constituem um desafio para pesquisadores que privilegiam a escuta e as observações infantis, 

destacando-se o duplo significado dessas metodologias e procedimentos: além de sujeito 

investigado pelo pesquisador, ela – a criança – é também capaz de refletir sobre suas 

vivências, seu próprio modo de aprender, suas dificuldades, suas potencialidades, podendo se 

tornar investigadora e propositora de alternativas. 

Nesse sentido, convém destacar que o compromisso ético-pedagógico e científico 

requer do pesquisador um exercício de alteridade que possibilite compreender as ações e os 

relatos infantis como fontes singulares de análise. Pretendemos dar voz às crianças e isso 

implica conceder-lhes a palavra; este é um fenômeno ideológico por natureza como nos 

explica Bakhtin (1988, p. 36). Isso posto, não podemos cair na ingênua crença de que o dito é 

o retrato fiel da realidade, haja vista que as respostas emitidas pelos sujeitos estão recheadas 

de múltiplas vozes. Além disso, “todo signo [...] resulta de um consenso entre indivíduos 

socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Todo signo é ideológico, 

portanto, também o lingüístico vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de um 

grupo social determinados” (BAKHTIN, 1988, p.44). Entendemos, pois, que as respostas das 

crianças com quem trabalhamos estão marcadas pelo contexto sócio-cultural em que elas se 

encontram, uma vez que foram construídas nas situações de interação destas com os outros 

indivíduos. 

Mudar a condição da criança como objeto de investigação para sujeito de investigação 

implica o estabelecimento de alguns critérios metodológicos, conforme as orientações de 

Campos (2008, p. 38) que, entre muitos direcionamentos, nos diz: 

  

[...] os tópicos abordados não devem ser impostos pelo pesquisador, mas este 
deve procurar partir das questões mais significativas do ponto de vista da 
experiência das crianças. [...] - o pesquisador também precisa levar em conta 
a desigual relação de poder entre adultos e crianças, combinada com as 
também desiguais relações étnicas e de gênero, que muitas vezes levam as 
crianças a fornecerem as respostas que julgam serem as esperadas e não 
aquelas que refletem honestamente seu ponto de vista.  
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Para a autora, uma das formas de tentar superar essa distância, “[...] é colocar-se como 

parceiro, falando sobre si próprio, procurando mostrar-se como pessoa.” (CAMPOS, 2008, p. 

38).  

Além disso, a autora também nos adverte: 

  

Ao definir o papel das crianças nas pesquisas, o pesquisador deve levar em 
conta diversos fatores: 1. a idade: crianças menores sentem dificuldade em 
se expressar oralmente; outras formas de expressão podem ser utilizadas, 
como jogos e desenhos; 2. o gênero: em muitas culturas as meninas não 
possuem o mesmo poder que os meninos; 3. o tempo: envolver as crianças 
na pesquisa requer tempo; ajudar as crianças a encontrar formas de se 
expressar é trabalhoso e consome tempo; [...] 5. o nível de desenvolvimento 
da linguagem e escolaridade. (CAMPOS, 2008, p. 38-39). 

  

          

Como sujeito de pesquisa, a criança precisa sentir-se confortável diante do pesquisador 

e, para tanto, o fator tempo é elemento importante a ser considerado. Embora saibamos que o 

tempo de concentração das crianças é limitado, um ambiente descontraído facilita o diálogo, 

destacando-se que não deve existir pressa para a finalização do encontro. É imprescindível 

lembrar que sentimentos como ansiedade, timidez, insegurança podem estar presentes e cabe 

ao entrevistador atenuar esses temores, fazendo com que suas atitudes resultem em 

tranquilidade e confiança às crianças.   

A autora nos lembra ainda alguns aspectos éticos imprescindíveis para a realização da 

pesquisa com crianças. Destes, elencamos os que consideramos essenciais: 

  

1. antes de iniciar a pesquisa é preciso deixar muito claro seu objetivo e o 
papel dos pesquisadores, obtendo o consentimento dos demais adultos e 
instituições envolvidas sobre o tema da pesquisa para permitir que as 
possíveis dificuldades sejam identificadas e superadas antes da realização da 
investigação; 
2. é preciso cuidado com as informações recolhidas para não expor as 
crianças e torná-las vulneráveis após ouvi-las; 
3. os pesquisadores devem evitar a colocação de questões que podem 
provocar reações de estresse e sofrimento nas crianças com as quais eles não 
se sentem preparados para lidar; 
4. os pesquisadores devem ter conhecimento da cultura local para evitar 
provocar inadvertidamente constrangimentos adicionais sobre as crianças. 
(CAMPOS, 2008, p. 39). 
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A maioria das crianças faz uso dos seus sentidos, na tentativa de perceber as possíveis 

intenções do entrevistador. Algumas iniciam como se tivessem uma barreira prefixada até 

estar à vontade para expor suas ideias. Para não comprometer a obtenção dos dados, é 

importante uma aproximação habilidosa entre sujeito e entrevistador, que possibilitará a 

expressão verbal da criança, sem que se sinta pressionada a emitir respostas. Há uma relação 

dialógica nos papéis de observador e observado. Assim, para facilitar essa interação, todos os 

passos devem ser minuciosamente explicados aos sujeitos, no nível de sua compreensão, para 

que sejam evitadas sensações negativas.     

Vale ainda acrescentar outras orientações apresentadas na obra organizada por Cruz 

(2008): “A entrevista direta com crianças revela-se inadequada.” (ROCHA, 2008, p. 45). 

Obviamente que quando oferecemos perguntas fechadas, as crianças tendem a responder com 

afirmativas ou negativas simples, não oferecendo os dados necessários à pesquisa, razão 

porque demos preferência a entrevista semi-diretiva. Como tínhamos um objetivo especifico, 

concordamos com os autores quando explicam que através das entrevistas individuais abertas 

“[...] entendemos estar embarcando numa relação dialógica entre pesquisador e criança, em 

que a criança também é pesquisadora podendo perguntar, se colocar e, assim, ambos 

constroem juntos o corpus da pesquisa.” (SOLON; COSTA; FERREIRA, 2008, p. 210).  

A maturidade nos encontros entre o entrevistador e a criança permite um clima 

propício a uma conversa, levando a uma relação de confiabilidade, essencial ao sucesso do 

procedimento. No que se refere à conduta do pesquisador, aprendemos com as lições de Silva, 

Barbosa e Kramer (2008, p. 93) que nos lembram: “O lugar de onde faço observação interfere 

naquilo que observo e, assim, é importante expor o lugar social e político de onde faço 

observação.” Ou ainda como nos ensina Leite (2008, p. 126) a forma como a pesquisadora se 

apresenta “[...] às crianças acentua ou diminui as tensões de poder.” Há perceptividade no 

encontro, uma construção recíproca de imagem e identidade tanto das crianças como do 

entrevistador. Desse modo, percebemos que para obter as respostas que expressem o que 

pensam os sujeitos, são necessários contatos prévios em outras situações escolares que 

favoreçam a confiança e o acolhimento das crianças pelo pesquisador. A afinidade construída, 

anterior ao momento da entrevista, faz com que as respostas aconteçam com mais 

espontaneidade. Quanto ao contexto social, enfatizamos a indicação de que “[...] a classe 

social, os indicadores socioeconômicos, a inserção e as práticas sociais e culturais oferecem o 

material concreto em que as relações vão sendo estabelecidas e em que são tecidas as 
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histórias; por causa disso, precisam ser conhecidos, descritos, considerados.” (SILVA, 

BARBOSA, KRAMER, 2008, p. 93). 

Com essas considerações iniciais, sublinhamos que o objeto de estudo definido para 

este trabalho, bem como as questões que o suscitaram inscrevem a presente investigação na 

abordagem qualitativa de pesquisa, que possibilita apreender o objeto de estudo nas suas 

múltiplas dimensões.  

Do ponto de vista de Chizzotti (1995, p.81):  

  

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhe um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 
possuído de significado e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações. 

  

Para uma postura coerente do pesquisador no âmbito desse tipo de investigação, é 

importante atentar para as suas características, conforme nos apresentam Bogdan e Biklen 

(1994, p. 47-51): 

  

a) o ambiente natural como fonte direta de coleta dos dados, constituindo-se 
o investigador como seu instrumento principal; b) a predominância 
descritiva dos dados obtidos; c) o interesse do investigador pelo processo de 
investigação – muito mais do que pelo seu produto; d) a análise indutiva dos 
dados; e) a importância atribuída aos significados conferidos às temáticas, 
pelos sujeitos da pesquisa. 

  

Partindo desses pressupostos, é imprescindível, portanto, a presença do investigador 

no contexto natural onde será desenvolvida a pesquisa que deverá dar ‘voz’ e ‘vez’ aos 

sujeitos, para que estes manifestem a perspectiva sob a qual o objeto em estudo é por eles 

percebido/compreendido. Além dessas condições, necessário se faz ressaltar que tanto a 

rigorosidade como a credibilidade dependem de técnicas e procedimentos tais como: a 

observação persistente, a descrição de situações, o exercício de reflexão epistemológica. 

O enfoque qualitativo possibilita a utilização de uma pluralidade de métodos para a 

compreensão do objeto e do contexto onde este se insere, além de considerar, ao mesmo 
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tempo, as características particulares de cada sociedade, a mobilidade e flexibilidade da 

realidade permanentemente inacabada do ser humano.  

No âmbito da pluralidade metodológica permitida pela investigação qualitativa, 

optamos pelo Estudo de Caso. Nessa modalidade de pesquisa, o objeto estudado – mesmo 

inserido num contexto complexo – é abordado de forma específica e delimitada, permitindo 

uma análise crítica e em profundidade daquilo que buscamos conhecer, uma vez que “ [...] o 

caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar 

do estudo.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.17).  

Delimitando, pois, os contornos do nosso Estudo de Caso, esclarecemos que este foi 

realizado no âmbito de duas escolas públicas, onde foram investigadas concepções de crianças 

sobre o direito à educação e sobre a escola de Ensino Fundamental, em termos de sua 

estrutura, prática pedagógica e aquisições proporcionadas aos seus usuários, notadamente no 

que concernem à alfabetização.  

Nesse sentido, esclarecem ainda Lüdke e André (1986) que o Estudo de Caso 

apresenta algumas características fundamentais que se superpõem às características da 

pesquisa qualitativa, já mencionadas neste trabalho, e que devem direcionar o seu processo. 

Portanto, no desenvolvimento do estudo de caso, devemos pautar a nossa conduta 

metodológica também por suas características, conforme nos apontam as autoras supracitadas. 

Em síntese, os estudos de caso: 

  

a) visam à descoberta; b) enfatizam a ‘interpretação do objeto de estudo em 
contexto’; c) buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; d) 
utilizam uma variedade de fontes de informações; e) revelam experiências 
vicárias e permitem generalizações naturalísticas; f) representam os 
diferentes pontos de vista – e, às vezes, conflitantes –, presentes na situação 
estudada; g) utilizam uma linguagem e uma forma mais acessíveis de 
comunicação do que outros relatórios de pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 
p.18-21). 

  

De acordo com Nisbet e Watt (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.21), “[...] o 

desenvolvimento do estudo de caso é caracterizado por três fases: 1ª) aberta ou exploratória; 

2ª) sistemática (coleta dos dados); 3ª) análise e interpretação dos dados com a elaboração do 

relatório.” 
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É importante destacar ainda que “[...] o estudo de caso se preocupa com a 

compreensão de uma instância singular presente numa realidade multidimensional e 

historicamente situada.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.21). 

  

Daí o investigador qualitativo se preocupar em determinar o foco de estudo 
implicando a fragmentação do todo onde o objeto está situado, não 
esquecendo de considerar a relação parte-todo no sentido de compreender, 
realmente a complexidade na qual o objeto está inserido. O estudo de caso se 
concentra em problemas concretos, definidos e formulados pelos diversos 
responsáveis pelas organizações. (BRUYNE; HERMAN; DE 
SCHOUTHEETE, 1991, p. 226). 

  

No estudo de caso, o investigador pode utilizar-se de diversos procedimentos de coleta 

de dados para construir conhecimentos acerca do objeto de estudo. Todavia, destacam Lüdke 

e André (1986, p. 9) que, “[...] em lugar dos questionários aplicados a grandes amostras, ou 

dos coeficientes de correlação típicos das análises experimentais, é utilizada a observação 

participante, que cola o pesquisador à realidade estudada.” 

Como desenvolvemos a pesquisa nos anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas 

públicas, a primeira fase foi de contato com a direção da escola para autorização da pesquisa. 

Em seguida, demos continuidade às demais providências para a realização do trabalho, 

iniciando pelo reconhecimento do ambiente em que seria desenvolvido o estudo.  

Convém esclarecer que foram definidos critérios para a escolha do lócus da pesquisa, 

onde foi desenvolvido o Estudo de Caso, bem como para a escolha dos nossos sujeitos, o que 

explicitaremos a seguir. 

Para a seleção da escola (lócus da pesquisa), foram considerados os seguintes critérios: 

a) ser escola pública; b) ter turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental; c) aprovar a 

nossa proposta de trabalho; d) possibilitar o acesso da pesquisadora. 

Para a seleção dos sujeitos participantes da pesquisa, elegemos os seguintes critérios: 

a) ser aluno do 1º ou do 2º ano do Ensino Fundamental da escola selecionada; b) aceitar 

espontaneamente ser sujeito da pesquisa; c) receber autorização, por escrito, dos seus pais ou 

responsáveis para participar do trabalho. 
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Para a recolha dos dados, optamos por quatro procedimentos1: a Observação, a 

Entrevista Semidiretiva, o Questionário e a Análise Documental que serão, a seguir, 

explicitados. 

OBSERVAÇÃO – De acordo com Lüdke e André (1986), a utilização da observação 

como instrumento possibilita um contato pessoal e estrito do pesquisador com o fenômeno 

estudado, além de ser útil para a descoberta de aspectos novos que estejam relacionados ao 

problema investigado, salientando-se que todo o conteúdo das nossas observações foi 

registrado no nosso Diário de Campo para memória do processo investigativo.  

Prevíamos realizar as observações durante um semestre, apenas uma vez por semana; 

no entanto, foi através da observação que houve a necessária aproximação com as crianças. 

Assim sendo, fomos motivada a aumentar a frequência das nossas idas à escola, onde, em 

alguns períodos, passamos a visitá-la três vezes por semana. Nesses momentos, registrávamos 

as aulas, a metodologia utilizada, o comportamento das crianças. Optamos pela observação 

participante, pois sabíamos que, de certa forma, nossa presença implicaria uma participação. 

Notamos que, ali não estávamos, apenas, como observadora, mas também que estávamos 

sendo observada. Aos poucos, as crianças iam se aproximando e melhorando o nível de 

nossas interações. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 127)  

  

As questões relativas à duração, aos sujeitos e à forma de participação 
tendem a surgir à medida que o trabalho se desenvolve. Se, por exemplo, o 
seu objectivo for a compreensão do funcionamento da sala de aula tal como 
o aluno a vê, poderá optar por participar mais com os alunos do que com o 
professor. Se decidir passar muito tempo com os participantes, neste caso, os 
alunos, é importante que os outros participantes percebam que não os está a 
desprezar. Partilhe com o professor a sua estratégia de se centrar mais nos 
alunos, para que este não se sinta desprezado ou ofendido.  

  

Seguindo estas orientações, pautamos nossas observações de modo que a forma de 

participação variou ao longo do estudo. No princípio, ficávamos mais distante, até que as 

crianças nos dessem abertura e se aproximassem, muitas vezes, solicitando nossa intervenção 

                                                           

1 É importante ressaltar que alguns procedimentos adotados foram (re)criados de acordo com as necessidades 
momentâneas da pesquisadora, não sendo possível prever todos os passos metodológicos da investigação. Não 
significa, porém, que fugimos da abordagem qualitativa, até porque é característica dessa abordagem o uso de 
procedimentos multifacetados, uma vez que estes permitem a apreensão do real em suas múltiplas dimensões. 
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em suas tarefas. Conversamos com as professoras e explicamos que a aproximação com as 

crianças justificava-se pelo objetivo da pesquisa. Neste sentido, equilibramos nossa presença, 

de modo que não gerasse situações incômodas para professoras e crianças.    

ENTREVISTA – A forma como as entrevistas qualitativas podem estar estruturadas é 

variável, uma vez que a entrevista pode ser totalmente fechada (estruturada); totalmente 

aberta (não-estruturada) ou aquela que se situa entre essas duas formas: a semi-estruturada. 

Na entrevista estruturada, o entrevistado tem que seguir, à risca, o roteiro preparado 

pelo entrevistador: o roteiro deve ser idêntico para todos os entrevistados, visando à obtenção 

de resultados uniformes e de comparação imediata.  

Já na entrevista não-estruturada ou totalmente aberta, o entrevistado pode discorrer 

livremente sobre o tema, pois não possui um roteiro que o oriente.  

No caso da entrevista semi-estruturada, o seu desenvolvimento se dá a partir de um 

esquema básico que não é aplicado rigidamente como no formato da entrevista estruturada, 

uma vez que, na semi-estruturada, o entrevistador pode fazer as adaptações necessárias, ao 

longo da relação entrevistador/entrevistado.  

No desenvolvimento desse procedimento, devemos considerar que, 

  

[...] na entrevista, a relação que se cria é de interação, havendo uma 
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 
Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há 
imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o 
tema proposto, com base nas informações que ele detém e que, no fundo, são 
a verdadeira razão de entrevista [...] (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.33-34). 

  

Refletindo sobre os tipos de entrevista e a natureza do nosso objeto de estudo, 

consideramos que a coleta de dados seria mais viável, sobretudo, através da entrevista semi-

estruturada. Mas em que se constitui esse tipo de entrevista? 

  

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses, que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do 
foco principal colocado pelo investigador, começa a participar da elaboração 
do conteúdo da pesquisa. (TRIVINÕS, 1987, p. 146). 
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A nossa opção pela entrevista semi-estruturada ou semi-diretiva justifica-se também 

por esse tipo de entrevista permitir uma maior flexibilidade quando da explicitação do ponto 

de vista dos sujeitos da pesquisa, favorecendo a criação de um clima de confiança entre 

informado/informante, possibilitando que este se sinta mais à vontade para expressar-se sobre 

o tema proposto. 

Ademais:  

  

Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de 
pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas 
mais livres, menos estruturados. As informações que se quer obter, e os 
informantes que se quer contatar, em geral professores, diretores, 
orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente abordáveis através 
de um instrumento mais flexível (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.34).      

  

Ainda segundo Lüdke e André (1986, p. 34), alguns pontos devem ser considerados 

quando da aplicação da entrevista: “Ao elaborarmos as questões, devemos ter o cuidado de 

não fugirmos do objeto de estudo e objetivos do trabalho, evitando, desse modo, [...] 

incorrermos no risco de captarmos o vazio da fala ordinária”, como tem advertido Thiollent 

(1998, p. 81): 

  

No momento do registro, atentarmos para as observações que o entrevistado 
deseja esclarecer, daí a importância e adequação do uso do gravador; o 
entrevistador deve ouvir mais do que falar e despertar a confiança do 
entrevistado e, em momento algum, deve expressar sua opinião acerca da 
temática pesquisada. 
 

  

QUESTIONÁRIO – Na nossa pesquisa, este foi utilizado como meio de conhecermos 

melhor os sujeitos da investigação, em termos de faixa etária, escolaridade, experiências de 

sucesso e/ou insucesso escolar, dentre outros. Considerando que todos os sujeitos são 

crianças, o questionário foi aplicado/preenchido pela pesquisadora, o que é permitido porque 

o questionário é também considerado um tipo de entrevista, ou seja, “Ele se configura como 

uma entrevista estruturada. É utilizado na descrição das características de um grupo, não 

apenas beneficia a análise a ser feita por um pesquisador, mas também pode ajudar outros 

especialistas [...].” (RICHARDSON et al., 1999, p.189). 
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O questionário aplicado foi o mesmo utilizado no ‘Diagnóstico da Alfabetização de 

Crianças de 08 e 09 anos do terceiro ano do Ensino Fundamental da Rede Pública do Estado 

do Rio Grande do Norte (2008)’2, que visava, primordialmente, diagnosticar a situação de 

aprendizagem (e do ensino) da leitura e da escrita dos alunos de 8 e 9 anos, matriculados na 2ª 

série ou 3º ano do ensino fundamental da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte. 

Para a aplicação do referido questionário, havia as seguintes orientações que também 

procuramos seguir, quando da utilização do mesmo na nossa pesquisa: 

- Desenvolver atividades de leitura e escrita de texto, gerando uma primeira interação 

entre o pesquisador e as crianças, antes da aplicação do questionário. 

- Explicar à criança que serão feitas perguntas relativas às suas atividades escolares, 

em ambiente separado de outras crianças. 

Desse modo, aplicamos os questionários aos sujeitos, lendo antes as perguntas para 

que eles respondessem. Não sentimos dificuldades em obter as respostas das crianças. Ao 

contrário, elas demonstravam sempre boa vontade e disposição em participar.  

ANÁLISE DOCUMENTAL – esse procedimento “[...] busca identificar informações 

factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse.” (CAULLEY apud 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.38). 

Conforme alertam as autoras, a escolha dos documentos não é aleatória, uma vez que 

há propósitos e objetivos que guiam as suas escolhas. No caso da nossa pesquisa, consultamos 

e analisamos documentos oficiais e não-oficiais – prescritivos ou não – que tratam do Ensino 

Fundamental – e do público-alvo (as crianças) a quem se destina esse nível de ensino – nas 

escolas brasileiras, particularmente, nas escolas do sistema público de educação, em Natal-

RN.  

No nosso estudo, tais documentos são considerados pertinentes se emanados do 

Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, bem como de órgãos 

responsáveis pela gestão da educação no estado do Rio Grande do Norte e no Município de 

                                                           

2 O ‘Diagnóstico da Alfabetização de Crianças...’ integrou as ações do Projeto Agenda Potiguar pela 
Alfabetização de Crianças; este foi deflagrado em 2005, no Rio Grande do Norte, mediante uma iniciativa da 
UNDIME/RN, juntamente com o UNICEF e parcerias com outros órgãos, dentre estes, a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Com o objetivo de enfrentar, de modo mais efetivo, a problemática da alfabetização do 
Estado, o referido Projeto desenvolveu uma série de atividades, envolvendo gestores municipais e estaduais de 
educação, destacando-se o Curso de Aperfeiçoamento para Gestores Educacionais com vistas à alfabetização de 
crianças, bem como o já referido Diagnóstico. (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2008, p.8). 
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Natal-RN, uma vez que desenvolvemos a pesquisa em escolas públicas das redes estadual e 

municipal de ensino da capital do RN.  

Apesar das críticas à análise documental, Lüdke e André (1986) destacam que esse 

instrumento de pesquisa, além de ser uma referência estável e rica a ser consultada, atua como 

base para diversos estudos, além de dar mais respaldo aos resultados encontrados. 

Apoiada em autores que tratam da investigação educacional, justificamos com 

Richardson et.al, a variedade metodológica que adotamos, o que vai nos possibilitar a 

triangulação dos dados obtidos/construídos.  

Sobre a importância da variedade de procedimentos, assim se expressam os autores:  

  

[...] a pesquisa social deve estar orientada para a melhoria das condições de 
vida da grande maioria da população. Portanto, é necessário, na medida do 
possível, integrar pontos de vista, métodos e técnicas para enfrentar esse 
desafio (RICHARDSON et al., 1999, p.18). 

 Sequencialmente, fizemos a análise de conteúdo dos dados coletados, cuja intenção 

“[...] é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das 

mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).” (BARDIN, 

2008, p.38). 

Entendemos que há necessidade de trabalhar os dados com atenção às questões 

objetivas, claras, explícitas, mas também precisamos da permissão para compreender 

subjetivamente. 

Queremos explorar as hipóteses que podem surgir, ter liberdade para evidenciar o não 

dito nas entrevistas não diretivas. Por isso, entendemos que o conceito exposto em Bardin 

(2008, p.33) atende aos mesmos propósitos. 

  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 
muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 2008, p.33). 

  

Um dos aspectos fundamentais da nossa pesquisa está nas inferências que serão feitas 

acerca das comunicações das crianças, das quais tentaremos apreender o nosso objeto de 

estudo. Sabemos que para fazermos o tratamento das mensagens, precisaremos conhecer bem 

os emissores e seu meio, pois, “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por 
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trás das palavras sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2008, p.33), sendo assim o contexto 

de quem fala é elemento primordial. 

Destacamos que, na utilização da técnica de análise de conteúdo, nos fundamentamos, 

também em Richardson et al. (1999) e Franco (2003), que nos ensinam a aprender a lidar com 

a subjetividade implícita nesta abordagem. Vale evidenciar o complexo processo de análise 

dos dados, que vão surgindo dentro de uma verbalização, muitas vezes, nebulosa e, até, 

contraditória.   

Por questões éticas, optamos em denominar as escolas com nomes de escritores 

voltados para a literatura infantil: Monteiro Lobato e Mauricio de Sousa. Tais escolhas 

justificam-se pela preocupação da pesquisa quanto à valorização da leitura e da escrita, o que 

nos levou a selecionar alguns personagens de histórias em quadrinhos e da literatura infantil 

para identificar os sujeitos. Na Escola Monteiro Lobato, os sujeitos receberam os nomes de 

personagens criados por seu “Patrono”: Emília, Narizinho, Pedrinho, Nastácia, Visconde, 

Benta, Barnabé, Príncipe Escamado, Quindin, Rabicó.  

Na Escola Mauricio de Sousa, também elegemos nomes de seus personagens para 

identificação dos sujeitos: Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento, Magali, Piteco, Zé Lelé, 

Franjinha, Rosinha, Anjinho. 

Concluímos enfatizando que para compreender o universo infantil e gerar orientações 

de uma prática pedagógica condizente com o desenvolvimento de crianças do Ensino 

Fundamental foi relevante a perspectiva do compartilhar, desde o início, com as próprias 

crianças e seus professores. Estratégias diversas foram utilizadas para dar voz às crianças e 

explicar cientificamente suas manifestações conforme nos diz Zabala (2002, p. 99):  

  

Para poder realizar este processo mental auto-estruturante, os meninos e 
meninas necessitam de uma série de estratégias metacognitivas que lhes 
possibilite assegurar o controle pessoal dos conhecimentos que vão 
construindo, assim como dos processos que realizam na aprendizagem.   
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3  CRIANÇA, DIREITO E EDUCAÇÃO: UMA RELAÇÃO INDISPENSÁVEL 

  

A educação é um direito humano, tendo em vista que “[...] só somos verdadeiramente 

humanos se passarmos por um processo educativo” (ANDRADE, 2008, p. 55). Embora nossa 

investigação esteja voltada para o direito à educação formal, ou seja, o direito ao acesso à 

escola, bem como à permanência e às aprendizagens nela, concordamos com Andrade (2008) 

que há um marco axiológico que justifica a educação como uma realidade que não se dá 

apenas formalmente, ainda que englobe a escola. 

  

Neste sentido, a educação é um imperativo da vida humana, ou seja, ela é 
uma realidade que se impõe se – e somente se – quisermos ter uma vida 
verdadeiramente humana, que é, em suma, uma resposta ao chamado a 
sermos mais humanos tendo em vista nossa condição de inacabamento. 
(ANDRADE, 2008, p. 55).   

  

Freire (2007, p. 23) afirma a esse respeito: “Reiteradamente, não é possível ser gente 

sem, desta ou daquela forma, se achar entranhado numa certa prática educativa.” A finalidade 

da educação é de humanização como também alerta a Filosofia. Kant, por exemplo, diz que 

“[...] o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo 

que a educação dele faz.” (WILLIGES, 2008, p. 10). 

O direito humano fundamental da educação da infância pode ser também vislumbrado 

nos avanços contidos nas reformulações legais. A universalização do acesso das crianças a 

partir dos 6 anos e a criação de um amplo sistema de avaliação são exemplos que assinalam os 

avanços. A maneira como a sociedade trata a educação das classes menos favorecidas indica a 

necessidade do conhecimento dos direitos – que a legislação prega – referentes à escolaridade 

básica. Questionamos o porquê de as crianças vindas de famílias com baixa renda serem, em 

geral, as que têm menos êxito, quando avaliadas através de procedimentos convencionais de 

medida, e as mais difíceis de serem ensinadas. Elas são ainda pouco capazes de fazerem valer 

suas reivindicações e, por outro lado, as que mais dependem da escola para obterem educação. 

 A estratificação dos sistemas educacionais que segregam seus alunos, por classe 

social, traz uma indignação quando se coteja o que é proclamado na legislação com o que é 

vivenciado no interior das escolas.  
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O debate sobre o direito educacional é emoldurado por um enorme emaranhado de 

normas jurídicas, que dificultam seu estudo e compreensão. Não há dúvidas de que a 

legislação referenda o ideário social. Enquanto as crianças eram vistas como seres que 

necessitavam especialmente de cuidados, as políticas públicas tinham caráter assistencialista. 

O percurso para o reconhecimento da criança como cidadã acompanha os avanços e 

retrocessos históricos, como tão bem lembra Ferreira (2008, p. 13): 

  

Com o processo de abertura política no final dos anos 1970 e da 
democratização do país nos anos 80, iniciou-se um debate para elaboração 
da nova Constituição. Nesta oportunidade, entidades como a Frente Nacional 
de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a Pastoral do Menor 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Movimento 
Nacional Meninos e Meninas de Rua e a Comissão Nacional Criança e 
Constituinte se destacaram e fizeram consignar na Constituição de 1988 uma 
nova concepção legal e política em favor das crianças e dos adolescentes.  

  

 Este marco legal tem resultado em leis, decretos, regulamentos, pareceres, resoluções 

e diretrizes curriculares da CEB/CNE que refletem os princípios adotados, destacando-se, 

também com Ferreira (2008, p. 37), alguns desses documentos legais: 

  

Lei n 8.069, de 13/7/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei n 9.394, de 20/12/1996 – estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 
Lei n 9.424, de 24/12/1996 – dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 
FUNDEF – e Lei 11.494 de 20/06/2007 que dispõe do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB. 
Lei n 10.172, de 9/1/2001 que aprova o Plano Nacional de Educação.  

  

 As normas jurídico-constitucionais assumem a mediação legal entre educação/ 

sociedade/ estado, de acordo com as circunstâncias históricas de cada momento. Seguindo 

orientações doutrinárias vigentes em cada época, a legislação brasileira inicia, centrando sua 

atenção no menor delinquente, caminha pensando a criança como objeto de compaixão, até 

chegar a concebê-la como pessoa em desenvolvimento.  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, editado em 1990, foi a primeira lei a 

regulamentar a ideia da criança como sujeito de direito. O ECA substituiu o Código de 
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Menores, de 1979, introduzindo muitas transformações nas políticas públicas voltadas para a 

infância, especialmente aquelas relativas ao direito à educação que não foi contemplado nos 

123 artigos do Código de Menores. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda 

esclarece Ferreira (2008, p. 48): 
 

 
Deixando de lado o caráter centralizador e assistencialista, caracterizador das 
legislações passadas, assume a nova ordem legal princípios estruturadores, 
como uma vertente descentralizadora, emancipatória e garantidora dos 
direitos fundamentais, dentre eles o da educação [...]. Ficam afastados os 
conceitos ideológicos e anticientíficos de situação irregular e menor, quer 
abandonado ou delinquente. 

  

 Por tratar de múltiplos aspectos como saúde, educação, convivência familiar, lazer, 

cultura, proteção ao trabalho e atender a uma significativa parcela da população brasileira, o 

ECA tem sido considerado por muitos políticos, como uma pequena constituição, destaca 

Ferreira (2008).  

 É importante ressaltar que a origem do ECA acompanha a Constituição Federal, sendo 

a última considerada  a lei maior e, por isso, recebe nomes como: Carta Magna, Lei 

Fundamental, Lei Suprema, Lei das Leis. Vale também lembrar que qualquer forma de 

comunicação humana está passível de interpretações; desse modo, as terminologias utilizadas 

na legislação diferenciam-se de acordo com o contexto utilizado.  

           Exemplo disso, é discutido por Ferreira (2004, p. 16) que alerta para o significado da 

palavra Educação expressa nos documentos legais, dividindo-a em Educação (gênero) e 

Educação Escolar (espécie). Segundo ela: 

  

O direito à educação como gênero encontra-se previsto no titulo II ‘dos 
direitos e garantias fundamentais’ art. 60 da Constituição Federal... Na 
Constituição Federal encontram-se várias referências ao termo ‘educação’, 
todavia as significações dessas referências são distintas (mas conexas) entre 
si, e isso porque é um termo vago. Assim, o art. 6º ‘sozinho’ é insuficiente 
para traduzir o significado da palavra educação.  

  

A autora propõe, em busca de melhor interpretação, separar, no texto constitucional, as 

várias normas jurídico-constitucionais que tratam da educação, avaliando o contexto em que 

está inserido o termo para interpretar a terminologia em questão. E exemplifica através da 

prescrição do art. 205: 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. Note-se que o significado atribuído ao suporte 
físico educação, presente no art. 205, é o mesmo prescrito no art. 6º. 
Significado diverso, porém, consta do artigo 206, onde o Constituinte lançou 
mão de um sentido mais restrito ao referir-se a ‘ensino’ e não mais a 
‘educação’ [...] O termo ‘educação’ (e ‘ensino’) encontra-se prescrito em 
vários outros artigos da Constituição, dentre eles o art. 22, XXIX, art. 23, V 
e XII, art. 24, IX, art. 30, VI, art. 214, art. 225, VI e art. 227. (FERREIRA, 
2004, p. 17). 

  

O texto constitucional, em alguns momentos, trata a educação e o ensino como objetos 

distintos; em outros, demonstra não pretender restringir a transmissão de conteúdo 

educacional apenas às escolas formais como o exemplo, quando se refere à promoção de 

políticas de educação para o trânsito. Conclui Ferreira (2004) que a palavra educação é 

utilizada no texto constitucional com dois sentidos, embora correlacionados e includentes 

entre si: educação em sentido amplo, em que todos os processos de formação humana – 

família, igreja, movimentos sociais estão incluídos; educação em sentido estrito – a educação 

formal desenvolvida nas escolas.  

O artigo acima se refere também ao preparo do indivíduo para o exercício da 

cidadania, terminologia que já foi bastante banalizada. Para discuti-la, recorremos, então, a 

um grupo de pesquisadores que se intitularam de Novamérica (2008, p. 13). Para eles, 

“Cidadania Plena seria aquela que combinasse as categorias de direitos: civis, políticos, 

socioeconômicos e culturais.” E contextualiza a situação brasileira:  

  

No campo econômico, o Brasil sofreu com os ajustes neoliberais impostos 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. 
Privatização das empresas estatais e flexibilização dos direitos trabalhistas; 
controle severo dos gastos públicos e da inflação; submissão e dependência 
com relação ao capital estrangeiro; economia financeira em oposição a uma 
economia produtiva; dívida externa em oposição a uma economia produtiva; 
dívida externa em oposição à dívida social, entre outros, são os temas em 
pauta. 
Esse período de democratização e consolidação democrática é marcado por 
um avanço incontestável dos direitos políticos, garantidos pelo ambiente de 
ampla liberdade. Os direitos sociais estão fragilizados na medida em que não 
há emprego para todos, os salários estão aquém das necessidades reais das 
famílias e o Estado se vê sem recursos e saqueado – tanto pelos corruptos 
internos quanto por uma ordem internacional injusta – para investir em 
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saúde, saneamento, educação, moradia, transportes, etc. Os direitos civis são 
os mais ameaçados em razão dos altos índices de violência dos grandes 
centros urbanos, da total falta de segurança de comunidades inteiras e a da 
inoperância do sistema judiciário. A grande lição desse novo período é que a 
democracia, por si só, não resolveu os problemas econômicos, tais como 
desemprego e desigualdade social. (NOVAMÉRICA, 2008, p. 24).  

  

A democracia se compromete com a educação no sentido estrito, definindo que a 

responsabilidade de oferta aos brasileiros e estrangeiros residentes no país é atribuída pela lei 

ao estado e, supletivamente, aos particulares. O estado está, então, obrigado a oferecer o 

serviço educacional, enquanto aos particulares é permitido, segundo os seus próprios 

interesses econômico-sociais, atuar no setor educacional, desde que cumpram com as normas 

gerais da educação nacional. A coexistência de escolas públicas e privadas exigiu que a 

constituinte fixasse normas distintas devido à especificidade de cada uma. Para a escola 

pública, o documento regulador é o jurídico administrativo público, já para a privada foi 

fixado o regime jurídico empresarial privado.  

O dever para com a educação constitui responsabilidade comum da União, do Distrito 

Federal e dos municípios. Desse modo, cabe ao estado oferecer a educação e escola pública, 

sendo a norma que a prescreve de eficácia plena e imediata apenas a partir do Ensino 

Fundamental.  

Tornam-se necessárias algumas considerações sobre a Legislação Educacional 

Brasileira a fim de melhor situarmos a condição do Ensino Fundamental no Brasil. A atual 

legislação brasileira representada, aqui, pela Constituição Federal de 1988 e pela LDB 

9.394/1996, situa as obrigações legais e os objetivos educacionais atuais. Constam no Art. 

214 da Constituição as seguintes diretrizes: 

  

1. Erradicação do analfabetismo;  

2. Universalização do atendimento escolar; 

3. Melhoria da qualidade de ensino; 

4. Formação para o trabalho; 

5. Promoção humanística, científica e tecnológica do País.  
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 A intenção de erradicação do analfabetismo e da universalização do Ensino 

Fundamental é manifestada quando foi estabelecido, em 1998, um prazo de dez anos para o 

governo e a sociedade civil se concentrarem na solução dos problemas citados. O prazo 

esgotou-se e, infelizmente, continuamos com as mesmas preocupações. A educação de 

qualidade que garanta acesso ao saber ainda continua meta, não cumprindo com as 

determinações legais. 

 Um dos mais importantes princípios inscritos na Constituição é o da garantia da 

qualidade (Art. 206, VII), traduzido na LDB (Art. 4°, IX) através dos padrões mínimos de 

qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas, por aluno, de 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

  

Na avaliação de Castro (1998, p. 25):  

 

A linguagem desse texto tem conotações econômicas quando se refere a 
insumos, embora sua significação, no âmbito de normas pedagógicas, só 
possa relacionar-se à riqueza de condições, das quais pode resultar o 
progresso do aluno na constituição de sua mente, e mais ainda de sua 
personalidade moral e social.  

 

 Esperamos que tal dispositivo legal não tire o foco predominante: padrão de qualidade 

e não enfatize a quantidade. Compreendemos que se deve concentrar a atenção nos resultados 

efetivos de aprendizagens e não somente no número de matrículas. A preocupação deve 

pautar-se na aquisição de conhecimentos úteis, no desenvolvimento das habilidades de 

raciocínio, aptidões e valores. Sendo assim, a educação inicial assume relevância por tratar-se 

de momento oportuno para experiências didático-pedagógicas significativas, essenciais para o 

processo educacional. Não podemos ignorar que as oportunidades perdidas são fatores 

determinantes para o fracasso escolar, sejam elas a ausência de ambiente favorável ou a 

presença sem atendimento aos objetivos básicos escolares.  

 A Lei no 9.394/96 altera a estrutura didática do sistema de ensino brasileiro, 

valorizando todas as etapas do percurso escolar. Fundamentalmente, a educação passa a ter 

dois níveis: Educação Básica e Superior. O maior sistema de promoção da Educação Básica, 

fora da esfera familiar, é a escola fundamental, o período mais importante quanto à base 

conceitual e quanto ao número de anos. O Ensino Fundamental é, constitucionalmente, o 
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segundo nível da Educação Básica, obrigatório e gratuito na escola pública, sendo 

considerado direito subjetivo. “Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado, dotado 

de efetividade.” (BRASIL, 2000). 

 A Educação é um imperativo de humanização e pode ser vista: 

  

No campo da filosofia do direito, há uma clássica distinção entre direitos 
perfeitos e direitos imperfeitos. Os direitos perfeitos são aqueles que 
demandam uma obrigação, um dever, que responda ao direito reclamado por 
um indivíduo ou por um coletivo. Essa obrigação deve implicar direta e 
efetivamente outro indivíduo, coletivo ou instituição. Assim, no Brasil, a 
educação é um direito perfeito porque é juridicamente dever do Estado e da 
família garanti-lo. Todos e todas – principalmente crianças, adolescentes e 
jovens – podem ser reclamantes desse direito, pois há coletivos e instituições 
que devem efetivamente responder por ele: a família e o Estado. 
(ANDRADE, 2008, p. 56). 

  

 O direito à educação, reconhecida como responsabilidade do estado e da família, está 

revelado com clareza nas legislações atuais, seja esta institucionalizada pela união, ou 

descentralizada entre estado e município. Nesse sentido, caberia à família a obrigatoriedade 

de encaminhar e manter seus filhos na escola. Sabemos, no entanto, que o papel da família na 

educação é bem mais amplo e complexo que o apontado e que a efetivação, ou não, de suas 

responsabilidades têm justificativas sociais, políticas e econômicas, que não são contempladas 

nas formulações legais. A realidade social de muitas famílias distancia-se do que é proposto, 

pois o proclamado direito que deveria ser fundante da cidadania esvazia-se de sentido, quando 

testemunhamos a ausência de condições humanas para a sobrevivência em muitos lares e a 

qualidade da oferta de educação pública no país.  

 Pierdoná (2004, p.114) alerta que:  

  

Na esfera terminológica, observa-se a ausência de um consenso, inclusive 
quanto ao significado e ao conteúdo dos termos utilizados não somente pela 
doutrina, mas também pelo direito positivo... As expressões ‘direitos 
humanos’, ‘direitos do homem’ e ‘direitos fundamentais’ têm sido usadas 
como sinônimas. Aquelas são mais utilizadas entre os autores anglo-
americanos e latinos, já esta é muito utilizada pelos germânicos. 
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 Na verdade, o que interessa é que o direito à educação, que está previsto na 

Constituição como um direito fundamental, possa exigir, de fato, as prestações positivas do 

estado para garantir sua efetivação, como prevê a seção a seguir: 

 A seção III do Ensino Fundamental, Art. 32, define: O Ensino Fundamental 

obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos 

de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

 É perceptível a intenção de antecipar um ano quanto à entrada de alunos na escola 

pública – política ministerial que ao invés de centrar investimentos na Educação Infantil 

transfere responsabilidades escolares para o Ensino Fundamental. Quanto ao domínio pleno 

da leitura e da escrita, vale ressaltar o alarmante índice de analfabetismo. Os dados do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB (SAEB, 2003) revelaram que são muitas 

as crianças do Rio Grande do Norte que não apresentam o domínio dos códigos linguísticos 

ao final da 4ª série do Ensino Fundamental. Tais dados, lamentavelmente, posicionam nosso 

estado como o 2° lugar, no Brasil, em analfabetismo. Inúmeros fatores colaboram para esse 

quadro preocupante: desvalorização dos anos iniciais e da formação docente nas políticas 

educacionais, ausência de políticas públicas sustentáveis, precárias condições de vida em que 

as crianças, e até os professores, estão inseridos, pouco enfoque em alfabetização na formação 

de professores.  

 Um aspecto relevante é que nesse nível de ensino é permitida a organização da 

escolaridade em ciclos, o que ocorre no ensino público do Rio Grande do Norte. A adoção de 

ciclos escolares que deveria permitir o regime da progressão continuada, equivocadamente, 

em muitas escolas, resulta na perspectiva da promoção automática, ocasionando a passagem 

dos alunos de um ciclo para outro, sem que tenham aprendido conceitos básicos, nem 

desenvolvido adequadamente as habilidades necessárias. Sabemos que no Rio Grande do 

Norte alunos têm chegado ao final do segundo ciclo do Ensino Fundamental, praticamente 

analfabetos. Segundo avaliação realizada nesse estado sobre alfabetização infantil – 

diagnóstico da alfabetização de crianças de 8 e 9 anos, matriculados no 3o ano do Ensino 
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Fundamental das escolas públicas do RN em 2007, realizada pela Agenda Potiguar,3 mostra 

que:  

  

[...] nas atividades de leitura, os pesquisadores apresentaram aos alunos listas 
de palavras relacionadas com o cotidiano dos estudantes e textos curtos da 
literatura oral. Das 24,5 mil crianças avaliadas, 9.998 leram e 
compreenderam palavras como batata, feijão e bode; outras 3.690, apenas 
algumas palavras; 4.912 reconheceram letras, as demais identificaram 
apenas algumas sílabas, não quiseram ou não conseguiram ler. Em relação à 
leitura de textos, das 24,5 crianças, 6.306 leram com hesitação e não 
compreenderam a leitura e mais 6.012 meninos e meninas leram com 
fluência. (BRASIL, 2009, p.1). 

  

  Tal situação interfere nas intervenções de pesquisas que se situam nos anos iniciais, 

como a nossa, exigindo ações mediadoras para enfrentamento dos fatos da realidade e 

melhoria das situações-problema encontradas. Essas e outras constatações nos motivam a 

indagar: onde se encontra a almejada cidadania prevista na legislação? De que cidadania 

falamos, se são violadas as reais condições materiais, sociais, políticas e culturais necessárias 

a sua efetivação?  

 

3.1 ESCOLA PÚBLICA: DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO? 

  

Os sistemas estaduais e municipais de ensino, por intermédio de suas redes de escolas, 

têm a função de realizar gratuitamente, o processo de ensino-aprendizagem, de modo que os 

alunos recebam formação necessária ao seu desenvolvimento como sujeitos sócio-históricos, 

como cidadãos.  

A Constituição de 1934 apresentou um título específico para a ordem econômica, ali 

incluindo, pela primeira vez, os direitos sociais; porém, não trata, especificamente, do direito 

gratuito de todos à educação e da necessária qualidade de ensino.  

Percebemos, no entanto, que, historicamente, as declarações de intenção feitas pelos 

dirigentes dos diversos sistemas de educação diferem da realidade, pois a educação está 

                                                           

3 O Projeto Agenda Potiguar pela Alfabetização de Crianças foi uma avaliação externa desenvolvida com a 
parceria do UNICEF, INEP, UNDIME-RN, UFRN, SME/Natal e SECD/RN, visando diagnosticar a 
aprendizagem da leitura e da escrita das crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental, nas escolas da rede 
pública no Estado do Rio Grande do Norte. (Relatório da Agenda Potiguar, 2008, p. 6) 
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diretamente relacionada aos interesses econômicos e estes, muitas vezes, não correspondem 

ao que tem sido proclamado. A ideia de que o setor educacional é autônomo não condiz com 

os fatos históricos, nos quais observamos a força determinante do estado sobre a educação, 

com propósito de assegurar a dominação política existente. Um exemplo nítido pode ser 

verificado na ditadura militar na qual existia um grande investimento na esfera econômica 

com a intenção de construir o “Brasil Potência”, e o descumprimento com a educação pública, 

embora o discurso da época fosse de valorização da educação como direito de todos. 

  

Nesse sentido, Germano (1993, p. 267) analisa: 

  

O Estado proclamava a equidade, mas, na verdade, promovia a desigualdade 
social [...]. Continuando uma tradição que vem desde 1930, o Estado atua 
como estruturador e fomentador do desenvolvimento do capitalismo no 
Brasil. Esta é a prioridade real. Para atender ao objetivo de fortalecer o 
Estado mínimo, ocorre a ampliação de gastos em função da acumulação de 
capital, não se investindo no bem estar social e tendo como resultado, o 
enfraquecimento da escola pública.  

  

Ratificando o que diz o autor, observamos que de fato, a política educacional pós 64 

caracterizou-se realmente por se constituir num mecanismo de exclusão social dos 

despossuídos da escola, apesar do aumento da matrícula em todos os níveis.  
  

Para se ter uma idéia, em 1984, 60,6% da população economicamente ativa 
estava incluída numa faixa que compreendia os que nunca estudaram ou que 
ficaram na escola, no máximo, até o primário, constituindo, por conseguinte, 
uma força de trabalho virtualmente analfabeta. Este processo acabou por 
desqualificar e degradar o ensino público, e por transformar a educação em 
mercadoria de alto custo. (GERMANO, 1993, p. 272). 

  

E aí, passamos a ver, ainda que de forma disfarçada, a mercantilização do ensino como 

a grande finalidade de muitas escolas particulares. Estamos, pois, diante de uma construção 

histórica que fortaleceu, ao longo do tempo, a exclusão educacional para atender aos ditames 

da sociedade capitalista, apesar da luta dos que defendem a escola pública, até obtendo certas 

medidas que foram implantadas pelos governos posteriores ao movimento político militar, 

como a ampliação do acesso à escola pública. Frigotto (apud GENTILI 2007, p. 83) explica: 
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A idéia-força balizadora do ideário neoliberal é a de que o setor público (o 
Estado) é responsável pela crise, pela ineficiência, pelo privilégio, e que o 
mercado e o privado são sinônimos de eficiência, qualidade e equidade. 
Desta idéia-chave advém à tese do Estado mínimo e da necessidade de zerar 
todas as conquistas sociais, como o direito à estabilidade de emprego, o 
direito à saúde, educação, transportes públicos, etc. tudo isto passa a ser 
comprado e regido pela férrea lógica das leis do mercado. Na realidade, a 
idéia de Estado mínimo significa o Estado suficiente e necessário 
unicamente para os interesses da reprodução do capital. 

  

Desse modo, esta meta quantitativa possibilita que seja a educação utilizada como um 

recurso para formar determinado tipo de pessoas, de acordo com as exigências dos diferentes 

momentos sócio-econômicos. Os sistemas escolares assumem e mantêm a característica de 

subordinação às leis de mercado e a autonomia da escola continua a ser, apenas, idealizada 

por defensores de uma educação de qualidade para todos.  

Ciente dessa realidade, Freire (1996, p.100) escandaliza-se e demonstra sua revolta: “É 

uma imoralidade para mim, que se sobreponha, como se vem fazendo, aos interesses 

radicalmente humanos, os do mercado.” O mais impressionante é que os educadores em sua 

maioria, assumem uma posição fatalista não resistindo, nem mesmo demonstrando-se 

indignados com as injustas realidades, fruto da distância política do propósito do bem-estar 

social, não tendo como desenvolver no educando a capacidade de crítica e de luta por uma 

vida mais digna. 

 Não há dúvidas de que o trabalho educativo exige autonomia para que ocorra 

satisfatoriamente, pois requer participação livre e responsável de sujeitos. No entanto, parece-

nos que é a concepção burocrática e autoritária que domina as organizações destinadas ao 

ensino público. Silva (1996, p. 36) corrobora com as afirmações, quando diz: “O setor 

educacional se caracteriza organizacionalmente, de uma forma geral, pelo excesso de 

uniformidade, resistência à diversidade e pouca flexibilidade.” Sem dúvida, a burocratização e 

o autoritarismo nas organizações escolares não estimulam o compromisso profissional, 

provavelmente, porque estão baseados no cumprimento de determinações. Uma efetiva 

alteração de estrutura da rede pública deverá ter como meta a adesão participativa de quem 

está no processo. Acreditam – os que advogam a autonomia e a qualidade do ensino público – 

que uma convivência democrática fortalece a luta por alcançar os objetivos educacionais 

coletivos de formar seres humanos críticos e participativos. O caráter público não deve 

significar que a escola está apenas a serviço dos interesses do estado, portanto restrita à 
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obediência às premissas de desenvolvimento estatal. O caráter público deriva do fato de a 

escola estar a serviço da apropriação do saber como um direito inquestionável de toda a 

população.  

Nesse sentido, Paro (1997, p.184) alerta:  

  

É preciso, preliminarmente, desmitificar a falácia presente no discurso de 
educadores e políticos governistas de que já temos escola para todos, 
faltando apenas buscar a qualidade. O que temos, em geral, são prédios 
precariamente equipados e mal conservados, onde se amontoam quantidades 
enormes de crianças sem os mais elementares critérios didático-pedagógicos. 

  

De fato, falar de qualquer organização, esquecendo-se do mínimo de recursos 

necessários, é uma forma de desviar a atenção de um problema grave na educação brasileira: 

ausência de recursos materiais e financeiros. Por outro lado, as dificuldades referentes à 

qualidade na educação pública também têm relação com o atingimento de índices 

quantitativos, eximindo-se o estado de se comprometer com um padrão mínimo de qualidade 

dos serviços oferecidos.  

 Portanto, a escola pública em nosso país, identificada como escola federal, estadual ou 

municipal, distancia-se das características principais de, primeiramente, ser escola e, 

posteriormente, ser pública. Ser pública ou privada é uma questão que tem a ver com o agente 

mantenedor; todavia, o que define a escola é sua característica mais específica: um espaço 

para democratização de saberes, ou seja, um espaço em que todos não somente estejam 

presentes, mas também estejam aprendendo.  

No Brasil, ainda persistem dados do setor educacional, extremamente desafiadores. 

Segundo o Ministério da Educação, 16.295 milhões de pessoas são incapazes de ler e escrever 

um simples bilhete, e destes, 646.000 encontram-se no Rio Grande do Norte, colocado 

nacionalmente, em índices precários (INEP, 2003). Alguns alegam que o fracasso escolar é 

resultado da falta de vontade política, outros acusam a corrupção. De fato, embora tenhamos 

experiências governamentais sérias, ainda permanece o mau uso dos recursos destinados à 

educação, faltando o básico: cadeiras, mesas, livros, formação de professores. Os índices 

nacionais são mascarados, alunos são aprovados sem dominarem os conceitos básicos 

previstos e saem da escola, ainda analfabetos e, incrivelmente, não reclamam. Outros 
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desistem da escola no meio do caminho, gerando evasão. Nesse sentido, destacamos com 

Dimenstein (2005, p. 110) que:  

  

A indicação mais fiel de desigualdade social está nos índices de repetência e 
evasão. Quando a criança deixa a escola, fonte primária de cidadania, ela vai 
para as ruas e só pode se transformar em mão-de-obra despreparada. Há uma 
relação entre evasão escolar e condição de vida dos pais. Os mais pobres 
exigem que o filho gere renda.  

  

A reduzida escolaridade faz com que pouco se confronte o texto constitucional com a 

realidade. Parece-nos ainda que o ingresso maciço das crianças na escola tratou de calar ainda 

mais os excluídos da educação formal. Excluídos, sim, porque se o objetivo básico da escola, 

previsto legalmente, é a aproximação com o conhecimento formal, não basta estar na escola, é 

preciso aprender na escola. De que adianta promulgar leis, normas, se o proclamado não é 

cumprido? Há uma espécie de inércia social, retratada no silêncio de todos os envolvidos na 

educação que distancia, ainda mais, a legislação brasileira da prática educativa.  

A sociedade aceitou que a cidadania para todos é apenas uma utopia e não cobra do 

estado suas funções na promoção desta. 

  

Neste sentido, parece que a perspectiva do estado mínimo, tão presente nas 
políticas neoliberais hegemônicas, vem sendo internalizada no imaginário 
social, de tal maneira que o estado como ator social fundamental na 
promoção da cidadania e dos direitos humanos não é sequer referido. 
(NOVAMÉRICA, 2008, p. 40).  

  

 

 

Diante dessa problemática, alerta-nos Freire (2007, p. 24): 

  

Em face da omissão criminosa do Estado, as comunidades populares criam 
suas escolas, instalam-nas com um mínimo de material necessário, contratam 
suas professoras quase sempre pouco cientificamente formadas e conseguem 
que o Estado lhes repasse algumas verbas. A situação se torna cômoda para 
o Estado. 
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E assim, a população, que sequer tem condições e tempo para agir em prol de algo 

além da sua sobrevivência, acaba aceitando suas carências como ironia do destino. Mudam os 

governos, ou mesmo permanecem em segunda eleição, como atualmente, e novos programas 

são lançados, trazendo alguma esperança para a população como é o caso do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) que promete preparar a infraestrutura do país em direção 

ao crescimento. No caso da educação, surge o Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, que se propõe a ser o instrumento de desenvolvimento da educação básica, ou como diz 

Ghiraldelli Júnior (2009, p. 251), o PDE seria “O PAC da Educação.” O referido autor diz 

ainda que: 

  

O PDE continha um germe saudável capaz de incentivar um tipo de 
federalização compulsória. Ele previa o estabelecimento de convênios entre 
os municípios (e os Estados) e o MEC, em favor de uma ação técnica e 
financeira mais efetiva entre a União e a população escolar de crianças e 
jovens. E isso era alvissareiro, uma vez que a União tinha uma história de 
sucesso quanto à administração e manutenção de sua rede de escolas básicas. 
Tratava-se de uma rede pequena, mas com proporções significativas, e que 
mostrava que o Brasil não era fracasso do ponto de vista de saber gerir 
escolas. (GHIRALDELLI JR. 2009, p. 251).   

  

No entanto, o autor critica a falta de divulgação do êxito da escola pública no âmbito 

federal e aponta índices significativos:  

  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), segundo o 
censo de 2005, apontou a existência de 122 escolas federais de ensino 
médio, responsáveis por 68 mil alunos. Eram 0,86% dos 7,9 milhões de 
alunos da rede pública. No Ensino Fundamental, no mesmo censo, havia 38 
escolas federais, com 25 mil matrículas. Eram 0,085% dos 30 milhões de 
estudantes da rede pública. Na escala de zero a dez do IDEB, as quatro 
primeiras séries dessas escolas apresentaram a média 6,4, superando a rede 
privada, que ficou com 5,9 e a rede das escolas públicas municipais, que 
ficou com 3,4. Distancia-se da média nacional, que é 3,8. As escolas federais 
superaram as outras redes na avaliação de turmas da 5a à 8a série, com nota 
6,3. No ensino médio, empataram com as escolas particulares, com média 
5,6. A nota média 6 no IDEB, segundo informativos do MEC, equivale ao 
padrão de aprendizagem de países desenvolvidos. (GHIRALDELLI 
JÚNIOR, 2009, p. 252). 

  

Sem dúvida, alguns fatores justificam este êxito da escola publica federal como: em 

geral os salários e a formação dos professores estão compatíveis com a função desempenhada, 
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há uma seletividade para a entrada dos alunos através de exames, melhor infraestrutura das 

escolas. Demonstrando estranheza, o autor mencionado alerta para o fato de as políticas 

públicas desconsiderarem esses exemplos, não enfatizando os bons resultados obtidos, nem os 

utilizando como exemplos do sucesso educacional obtidos pela União, através de estratégias 

possíveis como a valorização docente para os programas de governo voltados à educação.  

O PDE, por exemplo, foi baseado em outro instrumento que nominaram de Prova 

Brasil e ainda segundo Ghiraldelli Júnior (2009, p. 253) não foi através de todos os dados 

obtidos, mas apenas “de alguns escolhidos sem demonstrar grande clareza do que desejava.” 

Para ele, o atual ministro da Educação optou por dirigir sua atenção a 33 escolas, escolhidas 

pelo MEC e pelo UNICEF, que tiveram bons resultados no Índice de Efeito Escola – IEE, 

independente do resultado da Prova Brasil, que seriam exemplos de “vitoriosas sob 

adversidade [...], clara opção pela via do heroísmo, e não pela via da construção baseada em 

um esquema racional já vencedor, que poderia, a médio prazo, ser estendido.”  

Mais uma vez, percebemos uma tentativa de convencer a população que aceite, de 

preferência, passivamente, que as necessárias mudanças serão fruto de atos heróicos e não de 

medidas políticas que garantam da educação publica. A maioria é até bem simples de expor, 

como: formação e capacitação visando à qualidade docente, plano de cargos e salários, tempo 

para planejamento, equipe multidisciplinar para atender os casos especiais, salas de aula com 

número limitado de alunos, estrutura física adequada. Porém são poucos ambientes escolares 

que conseguem unir essas condições apresentadas. Indicadores avaliativos são criados e 

apontam para a emergência de iniciativas governamentais que focalizem a melhoria do ensino 

brasileiro. Na ausência desta e contraditoriamente ao que pregava o atual partido do governo, 

surge, em 2006, o movimento “todos pela educação”, uma iniciativa empresarial que em 

parceria com o governo, garantiria a sonhada educação de qualidade para todos. Metas foram 

estabelecidas para até 2022, todas elas voltadas para o que já é proclamado nas legislações 

atuais. O termo meta aponta para objetivos futuros, como então poderiam ser metas se já estão 

apresentadas como direito subjetivo do cidadão brasileiro? Mais uma prova da infeliz 

distância entre o dito e o feito na educação brasileira. Muitas são as iniciativas de 

monitoramento da situação real.  

Nesse sentido, Ghiraldelli Júnior (2009, p. 283) expõe: 
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Em meados de 2008, a UNESCO entregou ao governo brasileiro – 
diretamente nas mãos do ministro da Educação Fernando Haddad – o 
documento chamado Relatório de Monitoramento Global de Educação para 
Todos (BRASIL, 2008) [...]. Os países do E-9 – Brasil, Bangladesh, China, 
Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão –, concentrando 70% 
dos 771 milhões de analfabetos do nosso planeta (mais de 50% da população 
mundial) foram analisados por mais de uma década, e o Brasil não mostrou 
um avanço significativo entre seus pares. De acordo com o índice criado pela 
UNESCO, o Índice de Desenvolvimento de Educação para Todos (IDE), o 
Brasil ficou no grupo de 53 países em situação intermediária com relação ao 
alcance de metas. A palavra “intermediária” apareceu aí para não espantar os 
leitores brasileiros do documento. Todavia, na prática, isso queria dizer que 
o nosso país não havia atingido e nem estava próximo de atingir os objetivos 
de Educação para Todos até 2015.  

  

As dificuldades da educação brasileira são claras, e, para saná-las, inúmeras propostas, 

a médio e longo prazo são apresentadas. O documento acima citado também propõe metas 

que os países do E-94 prometem cumprir até 2015, conforme descrevemos a seguir 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009, p.284): 

  

1. Expandir e melhorar a educação e cuidados na primeira infância. 
2. Assegurar o acesso de todas as crianças em idade escolar à educação 
primária completa, gratuita e de boa qualidade. 
3. Ampliar as oportunidades de aprendizado dos jovens e adultos. 
4. Melhorar em 50% as taxas de alfabetização de adultos. 
5. Eliminar as disparidades entre gêneros na educação. 
6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação. 

  

Esperamos, com o otimismo freireano, que essas metas não sejam, como as tantas 

outras que as antecederam. Para tanto, urgem práticas pedagógicas que estimulem os alunos a 

refletirem, questionarem e, enfim, assumirem a condição de atores histórico-sociais, capazes 

de lutar, pressionar e até exigir a função do estado de cumprir e efetivar a legislação, 

transformando a realidade. Somente assim poderá haver uma progressiva aproximação entre o 

que promete a lei e o que acontece no nosso país, especialmente em algumas escolas que, 

                                                           

4
 E-9 é uma iniciativa lançada na Índia, no ano de 1993, quando, no Programa de Educação para Todos, foram 

discutidas ações que visassem melhorar em todos os aspectos, a qualidade da educação nos nove países mais 
populosos do mundo, atingindo os objetivos gerais do movimento educacional. 
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muitas vezes, é um espaço de desrespeito à cidadania, afetando diretamente as crianças e a sua 

infância. 

Dar voz às crianças na escola é um exercício democrático e, por natureza, formativo. 

Infelizmente, como nos aponta Dimenstein (2005, p. 11) “o que temos visto são os dois 

extremos da perversidade social: os mais fracos, as crianças e os idosos, são as maiores 

vítimas. E uma sociedade que não respeita suas crianças e seus idosos mostra desprezo ou, no 

mínimo, indiferença por seu futuro.” Valorizar a infância implica reconhecer que no processo 

de escolarização também deve se praticar a democracia. As crianças quando se percebem 

como sujeitos de direito e reconhecem que estes estão sendo respeitados, suas rotinas são mais 

significativas, trazendo reflexos nas aprendizagens. Não significa, contudo, que a democracia 

na escola tenha força para as mudanças necessárias à infância brasileira, pois requereriam a 

ruptura de um ciclo vicioso de desigualdades históricas e sociais. Porém, o documento base da 

Conferência Estadual de Educação do RN (COEED), reconhece e indica a necessidade de 

uma mobilização nacional em que o PNE  

  

[...] por se tratar de Plano que estabelece uma política de Estado, deve ser 
tratado como principal prioridade pelo Estado nacional e pela sociedade 
brasileira. O cumprimento das metas previstas ainda exigirá grande esforço 
coletivo e institucional. Ao mesmo tempo, é fundamental discutir o processo 
de construção coletiva, as concepções, diretrizes, metas e estratégias a serem 
consideras para a elaboração do novo PNE, a ser implantado a partir de 
2011. Para tanto, investimentos públicos, com a participação de todos os 
segmentos, são imprescindíveis. (RIO GRANDE DO NORTE, 2009, p. 15).   

    

Nessa direção, verificamos que há projetos para a educação da infância brasileira em 

que é reconhecido o direito à escola pública democrática e qualificada para as crianças. 

Contudo, o fato é que toda organização escolar deveria buscar o caminho da coerência entre 

seu discurso democrático e sua prática democrática, tão bem defendida por Freire (1996). 

Mas, de que infância falamos?  

  

 

 

 

 



56 

 

 

 

3.2 CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA 

  

A infância é uma etapa de vida singular para o desenvolvimento do indivíduo, uma 

vez que as experiências vivenciadas nessa fase irão compor as estruturas emocionais e 

cognitivas do adulto. No entanto, nem sempre foi esta a concepção de infância, sendo 

modificada ao longo do tempo, de acordo com as características sociais, econômicas e 

culturais que marcaram cada momento histórico no qual se produziram.  

Antes de iniciarmos as discussões relativas especificamente à infância, vale recorrer a 

Ferreira (2007, p.11) que nos adverte para o significado da palavra concepção. Segundo a 

autora, o termo tem sido utilizado pelo senso comum e, até no meio científico, esvaído do seu 

real sentido. Para ela, devemos analisar “a concepção como uma modalidade específica de 

conhecimento, distinta e singular”, sabendo que:  

  

A concepção abrange todos os sentidos e significados interligados 
solidariamente, cuja conexão é estabelecida por diferentes laços, graças aos 
postulados e princípios organizacionais lógicos e paradigmáticos 
subjacentes. Produz, no seu campo de competência, enunciados que têm (ou 
não) valor de verdade. (FERREIRA, 2007, p.14). 

  

Reduzir o significado do termo pode ser uma armadilha para os pesquisadores que 

pretendem compreender as dimensões dialéticas da realidade. Procuramos, diante dessas 

observações, evitar os reducionismos referentes às distintas concepções de infância ao longo 

do tempo, lembrando que esse percurso histórico tem suas consequências na ideia da infância 

moderna que “[...] foi universalizada com base em um padrão de crianças das classes médias, 

a partir de critérios de idade e de dependência do adulto, característicos de sua inserção no 

interior dessas classes.” (KRAMER, 2003a, p. 15).  

A história é testemunha das mudanças conceituais que surgiram ao longo do tempo. 

Exemplo disso pode ser verificado nos estudos dos diversos teóricos que pesquisaram a 

infância. A partir do século XVII, conforme apresenta Ariès (1986, p. 10), aparece o 

sentimento de infância; até então, a passagem da criança pela família e pela sociedade era 

insignificante e se reduzia ao tempo “enquanto o filhote não conseguia bastar-se”, 

demonstrando a falta de consciência acerca das peculiaridades dessa fase. Algumas mudanças 
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aparecem, inicialmente, no uso de trajes especiais para distinguir as crianças dos adultos, 

numa época em que a vestimenta tinha uma importância muito grande. 

 Surge, em seguida, um sentimento superficial, o da “paparicação”, considerado por 

Ariès (1986) como a primeira manifestação de sentimento da infância, quando ela é 

compreendida como fonte de distração para os adultos. As pessoas se divertiam com a criança 

como um animalzinho e, caso ela morresse, a regra era substituí-la por uma outra, sem fazer 

muito caso. 

 O afastamento da criança do mundo adulto é caracterizado, à época, pelo seu 

distanciamento dos jogos coletivos, do mundo do trabalho, da comunicação social ampla. 

Somente muito mais tarde se insinuam o interesse psicológico e a preocupação moral com a 

criança, que inspiraram a educação no século XVIII. (ARIÈS, 1986). 

O reconhecimento das peculiaridades da condição de ser criança apenas fortifica-se e é 

retratado em sinais cada vez mais significativos no século XIX, mas, somente no século XX, é 

que a criança ocupa seu lugar específico na sociedade.  

  

Deve-se reconhecer que desde o início do século XX, a psicologia 
manifestou um interesse crescente pelo estudo da criança, embora os 
primeiros trabalhos, de natureza biográfica, veiculassem idéias ainda vagas e 
portadoras de preconceitos a respeito dela. A partir da segunda década do 
século XX, a criança veio ocupando um espaço cada vez maior na pesquisa 
psicológica, como o mostra o considerável aumento do número de 
publicações a respeito dela. (PINO, 2005, p.27). 

  

 O autor ainda alerta para o fato de que o conhecimento acumulado sobre a infância é 

ainda hoje carente, apresentando visões parciais em razão das ênfases dadas pelas 

investigações a alguns aspectos desvinculados de outros ou até em detrimento deles. Lembra-

nos, ainda, o autor do duplo nascimento da criança: o natural e o cultural. E conclui:  

  

O ‘nascimento cultural’, cujos indícios procuro, nada mais é do que o 
processo pelo qual o grupo social trata de introduzir no circuito 
comunicativo, sensório-motor, da criança a significação do circuito 
comunicativo, semiótico, do adulto. Dessa forma, as duas funções, a 
sensorial e a motora, uma vez articuladas, mesmo nas suas formas mais 
elementares, constituiriam o primeiro circuito de comunicação da criança 
com o Outro, por meio do qual ela pode estabelecer os primeiros contatos 
com o mundo estranho da cultura. (PINO, 2005, p.65).  
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O conceito de infância influenciou diretamente a formulação dos objetivos 

educacionais nas diferentes épocas. Kramer (1982) identifica, no contexto histórico da 

evolução conceitual sobre a infância, um conceito abstrato de criança, delineado com base em 

padrões físicos de desenvolvimento, de linguagem e de socialização. Segundo a autora, uma 

infância definida pela falta, por aquilo que não é, que não tem, que não conhece e, 

fundamentalmente, uma criança compreendida pela negação de sua humanidade: filhote do 

homem, a ela cabia ser moldada ou, no máximo, desenvolver-se para tornar-se alguém no dia 

em que, adulta, deixasse de ser criança. 

 Kuhlmann Júnior (2002, p. 10) recupera a historicidade da infância e da sua educação. 

Para esse autor, “é preciso considerar a infância como condição da criança.” O que o adulto 

compreende sobre essa fase faz parte das suas representações sobre a criança, que 

possibilitam a formulação de imagens nítidas, continuando a ser o adulto pesquisando sobre a 

criança. No entanto, ele ressalta que não há outro mundo para a criança, senão o mundo das 

interações no qual ela se desenvolve, participando das relações sociais. O seu 

desenvolvimento não deve ser considerado, sugere ainda o autor, apenas um “processo 

psicológico, mas social, cultural, histórico.” Nesse processo, as crianças se apropriam de 

valores e comportamentos próprios de seu tempo e lugar, porque as relações sociais são partes 

integrantes de suas vidas, de seu desenvolvimento. 

 O autor conclui sintetizando o que considera a infância e a criança, na perspectiva da 

história da qual elas fazem parte, e nós fazemos uso das suas palavras para concordar que 

pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito histórico, e isso requer 

compreender o que se entende por sujeito histórico. Para tanto, é importante perceber que as 

crianças concretas, na sua materialidade, no seu nascer, no seu viver, expressam a própria 

história e nela se fazem presentes, nos seus mais diferentes momentos. A compreensão da 

criança como sujeito histórico exige entender o processo histórico como muito mais complexo 

do que duas variáveis de estrutura que tudo explicam. 

 Esses debates foram fundamentais para a consolidação de um firme marco teórico e de 

uma clara visão política em defesa de uma infância considerada na sua dimensão histórica, 

como cidadã de direitos.  

 Compreendemos que a infância é um período de vida em que os indivíduos, por serem 

ainda incapazes de prover suas próprias necessidades, olham, imitam, fazem de conta que são 

os adultos. Nessa fase, as experiências cotidianas são muito importantes para o seu 
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desenvolvimento. Para Piaget (1974), investigador da gênese do conhecimento, o organismo 

(o biológico) e o meio (físico e social) constituem um todo indissociável. Considerado uma 

das maiores autoridades mundiais nas ciências psicológicas, Jean Piaget dedicou grande parte 

de sua obra à análise da evolução do pensamento infantil, destacando as especificidades de 

cada fase do desenvolvimento. 

 Wallon (1975) valorizava a infância e as experiências vividas nesse período, uma vez 

que, para ele, estas eram extremamente importantes para a constituição da personalidade. O 

autor atentava para a ideia de que esse período não é único, nem o que nele se pensa 

permanece inalterado pelas experiências posteriores. No entanto, o que for nele vivenciado 

pode ser marcante para a vida futura dessa criança.  

Outras áreas como a Sociologia e a Antropologia também se dedicaram a estudar a 

infância, tornando-a um campo temático de natureza interdisciplinar. Ao longo do tempo, 

diversas são as possibilidades de leitura e apropriação das teorias para compreender a 

infância. Destacamos, no entanto, a sugestão de Kramer (2003a, p. 81) segundo a qual, “Não 

podemos continuar a olhar para as crianças como aqueles que não são sujeitos de direitos. 

Precisamos aprender com as crianças, olhar seus gestos, ouvir suas falas, compreender suas 

interações, ver suas produções.” 

 Portanto, nas últimas décadas, a produção sobre a infância parece ter-se ampliado, 

embora ainda se note resistência em aceitar o testemunho infantil como fonte de pesquisa 

confiável. Observamos que, a exemplo de Kramer, atualmente vem sendo construído outro 

conceito de criança: capaz, produtora de cultura, portadora de história. 

Nos contatos mantidos com as crianças, os diferentes universos infantis vão se 

evidenciando e, para referenciá-los, recorremos ainda a Oliveira (1989) que estudou a criança 

em seus trabalhos de investigação científica, apoiando-se especialmente na obra de Philipp 

Ariès, que vê a criança como sujeito da ciência e da história. A referida autora divide a 

compreensão da infância em duas categorias: simples e concreta. Na categoria simples, a 

infância é percebida tão-somente pelo dado da natureza, da maturação que vai ocorrendo com 

qualquer criança, sem se considerar a qualidade dos fatores que direcionam a maturação. 

Nesse caso, surge o ideológico da questão que está em reduzir a própria maturação ao dado 

natural e universal. Por essa ideologia da infância, todas as crianças são infantes e, portanto, 

vivem a infância já que vivem o processo maturacional.  
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A categoria concreta subsume a categoria simples e a supera com conteúdos que 

contemplam o desenvolvimento da particularidade da condição infantil, construída a partir da 

modernidade, pelo fortalecimento de práticas sociais destinadas a fazer da infância um 

momento específico, diferenciando dos demais momentos da vida.  

Oliveira (1989) entende que a infância é uma categoria histórica e que foi formulada, 

em dado momento, como categoria simples, expressando um concreto menos desenvolvido 

com respeito à construção da especificidade da infância, e que, a partir da modernidade, com 

as relações mais complexas das sociedades, as determinações que explicavam a infância 

ganharam novos conteúdos.  

  

Ser criança, sujeito particular, nas sociedades mais desenvolvidas, exige 
mais do que situar-se (sic) no estágio determinado de maturação biológica 
em que toda criança se situa. Exige a apropriação da cultura que está sendo 
socialmente posta e que permite à criança, porque homem novo que carrega 
o homem velho abre-se, já na sua condição de criança, para uma démarche 
facilitada pelas conquistas do homem velho. (OLIVEIRA, 1989, p. 91).  

 

 Enfatiza também que a condição social da criança dá fortes determinações para que 

sua infância seja vivida nos moldes construídos a partir da modernidade. Desse modo, o 

universo da população infantil resulta “[...] num universo rompido, dilacerado pelas 

contradições de classe que influem na própria forma de vivenciar sua infância enquanto 

período de maturação.” (OLIVEIRA, 1989, p.10)  

  As proposições de Vygotsky possibilitam o aprofundamento sobre a mediação social 

no processo de construção de significado, num movimento em que o biológico transforma-se 

no sócio-histórico. Nesses estudos, é imperativa a consciência das variáveis não 

generalizáveis que estão implícitas no conceito de criança, para que se possa pensar qual é o 

conceito de escola que valoriza tais características infantis.  

Nesse sentido, Campelo (2001, p. 17) afirma: “É imprescindível que se tome sua 

singularidade em consideração. Isto posto, entendemos melhor a impossibilidade de se 

explicarem todas as histórias escolares – de sucesso ou de fracasso – com base num 

referencial comum – generalizável.” Tratar as crianças em abstrato, como seres uniformes, 

sem levar em consideração as diferentes condições de vida é esquecer a significação social da 

criança. 
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A criança desta pesquisa ilustra o entendimento da infância como categoria histórica e 

como sujeito que vive sua infância marcada pela sua condição da classe. As vozes infantis 

denotam uma sabedoria que precisamos escutar, com urgência, creditando o seu devido valor, 

como um ser de direito e que merece espaço de participação. Os sujeitos de nossa pesquisa 

foram selecionados em escolas públicas, por isso podemos constatar que esses sujeitos gozam 

de uma infância que lhes permite usufruir o direito de frequentar experiências de 

escolarização e de furtar-se à responsabilidade com a manutenção da família. Vivem, 

portanto, em certo nível, a especificidade infantil. Por outro lado, as preocupações decorrentes 

das limitações financeiras as impedem de usufruir a “tranquilidade” de ser criança, referindo-

se muitas em suas falas às angústias que sentem quanto às condições sociais que afetam 

diretamente sua sobrevivência. 

  

“Somos onze irmãos, mas aí minha mãe teve que dividir porque não tinha 
comer para todo mundo. Dois moram no interior com minha avó, dois com 
meu outro avô, quatro com meu pai no Satélite e três com minha mãe. Já faz 
muito tempo que não vejo os do interior... Minha mãe diz que se eu não 
estudar para ganhar dinheiro também vai me mandar para lá!” (Franjinha, 7 
anos).  
 
“Minha mãe faz faxina, meu pai sumiu, tenho medo dela perder o emprego e 
não ter dinheiro pra gente comer.” (Anjinho, 7 anos).  
 
“Lá em casa, tá tudo desempregado, a sorte é o leite que a escola dá e uma 
mulher que ajuda a gente.” (Cascão, 7 anos).  

  

Sabemos que muitos dos acontecimentos da infância terão reflexos na vida adulta. 

Assim sendo, esta deixa de ser um período determinado e sua vivência acompanha o 

indivíduo enquanto vivo. Ele leva consigo os méritos e deméritos, conquistas e derrotas, gozo 

e frustrações, conceitos e preconceitos, superstições e costumes, crenças e esperanças, 

sentimento de partilha e de exclusão.    

 Os estudos supracitados sobre a infância defendem a premissa de se considerar a 

criança como pessoa concreta em seus universos, ressaltando a complexidade e modos de 

vida, na tentativa de valorizar suas singularidades. Dessa forma, a infância é percebida não só 

pelo estágio biológico, mas também pela condição social e histórica, “[...] como um ser que 

vive as contradições da sociedade.” (OLIVEIRA, 1989, p. 22). 
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Diante dessas premissas, sabemos que as concepções de infância e as instituições 

educativas para crianças não podem mais ser analisadas com isenção de juízos de valor, para 

não cairmos na utopia do conhecimento absoluto e de uma finalização do tema. Ao contrário, 

somos conscientes da necessidade de evocar teorias, debates e pesquisas em prol da infância. 

 O Fundo das Nações Unidas para Infância – UNICEF – declara que “as crianças são 

especialmente vulneráveis às violações de direitos, à pobreza e à iniquidade no País. Por 

exemplo, 31% da população vive em famílias pobres, mas, entre as crianças, esse número 

chega a 50%”(UNICEF, 2009). E reconhece: “O Brasil está no rumo de alcançar o ODM5 4, 

que trata da redução da mortalidade infantil. O país fez grandes avanços (a taxa de 

mortalidade infantil caiu de 46,9/1000, em 1990, para 24,9/1000, em 2006.” (UNICEF, 2009). 

No entanto, ainda continuam grandes preocupações: “Dos 3 milhões de crianças que 

completam 1 ano de idade, 370 mil não possuem registro de nascimento (2005) e, portanto, 

veem negado seu direito a uma identidade.” (UNICEF, 2009) O registro é o primeiro 

documento para que possa ter acesso a qualquer outro tipo de direito do cidadão, sendo 

gratuito, o que nos faz concluir que esses números são em decorrência da falta de informação.  

No que diz respeito à escolaridade, o UNICEF aponta que 97,6% das crianças de 7 a 

14 anos estão na escola, embora ainda tenha no Brasil 670 mil crianças, nessa idade, fora da 

escola. Embora o aspecto quantitativo esteja evoluindo ao longo do tempo, preocupa-nos as 

questões qualitativas. Ainda temos uma séria dívida social referente à alfabetização, em idade 

própria. Segundo dados do IBGE, em 2009, em números absolutos, ainda temos 16.294.889 

de analfabetos no país. A Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, vem sendo considerada um documento legal de vanguarda com 

objetivos de proteção à criança. No entanto, o direito à educação é considerado fundamental e 

é discutido nas interpretações da legislação, igualmente por diversos autores que se 

preocupam não somente com o acesso à escola, mas também com a qualidade de ensino 

oferecido às crianças, qualidade esta que favoreça tanto a sua aprendizagem, quanto o seu 

desenvolvimento. É disso que falaremos no próximo item.  

  

                                                           

5 ODM é a sigla utilizada para o termo Objetivos do Milênio, criados no ano de 2000, pela Organização das 
Nações Unidas que, ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 ODM, que no Brasil são 
chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo. Disponível em: (http://www.objetivosdomilenio.org.br. Acesso em: 
10 de novembro de 2009).   





64 

 

 

 

4 APRENDIZAGEM ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO: UMA EQUAÇÃO 

MATEMÁTICA? 

  

O fazer pedagógico que ignora as referências teóricas construídas no percurso 

histórico ainda persiste. Encontramos práticas que negam a participação do aluno em sala de 

aula, que desconhecem a capacidade de crescimento do ser humano como pessoa, que 

ignoram a importância da afetividade no processo ensino-aprendizagem. Sabemos que toda 

prática educativa tem bases teóricas implícitas: a crença de como os indivíduos aprendem, 

qual o valor atribuído à interação social, concepções de infância. No entanto, há quem pense 

que ensinar e aprender são categorias exatas, previsíveis, regidas por variáveis fixas e 

imutáveis, simplificando o complexo processo educacional. Entender o desenvolvimento a 

partir dos estudos de teóricos, como Zabala (2002), Snyders(1988), Alarcão (2001)6, tem 

repercussões na rotina educativa.  

Nesse sentido, discutiremos as aquisições e o processo de construção do conhecimento 

através de uma breve análise comparativa de alguns renomados autores, especificamente os 

clássicos Piaget, Vygotsky e Wallon que contribuíram para a compreensão do 

desenvolvimento humano. Abordá-los juntos pode nos ajudar a uma reflexão crítica e mais 

equilibrada.  

As teorias de aprendizagem mais significativas podem ser divididas, à luz dos estudos 

de Gómez, em dois amplos enfoques:  

  

O primeiro grupo concebe esta [aprendizagem], em maior ou menor grau, 
como um processo cego e mecânico de associação de estímulos e respostas 
provocado e determinado pelas condições externas [...] O segundo grupo, 
pelo contrário, considera que em toda aprendizagem intervém, de forma 
mais ou menos decisiva, as peculiaridades da estrutura interna. (GÓMEZ, 
1998, p. 29). 

 

    Como dito anteriormente, os princípios e pressupostos que configuram as diferentes 

maneiras de pensar o processo de ensino-aprendizagem terão como frutos as derivações 

didáticas que acontecem no cotidiano das salas de aula. De nenhuma maneira, pretendemos                                 
                                                           

6 Os autores citados embora não constituam o referendo teórico principal oferecem contribuições gerais para as 
análises feitas.  
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discutir em profundidade os estudos sobre cognição e aprendizagem, pois reconhecemos o 

rápido avanço das ciências da educação, inclusive com as contribuições da neurociência, que 

oferecem descobertas capazes de desafiar certezas antes inquestionáveis. Assim, optamos por 

trazer para nossa investigação os autores clássicos, cujas explicações continuam sendo base 

teórica para a prática de muitos educadores. 

  

4.1 AS IDEIAS DE PIAGET, VYGOTSKY E WALLON 

  

Das experiências educativas emergem a necessidade de compreender as variáveis, 

interpostas entre aquilo que se ensina e o que se aprende. A tradição behaviorista que sustenta 

a ideia de que um estímulo adequado será gerador de respostas esperadas e previstas não 

atende, na visão dos teóricos interacionistas, às demandas dos educadores e dos educandos. 

As conhecidas leis de aprendizagem (do exercício, do reforçamento), principais veículos para 

o êxito empirista, não respondem às inquietações de quem percebe, na prática pedagógica, 

que aprendizagem e desenvolvimento têm relações complexas que transcendem os limites de 

uma programação cuidadosa de estímulos.  

Nessa perspectiva, a relação ensino-aprendizagem é unilateral, ignorando-se a 

interação entre sujeito-objeto. Estas ideias são resultados da influência de várias correntes 

filosóficas, conforme Coutinho e Moreira:  

  

As teorias comportamentistas receberam a influência conjunta de várias 
correntes filosóficas e epistemológicas: do empirismo traz a idéia de “tábula 
rasa”, ou seja, o pressuposto que todo conhecimento provém da experiência, 
o que ocorre pelos órgãos do sentido. Para a visão empirista, [...] as idéias 
são consideradas como mera associação de sensações. Esse atomismo 
mecanicista explicativo da mente humana resultou na consideração do meio 
ambiente como passível de desmembramento em estímulos e na visualização 
do comportamento como uma cadeia de respostas. Do funcionalismo 
alicerçou a explicação do comportamento como uma resposta adaptativa ao 
meio ambiente. Do positivismo buscou a idéia de objetividade, representada 
pelo uso da experimentação, de modo a viabilizar o controle objetivo de 
variáveis e a quantificação de indicadores de resultados, enquanto condição 
da cientificidade de estudos. (COUTINHO; MOREIRA, 1992, p. 58).  
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Contrastando com essas ideias, teóricos como Piaget, Vygotsky e Wallon direcionam 

suas pesquisas para entenderem como ocorre o desenvolvimento humano, propondo novas 

formas de pensar a aprendizagem. Algumas semelhanças entre os três autores podem ser 

destacadas: são representantes da corrente interacionista, entendem que o funcionamento 

intelectual não é resultado de uma mera coleção de informações, que a aprendizagem adquire 

uma perspectiva ativa, implicando para o ensino o desenvolvimento da dimensão individual e 

social.  

 Piaget preconiza que os fatores do desenvolvimento mental, como maturação, 

experiência, interação e equilibração são determinantes para a aprendizagem. Reconhece o 

autor que existem variáveis referentes às formas de organização da atividade mental e afetiva, 

embora defenda que exista um percurso de desenvolvimento a ser seguido. Esclarecem-nos 

Piaget e Inhelder (1995, p. 129): “O desenvolvimento mental da criança surge, em síntese, 

como sucessão de grandes construções, cada uma das quais prolonga a anterior, 

reconstruindo-a primeiro num plano novo para ultrapassá-la em seguida, cada vez mais 

amplamente.” É importante ressaltar que Piaget, embora reconheça uma evolução dirigida, 

não entende que o percurso do desenvolvimento está preestabelecido, como prevê o inatismo.  

Como vimos, Piaget defende que há, no caminho do desenvolvimento, uma sucessão 

de características próprias a determinadas fases, nas quais as novas aquisições só acontecem 

em função das precedentes. Ora, se as mudanças de estágios não obedecem apenas às leis 

orgânicas, existe um mecanismo interno capaz de modificar estruturas intelectuais e 

cognitivas? Responde-nos Piaget:  

  

Tal mecanismo interno (mas sem redução possível ao inatismo e sem plano 
pré-estabelecido (sic) porque há construção real) é, de fato, observável por 
ocasião de cada construção parcial e de cada passagem de um estágio ao 
seguinte: é um processo de equilibração, não no sentido de simples 
equilíbrio de forças, como em mecânica, ou de aumento de entropia como 
em termodinâmica, mas no sentido [...] de auto-regulação, isto é, de 
seqüência de compensações ativas do sujeito em resposta às perturbações 
exteriores e de regulagem ao mesmo tempo retroativa (sistemas de anéis ou 
feedbacks) e antecipadora, que constitui um sistema permanente de tais 
compensações. (PIAGET, 1986, p. 132).  
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Piaget constantemente expressa sua formação de biólogo, apoiando-se em exemplos 

orgânicos para discutir desenvolvimento mental, insistindo em citações que denotam a ideia 

de sequenciação, como a que se segue: 

  

Da mesma maneira que um corpo até atingir um nível relativamente estável 
– caracterizado pela conclusão do crescimento e pela maturidade dos órgãos, 
também a vida mental pode ser concebida como evoluindo na direção de 
uma forma de equilíbrio final, representada pelo espírito adulto. O 
desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem 
contínua de um estado de menor equilibração para um estado de equilíbrio 
superior. (PIAGET, 2006, p.13). 

  

Portanto, para haver aprendizagens que resultem em novas estruturas cognitivas, é 

preciso que, em busca do equilíbrio, haja desafios “desequilibradores”, que forcem o 

organismo a tentar superá-los, a reajustar, a adaptar-se às novas necessidades. Nesse aspecto, 

destacamos o reconhecimento do autor pela ação e necessária intervenção do meio social para 

que, através de adaptação, com os seus mecanismos complementares de assimilação e de 

acomodação, o organismo possa atingir o equilíbrio psíquico.  

 Uma leitura pedagógica das teses piagetianas leva-nos a concluir que é necessário 

respeitar o desenvolvimento infantil, mas ensejando sempre novos desafios para que esse 

desenvolvimento possa avançar. Os assuntos ou temas, para motivarem as crianças, precisam 

estar em sintonia com seus interesses. Para que haja desenvolvimento intelectual é essencial 

que haja ação (direta ou indireta) do indivíduo e que ele se sinta desafiado a resolver o que foi 

proposto. Sempre que o aluno conseguir fazer uma atividade com segurança, o professor 

deverá propor novas situações para que ele, paulatinamente, continue a desenvolver-se. É 

determinante substituir a passividade por situações rigorosamente ativas que provoquem o 

desenvolvimento da inteligência, núcleo diretor e equilibrador da personalidade. Para tanto, as 

mais variadas experiências devem ser propostas. Do ponto de vista piagetiano, não há 

necessidade de repetir atividades para fixá-la, ao contrário, deve-se propor situações graduais 

e sequencialmente novas.   

 Vygotsky (1998) parte da premissa de que o social e o cultural são elementos 

essenciais para o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento segue na conversão das 

relações sociais em funções mentais. A internalização dos modos culturais de pensar é 

desencadeada através de situações-problemas, depende das funções elementares ou naturais 



68 

 

 

 

(base orgânica), da interação social e educativa (mediação) para transformar-se em funções 

superiores. Embora reconheça que aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados, 

Vygotsky defende que: 

  

Não podemos limitar-nos meramente à determinação de níveis de 
desenvolvimento, se o que queremos é descobrir as relações reais entre o 
processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Temos que 
determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento. O primeiro nível 
pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de 
desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como 
resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados. [...] O 
segundo é 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, 1998, p.11). 

  

Para Vygotsky, a distância entre os dois níveis caracteriza a zona de desenvolvimento 

proximal. Vygotsky (1998) dedica um capítulo de seu livro A formação social da mente às 

implicações educacionais de sua teoria. Podemos, então, compreender, na tentativa de 

transportar suas ideias às práticas escolares, que as interações dos alunos com seus pares e 

com o contexto social serão sempre objetivadas nas ações docentes que devem planejar 

estratégias didáticas com este princípio. Jamais poderíamos avaliar os alunos apenas através 

de testes e provas com expectativas únicas de respostas que determinariam unicamente o que 

elas já sabem, naquele momento. É preciso que o professor seja o mediador na relação do 

aluno com o conhecimento, fornecendo orientações e desafios, reconhecendo que aquilo que 

os alunos conseguem fazer com a sua colaboração é um indicativo importante de 

desenvolvimento. A mediação adequada do professor é essencial para novas aprendizagens, 

quando ele reconhece que a zona de desenvolvimento proximal de hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã. Com as intervenções adequadas, o professor está mediando o 

desenvolvimento do aluno. A imitação de uma ação pode, neste caso, resultar em recurso 

didático eficaz na medida em que assegura a condição de, inicialmente, o aluno precisar de 

um referencial ou colaboração para realizar determinada tarefa, para, posteriormente, realizá-

la independentemente. 

 O brinquedo tem, na visão vygotskyana, papel essencial e, portanto, deve ser parte 

integrante da rotina escolar para crianças. É um importante incentivo para as crianças 

aprenderem através da ação. As situações imaginárias, as regras são vivenciadas através da 
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brincadeira, gerando novas elaborações conceituais. Os brinquedos têm força motivadora 

inerente.  

A linguagem tem papel relevante, significativo no processo de ensino/aprendizagem. 

Didaticamente, todo incentivo à linguagem é essencial na proposta de Vygotsky. O processo 

de aquisição da leitura e escrita, apoiado nas ideias vygotskyanas, ressalta que o ensino deve 

ser organizado de forma que estas aquisições tenham sentido para as crianças e, portanto, que 

elas sintam necessidade desta aprendizagem. Para tanto, é preciso que os conteúdos didáticos 

não sejam organizados como um treino mecânico e de associação de consoantes e vogais, por 

exemplo, mas de uma forma nova, dinâmica, que privilegie a ação, expressão e a criatividade 

da criança. As atividades desenvolvidas neste percurso devem prever um processo natural de 

aprendizagem e não treinamento imposto. Os desenhos e as brincadeiras são poderosos 

instrumentos para a aprendizagem da linguagem escrita. 

 O ambiente escolar que valorize as ideias de Lev Vygotsky há de considerar os 

conhecimentos espontâneos como ponto de partida para novas generalizações e posterior 

internalização, ou seja, o professor não pode iniciar suas aulas sem ter um breve diagnóstico 

do que seus alunos já sabem. As conexões do que eles já sabem com novos conceitos são 

essenciais para novas aprendizagens na escola.        

 Wallon também reconhece o valor biológico (genótipo, fenótipo) e social. Valoriza a 

relação recíproca do indivíduo com o meio, entre os fatores orgânicos e socioculturais, através 

de fluxos e refluxos necessários aos ajustes das funções espontâneas que respondem às 

exigências do meio. Enfatiza a afetividade na formação do eu e também distingue fases de 

desenvolvimento. 

   

Ainda que o desenvolvimento psíquico da criança pressuponha uma espécie 
de implicação mútua entre fatores internos e externos, é, contudo, possível 
distinguir para cada um a sua parte respectiva. Aos primeiros é atribuída a 
ordem rigorosa das suas fases, de que o crescimento do órgão é condição 
fundamental.  (WALLON, 1975, p.55). 

  

O autor focaliza a integração da criança com o meio, considerando a força das 

questões orgânicas. Para ele, a criança é afetiva –motora – cognitiva, um ser integral. Na 

periodização walloniana, em cada fase, há a predominância de um dos conjuntos funcionais 
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(motor, afetivo, cognitivo) que determina as principais características do período. Wallon 

(1975, p. 111) afirma que: 

  

O desenvolvimento da criança não se faz por uma simples adição de 
progressos que iriam sempre no mesmo sentido. Apresenta oscilações: 
manifestações antecipadas de uma função, devidas a um feliz concurso de 
circunstâncias, e regressões devidas à elaboração ainda insuficiente dos seus 
fatores subjetivos, recuo dos seus resultados, se eles têm de ser obtidos num 
plano de atividade com estruturas e condições mais complexas; eclipse dos 
seus efeitos por funções mais recentes e que aparecem querer confiscar todo 
o campo da atividade antes de se integrarem nele. Mas não existem apenas 
oscilações antes por defeito. Certas alternâncias têm um alcance funcional: 
fluxo e refluxo, que vão progressivamente submergindo novas áreas e fazem 
emergir formações novas da vida mental. 

  

Nesse sentido, um pensar pedagógico com o aporte teórico de Henri Wallon reconhece 

que há avanços e retrocessos no percurso do desenvolvimento, sendo estes formadores de 

estruturas basilares para novas aquisições. O ensino nesta perspectiva deve estar adequado a 

cada etapa do desenvolvimento da criança e a educação deve atender, simultaneamente, à 

formação integral do indivíduo e à constituição da sociedade. As atividades pedagógicas são 

os meios para instrumentalização dos alunos a tomarem consciência de si e do mundo que os 

cerca e, assim, participarem da coletividade. 

Wallon criticava o caráter livresco, dogmático, autoritário da educação tradicional, 

entendendo que a função da escola não deve estar restrita à transmissão de conteúdos, mas 

também direcionada a outros domínios como a expressividade e pensamento discursivo. 

O enfoque walloniano é um convite à educação da afetividade. Ao valorizar a auto-

estima dos alunos e propiciar a resolução de conflitos de forma construtiva, o professor pode 

levá-los a compreender as suas próprias emoções e a sintonizá-las para seu progresso e 

desenvolvimento. A prática pedagógica não deve imobilizar nem o corpo nem as emoções dos 

alunos.    

 De fato, os três autores, baseados na corrente interacionista, entendem que o 

desenvolvimento não depende simplesmente de algo que vem de fora para dentro (perspectiva 

empirista) e buscam superar as dicotomias: externo/interno, individual/coletivo, 

biológico/social. Apoiam-se na ideia de que o desenvolvimento é individual, é social, e mais, 

o que se tornou singular já foi social. A natureza é perpassada pela cultura e, sejam quais 
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forem as relações, nós vamos nos constituir a partir delas, do que acontece e do que deixa de 

acontecer.  As condições são fundamentais e não determinantes. 

 A certeza de observarmos, então, que existem complexos fatores, mecanismos, 

variáveis entre estímulo e resposta não exclui a necessidade de estímulos adequados, mas 

distancia-se da proposta skinneriana do condicionamento.  Para Skinner, (2006, p. 66) “um 

estímulo presente quando uma resposta é reforçada adquire certo controle sobre tal resposta.” 

Embora o próprio Skinner reconheça que: 

  

O controle do comportamento por meio de estímulos está sujeito a severas 
limitações. Nossa dotação genética restringe, por exemplo, o controle pela 
radiação eletromagnética aos limites, o ouvido e o olho têm suas 
deficiências. Seus defeitos não são, todavia, uma questão de inferências 
defeituosas. As discrepâncias não estão numa correspondência entre 
experiência e realidade, mas no controle por estímulos. (SKINNER, 2006, p. 
71). 

  

No entanto, para ele, é possível o planejamento do comportamento humano através do 

controle do condicionamento. Seria uma falta não reconhecer o valor dos reforços positivos e 

negativos à aprendizagem, na verdade o que discordamos é da ingênua redução do ser 

humano, que parece, a grosso modo, visto pelos behavioristas, como seres passíveis de 

controle com precisão, como as experiências em laboratórios. A natureza humana, na sua 

complexidade, não se ajusta totalmente a previsões, leis, controles. Essa afirmativa valida-se 

nas observações que exigem mediações que se interpõem entre sujeito e objeto, não 

permitindo a certeza de respostas totalmente predeterminadas. A principal fragilidade do 

processo didático foi tornar independentes as dimensões ensinar e aprender como se houvesse 

uma participação binária: sujeito/objeto. Os autores estudados, porém, propõem uma relação 

ternária: sujeito/objeto/interação.  

 Permanecem inquietudes referentes ao percurso ensino/aprendizagem. Não se pode 

negar a expansão do sistema educacional; no entanto, persistem altos índices de 

analfabetismo, evasão, repetência, que indicam que não é suficiente a presença em ambiente 

escolar para que a aprendizagem ocorra. A realidade escolar é plural, contraditória, paradoxal 

e muitas são as facetas quando optamos por explicações simplistas para os complexos 

fenômenos que ocorrem neste processo. Deste modo, podemos afirmar que não existe uma 

lógica unidimensional que explique seguramente o que há entre o estímulo e a resposta. São 
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múltiplas determinações intra e extraescolares que encontramos entre o ensino e a 

aprendizagem, dentre as quais, podemos destacar condições adversas de vida dos educandos e 

educadores, política educacional, formação dos professores. Apoiamo-nos na pedagogia 

freireana que trata do princípio da continuidade e da superação para lembrar que as condições 

adversas não protegem, ou eximem a responsabilidade dos que se preocupam em efetivar a 

função social da escola: aproximar os alunos dos saberes culturalmente sistematizados.  

Para romper com práticas cristalizadas, os três autores estudados, especialmente 

Vygotsky, adotam teorias que valorizam as interações sociais, embora Piaget seja questionado 

neste sentido por não ter maior aprofundamento. O fato é que se o lócus está nas relações 

sociais, incluindo as intervenções do meio e suas variáveis, é preciso não só focar o sujeito, 

mas também o mundo que o circunda. A teoria piagetiana é uma teoria voltada para a 

epistemologia do conhecimento. Wallon oferece lugar central para a dimensão afetiva. Do que 

foi exposto, ressaltamos ainda que as semelhanças entre Piaget, Vygotsky e Wallon os 

aproximam mais do que os distanciam. Há algumas diferenças nas premissas que defendem, o 

que não impede o apoio teórico simultâneo dos três autores no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas.  

 Os autores e suas teorias são elementos relevantes como instrumentos e fonte de 

pesquisa para reflexão pedagógica sobre as formas, os processos envolvidos e as variáveis que 

interferem na apropriação de conhecimento. Urge a necessidade de entendermos que a 

educação é energia de vida, de crescimento humano e de construção social, portanto 

precisamos de educadores pensantes, questionadores, conscientes de suas opções, 

comprometidos com um projeto de sociedade e humanidade. Cabe aos educadores pensar em 

mediações significativas, e como são muitos os sujeitos diferenciados, precisamos encontrar 

formas diferenciadas para que, de fato, sejamos mediadores e possamos gerar relevantes 

aprendizagens. 

  

4.2 ALFABETIZAÇÃO: O COMEÇO DE TUDO? 

  

O conceito restrito de alfabetização limita esta a um dado período e a determinadas 

aquisições, esquecendo da permanência da aprendizagem ao longo da vida. Por outro lado, o 



73 

 

 

 

conceito amplo negligencia a etapa importante da aquisição, valorizando o permanente 

desenvolvimento neste processo. 

Paralelamente, a exclusão do direito subjetivo à alfabetização tem se consolidado 

como um problema social de difícil solução. Sobre esse tema, destacamos as contribuições de 

Ferreiro (2007), Teberosky (1991), Soares (2008) e Campelo (2001). São pesquisas que nos 

têm mostrado que não se trata de ensinar somente a decompor os códigos lingüísticos, mas de 

interpretar, fazer relações, interrogar-se sobre os significados do sistema de escrita. Nesse 

sentido, as contribuições da psicogênese da língua escrita devem ser consideradas como 

marco teórico para a mudança de paradigma. Baseada nos estudos piagetianos que, por sua 

vez, partem da crítica aos inatistas e empiristas, a psicogênese da língua escrita explica que o 

processo de alfabetização implica diretamente na compreensão do significado da 

leitura/escrita, que se desenvolve através de diversas experiências e construção de hipóteses 

pelo sujeito cognoscente. Tendo como objeto de estudo a gênese psicológica da compreensão 

da língua escrita na criança, as investigações que resultaram na psicogênese, têm demonstrado 

a construção de mecanismos psicológicos, no sujeito, durante o processo de aquisição da 

língua escrita. 

Para Ferreiro (1985), não existe um conceito de alfabetização que seja válido para 

qualquer lugar ou época. Este depende, dentre outros fatores, do contexto, da realidade social, 

do significado que atribuem à leitura e à escrita. Não pensamos em alfabetização como forma 

simplista, através da qual os alunos sejam capazes de apenas escrever bilhetes simples ou 

como reprodução de textos, muito embora esse seja o sentido inicial para quem deseja se 

manifestar através da escrita, mesmo que só possa simplesmente decodificar signos gráficos.  

Os alunos das escolas brasileiras deveriam ser capazes de uma leitura crítica para que 

pudessem usufruir o direito de, assim, além de resolverem questões práticas, terem acesso às 

informações, à literatura, ao universo letrado, à cultura. Sobre o uso social da leitura/escrita, 

Teberosky e Tolchinsky (1995, p. 9) afirmam: “A escrita tem uma longa história social de 

mais de cinco mil anos de uso. Tem sido utilizada em múltiplas circunstâncias: nas transações 

comerciais, nos registros de fatos ou idéias na expressão poética.”  

A nossa sociedade é grafocêntrica e justifica a necessidade do aprendizado da leitura e 

da escrita, de diferentes formas e intensidades, pois os significados são atribuídos de acordo 

com os contextos de vida em que os indivíduos estão inseridos. Portanto, a alfabetização é um 

processo cultural e socialmente construído. Para Soares (2008), é um fenômeno multifacetado 



74 

 

 

 

com duas dimensões: uma individual caracterizada pela construção da capacidade do 

indivíduo para ler e escrever e outra social relativa aos usos da leitura e da escrita. Nesse 

sentido, atribuir às pessoas a culpa pelo analfabetismo por falta de inteligência é reduzir o 

processo de alfabetização a um mero treinamento e limitar o aluno a alguém que pode ser 

domesticado.  

A alfabetização é um processo de natureza rica, dinâmica e complexa. A psicogênese 

da língua escrita tem respondido, satisfatoriamente, a essas características, tornando-se uma 

das produções científicas, mais significativas dos últimos tempos, no que se refere à 

alfabetização. Emília Ferreiro realizou pesquisas com o objetivo de compreender como 

acontece o processo de construção da leitura e da escrita. A autora constatou modos de 

representações estáveis, organizados cognitivamente e que se sucedem em certa ordem, antes 

do alfabetizando chegar à representação alfabética da linguagem. De acordo com Ferreiro e 

Teberosky (1985, p.10), “[...] antes de iniciar sistematicamente a aprendizagem da leitura e da 

escrita, os sujeitos constroem várias hipóteses sobre a construção deste objeto de 

conhecimento.” Antes mesmo de chegar à escola, a criança produz suas hipóteses sobre a 

língua escrita, a partir da interação com os materiais escritos. Assim, pode ser justificada a 

lentidão do processo em crianças desfavorecidas economicamente, para as quais essas 

experiências, geralmente, são muito limitadas. Cabe ao educador valorizar a cultura primeira 

dessas crianças, bem como seus conceitos espontâneos, fazendo-as refletirem sobre os 

conhecimentos que já possuem, muitas vezes, de forma inconsciente, e acrescentar 

informações na medida de suas necessidades. 

Os estudos psicogenéticos apontam que o processo de construção da língua escrita 

pode ser caracterizado em três períodos fundamentais. No primeiro período, a criança 

diferencia o modo de representação icônico (desenho) do não icônico (a escrita). As escritas 

são regidas pela hipótese pré-silábica, segundo a qual não há relação entre a escrita e a pauta 

sonora da linguagem. Segundo Ferreiro (1995), outra aquisição importante do primeiro 

período é a construção de formas de diferenciação intra-figurais. A partir dessa conquista, as 

produções escritas da criança continuam a ser norteadas pela hipótese pré-silábica, mas com 

uma inovação: com a hipótese da quantidade mínima de caracteres e a hipótese da variedade 

de caracteres, o alfabetizando só considera legível uma escrita se apresentar, no mínimo, três 

ou quatro caracteres e se estes variarem no seu interior. Assim, são produzidas as escritas pré-

silábicas com diferenciações intrafigurais, destacando-se que palavras diferentes podem ser 
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grafadas com a mesma sequência de letras porque a exigência é que, no interior da palavra, as 

letras variem entre si, sem exigência de que elas variem de uma palavra para outra.  

No segundo período, a grande aquisição é a construção de formas de diferenciação 

interfigurais. Assim sendo, as escritas produzidas continuam sendo pré-silábicas, mas com 

uma exigência: palavras diferentes devem ser produzidas com uma ordem diferente de 

grafemas, ou seja, a criança não se limita a diferenciar apenas a sequência de letras dentro de 

uma palavra, mas também há a exigência cognitiva de variação de uma palavra escrita com 

relação a outra.  

O terceiro grande período pode ser considerado o grande salto qualitativo no processo 

de construção da escrita, pois neste ocorre a fonetização da escrita, com as hipóteses silábica, 

silábico-alfabética e alfabética regendo esta fase. Na hipótese silábica, o alfabetizando 

estabelece a relação som X grafia, como se cada marca escrita fosse o registro de uma sílaba 

oral. Na hipótese silábico-alfabética, acontece o uso simultâneo das hipóteses silábica e 

alfabética, portanto, na escrita de cada palavra, o alfabetizando ora escreve silabicamente, ora 

escreve alfabeticamente. Como última fase do terceiro período, temos a hipótese alfabética, 

com a produção da escrita alfabética, em que o alfabetizando percebe que a escrita deve 

realizar o registro de todos os fonemas da língua oral, salientando-se que, a princípio, a escrita 

alfabética pode não ser ortográfica, o que vai se constituir em aquisição posterior.     

Essas descobertas nos fazem perceber que não há dúvida de que o professor deve saber 

mais que fazer uso da língua, mas compreendê-la como um processo que tem origens 

psicogenéticas, para, assim, pensar em estratégias de ação com vistas à aprendizagem dos 

alunos. O reconhecimento e a valorização da escrita espontânea possibilitam ao professor 

perceber o nível em que a criança se encontra e, ao invés de apontar erros, deve possibilitar o 

confronto entre a escrita do aluno e a escrita formal. 

O fato é que sem os conhecimentos básicos sobre o processo de alfabetização, o 

educador não tem como identificar as hipóteses que a criança está vivenciando no processo de 

construção do conhecimento da leitura e da escrita. É “pré-requisito” para se trabalhar na 

perspectiva de construção da escrita, compreender o sujeito (aluno) e o objeto (língua escrita) 

a ser conhecido. As regularidades apresentadas entre as crianças permitem que os educadores 

compreendam cada etapa, valorizando os erros, considerando-os como fases essenciais para 

este percurso, ou seja, “o que antes aparecia como um erro, por falta de conhecimento, 

surgem-nos agora como uma das provas mais tangíveis do surpreendente grau de 
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conhecimento que uma criança [...] tem sobre o seu idioma.” (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1985, p. 25). 

Diante do exposto, há sempre reconstrução da escrita, partindo do conhecimento que a 

criança já construiu no seu contexto social e na interação construtiva com material gráfico. É 

necessário, pois, que ela participe de situações nas quais a escrita adquira significado. Isso nos 

leva a conceder grande importância às atividades planejadas com a finalidade de aproximar o 

alfabetizando dos diversos textos, para que compreenda o uso social deste conhecimento. 

Vale ressaltar que a ideia de utilização social da língua, premissa dos estudos para o 

letramento, não nega a mudança de paradigma que a psicogênese trouxe à alfabetização. Entre 

muitos estudiosos do letramento, destacamos Soares que referenda o valor da psicogênese da 

língua escrita:  

  

A concepção psicogenética, deslocando o eixo de compreensão e 
interpretação do processo pelo qual a criança aprende a ler e escrever, trouxe 
uma severa crítica à importância que vinha sendo atribuída ao método de 
alfabetização. É que a concepção psicogenética alterou profundamente a 
concepção do processo de aquisição da língua escrita, em aspectos 
fundamentais: a criança, de aprendiz dependente de estímulos externos para 
produzir respostas que, reforçadas, conduziriam à aquisição da língua escrita 
– concepção básica dos métodos tradicionais de alfabetização – passa a 
sujeito ativo capaz de construir o conhecimento da língua escrita, interagindo 
com esse objeto de conhecimento. (SOARES, 2008, p.89).  

  

Nesse contexto, alfabetizar teve seu significado resumido, historicamente, a apenas 

aprendizagem da decodificação de signos gráficos, enquanto o termo letramento está 

associado aos usos sociais da língua e ao “[...] estado ou condição de quem sabe ler e 

escrever” (SOARES, 2008, p.21). No entanto, adverte a autora que mesmo sem as 

ferramentas que a leitura e a escrita propiciam, ou seja, mesmo analfabeto, um indivíduo pode 

ser letrado, isto porque esse indivíduo pode fazer uso social da escrita, quando, por exemplo, 

ditar uma carta, ou se interessar em ouvir matérias de jornais ou outros meios de escritos e de 

informações. 

Ser letrado implica agir e interagir com o universo linguístico, apropriando-se da 

leitura e da escrita para participar da dinâmica social do meio de que faz parte. Para que isso 

seja possível, “[...] o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no 
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contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao 

mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, 2008, p. 47). 

Assim, a prática pedagógica não pode desconsiderar a importância do conhecimento 

da relação som/grafia, pela criança, além da capacidade de registro gráfico de suas ideias, bem 

como de identificação do que está escrito. O caminho orientador para alcançar e transcender a 

esses critérios em parâmetros deve desencadear determinados procedimentos que levem a 

criança à compreensão da função de suas produções no contexto social. Portanto, é possível 

alfabetizar na perspectiva do letramento, sendo, para tanto, preciso assegurar aos alunos uma 

diversidade de experiências de leitura e escrita que favoreçam a sua participação social. Como 

por exemplo, o desenvolvimento de atividades que tenham sentido e funcionalidade além dos 

muros escolares, podendo ser, uma simples lista de compras, ou até mesmo, avaliação crítica 

de uma matéria jornalística. 

É parte deste processo que os alunos entendam que a escrita é o modo de 

representação mais importante conquistado pelo homem, para que se possa equilibrar, 

consensualmente, a construção da sua alfabetização à prática de letramento, ou seja, uma 

descoberta e participação no mundo letrado consciente, interativa e significativa que ampliará 

suas oportunidades e visões de mundo.  

Nesta discussão, não podemos esquecer os princípios da educação libertadora de Paulo 

Freire que nos oferece o exemplo da prática alicerçada num projeto histórico e 

problematizador de alfabetização, que subsidia também nossa investigação, apesar de os 

trabalhos de Freire serem direcionados à educação de adultos. Sabemos que quanto maiores 

forem as interações dos alunos e mais ricas e variadas as experiências com o material escrito, 

eles terão maior facilidade para apropriar-se desses códigos. Portanto, a prática pedagógica 

deve apoiar-se em estratégias que possibilitem ao sujeito, através da relação com o meio, 

produzir seus próprios conhecimentos.  

Percebemos que a prática escolar está intimamente relacionada à formação docente. 

Becker (1998), em sua pesquisa sobre a epistemologia do professor, afirma que se ele não 

possui uma teoria que embase a sua prática, acaba por se deixar levar pelo senso comum e 

executa um ensino empirista, baseado na repetição e em receitas mágicas. 

 Dessa maneira, inferimos que uma mudança na prática escolar está diretamente 

relacionada à profissionalização docente que envolve muitos saberes. No âmbito desta 

discussão, Campelo (2001, p. 76) lembra que: “O saber docente é pluridimensional, dada a 
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multiplicidade de saberes que o constituem e se originam de fontes e contextos diversos.” 

Explorando essa perspectiva da profissionalização, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 24) 

advertem: “A profissionalização é um desafio do presente, uma chance para levá-lo a 

contribuir para a construção da cidadania, com democracia, num mundo competitivo, 

globalizado e desigual.”  

 Responder à questão de como a criança pensa e concebe a escola poderá contribuir, 

indiretamente, para o processo de formação de professores, ampliando o seu raio de leitura 

sobre o mundo infantil e sobre a escola, espaço este em que as crianças passam boa parte do 

seu tempo. Consequentemente, pode ajudar no enfraquecimento do autoritarismo presente nas 

relações pedagógicas, possibilitando maior fundamentação teórica e uma gestão democrática 

da sala de aula. 

   

4.3 O FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 

  

O Ensino Fundamental, que já foi denominado primário (REFORMA CAPPANEMA, 

1946) e 1° grau (LDB 5.692/71), é um período singular para a aquisição de conhecimentos e 

para o desenvolvimento de habilidades essenciais que compõem o repertório escolar. Ao 

percorrermos a literatura pedagógica, percebemos a diversidade de características e 

expectativas que são atribuídas a esse nível de ensino ao longo da história, desde os objetivos 

até a idade da população a que se destina.  

Resumidamente, no Brasil, o ensino primário enquanto regido pela lei 4.024/61 

(BRASIL, 1961), que vigorou a partir de 1962, tinha como finalidade o desenvolvimento do 

raciocínio e das atividades de expressão da criança e a sua integração ao meio físico e social. 

Deveria ser ministrado em quatro anos, iniciando aos sete anos.  

A lei n° 5.692/71 (BRASIL, 1971) destinou ao ensino de 1° grau a formação da 

criança e do pré-adolescente, variando em conteúdo e método, segundo as fases de 

desenvolvimento dos alunos. Tinha, portanto, a duração de oito anos letivos.  

Ao ser promulgada a lei nº 9394/96, a Educação Básica, que inclui da Educação 

Infantil ao Ensino Médio, passa o antigo ensino de 1° grau a denominar-se Ensino 



79 

 

 

 

Fundamental, atualmente, com duração de 9 anos, iniciando aos seis anos7. Destacamos a 

intenção declarada de formar o cidadão mediante o desenvolvimento integral dos alunos. 

Nesse sentido, entendemos que o básico para a educação não pode ser reduzido a uma 

quantidade de anos ou de conteúdos, mas se refere, primordialmente, às finalidades 

educacionais. 

Kreutz (1996, p. 25) entende que: 

  

A compreensão das necessidades básicas de aprendizagem varia na sua 
amplitude nos diversos países e culturas. No Brasil vivemos uma consciência 
crescente do direito à educação básica e, no entanto, a estrutura de nosso 
sistema escolar está materializada num sistema de exclusão. Tem-se a escola 
como instituição sócio-cultural, pautada em valores, concepções e 
expectativas. Porém, sua configuração é o resultado de uma trama de 
complexos processos sócio-culturais. 

  

De fato, percebemos que a consciência do direito à educação básica tem avançado, o 

que não temos conseguido é garantir esse direito, especialmente relacionado à qualidade. 

Continuamos vivendo na cultura da exclusão e a escola materializa esse processo quando não 

consegue propiciar oportunidades educativas que satisfaçam as necessidades básicas de 

aprendizagem dos alunos.  

Sendo assim, cabe ao Ensino Fundamental desenvolver os saberes essenciais para o 

domínio da leitura, da escrita, o raciocínio lógico-matemático, a compreensão do ambiente 

natural, social e político, bem como o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e a 

formação de valores e atitudes. 

No caso da alfabetização, os primeiros anos da escola são muito importantes. Segundo 

Ávila (2004, p. 29), 

  

Apropriar-se do código escrito de sua língua materna, constituindo-se e 
acreditando-se como sujeito produtor de linguagem, parece ser uma boa 
razão para o aluno estar na escola e, para os professores uma não menos 
importante razão para organizar a situação de ensino de modo a possibilitar 
tal apropriação. 

                                                           

7  Em obediência à lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, é dever dos pais ou responsáveis efetuar, já em 2010, a 
matrícula das crianças, a partir dos seis anos de idade, no Ensino Fundamental, que passará a ter duração de 9 
anos.   
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Convém lembrar os dados estatísticos que demonstram a infeliz contingência de 

alunos que frequentam a escola sem, ao menos, apropriar-se da escrita de seu nome. 

Com relação à Matemática, sabemos que uma das convicções que as pessoas têm é 

que essa disciplina consiste em ensinar aos alunos a efetuarem algoritmos das operações 

fundamentais com rapidez e correção. Concordamos com Koch e Ribeiro (2004, p. 41) que 

afirmam: “Os alunos precisam, também, compreender os processos utilizados, saber inventar 

algoritmos próprios, efetuar cálculos mentais, fazer estimativas e serem capazes de usar a 

Matemática para resolver os problemas da vida real.” 

O conhecimento matemático deve estar contextualizado com a sua funcionalidade. 

Desenvolver procedimentos de cálculo mental, escrito, exato e aproximado através de jogos e 

materiais concretos é importante, mas deve ser realizado de maneira coerente e com 

fundamento. Sabemos que o jogo possibilita vários tipos de comportamento, como agir 

aleatoriamente, por tentativas, por cálculos antecipados, por análises cuidadosas, por atitudes 

intuitivas e arriscadas, mas o que parece ser mais importante é que o próprio jogo propicia a 

evolução desses procedimentos. Contudo, devemos ter um cuidado especial na hora de 

escolher o jogo. Ele deve ser interessante e desafiador, e o conteúdo deve estar de acordo com 

o desenvolvimento da criança e, ao mesmo tempo, ser de resolução possível. 

O conhecimento da natureza deve ser contextualizado através da exploração do 

ambiente para que seja possível a construção de conceitos e não mais a memorização de 

terminologias difíceis. Do mesmo modo, as ciências sociais devem estabelecer estratégias 

para que a criança reconheça-se: “Como sujeito, com direito de construir-se e exercitar-se 

como cidadão e cidadã, em todos os espaços de convívio, através da prática da democracia, 

pelo diálogo e vivência simultânea de valores de liberdade, diversidade, participação.” 

(HICMANN, 2004, p. 55). Para isso, é importante que se esteja atento e sensível para as 

identidades múltiplas, diversidade cultural, desigualdades sociais. 

O Ensino Fundamental deve mostrar a ciência como um conhecimento que colabora 

para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o ser humano como 

parte integrante do universo e como indivíduo participativo. Sem esquecer atitudes com 

relação à vida saudável e à preservação ambiental.  

 As observações diretas devem ser uma prática constante. Com elas, obtêm-se 

impressões com os sentidos, percebem-se tamanhos, características, formas, cores, texturas, 
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aspectos dinâmicos do objeto de estudo. Provocam sensações, estimulando o interesse e o 

prazer de aprender. 

Vivenciar concretamente o meio favorece aos alunos conhecer a organização do 

espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a 

compreender o papel das sociedades em sua construção e na produção do território, da 

paisagem e do lugar. O contato direto com o patrimônio sociocultural favorece o respeito e a 

valorização por parte dos alunos. 

Nessa perspectiva, o Ensino Fundamental brasileiro, para exercer a finalidade a que se 

propõe, tem muitos desafios a percorrer. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997) enfatizam o papel do estado democrático para investir numa escola que prepare e 

instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, apontando o acesso à 

educação de qualidade para todos e as possibilidades de participação social. Mais uma vez, 

sentimo-nos diante de propostas bem elaboradas, mas que, já tendo completado seu 10° 

aniversário, pouco têm modificado a realidade, embora possamos identificar sinais que 

indicam direções, mas que não deixam de ser contraditórias e sem força de transformação.  

Na verdade, verificamos um alto índice de analfabetismo descumprindo a função 

essencial da escola que é a democratização de saberes, estando nos anos iniciais o foco 

principal de aprendizagem de tais saberes. 

Diante de uma sociedade tecnológica e das inúmeras informações que nos chegam 

diariamente, a educação precisou transformar-se para atender à complexidade do contexto 

atual. Hoje a educação busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade 

para transformá-la. Os alunos devem apropriar-se dos conteúdos de maneira crítica e 

construtiva. 

 O conhecimento não é mais visto como algo situado fora do indivíduo, a ser adquirido 

por meio de transmissão. Ele é um processo de construção e reconstrução de significados e 

conceitos. E a aprendizagem deve ser significativa para os alunos, possibilitando relações 

substantivas e não-arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente 

construídos por eles, num processo de articulação de novos significados.  

 O Ensino Fundamental pauta-se em dimensões: sociais (desenvolvimento individual e 

contexto sócio-cultural); cognitivas (construção dos conhecimentos); emocionais 

(representação positiva de si mesmo, autoconceito e autoestima positivos, gerando confiança); 

atitudinais (refletindo, participando e assumindo responsabilidades, convivendo em grupo de 
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maneira cooperativa, sabendo dialogar, ouvir e ajudar o outro); morais (posicionando-se e 

elegendo princípios éticos como respeito, solidariedade, cooperação). 

 É imprescindível que o Ensino Fundamental garanta o domínio da língua oral e escrita 

através da diversidade textual, observando a utilização que se faz da leitura e da escrita em 

diferentes circunstâncias, no confronto com as reais questões que a escrita coloca a quem se 

propõe produzi-la. 

Nessa direção, o Plano Nacional de Educação Básica prevê a urgente necessidade de 

enfrentar os desafios da exclusão da criança na escola que não tem mais como determinante o 

déficit de vaga, mas está relacionada à falta de qualidade do ensino e às questões de 

desigualdade social. Deste modo, apresenta inúmeras diretrizes para o Ensino Fundamental, 

entre as quais destacamos as questões da permanência bem sucedida na escola, de 

aprendizagem, as políticas destinadas à correção da distorção idade-série, a atualidade do 

currículo e programas de formação de professores.  

 
Ao eleger a qualidade como parâmetro de suas diretrizes, metas, estratégias 
e ações e conferindo a ela uma dimensão social e histórico-política e, 
portanto, inclusiva, a constituição do [...] Sistema Nacional de Educação 
significará investimento na educação e envolverá questões como: 
financiamento; inclusão social; reconhecimento e valorização à diversidade; 
gestão democrática e formação e valorização dos profissionais da educação, 
dentre outros. (RIO GRANDE DO NORTE, 2009, p. 16). 

  

Diante disso, o Ensino Fundamental deve abrir caminhos para incentivar e estimular o 

conhecimento, considerando as diferentes potencialidades da criança, na tentativa de ensejar, 

ainda que parcialmente, a democratização do ensino.  

Para compreender melhor o objeto de estudo, sentimos necessidade de caracterizar o 

contexto dos sujeitos, o que faremos a seguir. 
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5  O CONTEXTO ESCOLAR FALA       

  

O contexto escolar deveria ser um espaço profícuo para o desenvolvimento das 

potencialidades de seus alunos, através das múltiplas experiências em um ambiente 

desafiador, estimulante e acolhedor.  

Para Gadotti (2007, p.11), “[...] a escola é um lugar bonito, um lugar cheio de vida, 

seja ela uma escola com todas as condições de trabalho, seja ela uma escola onde falta tudo. 

Mesmo faltando tudo, nela existe o essencial: gente.” Gente que pensa, que sonha, gente que 

ensina e aprende, gente que vive.  

Desse modo, na escola real, há o encontro de muitas realidades, tornando-a fruto de 

uma construção histórica e sociocultural. Assim, suas características vão se configurando de 

acordo com o contexto em que está inserida, daí essas características nunca poderem ser 

totalmente definidas e previstas. Por quê? “Felizmente a escola é complexa [...] a escola é um 

local de contradições, lutas, lutas de classes, portanto também luta para que o esmagamento 

social não continue fatalmente em um igual esmagamento escolar.” (SNYDERS, 1988, p. 

198). Essa luta pode ser silenciosa, velada, através, por exemplo, do incentivo ao acesso 

crítico ao conhecimento, mas representa significativamente o que ocorre em um contexto 

escolar e não pode ser descrito, mas percebido, sentido, vivenciado. Infelizmente, a escola é 

também um espaço de estímulo ao conformismo, ao silêncio, à passividade. É nessa realidade 

complexa e, por vezes, contraditória, que se configura nossa pesquisa. 

 Para Berger e Luckmann (1983, p. 38) “Entre as múltiplas realidades há uma que se 

apresenta como sendo a realidade por excelência. É a realidade da vida cotidiana. Sua posição 

privilegiada autoriza a dar-lhe a designação de realidade predominante.” É nesse sentido que 

pretendemos nos aproximar da rotina dos sujeitos, entendendo que quanto melhor 

conhecermos o entorno mais estaremos passíveis de nos apropriarmos do nosso objeto de 

estudo. Desse modo, tentamos nas nossas conversas e observações, compreender o contexto 

em que as escolas estão localizadas, com suas peculiaridades. Percebemos, então, que o bairro 

tinha características singulares como as diversas organizações comunitárias atuantes que 

buscam o favorecimento da melhoria de qualidade de vida de seus habitantes. Existe a 

preocupação de atendimento educacional em todos os níveis da Educação Básica, como 

lugares de apoio pedagógico para crianças com dificuldades. Vimos também situações de 
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vulnerabilidade social como gravidez precoce, habitações inadequadas, crianças trabalhando, 

e outros exemplos de desrespeito aos direitos humanos.   

Dando continuidade ao nosso esforço de compreender a realidade da vida cotidiana 

dos nossos sujeitos, faremos, a seguir, a contextualização do lócus em que foi desenvolvido o 

estudo.  

   

5.1 CONTEXTUALIZANDO O LÓCUS 

  

 Conforme informamos no item referente à abordagem investigativa, as escolas – loci 

da nossa pesquisa – receberam nomes fictícios de escritores voltados para o público infantil: 

Monteiro Lobato, literato e jornalista, é reconhecido como precursor da literatura infantil 

brasileira. Criador do Sítio do Picapau Amarelo, obra original cheia de fantasias e aventuras 

que se passam no interior de um sítio, evidenciando sua característica de escritor regionalista. 

O autor influenciou muitas gerações brasileiras através do seu trabalho.  

Já Mauricio de Sousa é reconhecido nacional e internacionalmente por sua produção 

principal: a Turma da Mônica, que tem em seu enredo temáticas ligadas ao cotidiano infantil, 

permitindo uma identificação do leitor com os personagens (os principais têm sete anos). A 

estrutura narrativa breve, sem muito esforço para a compreensão da mensagem contida no 

texto, também é um aspecto que faz com que um maior número de crianças se interesse por 

essas histórias genuinamente brasileiras. Nesse sentido, reconhecemos as histórias em 

quadrinhos como um instrumento capaz de relacionar os saberes de várias áreas do 

conhecimento, pois se valem da palavra e, essencialmente, da imagem, e seguem pelo 

caminho da leveza e comicidade, desenvolvendo tanto os aspectos da racionalidade quanto da 

imaginação criativa. 

 A Escola Mauricio de Sousa e a Escola Monteiro Lobato, onde foram selecionados os 

sujeitos da pesquisa, localizam-se no Bairro de Mãe Luíza, em Natal, Rio Grande do Norte. 

Mãe Luíza tem como ponto inicial dos limites do bairro “[...] o encontro da cerca do IBGE 

com o eixo da Rua Desembargador Benício Filho e como ponto final da linha de limite do 

bairro, a Rua Tuiuti.” (MINEIRO, 1998, p. 214). 

Mãe Luíza foi oficializado como bairro pela Lei nº 794, de 23 de janeiro de 1958, 

sancionada pelo então prefeito Djalma Maranhão (NATAL, 2008). Seus limites foram 
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redefinidos pela Lei nº 4330, de 5 de abril de 1993, publicada no Diário Oficial de Natal, em 7 

de setembro de 1994. O bairro é hoje considerado área especial de interesse social. Segundo 

dados do IBGE/2004, estima-se que, em média, lá habitam 15.000 pessoas, dentre as quais, 

35,99% têm renda inferior a 1 salário mínimo, 37,65% entre 1 e 3 salários mínimos, 13,46% 

não têm nenhum rendimento. (BARROSO, 2003, p.14). 

Segundo a Secretaria de Educação, da Cultura e do Desporto (2006), no bairro existem 

duas escolas municipais de Educação Infantil e quatro escolas de Ensino Fundamental, dentre 

as quais, duas atendem à modalidade de Educação de Jovens e Adultos e uma ao Ensino 

Médio. Além disso, encontram-se no bairro cinco escolas particulares. 

  O local é conhecido pelas inúmeras características peculiares: situa-se sobre dunas 

com vistas para o mar, é reconhecido como comunidade, haja vista que as relações entre os 

moradores são pautadas pelos graus de parentesco, vizinhança, amizade e as decisões gerais 

baseiam-se no bem comum dos que lá habitam. A Igreja Católica desenvolve, ali, um 

importante trabalho social, não no sentido meramente assistencialista, mas especialmente com 

o intuito de desenvolvimento humano. As habitações, em sua maioria, pequenas casas de 

alvenaria que contrastam, fortemente, com os ricos edifícios das regiões vizinhas. No entanto, 

as condições socioeconômicas são caracterizadas pela homogeneidade financeira, pois, como 

dito anteriormente, a maioria dos moradores vive com menos de 3 salários mínimos. Os 

empregos dividem-se basicamente em empregados domésticos, vigilantes, moto boys e 

operadores de caixa. Outros são vendedores ambulantes e proprietários de pequenos 

comércios.  

 Emoldurado pelo verde das dunas e o azul do mar, próximo ao centro da cidade, Mãe 

Luíza tornou-se alvo de especulações imobiliárias. A solução encontrada para proteger o 

território foi uma ação comunitária, que resultou na regulamentação de Mãe Luíza no plano 

diretor de Natal como área de Interesse Social. (NATAL, 1994). 

 Mãe Luíza já foi nominada Morro da Favela, Aparecida e Novo Mundo e foi habitada 

inicialmente por pessoas vindas do interior, fugitivos da seca, em busca de vida melhor. São 

limitados os registros históricos de Mãe Luíza; no entanto, as pessoas do local contam 

satisfatoriamente o que sabem. Questionamos informalmente a um grupo de mães, à espera de 

seus filhos na escola, por que o nome Mãe Luíza e elas nos explicaram que o nome é uma 

homenagem a uma antiga parteira da redondeza. 
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 A Igreja Católica, o Centro Social Padre João Perestelo, a Casa do Idoso, Casa 

Crescer, Clube de Mães são organizações que denotam a luta pela cidadania do povo de Mãe 

Luíza. Há uma efervescência de projetos culturais e sociais que favorecem o desenvolvimento 

das pessoas. Ao contrário dos mitos e preconceitos que marginalizavam os moradores do 

morro, observamos a presença de muitas pessoas de bem, lutadoras para vencer licitamente as 

adversidades da vida, através do trabalho e do esforço pessoal.  

 Nesse sentido, esclarece Fernandes (2000, p. 134), na sua dissertação de Mestrado:  

  

A construção histórica e social de Mãe Luíza como um núcleo habitacional 
moldado por laços afetivos, dentro de um espaço urbano, no qual as relações 
por interesse se intensificam, fez com que se desenvolvessem buscando 
resguardar sua identidade. A apropriação do espaço, primeiramente como 
uma necessidade de sobrevivência no contexto urbano, dimensiona-se para o 
plano simbólico, o qual se inscreve na vida cotidiana da comunidade à 
medida que esta delimita seu(s) território(s) como forma de dizer “eu sou de 
Mãe Luiza”. Mãe Luiza tornou-se uma referência para a cidade pelas 
respostas que vem buscando dar, ao longo de sua história, aos problemas que 
a afligem, fazendo-se confrontar com a denominação de ‘bairro marginal’.   

   

Embora os problemas com drogas tenham aumentado, pois dizem haver muitos 

traficantes e usuários no bairro, escutamos também comentários respeitosos de trabalhos 

sociais desenvolvidos em Mãe Luíza, desmitificando a ideia de que – ‘quem lá mora é 

preguiçoso, ladrão ou drogado’. Esta discriminação não tem sentido, quando sabemos que os 

problemas sociais afligem vários bairros de Natal.  

 As organizações comunitárias são responsáveis pelo estímulo à união de pessoas para 

defenderem seus direitos. Alternativas para os problemas que vão surgindo são discutidas em 

assembléias, seminários, encontros. Exemplo disso foi o projeto de Lei aprovado em 31 de 

julho de 1995 – Lei nº 4663/95 que se refere ao uso e ocupação do solo de Mãe Luíza, 

impossibilitando que um investidor compre várias casas para fazer grandes empreendimentos. 

   

No processo em que foram gestadas, essas atividades trouxeram para a 
comunidade a noção de responsabilidade social consigo própria. Mas, 
também conduziu-lhe nos caminhos da construção de sua autoridade perante 
outras instâncias além bairro: a própria cidade; as instituições públicas – 
poder executivo, universidade. A comunidade, ao assumir-se como sujeito, 
estabeleceu o seu lugar, à medida em que, de ouvinte, passou a ser ouvida, 
reivindicativa e atuante; da postura de aceitabilidade, passou à da 
negociação. (FERNANDES, 2000. p. 132-133). 
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Observamos nas crianças, com quem trabalhamos, a ideia positiva de pertencer à Mãe 

Luíza, destacando que muitas demonstram sentimento de satisfação em serem membros de 

uma comunidade que se organiza em prol de seus filhos.  

 

 

 

5.1.1 Escola Monteiro Lobato  

   

A Escola Monteiro Lobato iniciou suas atividades em 1990. Foi criada por meio do 

Decreto nº 4.146, segundo informações obtidas em diálogos com a direção da escola. A escola 

funcionava numa pequena casa em outra rua do bairro, até que, em 1992, foi construído um 

prédio apropriado para abrigá-la. A instituição possui boa infraestrutura, é composta por seis 

salas de aula, uma biblioteca, uma sala de artes, de vídeo, uma cozinha, uma sala de direção, 

uma secretaria, uma sala de professores e sete banheiros, sendo um destinado especialmente 

aos professores. Existe também um átrio central com mesinhas coletivas e coloridas onde 

acontece o encontro inicial, o lanche, brincadeiras no intervalo. Na área externa, os 

bouganvilles e outras plantas florais alegram o espaço, além de um pequeno parque e um 

espaço arenoso onde as crianças jogam futebol. 

As paredes e até o teto da escola comumente abrigam trabalhos feitos pelos alunos ou 

decorações “didáticas” organizadas pela equipe de professores. A escola está bem conservada, 

funcionando no turno matutino e vespertino. Atende aos anos iniciais do Ensino Fundamental 

e, ali, estudam, em média, 360 alunos. 

A equipe de trabalho é composta por 35 funcionários e está dividida em: 26 

professores, um auxiliar, recreadora, diretora e vice-diretora, dois serventes, vigilante, dois 

auxiliares de secretaria. Os gestores são escolhidos pela comunidade, em processo eletivo, que 

ocorre a cada três anos, conforme Legislação Municipal – Resolução Municipal 02/01. 

Todas as professoras regentes têm formação apropriada, possuindo licenciatura plena, 

além de participarem comumente de programas de formação continuada. 

A escola não possui lugar apropriado para a prática de esportes nem laboratório de 

informática, sendo essas as principais metas físicas dessa comunidade escolar. 
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5.1.2 Escola Mauricio de Sousa 

  

 A Escola Mauricio de Sousa iniciou seu trabalho com as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, até que nos anos 1980, passaram a funcionar, também, as demais séries 

sequenciais do Ensino Fundamental, nos três turnos e, assim, funciona até hoje. Em 2008, a 

Escola matriculou 551 alunos, divididos em Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) no turno 

matutino, Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e classes de aceleração nos turnos vespertino e 

noturno. A equipe de funcionários é formada por uma diretora, uma supervisora, uma 

coordenadora financeira, duas auxiliares de secretaria, dois assistentes gerais, uma 

merendeira, três professores pedagogos, quatro estagiárias, dois professores de Ciências, dois 

professores Matemática, um professor de Geografia, um professor de Inglês, dois professores 

de Português, um professor de História.   

 A estrutura física está dividida em área administrativa, uma sala de direção, uma sala 

de professores, uma secretaria, uma sala de arquivo, área pedagógica, sete salas de aula 

convencionais, uma sala de reforço, oito ambientes compostos de biblioteca, sala de vídeo, 

área de serviço, cozinha, depósito de merenda, pátio coberto e quadra coberta. A escola não 

tem parque, área esportiva nem laboratórios. 

Diante dos dados de caracterização apresentados, até este momento, e para 

compreendermos melhor os sujeitos, sentimos necessidade de situá-los no grupo mais 

próximo, ou seja, na turma em que conviviam durante o ano escolar. 

  

5.2 CARACTERIZANDO OS GRUPOS EM QUE ESTÃO INSERIDOS OS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

  

Os grupos em que os sujeitos estão inseridos apresentam algumas características 

comuns: todos residem em Mãe Luíza, suas famílias têm baixa renda, estudam no 2o ano do 

Ensino Fundamental em escola pública e têm idade entre 7 e 9 anos. 

Nas relações sociais vivenciadas por essas crianças, observamos que estão presentes a 

competitividade, o desejo de vencer na vida, a amizade e a cooperação. Eles demonstram 

sentirem-se parte integrante da comunidade, referindo-se aos locais e às pessoas com 
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propriedade e valorização. Por residirem nas proximidades das Escolas, geralmente, fazem o 

percurso casa/escola a pé, acompanhadas de um adulto, ou um irmão mais velho. 

Observamos ainda que algumas capacidades podem ser melhor encontradas nestas 

crianças que não têm condições favoráveis de vida. A vida lhes impõe certas 

responsabilidades que as tornam mais autônomas, mais espertas, sabendo resolver problemas 

que uma criança de classe mais privilegiada não conseguiria. No entanto, caracteriza-se 

claramente por uma infância marcada pela ausência do direito de ser criança porque as 

preocupações (lazer, alimentação, segurança) específicas da fase adulta estão fortemente 

presentes em suas vidas.  

No intuito de conhecer melhor o grupo para uma caracterização mais confiável, e 

diante da percepção inicial de que a maior motivação que os mantinha naquela realidade era o 

desejo de ter acesso à leitura e à escrita, optamos por aplicar outros instrumentos utilizados no 

Diagnóstico da Alfabetização de Crianças do Programa Agenda Potiguar, visto que este 

oferece alternativas de coleta de informações e dados sobre a realidade dos sujeitos e do seu 

grupo escolar mais próximo, voltados ao que se refere à aquisição da leitura e da escrita. O 

referido Diagnóstico traz uma fundamentação teórica sobre a avaliação institucional e a 

alfabetização, indicando textos e propostas de procedimentos didáticos, além de orientações 

gerais para realização do diagnóstico. Os textos indicados, tanto para produção escrita, como 

para a leitura eram enumerativos (lista) e narrativos (conto infantil popular). (UFRN, 

Relatório, 2008).  

A avaliação da escrita seguindo o modelo do Programa Agenda Potiguar, já referido, 

foi aplicada na Escola Mauricio de Sousa com 22 alunos e na Escola Monteiro Lobato com 26 

crianças, que estavam presentes na data da atividade. A atividade iniciava com a leitura de um 

texto pela pesquisadora para descontrair o grupo. O texto escolhido foi o leão e o rato. Depois, 

para cada aluno, entregamos um papel com espaços numerados para escrita de palavras 

ditadas também pela pesquisadora. As palavras seguiam o mesmo campo semântico, no caso, 

já que podíamos optar por várias listas, escolhemos os animais. Apresentaremos os dados 

divididos pelas duas escolas pesquisadas, na tentativa de facilitar a visualização dos mesmos. 
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5.2.1 Escola Mauricio de Sousa 

  

5.2.1.1 A professora 

  

A professora é estatutária, não exercendo outra função remunerada além do 

magistério. É formada em pedagogia, mas nunca participou de programas de capacitação para 

trabalhar com alfabetização. Não soube responder sobre a metodologia predominante em sua 

prática de professora alfabetizadora. Arrepende-se de ter escolhido o magistério como 

profissão, dizendo-se insatisfeita com as condições de trabalho e com o seu salário. Entende 

que as possíveis dificuldades de aprendizagens dos seus alunos são devidas principalmente ao 

não-cumprimento do conteúdo programático, poucas oportunidades de desenvolvimento das 

capacidades intelectuais do aluno, baixo salário dos professores que gera insatisfação e 

desestímulo, falta de assistência e acompanhamento, pela família, dos deveres de casa dos 

alunos, baixo nível cultural dos pais e indisciplina dos alunos em sala de aula.   

 

5.2.1.2 Os alunos 

  

As crianças, em geral, pareciam contentes em realizar esta atividade, embora para 

muitos (os que tinham alguma dificuldade), tivemos que convencer explicando que o 

importante é que escrevessem do seu jeito. Estes relutaram em desenvolver a escrita 

espontânea8, chegando a dizer “isso aqui não é escrita” mas sentíamos que, de certa forma, o 

vínculo respeitoso criado entre a pesquisadora e os alunos os motivaram à participação. 

Quando tentávamos estabelecer diálogos na sala de aula, vimos que para eles não era comum 

que se expressassem espontaneamente. Já que a proposta metodológica incluía observações 

em sala de aula, foi possibilitada a aproximação com as crianças. Seguimos a experiência de 

Emilia Ferreiro que sugere:  

                                                           

8 A escrita espontânea baseia-se nas marcas gráficas produzidas pela criança com a intenção de registrar algo, 
mesmo que não haja o domínio do código alfabético. Essas marcas são exploradas e valorizadas 
conceitualmente, como recurso pedagógico, pelas autoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky  que as nomearam de 
“construções originais” porque são “construções comuns a todas as crianças estudadas, em certo nível de 
desenvolvimento de suas conceitualizações.” (FERREIRO, 1985, p. 54) . 
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Tentamos dialogar com a criança, porque se eu quero que me explique que 
idéias tem, primeiro tenho de tratá-la como alguém que pensa, do contrário 
nunca vai me explicar que idéias tem. Explicar não quer dizer ‘me fazer um 
discurso”, mas me mostrar de alguma maneira.[..] Ela torna-se um parceiro 
intelectual, e isso as crianças percebem claramente. Elas realmente ajudam 
quando encontram alguém que quer entender de verdade como pensam, e 
isso acontece muito poucas vezes fora desse contexto. (FERREIRO, 2001, p. 
31-32).  

   

5.2.1.3 Avaliação da escrita do grupo 

  

Esse momento previa a leitura de palavras e frases para que, em folhas numeradas, as 

crianças escrevessem. Líamos as palavras sem fazer pausas, mas repetíamos quantas vezes 

pedissem. 

Ao analisar as produções da escrita de palavras e frases, vimos que 31% das crianças 

produziram escrita não identificada, 42% produziram escrita silábico alfabética e 27% 

escreveram alfabeticamente com erros ortográficos. 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1: Escrita de lista de palavras e frases (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

   

O gráfico aponta para a participação de todos os sujeitos do grupo, apresentando que o 

menor índice encontrado é o de crianças que escrevem alfabeticamente. 

27%
31%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Escreveram 
alfabeticamente com 

erros ortográficos

Produziram escrita não 
identificada

Produziram escrita 
silábico/alfabética

Escola Mauricio de Sousa  
Avaliação da Escrita

Escrita de lista de palavras e frases



93 

 

 

 

No segundo momento, lemos um texto curto e solicitamos que as crianças 

escrevessem a história que havia sido lida pela pesquisadora. Nessa fase, algumas crianças 

recusaram-se a tentar escrever, e justificavam que não sabiam. Após nosso carinhoso 

convencimento, conseguimos colher as escritas e, assim, pudemos verificar que 32% 

produziram o texto com escrita não identificada, 22% produziram o texto com escrita pré-

silábica, 14% produziram o texto com escrita silábico-alfabética, 4% repetiram palavras que 

sabiam de cor e apenas 23% escreveram alfabeticamente com erros ortográficos. As 

convenções ortográficas só aparecem, ainda que parcialmente, em 5% das crianças e nenhuma 

utiliza adequadamente letras maiúsculas e minúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRÁFICO 2: Produção escrita / Reprodução do conto (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Considerando o período letivo em que foi aplicado o instrumento, é muito alto e 

preocupante o índice que reflete o texto produzido com escrita não identificada. Vale salientar 

que encontramos textos em que o aluno, sequer, fazia a diferenciação entre a representação 

icônica e não icônica, fase inicial para o desenvolvimento da escrita. Também surpreende o 

baixo número de alunos que escrevem alfabeticamente.  

Reproduzir através da escrita algo que foi transmitido pela voz, requer mais que uma 

transcrição, exige interação com a mensagem. Nesse caso, apenas 22% das crianças mantêm 

parcialmente o enredo do texto, reproduzindo personagens, enquanto 78% não estabelecem 

nem mesmo a sequência mais básica de acontecimentos.  
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GRÁFICO 3: Elementos do texto (Escola Mauricio de Sousa)
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008).
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GRÁFICO 4: Extensão do texto em número de palavras (Escola Mauricio de Sousa)
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008).
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Desse modo, podemos inferir que há dificuldades no processo de alfabetização  desta 

turma, explicitada no grande número de alunos, que demonstram limitações desde a escrita de 

palavras à capacidade de expressarem a mensagem do texto, consequentemente, não têm 

como manter a sequência de acontecimentos. Além disso, os textos de grande parte da turma 

são muito pequenos, com poucas exceções. Julgamos que uma das hipóteses para este 

resultado, seja o fato de o contexto escolar não estar sendo alfabetizador, com poucos 

momentos de interação das crianças com a leitura e a escrita, o que deve ter interferido nos 

dados que apresentamos e que expomos também nos gráficos, para melhor apreciação. 

Nesses casos, preocupa-nos ainda o imobilismo motivado pela sociedade, as condições 

sociais e escolares que ocasionam a falta de iniciativa em algumas crianças, especificamente 

as que demonstram mais dificuldade para tentarem escrever, como se a escrita espontânea não 

tivesse validade na rotina escolar, demonstrando, com suas hesitações na realização das 

tarefas propostas, a falta de confiança em si mesmas. Para Gallart (2004, p. 46), “os meninos e 

as meninas vão construindo a percepção sobre suas próprias capacidades, a partir da interação 

com as pessoas com as quais se relacionam.” Desse modo, sabemos que os alunos percebem 

as expectativas dos docentes, da pesquisadora e dos que estão ao seu redor.  Nesse sentido, foi 

preciso insistir diversas vezes com as crianças para que participassem, cada uma do seu modo 

particular. Essa era, então, a expectativa da pesquisadora, que somente quando foi assim 

interpretada pelos alunos, conseguiu a participação de todos.  

   

5.2.2 Escola Monteiro Lobato 

  

5.2.2.1 A professora 

  

A professora é estatutária, não exercendo outra atividade remunerada além da 

docência. É pós-graduada em educação, tem formação específica em alfabetização de 

crianças, uma vez que participou do Programa de Formação Pró-letramento; no entanto, não 

soube responder qual metodologia predomina em sua prática de professor alfabetizador. 

Sente-se, em parte, satisfeita com a sua profissão, pois percebe que está influenciando 

positivamente a vida de outras pessoas, embora o salário não a satisfaça plenamente. Entende 

que as possíveis dificuldades de aprendizagens dos alunos são devidas principalmente às 
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poucas oportunidades de desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, indisciplina e 

falta de assistência e acompanhamento das tarefas de casa.     

   

5.2.2.2. Os alunos 

  

Os gestos, o olhar, a expressão dos rostos das crianças demonstravam a alegria que 

sentiam por terem a oportunidade de ser protagonistas do trabalho que seria desenvolvido. 

Ali, pareciam comuns a troca de ideias, a participação dos alunos na sala de aula, o estímulo 

às diversas linguagens para comunicação. Muitos questionamentos foram feitos, relacionados 

ao objetivo da atividade que seria desenvolvida. As crianças demonstravam refletir sobre 

aquele momento e as perguntas eram muito coerentes. Para Vygotsky (2005, p. 62):  

[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, 
pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sócio-
cultural da criança [...] O crescimento intelectual da criança depende dos 
meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. 

   

Aquelas crianças participavam frequentemente de atividades que as faziam pensar e 

expressar sua opinião. Sendo assim, tínhamos o desafio de responder as perguntas de forma 

que as convencessem da significação daqueles procedimentos para suas vidas. Perguntas do 

tipo: isso só serve para você? (Emília, 9 anos) como se estivessem interessados em saber a 

razão da minha presença. Tivemos que minuciosamente explicar a importância de um trabalho 

acadêmico, como também demonstrar que aquelas atividades eram produtivas para suas 

aprendizagens. 

  

5.2.2.3 Avaliação da escrita do grupo 

  

Os procedimentos seguiram a mesma condução e os mesmos critérios da escola 

anterior, no entanto, o resultado dos mesmos instrumentos aplicados na Escola Monteiro 

Lobato foi bem diferente. Os instrumentos foram aplicados seguindo a mesma sequência: 

leitura de texto, leitura de palavras, escrita do texto pelo aluno. Na leitura de palavras, 42% 

das crianças já escrevem, com ortografia praticamente convencional, enquanto 32% escrevem 

alfabeticamente, embora ainda apresentem erros ortográficos. Através da análise das escritas, 
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verificamos que 5% produzem escrita pré-silábica, 10% escrevem baseados na hipótese 

silábico-alfabética e apenas 11% das crianças produziram escrita não identificada; mesmo 

assim, produzem suas escritas com muita tranquilidade, o que nos leva a concluir que na 

prática pedagógica há incentivo à expressão pessoal dos alunos.  
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GRÁFICO 5: Escrita de lista de palavras e frases (Escola Monteiro Lobato). 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Escrever algo lido pela professora implica interpretar para recompor o texto. Essa 

capacidade foi verificada na reprodução do conto, em que 61% das crianças produziram seu 

texto com escrita alfabética, apresentando poucos erros ortográficos. As demais estão 

divididas em: 21% escrevem com algumas convenções ortográficas, incluindo o uso adequado 

de letras maiúsculas e minúsculas, 5% encontram-se apoiadas na hipótese pré-silábica, 8% 

escrevem palavras que sabem de cor, 5% produziram texto com escrita não identificada. É 

bem satisfatório o resultado obtido nessa escola; os textos são escritos com diversidade de 

palavras, indicando um adequado repertório linguístico, destacando-se que muitas crianças 

demonstraram ainda a preocupação com os detalhes, como a pontuação correta e início dos 

parágrafos. 
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GRÁFICO 6: Produção de escrita – Reprodução de conto (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
Não temos dúvida de que a prática da leitura favorece a habilidade da escrita. Essa 

relação pode ser percebida em mais da metade da turma, em que 61% mantiveram elementos 

do enredo do texto, reproduzindo personagens e 13% o fizeram parcialmente. As demais – 

26% – não conseguiram expressar a ideia central do texto, embora conste na maioria, trechos 

ou palavras que tinham alguma relação com o texto lido. É provável que este resultado tenha 

relação com os estímulos que comumente recebiam para expressarem graficamente as ideias 

que já possuíam, através das oportunidades oferecidas, como por exemplo quando a 

professora solicitava para que os alunos apresentassem a escrita tal como a concebiam 

naquele momento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 7: Elementos do texto (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
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Para reproduzir um texto, é preciso organizar os dados em ordem das situações 

narradas. Vimos que a maioria das crianças consegue manter claramente a sequência de 

acontecimentos do texto, totalizando 71%. 29% das crianças não conseguiram expressar 

claramente a ideia central do texto, não estabelecendo sequer a sequência mais básica de 

acontecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 8: Extensão do texto em números de palavras (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

A maioria das crianças escreveu acima de 25 palavras, totalizando 41,6%. As demais 

dividem-se em: 25% de 16 a 25 palavras; 15% de 11 a 15 palavras; 16% de 6 a 10; 2,4% 
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grupo. A mesma distância dos dados acontece na reprodução do conto, indicando que o 

trabalho desenvolvido na Escola Monteiro Lobato favorece a alfabetização das crianças, 

enquanto na Escola Mauricio de Sousa o trabalho voltado para a alfabetização precisa ser 

repensado. Do mesmo modo, verificamos a diferença no tamanho do texto, enquanto na 

Escola Mauricio de Sousa, a maioria dos alunos escreve seu texto com, no máximo, 15 

palavras, na escola Monteiro Lobato, a maioria escreve até 25 palavras, ou seja, produz textos 

mais longos, provavelmente porque tem maior repertório linguístico. Diante desses dados, 

questionamos a relação entre os resultados e a atuação docente nas duas Escolas. Sabemos 

que, 

  

Tarefa complexa requer preparo e compromisso; envolvimento e 
responsabilidade. É algo que se define pelo engajamento do educador com a 
causa democrática e se expressa pelo seu desejo de instrumentalizar política 
e tecnicamente o seu aluno, ajudando-o a construir-se como sujeito social. 
(MOYSÉS, 1995. p. 14). 

  

Os resultados precários na Escola Mauricio de Sousa não são mera coincidência. A 

professora arrependeu-se de ingressar no magistério, não faz nenhum curso de capacitação, 

sentindo-se desmotivada no desenvolvimento do seu trabalho.  

  

É óbvio que ele, o professor, por si só, não é capaz de transformar a 
realidade que extrapola a própria escola e tem suas raízes no econômico e no 
sociopolítico. Mas sua competência, como profissional da educação, é, sem 
dúvida, um dos fatores de maior peso quando se pensa na melhoria da 
qualidade de ensino. (MOYSÉS, 1995, p. 14).  

  

É só observar os dados e relacioná-los às respectivas docentes para que fortaleçamos a 

convicção de que a formação do professor tem influência direta nos resultados da 

aprendizagem, pois é uma atividade profissional que necessita de saberes específicos para 

atuação.  

Os resultados da Escola Mauricio de Sousa apontam para a necessidade de serem 

revistas práticas pedagógicas calcadas na memorização excessiva e de se trabalhar com as 

potencialidades dos alunos, numa perspectiva de letramento, de forma que os usos e funções 

da leitura e da escrita favoreçam o significado das atividades alfabetizadoras. Exemplo disso, 

pode ser verificado nos sujeitos da pesquisa, que demonstravam indisposição para as tarefas 
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em sala de aula, quando, ao mesmo tempo, mostravam, nas situações significativas de 

alfabetização propostas pela pesquisadora, interesse em aprender.  

As duas escolas tinham muitas limitações em relação às condições materiais e 

estruturais; no entanto, entendemos que as diferenças nos dados apresentados estão 

relacionadas às questões peculiares, à relação pedagógica que, indiscutivelmente, pode ser tão 

estimulante e desafiadora, quanto bastante nociva para a aprendizagem dos alunos. As 

experiências em duas escolas nos deixaram cada vez mais convicta de que o essencial para 

atingir o principal objetivo escolar – aproximação com o conhecimento sistematizado  – são 

as pessoas, pois a Escola é, prioritariamente, resultante das pessoas que ali passaram e que 

estão no momento.  

Os dois grupos observados também diferenciam-se quanto  à conduta e reação às 

explicações da professora. Enquanto na Escola Monteiro Lobato eram poucos os momentos 

em que a professora precisou chamar atenção dos alunos, pois a maioria mantinha-se 

concentrada nas atividades propostas, na Escola Mauricio de Sousa, limitados eram os 

momentos de concentração nas atividades. Nos intervalos, o cenário era parecido: a energia 

infantil expressa em corridas, gritos e brincadeiras era comum nas duas escolas. 

Assim, há de se questionar a estrutura política e social que sustenta e alimenta estas 

práticas, incluindo as condições de trabalho dos profissionais e suas motivações pessoais. 

Desse modo, há muito a avançar na democratização do ensino brasileiro.  

   

5.3 CARACTERIZANDO OS SUJEITOS 

  

A escolha dos sujeitos da pesquisa foi feita democraticamente. Como previsto, 

perguntamos quais as crianças que queriam participar. A princípio, muitos demonstravam 

curiosidade, especialmente no gravador que solicitavam para ouvir suas vozes, então 

explicamos que seria necessária uma autorização de alguém responsável, prometendo a todos 

que queriam a experiência de gravar a voz, mostrá-los. Assim, priorizamos aqueles que a 

família, mais rapidamente, aceitou nosso convite para esclarecimento e autorização da 

pesquisa. Vale ressaltar que esta não foi uma tarefa fácil, algumas famílias demonstravam 

insegurança em assinar o documento, chegando a imaginar que poderia estar liberando a 

guarda do filho. Foi preciso ler cada trecho da autorização, explicando o propósito do 
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documento. Então, os sujeitos foram selecionados para a pesquisa, totalizando 10 alunos de 

cada escola. Sequencialmente, foram convidados para responder um questionário que tinha 

como objetivo caracterizar melhor os aspectos relacionados à  sua vida escolar e a sua rotina 

de estudante. Como previsto, todos estavam regularmente matriculados e na faixa etária entre 

7, 8 e 9 anos de idade. 

 

5.3.1 Escola Mauricio de Sousa 

  

5.3.1.1 Questionário do aluno 

  

Neste momento da pesquisa, chamamos individualmente cada sujeito e eles 

respondiam, oralmente, à pesquisadora com base no instrumento proposto, também, pela 

Agenda Potiguar (ANEXO B). Entre os sujeitos da Escola Mauricio de Sousa, o questionário 

aponta que: 60% dos alunos já tinham frequentado Educação Infantil, 10% não souberam 

responder e 30% disseram que nunca tinham frequentado escola, antes do Ensino 

Fundamental. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 9: Frequencia na Educação Infantil (Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

A maioria das crianças frequentou a Educação Infantil, demonstrando que o acesso a 

esse nível de ensino tem crescido. Sabemos da importância que estímulos corretos têm nesta 

fase de desenvolvimento e, por isso, almejamos resultados cada vez melhores. As crianças 

60%
30%

10%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

Estudaram no Jardim / Pré-escola / Educação Infantil?

Estudaram antes de ir para a atual 
Escola

Não estudaram antes de ir a atual Escola

Não souberam responder
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90%

10%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

O professor passa deveres / tarefas de casa?

As vezes, a professora passa tarefa para 
casa

Não souberam responder

que não frequentaram a Educação Infantil tiveram ainda o desafio de assimilar normas 

escolares, de aprender a viver em grupo e a lidar com novas situações de conflitos.   

Quanto às atividades propostas para casa, a maioria, mais especificamente, 90% das 

crianças falaram que a professora, às vezes, passa tarefa de casa e 10% não responderam.  

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 10: Proposição de tarefas de casa (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

As atividades de casa constituem um elemento importante para aprendizagem dos 

alunos, pois, através destas, pode-se retomar o que foi visto em sala de aula, de forma mais 

autônoma. Neste momento de reflexão, novas dúvidas podem surgir que devem ser pontos a 

serem trabalhados nas próximas aulas. Esta rotina não existia na situação observada e os 

sujeitos quando foram perguntados pelo cumprimento das atividades de casa, 80% disseram 

que nem sempre realizam as atividades; 10% disseram que cumprem e 10% não souberam 

responder.  
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GRÁFICO 11: Realização de tarefa de casa (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

O elevado número de alunos que assumem não fazer as tarefas de casa, 

frequentemente nos leva a refletir o porquê delas não atenderem as orientações dadas. Seria 

falta de valorização ao estudo? Seria por ausência de acompanhamento? Ou pela falta de 

condição daqueles que acompanham? 

Vimos que dentre estas, 50% das crianças têm a colaboração da mãe para execução 

das tarefas, 10% do pai, 30% das crianças afirmam que fazem as atividades de casa sozinhas, 

e 10% das crianças não responderam.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: Acompanhamento na tarefa de casa (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

10%

80%

10%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

Fazem a tarefa / dever de casa?

Todos os dias

Fazem às vezes

Não responderam

50%

10%

30%

10%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

Quem mais ajuda na realização dos deveres / tarefas de casa?

A mãe

O pai

Ninguém ajuda

Não souberam responder
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Dentre os “ensinantes” das tarefas, 40% das crianças afirmam que a pessoa que mais 

lhes ajuda sabe ler e escrever; já 30% disseram que a ajuda parte de pessoas que não sabem 

ler e escrever e 30% não souberam responder. Se considerarmos que os que não quiseram 

responder também não sabem ler, o ambiente destes sujeitos é, em sua maioria, de baixa 

instrução, talvez este fato se configure como um dos motivos para o pequeno número de 

sujeitos que executam as tarefas em casa. 

Esse dado não deve ser negligenciado, haja vista que:  

  

A escola não pode trabalhar de costas ao que ocorre nos lares dos meninos e 
das meninas: sabemos cientificamente que as interações alfabetizadoras no 
seio familiar são cruciais para suas aprendizagens e, portanto, é necessário 
realizar ações educativas orientadas para esse fim. (PURCELL-GATES, 
2004, p. 29). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 13: Condição de leitura e escrita do acompanhante (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

   

A metade das crianças, 50% responderam que o que mais gostam de fazer na escola é 

estudar, as demais respostas dividiram-se em fazer dever (10%), lanchar (10%), brincar (20%) 

e 10% não responderam. Parece-nos que, nesse momento, eles focaram suas respostas na 

função da escola, e não exatamente para o que mais gostam de fazer, ou mesmo, para 

responder a expectativa que eles imaginam ser da pesquisadora. 

 

 
 

40%

30%

30%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

A pessoa que mais ajuda sabe ler e escrever?

Sim

Não

Não souberam responder
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GRÁFICO 14: Preferência do aluno quanto às ações na escola (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Com relação a brincar na escola, todos os dias, a divisão é igualitária: 50% afirmam 

que “sim” e a outra metade diz que “só às vezes”. As atividades lúdicas, por fazerem parte do 

universo infantil, deveriam ser componentes essenciais na escola. Porém, nessa rotina infantil 

que observamos, não havia brincadeiras propostas pela professora; no entanto, no intervalo, 

havia uma correria enorme, que não nos permitia identificar como algum tipo específico de 

brincadeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
GRÁFICO 15: Existência de brincadeiras na Escola (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Foi perguntado também se a escola tem um espaço/canto para leitura. 70% disseram 

que sim, 20% disseram que não e 10% não souberam responder. Embora haja na grande 

maioria o reconhecimento do espaço para a leitura, observamos que este não se apresenta para 

50%

10%

10%

20%

10%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

O que mais gostam de fazer na escola?

Estudar

Fazer dever

Lanchar

Brincar

Não souberam responder

50%50%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

Brincam na escola?

Todos os dias

Às vezes
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os alunos como ambiente familiar capaz de favorecer o desenvolvimento de hábitos sólidos de 

leitura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 16: Existência de espaço para leitura (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Ainda no tocante ao estímulo à leitura, dos 70% que reconhecem que a escola possui 

um espaço apropriado, 35% chamam esse espaço de biblioteca e 35% chamam de sala de 

leitura; 10% das crianças dizem que têm um canto na sala com livros e 20% não souberam 

responder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17: Definição do espaço para leitura (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

A sala de leitura desta escola era a sala que denominavam de multi-uso; ali, o que 

menos se via eram livros de literatura infantil. Esta sala servia para deixar os alunos que 

70%

20%

10%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

Na escola tem um espaço / canto para leitura?

Sim

Não

Não sabem

35%

35%

10%

20%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do aluno

Se existe espaço para leitura, que espaço é esse?

Biblioteca

Sala de leitura

Canto na sala com livros

Não souberam responder
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estavam “atrapalhando” as aulas, para passar filmes em DVD e para aulas de reforço. Vale 

salientar que, algumas vezes, tudo acontecia no mesmo momento. Oficialmente, tinha uma 

professora responsável por esta sala, mas o fato é que os livros permaneciam amontoados 

sobre mesas e estantes precárias, enquanto a professora desempenhava tarefas administrativas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
GRÁFICO 18: O professor lê em sala de aula?  (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
 

 

Quanto à leitura em sala de aula, os 60% dos sujeitos afirmam que a professora lê na 

sala histórias dos livros didáticos, 30% disseram que algumas vezes ela lê “livros de história” 

e 10% das crianças afirmam que o que ela lê todos os dias são os deveres do quadro. 

Preocupam-nos as limitadas experiências de leitura que estas crianças estão tendo, 

principalmente porque suas vidas já não lhes garantem esses acessos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 19: Prática de leitura em sala de aula (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
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 A rotina incluía a leitura do livro didático, geralmente em voz alta pelas 

professoras e acompanhadas silenciosamente pelos alunos. 

Quanto ao domínio da leitura 30% assumem não saber ler e 20% dizem que não leem 

na escola, totalizando 50% dos sujeitos. A leitura não pode ser reduzida à mera transposição 

de grafemas em fonemas, pois implica compreender, ou seja, atribuir um significado às 

marcas.  

Trata-se, portanto, de um processo de natureza complexa. Nos questionamentos que 

reunimos, temos uma imagem das práticas de escrita, que aconteciam nesta sala de aula. É 

alarmante a prevalência das respostas dos alunos com relação à escrita como cópia de tarefas 

do quadro que se configuraram em 70% dos sujeitos. Dos demais, 20% utilizam para copiar 

histórias dos livros e 10% copiam apenas letras soltas. Questionamos, nesta experiência, o 

espaço de construção dos sujeitos para o significado da escrita como sistema de representação 

simbólica e como meio de expressão. Para o aprendiz, nesse caso, a escrita assume a função 

de mera transcrição gráfica de unidades sonoras. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 20: O que escrevem na escola? (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Considerando a natureza de como os sujeitos veem a escrita, recorremos a Ferreiro 

(2001, p.19), que nos explica “[...] essa língua escrita não é língua escrita é desenho de letras.” 

Assim, vimos que a escrita é vista pelos alunos apenas com base nos aspectos figurativos, ou 

seja, gráficos, aparentes materiais, quando sabemos que escrever envolve uma aprendizagem 

conceitual.   

10%

70%

20%

Escola Mauricio de Sousa
Questionário do Aluno

O que escrevem na escola?

Letras

Deveres do quadro

Histórias que copia de outros 
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5.3.1.2 Avaliação da leitura 

  

Paralelamente, os dados revelam o alto índice de crianças que se recusaram a ler – 

50%. Os percentuais expressos no gráfico são indicadores de que há dificuldades no processo 

interpretativo da leitura. Ensinar a ler e escrever é muito mais que a simples decodificação e 

codficação de letras. Desse modo, o desafio pedagógico é o de incorporar práticas de leituras 

e escritas que tenham sentido para os sujeitos de aprendizagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 21: Leitura do texto (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008).   

Embora a metade dos sujeitos reconheça que não tem o domínio da leitura, eles 

entendem que sabem escrever, pois 70% dizem que na escola escrevem os deveres do quadro, 

10% escrevem as letras e 20% copiam histórias de outros livros, configurando o total de 

sujeitos. 

Para avaliarmos a leitura dos alunos, seguimos igualmente nas duas escolas, o 

procedimento orientado também pela Agenda Potiguar que, da mesma forma que na avaliação 

da escrita, sugeria propor aos alunos, individualmente, a leitura de palavras de uma mesma 

ordem semântica. Nesse caso, escolhemos nomes de instrumentos. Na Escola Mauricio de 

Sousa 40% dos sujeitos conseguem ler e compreender as palavras, assemelhando-se ao 

mesmo percentual do questionário. 40% não leem, mas identificam letras e 10% recusaram-se 

a ler. Os demais estão iniciando a decodificação de sílabas canônicas e a compreensão das 

palavras. 
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GRÁFICO 22: Leitura de lista de palavras (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

 Nesta escola, nenhum aluno foi capaz de ler com fluência e ritmo o texto. 60% leram 

com hesitações e 40% recusaram-se a fazer a leitura. Vale salientar que a prática observada 

não continha momentos específicos para leitura de textos e histórias pela professora, ou 

mesmo, pelos alunos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23: Leitura do texto – decodificação e influência (Escola Mauricio de Sousa) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
 

  

 A acomodação que verificamos nos alunos refletida no alto índice (60%) dos que 

sequer tentaram fazer a leitura, geralmente, é resultado do medo de correr o risco e ousar. 

Vimos que além da ausência da ferramenta para leitura, esses alunos sentem-se 

desestimulados a tentar, excluindo-se da atividade proposta. O acesso à aprendizagem é um 

direito essencial, no entanto, sabemos que esse processo é permeado de relações que são 

geradoras dos estereótipos, crenças, desafios, desistências. Assim, o ambiente escolar que, 
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idealmente, deveria ser colaborador na construção de um indivíduo consciente de suas 

potencialidades, acaba por minar sua autoestima e ao desconsiderar que os alunos expressam 

ritmos diferentes, entende simplesmente que “estes” não aprenderam, ou não estão aptos à 

leitura. Facilmente, os alunos assumem a condição de não saber e não conseguir, 

internalizando sua baixa condição como aprendiz.  

 Quando avaliamos a compreensão, apenas 30% responderam adequadamente as 

questões. Entendemos que este resultado é fruto de uma aprendizagem descontextualizada, 

com ênfase na memorização de letras, sílabas, frases. No entanto, sabemos que aprender a ler 

e a escrever é muito mais que adquirir as habilidades de decodificar e codificar signos 

linguísticos.  

 Aprendemos com Ferreiro (2001, p. 19) que “[...] o fracasso escolar inicial está 

centrado na língua escrita”, o que nos leva a uma grande preocupação com os dados 

apresentados na Escola Mauricio de Sousa, onde grande parte das crianças, provavelmente, irá 

terminar o ano letivo e iniciar o seguinte, sem apropriar-se do sistema de escrita alfabético. É 

importante ressaltar que a coleta desses dados foi concluída no último bimestre letivo.  

  

5.3.2 Escola Monteiro Lobato 

  

5.3.2.1 Questionário do aluno 

  

Na Escola Monteiro Lobato, 90% das crianças afirmaram ter frequentado a pré-escola, 

e 10% dos alunos não souberam responder. Este dado é animador, pois a Educação Infantil 

tem muita importância na vida escolar das crianças; não como garantia de progresso no 

Ensino Fundamental, mas como etapa profícua ao desenvolvimento das crianças.  
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GRÁFICO 24: Frequência na Educação Infantil (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Com índice ainda mais alto do que na instituição anterior que era de 60%, quase todos 

os sujeitos (90%) tiveram acesso à escola antes de ingressarem no Ensino Fundamental, e 

alguns faziam questão de nominar a escola em que estudaram durante a educação infantil. 

Da totalidade dos sujeitos, 70% dos alunos afirmam que a professora passa tarefa de 

casa todos os dias, enquanto 30% respondem que, somente, às vezes, são solicitadas a 

fazerem deveres escolares em casa.  

A maioria dos sujeitos evidencia a solicitação da professora referente às tarefas de 

casa, embora 30% neguem esta rotina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 25: Proposição de tarefas de casa (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
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No entanto, 100% dos sujeitos afirmam fazer as atividades propostas para casa, sendo 

a mãe acompanhante principal (60%) para realização destas. 30% dizem ser orientados nas 

atividades por alguma pessoa de casa ou da família e 10% afirmam que não são orientados 

por ninguém. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 26: Realização de tarefa de casa  (Escola Monteiro Lobato 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

 Notamos a característica cultural em que se valorizam as funções maternas de cuidar e 

orientar os filhos. Além disso, os demais colaboradores nas tarefas diferem de acordo com os 

momentos familiares vividos, ou seja, não existe uma relação de condição de estudo do 

ensinante e sim de disponibilidade de tempo. Daí por que, inferimos que há pouca valorização 

às práticas de leitura nos lares destas crianças. 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 27: Acompanhamento da tarefa de casa 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
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Não há dúvidas de que o ambiente familiar influencia no processo de alfabetização das 

crianças no contexto escolar. Experiências que propiciem a relação das crianças com o 

universo letrado têm importância fundamental, como nos alerta Purcell-Gates (2004, p. 35) 

“podemos dizer que algumas das diferenças entre níveis e ritmos de aprendizagem de leitura e 

escrita em diferentes meninos e meninas podem ser explicadas a partir de suas diferentes 

experiências familiares com o texto escrito.”   

Embora os alunos residam na mesma comunidade, os resultados das duas escolas são 

bem distintos no que se refere ao ambiente familiar letrado. Os sujeitos afirmam que todos os 

ensinantes, ou seja, 100% sabem ler e escrever. Unindo essa informação a outros dados da 

pesquisa que tratam da experiência já vivenciada na Educação Infantil, concordamos com a 

constatação de Frers  (2004, p. 13) de que: 

  

[...] a etapa de educação infantil ganhou importância entre as etapas 
educacionais, devido às vantagens que lhe são atribuídas, quando se avalia o 
êxito escolar posterior dos alunos, tanto com respeito à adaptação social 
como aos aspectos acadêmicos. Porém essa importância é ainda mais 
acentuada se forem consideradas as necessidades da família atual, em 
particular da mulher.  

  

Os sujeitos afirmam valorizar o estudo, dizendo ser esta a atividade de que mais 

gostam na escola (50%); em seguida, a brincadeira (40%) é indicada como segundo lugar, 

sendo esta evidenciada como atividade de rotina no cotidiano escolar. E 10% preferem fazer 

dever. Pensamos que, por trás das respostas, pode haver uma tentativa de atender à suposta 

expectativa da pesquisadora. 

 Os depoimentos revelam que a totalidade dos ajudantes nas tarefas sabem ler e 

escrever. Sabemos, no entanto, que as crianças veiculam a ideia de ser alfabetizada à de maior 

valorização social, podendo então, alguns dos sujeitos terem emitido uma resposta para 

demonstrar mais valia de sua família perante a pesquisadora.   
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GRÁFICO 28: Condição de leitura e escrita do acompanhante  (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
 

  

As palavras categóricas que emergem quando as crianças são questionadas sobre o que 

gostam de fazer na escola – estudar e brincar – resumem suas opiniões com muita clareza. A 

maioria prefere estudar (50%), o que demonstra o reconhecimento dos sujeitos quanto ao 

maior objetivo escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
   GRÁFICO 29: Preferência do aluno quanto às ações na escola (Escola Monteiro Lobato) 

Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
 

  As práticas pedagógicas voltadas para a infância deveriam, obrigatoriamente, prever 

momentos para as brincadeiras. Na escola Monteiro Lobato, 70% dizem brincar todos os dias, 

enquanto os demais afirmam que, às vezes, brincam. Sabemos que o lúdico é inerente à 

infância e, quando bem utilizado, pode ser um excelente recurso de aprendizagem. 
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GRÁFICO 30: Existência de brincadeiras na escola (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

   

A leitura tem lugar especial reconhecido por 100% dos sujeitos. Na escola Monteiro 

Lobato, a biblioteca é um espaço de troca, de expressão, de produção literária. Neste local, 

diversas atividades eram desenvolvidas, como a hora do conto, a hora da poesia e leitura livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GRÁFICO 31: Existência de espaço para leitura (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

O local destinado à leitura é rico em materiais, distinguindo-se para as crianças, 

quanto à nomenclatura destinada ao espaço: 60% chamam de biblioteca e 40% de sala de 

leitura. A sala de leitura é reconhecida pela direção como um espaço educativo importante, 

propício para a aproximação do aluno com o universo letrado. Além disso, o acervo da 

biblioteca pode ser elemento motivador para atividades fora daquele espaço, como a contação 
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de história, por exemplo, que, muitas vezes, acontece embaixo da árvore, ou encenações de 

livros, nas áreas comuns. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 32: Definição do espaço para leitura (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Em sala de aula, os livros de história são os principais instrumentos utilizados pela 

professora. A leitura é apontada por 20% dos sujeitos como exercício diário, sendo os deveres 

do quadro e do caderno os principais instrumentos utilizados. Já 80% das crianças dizem que 

isso acontece, às vezes.  

A leitura em sala de aula é vista, pela grande maioria dos alunos – 80% – como parte 

da rotina escolar. Estas atividades podem ser desenvolvidas através da transmissão oral de um 

texto, ou através da contação de histórias que implica performance por parte do professor. As 

situações de leitura devem ser propiciadas de acordo com os objetivos previstos e estas faziam 

parte da rotina escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 33: O professor lê em sala de aula? (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
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Na escola Monteiro Lobato, 60% das crianças dizem que o professor lê mais na sala de 

aula histórias em “livros de história”, 30% já afirmam ser os deveres do quadro e 10% dizem 

ser histórias no livro da escola. Vemos nesta situação que, na rotina escolar, há a preocupação 

da professora em oferecer outras oportunidades de leitura, além do livro escolar.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  GRÁFICO 34: Prática de leitura em sala de aula (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

A própria professora mantém o hábito de comprar livros de histórias infantis e, 

comumente, conta histórias, fazendo comentários e buscando as interpretações dos alunos, 

fortalecendo uma ligação entre a criança e o livro. Os momentos de escutar as leituras 

propiciam prazer e alimentam a imaginação das crianças.  

Quanto à escrita, 50% afirmam utilizá-la para inventar histórias e escrever cartas e 

bilhetes, os demais reduzem a utilização da escrita para cópia dos deveres do quadro. Em 

casa, os sujeitos também se dividem, igualmente, na confecção de cartas e bilhetes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 35: O que escrevem na escola? (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
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5.3.2.2 Avaliação da leitura 

  

Ao serem solicitados para a leitura de listas de palavras e frases, 60% dos sujeitos 

conseguem ler e compreender frases, 20% não conseguem ler, mas identificam as letras. Os 

demais estão na fase inicial do processo de alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 36: Leitura do texto (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Ensinar a ler e a escrever é uma das tarefas mais valorizadas na escola, no entanto, são 

muitas as situações de fracasso no processo de alfabetização. Inúmeras variáveis são 

apontadas para justificar a não aprendizagem dos alunos. Contrariamente, os dados 

apresentados apontam para um excelente resultado de sujeitos pertencentes a uma turma do 2o 

ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, na qual 70% dos sujeitos já conseguem ler 

com compreensão as palavras. Os demais aproximam-se gradativamente do universo letrado. 

Entendemos que o envolvimento dos alunos em práticas reais de uso da leitura foi elemento 

essencial para este resultado.  
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GRÁFICO 37: Leitura de lista de palavras (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 

  

Já ao ler o conto, a leitura com hesitações acontece em 70% dos sujeitos. 30% 

recusam-se a fazer a leitura. Vimos um esforço enorme para compreender a língua escrita nos 

que se propunham à tarefa, os demais pareciam não querer demonstrar suas fragilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 38: Leitura do texto – Decodificação e fluência (Escola Monteiro Lobato) 
Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
 

Os dados sinalizam para o panorama educacional brasileiro que sofre pelas inúmeras 

adversidades encontradas, porém, também apontam para o fato de que experiências de 

aprendizagens adequadas são capazes de mudar resultados, visto que as diferenças 

demonstradas nos dados entre as duas escolas não podem ser simplesmente justificadas pelas 

limitações materiais encontradas. Vale lembrar que se tratam de duas escolas públicas 
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localizadas no mesmo contexto. Embora possamos encontrar diferenças, como nos dados 

relativos à frequência à Educação Infantil, que na Escola Monteiro Lobato quase a totalidade 

dos sujeitos tiveram essa experiência, enquanto na Mauricio de Sousa pouco mais que a 

metade. O mesmo acontece com relação ao acompanhante das tarefas de casa que, embora as 

mães sejam eleitas como ensinantes, praticamente na mesma proporção nas duas escolas, é 

preocupante o resultado da Escola Mauricio de Sousa no que se refere ao domínio da leitura e 

escrita dessas pessoas que orientam as tarefas de casa. Nessa escola, por exemplo, mais de 

30% não sabem ler e escrever, o que pode ser determinado pela falta de instrução de algumas 

famílias segundo os sujeitos entrevistados. Mesmo habitando no mesmo bairro e vivendo em 

situações praticamente semelhantes, precisamos atentar para o que nos aponta Gallart (2004, 

p. 43): 

  

[...] os meninos e as meninas que estão em nossas aulas provêm de 
ambientes diversos, nos quais a cultura escrita tem uma presença diferente, 
tanto nos materiais escritos como no tipo de práticas letradas mais habituais 
em sua vida cotidiana [...] Em algumas famílias, utilizam-se práticas mais 
parecidas com as escolares do que em outras e, amiúde, para os meninos e 
meninas, o que ocorre nas aulas está muito distante do que ocorre em suas 
vidas cotidianas.  

  

É importante considerar que, mesmo sem as condições que estimulem a prática da 

leitura e da escrita, esses meninos e meninas que, muitas vezes, são  

  

[...] os filhos de pais analfabetos ou pouco letrados chegam à escola com 
certos conhecimentos (FERREIRO, 1997), já que, embora só possam contar 
com suas próprias ações e relações, e não disponham das oportunidades 
sociais de escutar leitura de livros e de ter livros, também capazes de se fazer 
perguntas e de desenvolver idéias sobre a escrita. É importante considerar 
esse matiz com respeito às fontes de conhecimento, porque previne contra as 
rápidas atribuições de desempenhos em função do nível econômico. A 
atividade cognitiva individual muitas vezes atenua a influência social. 
(TEBEROSKY; RIBERA, 2004, p. 57). 

  

Os alunos parecem entender a principal função da escola quando, em igual percentual, 

exatamente a metade dos grupos, afirmam que aquilo de que mais gostam de fazer na escola – 

é estudar. De fato, a escola deveria preocupar-se em propiciar o prazer em estudar, pois é 

neste espaço que se consolidam as experiências de aprendizagens focadas no conhecimento, a 
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que muitos não têm acesso por outros meios e quando incorporam-se ao aluno a vontade, a 

valorização e o sentido ao estudo, o processo torna-se facilitado. Não podemos negar que o 

aluno é um dos grandes responsáveis pelo seu desenvolvimento. Contudo, é na escola que este 

aluno deverá ser estimulado a interessar-se pela aquisição de conhecimentos.  

Nesse sentido, concordamos com Assmann (2007, p. 23) que esclarece: “As 

circunstâncias são adversas. Precisamos de muitas frentes de luta pela melhoria da educação. 

Mas não se pode ir contornando eternamente a evidência de que a questão da qualidade na 

educação passa centralmente pelo viés pedagógico.” Os fatores socioeconômicos não podem 

deixar de ser considerados, porém mediante as práticas pedagógicas adequadas, os alunos 

terão acesso às várias dimensões do conhecimento e ao apropriar-se deste, tornarão possível a 

aproximação com o exercício da cidadania. 
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6 A VEZ E A VOZ DE CRIANÇAS 

  

É indiscutível a valorização atribuída às crianças na atualidade. Sabemos que esta é 

uma fase de vida crucial para o desenvolvimento humano. Por outro lado, ainda parece forte a 

máxima “as crianças devem ser vistas, mas não ouvidas”, desconsiderando a sabedoria 

contida nas vozes infantis. Urge escutá-las para o estabelecimento de um diálogo entre os 

principais atores do processo educativo e discurso da prática pedagógica, aproximando nossas 

ações de uma atividade compartilhada. Dentre os estudiosos que valorizam a escuta das vozes 

infantis, citamos, por exemplo, um trecho da conferência ministrada na Faculdade de 

Educação de São Paulo, em 2001, por Bernard Charlot. Segundo suas constatações, há uma 

falta de escuta dos professores ao aluno; nesse sentido, procura alertar os estudantes, 

indicando caminhos para a sua formação e atuação docente: 

  

Na graduação, já estou exigindo dos meus estudantes que eles realizem uma 
entrevista com uma criança da periferia sobre a questão do sentido da escola 
e do saber para essa criança; uma entrevista singular. Uma coisa esquisita 
que descobri: um professor pode ser professor há quinze anos sem nunca ter 
tido a oportunidade de ficar uma hora falando com uma criança para saber 
como ela está vivendo a escola, como tem sido sua história escolar. Eu 
descobri que é muito importante isso. Falar uma hora ou mais com um 
jovem, sobretudo um jovem da periferia, que está funcionando numa outra 
lógica, para ver o mundo com o olhar do outro. Não sabemos qual é o olhar 
dos alunos com quem estamos trabalhando; não sabemos que eles estão 
funcionando numa lógica diferente da nossa. E, assim, quando encontramos 
certos comportamentos, pensamos que essas crianças são loucas, são 
esquisitas, são selvagens. Mas precisamos descobrir que esses pseudoloucos 
têm uma lógica, uma lógica completamente diferente da lógica do professor, 
e que essa coexistência de duas lógicas, cada uma se pensando a própria 
legitimidade, sem conhecer a lógica do outro, é uma das principais fontes da 
violência escolar. Acho que a entrevista a um aluno singular ou a um grupo 
de alunos vai me trazer a sua subjetividade, como ele vive tudo isso. Esta é 
uma questão muito importante na formação dos professores. (CHARLOT, 
2008, p. 99). 

  

Diante da evidência, também apresentada por Charlot, esta pesquisa configura-se 

como um possível exemplo para a prática docente. Para efetivá-la, focamos nossa escuta em 

20 crianças divididas igualmente em duas escolas públicas, localizadas no bairro de Mãe 

Luíza, que, conforme foi dito, por questões éticas, optamos pelos codinomes de Escola 

Mauricio de Sousa e Escola Monteiro Lobato. 
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6.1 UM OLHAR SOBRE A ESCOLA MAURICIO DE SOUSA 

  

Diante do exposto, a escola inicialmente selecionada como lócus da nossa escuta foi a 

Escola Mauricio de Sousa porque, além de atender aos critérios previamente estabelecidos, 

nosso acesso, ali, era bem mais facilitado, pelo conhecimento da comunidade escolar, acerca 

de um projeto social desenvolvido naquele bairro, pela pesquisadora. Entendemos que o 

primeiro passo deveria ser a observação e, assim, após duas semanas de convivência na 

escola, iniciamos propriamente a investigação.  

Iniciamos as observações na Escola Mauricio de Sousa, sendo apresentada à turma, 

pela professora, com o seguinte discurso: “Essa menina veio aqui observar a mim e a vocês.” 

Percebemos, então, que a professora sentiu-se inicialmente ameaçada. Pedimos, então, licença 

e refizemos a apresentação, dizendo: “Estou aqui para aprender sobre educação de crianças, 

com vocês.” 

Naquele instante, pudemos perceber o olhar de curiosidade das crianças. Uma delas, 

rapidamente, aproximou-se e disse: “Eu não vou poder lhe ajudar, sou da turma dos burros!”, 

mas sentou ao nosso lado, enquanto outro, rapidamente, retrucou: “Eu posso, já sei ler.”  

Em poucos minutos, pudemos verificar a influência sócio-cultural para que a 

construção do autoconceito daquelas crianças estivesse relacionada ao fato de saber ler. As 

atribuições de valores conferidas pelos outros ao fato de saber ou não saber ler, fazem com 

que as crianças tenham a ideia preconcebida positiva ou negativa sobre si mesmo a respeito 

do que significa ser inteligente, o que afeta o desempenho e atitudes discentes. Preocupa-nos, 

ainda, a atitude passiva e conformista do aluno diante de sua “qualificação”, como se fosse 

algo definido e acatado como um julgamento inapelável. 

Concordamos com Bakhtin (1988, p. 41) quando afirma que “as palavras são tecidas a 

partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

todos os domínios.” Dessa forma, temos consciência de que o autoconceito apresentado pelas 

crianças está imbricado à concepção do outro, haja vista que somente na relação entre os 

sujeitos é que há uma significação intersubjetiva; esta é anterior à subjetividade, sendo 

resultado da polifonia das muitas vozes sociais que cada indivíduo recebe, significando o que 

venha a ser “inteligente” ou “burro.” Naqueles contextos e para aquelas crianças, esses 

conceitos estavam relacionados com a habilidade de ler/escrever, destacando-se que esses 
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conceitos podem ser ressignificados, uma vez que “o ser, refletido no signo, não apenas nele 

se reflete, mas também se refrata.” (BAKHTIN, 1988, p. 46). 

Temos ciência, portanto, de que o discurso não é individual, haja vista que se constrói 

na interação entre, no mínimo, dois sujeitos, que são seres histórico-sociais; igualmente o 

discurso é construído no diálogo entre discursos, mantendo relações entre eles, considerando 

que o discurso é, para Bakhtin (1988), uma construção inacabada, híbrida, com vozes 

diversas, justapostas e, muitas vezes, contraditórias e geradoras de conflitos, como é 

percebido no discurso das crianças. 

 Num outro momento de aulas observadas, a professora abordou em Ciências o sistema 

circulatório. Novamente, não houve questionamento sobre o que as crianças sabem a respeito 

do tema. As aulas expositivas podem ser instrumentos adequados para novas informações, 

para a aprendizagem, mas a falta de diálogo ou de atividades para extrair as ideias 

preconcebidas pode excluir muitos alunos da construção daqueles conhecimentos. Além 

disso, diante da não participação de muitos alunos, a indisciplina assume a situação da sala, 

sendo necessária a interferência constante da professora, como podemos exemplificar em 

algumas das suas falas: 

  

“Cebolinha, eu já lhe coloquei aí para me dar menos trabalho, mas não tem 
jeito, né?” 
 
“Hoje eu tô morrendo de dor de cabeça.” 
 
“Mônica, deixe de ser boba.” 
 
“A culpa é de vocês que dão o cabimento a Cascão.” 

  

 A prática conservadora da professora parece apoiar-se na necessidade do silêncio dos 

alunos para que suas informações sejam “depositadas” nas suas mentes. Um exemplo de um 

modelo mecanicista de educação que se limita a um ensino verbal e dogmático, priorizando a 

memorização como mecanismo para recepção de seus conteúdos.   

A aula termina sem a conclusão do tema abordado. Os alunos recusaram-se a ceder às 

tentativas de sensibilização da professora e não acataram suas ordens. Sabemos que uma 

disciplina puramente repressiva tem profundas limitações. Quando as crianças não elaboram e 

não assumem compromissos – embora em alguns momentos até sigam os direcionamentos da 
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professora – o fazem para evitar reclamações e sanções, repetindo os mesmos 

comportamentos em outras situações.  

 Preocupada com situações dessa natureza, buscamos Piaget que, ao ser entrevistado 

por Evans (1973, p. 91) nos orienta: 

É importante que os professores apresentem às crianças materiais, situações 
e ocasiões que lhes permitam progredir. Não se trata de deixar as crianças 
fazerem qualquer coisa; trata-se de confrontar as crianças com situações que 
lhes tragam novos problemas que se encadeiem nos anteriores. É preciso um 
misto de liberdade e de direção. 

  

Havia, neste caso, uma expectativa por parte da professora, de que as crianças que ali 

estavam já soubessem sentar, ficar quietas e ouvir. As aulas estavam sendo direcionadas para 

uma mítica criança média.    

 Talvez, o modelo de criança concebido pela professora seja ainda de um recipiente 

vazio a ser preenchido. É preciso que esta visão seja repensada para que a professora crie e 

desenvolva em sala de aula, tarefas e condições para que os alunos possam se revelar. A 

rotina desta sala de aula não está centrada na aprendizagem dos alunos, não havendo atenção 

aos progressos individuais nem, consequentemente, tarefas apropriadas aos que demonstram 

dificuldades. Assim, torna-se inviável o envolvimento dos alunos, visto que são 

desencorajados pelas próprias limitações. Parece-nos que o centro de atenção para a referida 

professora é o conhecimento que precisa ser repassado, não sendo levada em consideração a 

participação dos alunos, como indicativo importante para a sua compreensão. Sem dúvida, as 

diversas formas de conceber e realizar aprendizagens produzem diferentes efeitos como a 

presença ou não de entusiasmo do aluno pela própria aprendizagem. Ao ensinar, percebíamos 

uma negação explícita de que existissem diferenças em ritmos e estilos de aprendizagens. 

Exemplo disso ocorreu em uma atividade de leitura proposta, pela professora, que iniciou a 

tarefa com a escrita, no quadro, do seguinte texto: 

  

LUA 

A lua pinta a rua de prata 

E na mata a lua aparece 

Um biscoito de nata 

Quem será que esqueceu 
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A lua acesa no céu? 

  

 A professora leu com os alunos (os que sabiam ler). Tentou explicar o sentido do 

texto. Uma aluna que estava ao meu lado disse baixinho: “Que doidice, quem já viu isso, lua 

pintar?”, demonstrando não compreender o sentido do texto. A professora pediu para que 

alguém se habilitasse a ler e um aluno levantou a mão. A professora, neste momento, 

demonstrou desconfiança e perguntou: “Você quer mesmo?” o aluno desistiu e, então, a 

professora completou: “Então deixe quem quer.” 

São muitos os momentos voltados para a leitura, em que percebemos que as crianças 

estão alheias ao que a professora pretende ensinar. A justificativa pode ser encontrada com as 

lições de Smith (2003, p. 21) para quem, “[...] o entendimento, ou compreensão, é a base da 

leitura e do aprendizado desta. A que serve qualquer atividade, se a esta faltar a 

compreensão?” O autor ainda complementa: 

  

A compreensão não pode ser medida do mesmo modo que alguns aspectos 
da informação. A compreensão não pode ser absolutamente medida, apesar 
de constantes esforços educacionais para fazê-lo, uma vez que não é uma 
quantidade de qualquer coisa. A compreensão não possui dimensão ou peso, 
não é incremental. A compreensão não é o oposto da incerteza ou mesmo da 
ignorância, e, portanto, não é quantificável como a acumulação de um 
número de fatos e itens de informação. Ao contrário, a compreensão é mais 
apropriadamente considerada como um estado, o oposto da confusão. 
(SMITH, 2003, p. 72).  

  

Na linguagem piagetiana, poderíamos dizer que a compreensão levaria à equilibração 

e que “[...] toda proposta do adulto, para realmente ser entendida, deve ser assimilada pela 

criança. Assimilar é também transformar, em função dos esquemas prévios.” (FERREIRO, 

2001, p.19). Assimilar e Acomodar são mecanismos complementares da Adaptação. Assim 

sendo, pela assimilação, o sujeito transforma o objeto de conhecimento; pela acomodação, o 

objeto transforma o sujeito, possibilitando a adaptação e a própria equilibração.  

Quando nos referimos à compreensão dos alunos sabemos que todos nós passamos por 

um processo responsivo, que é interativo; segundo Bakhtin (1988), as interlocuções entre 

ouvinte e receptor nunca são passivas, sempre estão em atitude de "compreensão responsiva 
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ativa", pois "toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, 

forçosamente a produz" (BAKHTIN, 2000, p. 290). 

Ao nos referirmos à compreensão da professora, quando ouve os alunos, estando em 

busca de colaborar no processo formativo destes, desenvolve uma compreensão responsiva 

que não é só sua, pois o eu, para Bakhtin, é constituído pelas mediações dos outros. Afinal, o 

sentido do discurso só se completa na medida em que a compreensão se faz ativamente, em 

forma de réplica ao que foi dito, sendo tal atitude responsiva uma possibilidade de 

significação. 

 
A consciência desperta num mundo onde as palavras de outrem a rodeiam e 
onde logo de início ela não se destaca [...] No fluxo de nossa consciência, a 
palavra persuasiva interior é comumente metade nossa, metade de outrem. 
Sua produtividade criativa consiste precisamente em que ela desperta nosso 
pensamento e nossa nova palavra autônoma, em que ela organiza do interior 
as massas de nossas palavras, em vez de permanecer numa situação de 
isolamento e imobilidade. (BAKHTIN, 1993, p. 145) 

  

  A compreensão da professora, ao se deparar com as dificuldades apresentadas pelos 

alunos no período de aquisição e desenvolvimento da linguagem, também está relacionada 

com suas vivências anteriores e apropriação do(s) discurso(s) de outrem, que, por 

conseguinte, são internalizados e passam a lhe pertencer e se re-elaborar, pois a linguagem é 

uma produção social e histórica e, por isso mesmo, ideológica.  

  

Na vida agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, tentando 
compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa própria 
consciência: assim levamos em conta o valor conferido ao nosso aspecto em 
função da impressão que ele pode causar em outrem. (BAKHTIN, 1988, p. 
36) 

  

No caso do processo de alfabetização, seria necessário que os professores estivessem 

atentos ao conhecimento e às aquisições que as crianças já construíram como parte deste 

processo; no entanto, “[...] o problema é que ninguém supunha que as crianças sabiam algo 

relevante sobre a escrita antes de entrar na escola.” (FERREIRO, 2001, p.19). Neste caso, 

Emilia Ferreiro utiliza os verbos no passado por estar se referindo à motivação para iniciar sua 

pesquisa; contudo, sabemos, que ainda persiste na visão docente, a crença na absoluta falta de 

conhecimento da criança antes de estar na escola. 
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 Percebemos que não havia investimento da professora nos alunos que tinham mais 

dificuldades, para que estes não corressem riscos. Não serem valorizadas oportunidades de 

cometer erros e, assim, os alunos optavam por não experimentar, o que poderia ampliar os 

seus esforços para aprender. Para Snyders (2005, p. 16)  

  

Perante os colegas, perante um professor ‘sabido’, o aluno sente medo de 
não estar à altura e o temor se traveste facilmente em crítica e em recusa. O 
medo do fracasso, o medo de enfrentar o difícil acionam mecanismos 
profundos de defesa: ceticismo generalizado, recusa das obrigações e 
avaliações. 
 

Sendo assim, cada vez mais o grupo demonstra não entender a mensagem do texto e as 

conversas paralelas e movimentações na sala começam a surgir. A professora aproxima-se e 

justifica que na turma “tem muitas crianças especiais.” Entendemos que ela estava referindo-

se a limitações cognitivas para explicar a falta de compreensão daqueles alunos. Sabemos, 

porém, que diversos estudos demonstram a capacidade das crianças de superarem suas 

dificuldades. A esse respeito, Leontiev sublinhou: 

  

Muitos milhares de crianças em vários países têm um desenvolvimento 
mental atrasado [...]. Trata-se de crianças que se mostram incapazes de 
aprender adequadamente e a um ritmo ‘normal’, em condições definidas 
como ‘normais’. Mas foi demonstrado que ao colocar estas crianças em 
condições adequadas ou ao utilizar métodos especiais de ensino, muitas 
fazem progressos notáveis e algumas conseguem inclusive superar o seu 
próprio atraso. (LEONTIEV, 2005, p. 59).  

  

À luz dessa lição, questionamos as atitudes docentes que desistem da aprendizagem 

das crianças que demonstram ritmo diferente, ou forma diferente de aprender. Estariam elas 

condenadas a serem prisioneiras de suas próprias limitações? É como se estivesse definida 

pela professora uma condição prévia que o aluno deve ter para aprender, ou como nos diz 

Ferreiro (2001, p. 20): “Uma maturidade definida como o que uma criança deve ter para que o 

professor não desperdice seus esforços.” Com esta e outras críticas, Ferreiro continua 

demonstrando sua indignação quanto à ausência de investimento para uma alfabetização 

democrática e complementa o seu desabafo: 
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Por pura causalidade, as crianças de seis anos que têm tudo isso são de classe 
média, nasceram rodeadas de livros e leitores e tudo mais. O que fazemos 
com as outras? Vamos deixá-las em um depósito até amadurecerem como se 
fossem peras ou maçãs, e depois permitiremos que entrem? (FERREIRO, 
2001, p. 20). 

         

Pensar em democratização na educação implica necessariamente vislumbrar 

estratégias para que todos sejam alfabetizados. Nossa concepção de democracia na educação 

está atrelada ao diálogo entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O ato de 

ouvir o aluno – que historicamente tem sido silenciado e percebido como “vasilha a ser 

preenchida” (FREIRE, 2005) – já é um avanço na consolidação de uma escola democrática; 

quando os alunos são ouvidos, cria-se a possibilidade de serem entendidas as suas 

necessidades e os seus interesses porque é promovida uma ação dialógica entre eles e os seus 

professores.  

Nosso pensamento está em consonância com os estudos de Alarcão, quando aponta em 

sua obra que, numa escola reflexiva:    

  

[...] se tem de viver a cidadania, na compreensão da realidade, no exercício 
da liberdade e da responsabilidade, na atenção e no interesse pelo outro, no 
respeito pela diversidade, na correta tomada de decisões, no 
comprometimento com as condições de desenvolvimento humano, social e 
ambiental. (ALARCÃO, 2001, p. 22) 

  

Sabemos que a educação que temos é diferente da que precisamos ter, mas 

acreditamos que esse fosso existente entre o real e o ideal é minimizado quando damos vez e 

voz às crianças. Enquanto sabemos da importância de sanar com o analfabetismo, os números 

apontam para grande quantidade de crianças que sentem dificuldades no processo de 

alfabetização.  

Quanto às dificuldades no aprendizado da leitura/escrita, Teberosky e Colomer (2003, 

p. 36) quando ressaltam:  

  

As práticas escolares e extra-escolares de leitura e de escrita produzem 
efeitos sobre o desenvolvimento em uma típica relação de causa recíproca 
[...] As crianças que realizam práticas de leitura ampliam o vocabulário e 
tiram maior proveito da leitura e da escrita escolar, e reciprocamente, a 
leitura lhes contribui para ampliar o vocabulário. 
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 No entanto, não é qualquer prática de leitura que propiciará desenvolvimento e 

aprendizagem, mas práticas de leituras significativas. Para Ferreiro (2001, p.22) “O ponto 

fundamental que se deve mudar é a idéia preestabelecida do objeto de estudo”, no caso, a 

alfabetização, que durante muito tempo foi compreendida como um processo mecânico 

baseado na memorização. A professora deve atentar para as hipóteses elaboradas pelos alunos 

para que estratégias didáticas tenham sentido e sejam motivantes para eles. Ao contrário disto, 

a turma parece sempre muito agitada e as aulas continuam com ênfase na exposição oral e 

limitada participação dos alunos. A falta de significado das atividades para os alunos interfere 

na motivação e esta afeta a quantidade e a qualidade de tempo que as crianças estão dispostas 

a dedicar à aprendizagem, perdendo facilmente a concentração. Parece ainda haver uma 

distância entre o que se ensina e o que se aprende. Essa discrepância faz com que os alunos 

envolvam-se em atividades e conversas paralelas, inclusive buscando diálogo com a 

pesquisadora. Além disso, os papéis sociais, os hábitos e os rituais familiares vão sendo 

explicitados como os exemplos a seguir: “Minha irmã é rebelde, cheira cola, eu não quero ser 

igual a ela, pena que eu sou burro” (Franjinha, 7 anos); “Meu pai tá desempregado, faz uns 

bicos aqui e ali; (Cascão, 7 anos) “Na minha casa, só eu sei ler, aí sou eu que leio tudo.” (Zé 

Lelé, 8 anos).   

Nestes momentos de desabafos dos alunos, seguimos a sugestão de Snyders (2005, p. 

15): 

  

Para não ceder ao desânimo, disse a mim mesmo, em primeiro lugar, que, 
considerando-se a prática das aulas no dia-a-dia, meu espanto é que é 
espantoso: professores e alunos vivem em condições realmente lastimáveis, 
com classes geralmente superlotadas, locais inadequados, cansaço, angústias 
[...] Portanto, ambas as partes estão essencialmente preocupadas em 
sobreviver.  

  

Diante da situação da educação brasileira, é preciso, para fazer qualquer análise, 

lembrar do contexto real daquela situação para não cometer outras injustiças. Contudo, vale 

nos apropriarmos dos conceitos, também, de Snyders de continuidade e ruptura, ou seja, não 

podemos deixar de agir pelas inúmeras justificativas existentes, precisamos romper com este 

ciclo perverso. 
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Muitos estudos buscaram entender porque as crianças de baixo nível socioeconômico 

tinham mais dificuldades para alfabetização inicial. 

Nesse sentido, Gattes (2004, p. 30) esclarece:  

  

Na realidade, as práticas letradas de casa – que, por sua vez, variavam 
segundo o nível sócio-econômico – eram as que melhor explicavam as 
diferenças em relação ao rendimento escolar, o coeficiente intelectual e o 
desenvolvimento da linguagem.   

  

            Mais uma vez recorremos a Leontiev que demonstra a limitação da teoria dos dois 

fatores que justificam os atrasos cognitivos: fator ambiental ou questões patológicas 

decorrentes da herança genética. Concordamos com o referido autor quando demonstra sua 

preocupação na fala a seguir:  

 

Particularmente grave é o fato de que o futuro de uma criança se decide, por 
vezes, baseando-se em determinado ‘coeficiente de inteligência’. Isto 
acontece apesar de se terem comprovado variações nestes coeficientes, não 
só na prática, mas também no decorrer de investigações especiais. 
(LEONTIEV, 2005, p. 61). 

  

       Deveríamos, então, aceitar que nossa função de educador, nestes casos, limitar-se-á 

friamente a determinar que estas crianças não reúnem condições necessárias para aprender e 

deixá-las  fracassarem?   Ao contrário, entendemos que a diversidade das crianças, cada uma 

com um estilo próprio de aprendizagem, há de ser valorizada. Se realmente a consideramos 

como seres históricos sociais, sabemos de sua capacidade de apropriar-se da experiência e 

cultura acumuladas.  

  

É necessário salientar antes de mais nada que se trata sempre de um 
fenômeno ativo. Para se ‘apropriar’ dos objetos ou dos fenômenos é preciso 
empreender uma atividade adequada ao conteúdo no objeto ou no fenômeno 
dado. Dessa forma, aceitam-se as características de uma sociedade 
discriminatória, pois aparecem como o resultado natural e inevitável 
(LEONTIEV, 2005, p.65). 

        

Contudo, na sala de aula observada, verificamos que quando alguns alunos 

procuravam participar ativamente ou quando conversavam, até mesmo sobre a atividade que 
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estavam fazendo, eram chamados à atenção.  “Tem gente que não aprendi nem o nome ainda 

porque não preciso reclamar.” Na fala da professora, aprender o nome do aluno é sinal 

negativo, pois o nome é geralmente utilizado para insistir por silêncio ou por uma melhor 

conduta. Parece-nos que o principal objetivo docente, neste caso, é como controlar o grupo 

para poder transmitir os conteúdos previstos e cumprir o programa. Provavelmente, a 

professora não tem consciência de que pode estar educando para a submissão, para a 

obediência e para o silêncio, através de uma rotina baseada em aulas expositivas, atividades 

de lápis e papel e o cerceamento da voz e do corpo. Poucos alunos tentam, de alguma forma, 

demonstrar que não estão satisfeitos com a escola, mas:  

  

O pior talvez seja o fato de que a maioria dos alunos se resigna docemente à 
monotonia da escola, esperando que ela termine ao fim de cada dia, ao fim 
de cada ano, ao fim da juventude – na expectativa (e conformando-se com 
isso) de que ela os prepare para aquele famoso futuro cheio de promessas e 
ameaças. (SNYDERS, 2005, p. 14).  

  

As crianças absorvem a cultura do seu grupo, tendo o poder de recriá-la; no entanto, os 

significados que serão atribuídos por elas não têm como ser previstos. Na mesma sala de aula 

e vivenciando as mesmas situações, diferentes consequências terão estas experiências na vida 

de cada criança. Pensar em mudanças no ambiente educativo e nas aprendizagens 

desenvolvidas por aqueles alunos significaria aceitar a sugestão de Gómez (1998, p.26): 

  

É preciso transformar a vida da aula e da escola, de modo que se possam 
vivenciar práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que induzam à 
solidariedade, à colaboração, à experimentação compartilhada, assim como 
outro tipo de relações com o conhecimento e a cultura que estimulem a 
busca, a comparação, a crítica, a iniciativa e a criação.  

  

Do mesmo modo que não há como conceituar infância como uma idéia universal 

porque existem infâncias, não há como descrever duas escolas como iguais, porque cada 

escola representa uma construção social tecida pela comunidade, refletindo rotinas e 

características próprias. Recorremos ao escritor português Miguel Torga que nos 

complementa: “Todos nós criamos um mundo a nossa medida e o certo é que há tantos 

mundos como criaturas. Luminosos uns, brumosos outros e todos singulares.” (TORGA, 

1996, p. 11). 
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6.2 UM OLHAR SOBRE A ESCOLA MONTEIRO LOBATO  

  

Embora a escolha das duas escolas atendesse aos critérios preestabelecidos e 

semelhantes, e suas localizações fossem muito próximas (mesma rua e mesmo bairro), os 

momentos observados apresentaram características muito distintas e singulares. Na Escola 

Monteiro Lobato, o momento inicial era uma atividade muito interessante. As crianças 

dirigiam-se às suas filas (organizadas por série) e alegremente encontravam seus colegas para, 

juntos, ouvirem as palavras da diretora. Após saudar os alunos com manifestações de 

felicidade por estarem iniciando um novo horário de aprendizagem, a diretora faz alguns 

informes e convida algumas crianças para leitura. Assistimos uma dupla declamar um poema, 

uma pequena história e fantoches. As crianças demonstram sentirem-se orgulhosas em 

participarem daquele momento. Logo após, a diretora convida para rezarem um Pai Nosso.  

Observamos o respeito das crianças a este momento. Muitas fechavam os olhos, todas 

permaneciam em silêncio. Algumas famílias acompanhavam frequentemente o momento 

inicial9. Na sequência, os grupos de alunos dirigiam-se às salas e, já acomodados, a professora 

pede que eu me apresente. Agradeço a oportunidade e explico os objetivos de ali estar, e uma 

criança rapidamente fala: “Bem que meu pai disse que mesmo os adultos estudam.” Sentei-me 

em uma cadeira e observei: sem que a professora dissesse nada, os alunos já organizaram seu 

material e começaram a copiar a agenda do dia. No quadro, a professora expõe uma 

programação prevista para aquele dia, comentando com entusiasmo cada item. A maioria dos 

alunos se situa rapidamente em que dia estão e são orientados a ajudarem os colegas que 

sentem dificuldade em localizar a data na agenda. Sobre o procedimento docente, Gómez 

(1998, p.87) afirma: 

  

Somente se pode transformar significativamente o conhecimento que a 
criança utiliza, ou o indivíduo adulto, quando ela mesma mobiliza seus 
esquemas para interpretar a realidade. Por isso, a comunicação na aula deve 

                                                           

9 O trecho que segue está escrito na primeira pessoa do singular por sua idiossincrasia: trata-se de uma situação 
ímpar da observação participante, e assim o escrevemos por se referir a fatos muito pessoais. Em outros 
momentos, voltamos a utilizar a primeira pessoa do plural, seguindo a norma geral. 
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começar respeitando e mobilizando os esquemas de pensamento, sentimento 
e ação de cada indivíduo e de cada grupo.  

  

Podemos perceber ainda que, estrategicamente, os alunos que apresentam alguma 

limitação estão sentados na primeira fila para facilitar a intervenção da professora. Chega, 

então, o momento de correção da tarefa. Somente um aluno não abre o livro e é questionado 

pela professora: “Não trouxe de novo a tarefa?” O aluno baixa a cabeça e outro responde: “É, 

ele não tem coragem de fazer o dever!.” 

A professora pergunta quem é o ajudante do dia e um aluno se apresenta com 

disposição e, começa a recolher os livros que não serão usados, enquanto a professora 

caminha pelas mesas, passando o visto nas tarefas, muitas vezes, aproveitando para retomar 

algumas questões, individualmente.  

Enquanto esse momento acontece, um aluno aproveita para me perguntar como eu 

venho para a escola deles. Sem entender o que ele queria saber, indago – como assim? E ele 

diz: “Eu, por exemplo, venho na bicicleta de meu pai ou da minha mãe, de quem não tiver 

trabalho”. É bem provável que o aluno quisesse saber qual a minha realidade social através do 

meio de transporte que eu utilizava. A sua fala, pode demonstrar também o fantasma do 

desemprego que é parte dos diálogos e das preocupações infantis nessa comunidade.  

A professora retoma a aula e questiona aos alunos: “Vocês sabem o que é cópia?” 

Muitos querem responder e ela orienta que fale um por vez. Vejam a riqueza conceitual: 

– “É escrever igualzinho o do quadro ou do papel.” 

– “Serve para receitas, poemas de amor...” O colega completa: – “Se for poema, tem 

que escrever quem é o dono dele!” referindo-se ao autor.  

Neste instante, a professora organiza as ideias com as inferências dos alunos e pede 

que abram o livro de Português na página que tem um poema e explica: “Copiarei no quadro 

para que possamos observar a estrutura de um poema.” Eis um exemplo de uma atividade – a 

cópia – reconhecida como propriedade da visão mecanicista, ali, adequadamente, utilizada na 

concepção construtiva. Após as primeiras explicações, ela observa que alguns alunos não 

trouxeram o livro e os organiza em duplas ou entrega livros sobressalentes, disponíveis no seu 

armário. Depois lê o poema em voz alta, delicadamente, envolvendo todos os alunos. A 

atividade acontece e a professora propõe a escrita de um texto narrativo, no caderno de textos. 

utilizando o mesmo titulo do poema. Verificamos ainda que também já é trabalhada nesta 

turma, a diversidade na tipologia textual. Iniciam, então, as orientações: “Lembrem-se dos 
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parágrafos, letras maiúsculas quando necessárias, do espaço entre as palavras.” Para os alunos 

que diziam ainda não conseguirem produzir texto, ela alertou: “Escreva do seu jeito”! A 

escrita espontânea é valorizada pela professora como parte do processo de aquisição da língua 

escrita.Vale salientar que escrever “do seu jeito” não significa escrever de qualquer jeito, pois 

neste caso está baseada na reflexão e hipóteses dos alunos. Ali está a forma que o aluno 

acredita ser a exata para registrar o que lhe interessa.  

Sobre a condução da aula, Gómez adverte: 

  

Para que o professor/a possa intervir e facilitar os processos de reconstrução 
e transformação do pensamento e da ação dos alunos/as, deve conhecer as 
múltiplas influências que, previstas ou não, acontecem na complexa vida da 
aula e intervêm decisivamente no que os estudantes aprendem e nos modos 
de aprender. (GÓMEZ, 1998, p.70).  

  

Havia na conduta docente, uma espécie de nutrição às capacidades das crianças, sendo 

comuns os comentários para que todas se sentissem valorizadas e úteis.  

De um lado, era manifestada a preocupação com os aspectos convencionais e 

estruturais do texto e, por outro, observávamos uma prática pedagógica voltada para a 

compreensão do uso da língua e da produção textual espontânea. A professora considera os 

níveis de conceptualização da escrita, na medida em que propõe que cada um arrisque-se a 

escrever como sabe.   

Um deles desconcentra-se e brinca com outro. A professora reclama: “Você já viu o 

tamanho do texto. Tem que ser grande e você ainda tem tempo para bagunçar?” Outra criança 

chora sozinha em sua mesa e, ao ser perguntada por que, ela diz: “Meus olhos estão doendo!” 

Carinhosamente, a professora a acompanha para o banheiro e nos diz: “É que ela fica triste 

porque ainda não consegue.” 

A leitura e a escrita são atividades cotidianas e diversificadas nesta turma. Leitura 

silenciosa, em voz alta, reescrita de textos diversos: lendas, fábulas, e até receitas como o 

exemplo a seguir. 
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          Fonte: Dados obtidos da pesquisa (2008). 
  

Outros momentos de aprendizagem acontecem, em geral, com a participação maciça 

dos alunos que parecem motivados para aprender e, por isso, disponíveis para dedicar tempo 

para suas aprendizagens. Neste ambiente, testemunhamos práticas pedagógicas voltadas para 

a participação dos alunos e para o pensamento reflexivo, um nítido exemplo de que é possível 

desenvolver excelentes trabalhos na escola pública. 

A leitura dos dados, construídos através dos procedimentos de recolha, principalmente 

das entrevistas, contribuíram para a continuidade das análises. Para orientar o relato 

dissertativo, elaboramos um quadro guia, no qual visualizamos categorias e subcategorias 

apreendidas na pesquisa, conforme explicitado a seguir, o que não significa que o capítulo 

esteja estruturado, linearmente, conforme o esquema apresentado.  
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6.3 A EDUCAÇÃO ESCOLAR NA VOZ DE CRIANÇAS 

   

TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
 
 

6.3 A EDUCAÇÃO 
ESCOLAR NA 

VOZ DE 
CRIANÇAS 

 
6.3.1) Direito à educação 

6.3.1.1 Escola como direito de todos 
6.3.1.2 Confronto: “letra” da lei e realidade 
 

 
6.3.2) Escola para crianças  

6.3.2.1 Características importantes 
6.3.2.2 Diferenças com relação à escola de 
adultos  
6.3.2.3 Lugar da alfabetização 
6.3.2.4 Relação professora / crianças 
 

Quadro 1: Categorias e Subcategorias relativas ao tema A Educação Escolar na Voz de Crianças. 

  

Conforme o quadro anterior, das nossas análises emergiram duas categorias: Direito à 

educação e Escola para crianças. A primeira focaliza o que pensam as crianças sobre a 

garantia legal de frequentar uma escola, na busca de entender se elas compreendem o espaço 

educativo como um direito e se relacionam o que diz a lei e a realidade da qual participam. Já 

a categoria Escola para crianças inclui suas finalidades, características, espaço alfabetizador e 

a sua relação com a professora.  

As entrevistas nas duas escolas seguiram os mesmos procedimentos; no entanto, 

observamos que, na Escola Monteiro Lobato, as crianças sentiram-se mais à vontade para 

falar, não necessitando muitas intervenções por parte da pesquisadora.  

Os sujeitos expõem nas entrevistas seus sentimentos em relação à escola, referindo-se, 

comumente, às qualificações da professora. É importante ressaltar que para que as crianças se 

sentissem mais confortáveis diante da pesquisadora, as entrevistas só iniciaram, após quatro 

semanas de observação. Além disso, estas foram realizadas em sala isolada, audiogravadas, 

para transcrição posterior. Mas o que dizem as crianças sobre o direito à educação? É o que 

veremos a seguir. 

 
 

6.3.1 Direito à educação 
  
6.3.1.1 Escola como direito de todos 
  

Escola Mauricio de Sousa  

Ao tratarmos a categoria Escola como direito de todos, indagamos: “Todas as crianças 

têm direito a uma boa educação?” A princípio, monossilabicamente, nossos sujeitos 
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respondem, apenas, com sim ou não. Após a insistência da pesquisadora, os alunos da Escola 

Mauricio de Sousa demonstram desconhecerem que a educação é um direito garantido pela 

Constituição e alegam:  

  

“Não, quem briga na escola não tem.” (Cascão, 7 anos). 
 
“Não, aqueles que só querem brincar não têm.” (Rosinha, 8 anos).  
 
“Não têm aqueles que só fazem bagunça.” (Anjinho, 7 anos). 
 
“Quem disse que a escola é ruim, a professora é ruim – não tem.” (Franjinha, 
7 anos ). 
 
“Não, aquele que a mãe chega atrasada para matricular não tem.” (Mônica, 8 
anos).  
 
“Não, só deve ir quem quer aprender a ler e escrever.” (Chico Bento, 8 
anos). 

  

Os alunos Piteco, Zé Lelé e Magali responderam que “tem”, sem maiores explicações.  

Os parâmetros criados por essas crianças para ter ou não ter direito à educação, 

referendam representações sociais introjetadas pela escola e pelos alunos. No entanto, alerta-

nos Snyders (2005, p. 28): “Os métodos e as atitudes que a escola introjeta servirão ao 

sucesso posterior do aluno e são os mesmos dos quais ele já necessita no presente para sentir 

alegria. A alegria presente na criança exige um certo autogoverno e um controle de suas 

ações.” Algumas crianças se mostram bastante atentas às condições concretas em que vivem 

suas infâncias. Isso pode ser claramente constatado em referências ao contexto, como a fala 

ilustra a seguir: “Tem muita criança que passa o dia na rua, que precisa ganhar dinheiro para 

ajudar a mãe.” (Cebolinha, 8 anos). 

Escola Monteiro Lobato 

  

 Ao perguntarmos nesta escola se todas as crianças tinham direito a uma boa educação, 

apareceram respostas semelhantes, apresentadas por quatro crianças. Além disso, vimos que 

as respostas abaixo também coincidem com as das crianças da Escola Mauricio de Sousa. 
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“Tem, menos os doentes.” (Emília, 9 anos). 
 
“Não, porque tem uns que só querem ficar na rua.” (Pedrinho, 9 anos). 
 
“Não, porque tem criança pobre que fica na rua e não quer estudar.” 
(Barnabé, 9 anos). 
 
“Não porque tem umas que têm preguiça e não gosta.” (Rabicó, 8 anos). 

  

 No entanto, as crianças que responderam afirmativamente a nossa pergunta, ao 

contrário das crianças da Escola Mauricio de Sousa, fizeram questão de explicar suas 

respostas, com exceção de Benta (8 anos) e Nastácia (8 anos) que responderam, apenas, 

“sim.” 

 Vejamos as demais crianças:    

  

“Acho que sim, porque senão quando crescer não vai saber de nada.” 
(Narizinho, 9 anos). 
 
“Tem, porque todo mundo é gente.” (Visconde, 9 anos). 
 
“Tem, para aprender a ler.” (Príncipe Escamado, 8 anos). 
 
“Tem, senão nunca vai saber ler e escrever.” (Quindin, 8 anos). 

 

Visconde recupera com maestria a importância das condições sócio-culturais 

destacando que todos os seres humanos deveriam ter direito à educação, simplesmente, pelo 

fato de ser “gente”. 

 De fato, especialmente numa sociedade que se diz democrática, o acesso à educação 

para todos deveria ser obrigação mínima dos governantes. Contrariamente, crianças, jovens e 

adultos são negligenciados nos direitos básicos para a condição humana, fortalecendo o ciclo 

vicioso da pobreza e, consequentemente, a exclusão social, haja vista que,  

 
A família é pobre. Mora numa casa onde não existe saneamento básico. O 
ambiente facilita a transmissão de doenças. As doenças enfraquecem o 
corpo, que já é desnutrido. A criança desnutrida não aprende direito o que é 
ensinado. E quem não estuda não consegue arrumar um bom emprego. 
(DIMENSTEIN, 2005, p. 107) 
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 Diante desse quadro, a educação não está conseguindo, sequer, atender aos 

proclamados desejos das crianças para aprenderem a ler e a escrever. Assim sendo, também 

não tem conseguido proporcionar condições para quebrar a infeliz relação de pobreza, 

conservadora de condições desumanas de sobrevivência. 

  

6.3.1.2 Confronto: “letra” da lei e realidade   

  

Escola Mauricio de Sousa 

  

Quando questionamos as crianças se a lei que garante o direito a todos, de fato, 

acontece, obtivemos respostas sensatas, como:  

  

“Não, tem muita criança que passa o dia na rua.” (Cebolinha, 8 anos). 
 
“Não, tem criança que passa dificuldade e não vai para a escola e outros não 
vão porque não querem.” (Chico Bento, 8 anos). 
 
“Tem muitas nas ruas, nos sinais, limpando os vidros.” (Piteco, 9 anos). 
 
“Tem umas que não têm dinheiro pra pagar pra ir para escola, pra comprar 
bolsa, lápis.” (Franjinha, 7 anos). 

  

As demais crianças (seis) optaram pelo silêncio como resposta, o que nos faz refletir 

sobre o que há por trás desse silêncio. Recuperando a ideia de Bakhtin (1988, p. 66) de que 

“A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como [...] interação viva das forças 

sociais”, pensamos: e a ausência da palavra? Certamente, também tem uma conotação social e 

nos leva a tentar apreender e observar o instante, o motivo e a valorizar o silêncio que não é 

somente ausência de palavras, mas tem uma significação própria.  

É importante ressaltar que as falas retratam o meio circundante das crianças. Os 

motivos citados para a falta de acesso são voltados, em geral, para a necessidade de produzir 

renda para suprir suas próprias necessidades e as de sua família. Temos a convicção da 

estreita relação entre educação, inserção social e desenvolvimento. As crianças trazem 

consigo não só a sua realidade, mas também a daqueles que as rodeiam: uma realidade 

marcada pela ausência de direitos e que, dificilmente, será modificada na atual conjuntura 
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social. As oportunidades que essas crianças já perderam são irrecuperáveis totalmente, 

trazendo sérias consequências para o seu desenvolvimento. Neste contexto, a Escola é, em 

parte, incapaz de proferir mudanças significativas na realidade da infância brasileira, enquanto 

também não há uma profunda mudança político-social que possibilite às crianças condições 

favoráveis para serem, simplesmente, crianças. O fato é que, em muitos momentos, a escola 

acaba confirmando e assegurando a estrutura social vigente. 

  

Escola Monteiro Lobato 

  

O direito público subjetivo à educação que confere aos excluídos deste direito a 

possibilidade de acionamento direto, independente de norma infraconstitucional, também não 

é reconhecido pela totalidade das crianças da Escola Monteiro Lobato que, ao serem 

questionadas, fazem muitas ressalvas: 

  

“O povo que se droga não tem.” (Rabicó, 8 anos). 
  
“Não, tem criança pobre que passa o dia na rua e não quer estudar.” 
(Narizinho, 9 anos). 
 
“Tem nada! Só quem é muito bom nos estudos.” (Pedrinho, 9 anos). 
 
“Tem não, viu? Porque tem muita gente ruim que se droga.” (Visconde, 9 
anos). 
 
“Tem não, porque tem gente doente que não aprende.” (Barnabé, 9 anos). 
 
“A lei diz? Mas não é verdade!” (Nastácia, 8 anos). 

  

Embora cinco crianças tenham “reconhecido o direito” à educação, em geral, 

percebemos que a educação é vista por eles não como um direito, mas como um mérito a 

quem merece. Os doentes e os usuários de drogas aparecem como elementos nocivos à 

sociedade, desconsiderando que “[...] a dignidade humana, pensada como autonomia ética de 

seres humanos socialmente situados, é o valor que fundamenta todos os demais direitos.” 

(KOERNER, 2005, p.72). Seriam, então, para as crianças, os preguiçosos e doentes excluídos 

da dignidade humana? Ou estes não são considerados seres humanos de uma classe inferior? 

A posição estigmatizante das crianças expressa nas suas palavras, evidencia alguns dos 
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preconceitos que marcam o meio social circundante, notificando o princípio da constituição 

social da realidade, defendido por Berger e Luckman (1983). 

Fazendo uma relação entre os papéis sociais e o conhecimento, os autores assim se 

expressam:  

  

Considerados na perspectiva da ordem institucional, os papéis aparecem 
como representações institucionais e mediações de conjuntos de 
conhecimento institucionalmente objetivados. Visto na perspectiva dos 
vários papéis, cada um deste transporta consigo um apêndice socialmente 
definido de conhecimentos. As duas perspectivas, está claro, apontam para o 
mesmo fenômeno global, que é a dialética essencial da sociedade. A 
primeira perspectiva pode ser resumida na proposição segundo a qual a 
sociedade só existe quando os indivíduos têm consciência dela, a segunda 
perspectiva resume-se na proposição de que a consciência individual é 
socialmente determinada. (BERGER; LUCKMANN, 1983, p. 109). 

  

Assim, as visões de mundo das pessoas também refletem o papel assumido por elas no 

lugar social em que estão inseridas, bem como o seu relacionamento como indivíduos, com o 

ambiente coletivo. Nos estudos piagetianos sobre o juízo moral, também encontramos que é a 

partir dos sete anos “[...] que se começa a desenvolver a idéia de justiça. E esta idéia de justiça 

não está baseada em autoridade adulta, mas, muitas vezes, existe à custa dessa autoridade. 

Está baseada nas relações de igualdade entre as próprias crianças.” (PIAGET, 1973. p. 78).  

O fato é que a promoção do bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e 

quaisquer outras formas de discriminação, prevista no artigo 3° da Constituição, também não 

encontra eco no pensamento infantil, embora “[...] o caráter comunitário da constituição, 

assim como os direitos de cidadania explicitados por ela e universalizados significam que o 

quadro legal da ‘cidadania regulada’ foi superado.” (KOERNER, 2005, p.77). Significa, pois, 

que a própria sociedade deslegitimiza os direitos humanos, seja por desconhecimento ou por 

falta de ação, distanciando as prerrogativas legais da realidade, desfavorecendo, 

consequentemente, aqueles que delas precisam. O proclamado ensino para todos refere-se ao 

“[...] direito de todas as crianças e todos os jovens irem para a mesma escola, até mesmo com 

o uniforme que disfarça as diferenças. Essa seria, por assim dizer, a primeira exigência 

quando se pensa a educação como direito público.” (BOTO, 2005, p.118). É claro que quando 

a autora propõe a mesma escola, está dirigindo-se para a sonhada igualdade de acesso de 

todos a uma educação com qualidade social, pois sabe das desigualdades encontradas na 
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educação das crianças. A diversidade esperada e construtiva nas instituições educativas não é 

antônimo de igualdade de condições, pois esta se refere a pluralidades metodológicas, de 

pensamentos, de organização e não às carências encontradas em alguns ambientes. 

  

6.3.2 Escola para crianças 

  

6.3.2.1 Características importantes 
  

Escola Mauricio de Sousa 

  

As concepções de qualidade referentes à escola dirigem-se ao objetivo principal da 

instituição educativa: local para ensinar e aprender. As respostas a estas questões retratam a 

visão das crianças da Escola Mauricio de Sousa, quanto às características essenciais de uma 

boa escola10 para crianças: 

  

“Pra estudar, brincar.” (Franjinha, 7 anos). 
      

“É ter brinquedo, aprender a ler e a escrever.” (Rosinha, 8 anos). 
 
“É ter parque, biblioteca, esporte.” (Mônica, 8 anos)  
 
“Tem que ser boa.” (Cebolinha, 8 anos) 
 
“Ter parque, brinquedos e livros.” (Cascão, 7 anos) 
 
“Tem que ter parque e muitos brinquedos.” (Chico Bento, 8 anos) 
 
“Tem que ter coisa pra estudar, escrever e brincar.” (Zé Lelé, 8 anos)  
 
“Escola boa é a que ensina a ler e escrever.” (Magali, 7 anos) 
 
“Tem que ensinar a ler e escrever e ter brinquedos.” (Anjinho, 7 anos)  

                                                           

10
 Sabemos que o conceito do que seja “bom” é subjetivo. Contudo, nossa concepção do que seja uma “boa 

escola” está ancorada na visão de Koichiro Matsuura, ex diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e sinaliza que o consenso entre pais, professores, alunos, ações 
governamentais e não-governamentais sobre o que seja uma boa escola é a que aponte para “a melhoria dos 
conhecimentos e a promoção de atitudes e valores necessários à cidadania e à vida em comunidade. Espera-se 
que a escola forme e informe. Além disso, a qualidade deve ser julgada pelo espelho da igualdade” 
(MATSUURA, 2004, p.1). 



147 

 

 

 

 As crianças parecem reconhecer que o brinquedo é essencial para o seu 

desenvolvimento e enfatizam a presença deste numa boa escola infantil. Na realidade, o 

parque, os brinquedos constituem parte da infraestrutura básica que deveria existir em 

qualquer escola para crianças. Tanto é que, na percepção dos sujeitos, a maior diferença entre 

escola de criança e de adulto “é que tenha brinquedo para a gente brincar.” (Piteco, 9 anos).  

O brincar é uma dimensão bastante valorizada e estudada pela literatura, aparecendo 

com destaque na voz das crianças ouvidas, que demonstram o prazer que esta experiência 

proporciona. Não há uma criança, sequer, que não tenha feito referência ao brincar, seja 

mencionado como uma característica essencial para uma boa escola ou na demonstração do 

sentimento de falta, quando perguntados sobre o que gostariam que tivesse na escola. Na 

Escola Mauricio de Sousa, não existem brinquedos e as oportunidades de brincar eram muito 

limitadas. Outro elemento citado para diferir da escola de adulto é o nível de complexidade e 

tamanho das tarefas “porque é mais difícil” ou porque “os adultos fazem mais dever que as 

crianças.” (Rosinha, 8 anos). Vale salientar que as experiências piagetianas demonstraram que 

é no período operacional concreto – fase em que se encontra a maioria dos sujeitos – que se 

desenvolve a capacidade de utilizar termos comparativos.   

  

Escola Monteiro Lobato 

  

Não são diferentes as opiniões das crianças da Escola Monteiro Lobato quando 

referem às características de uma boa escola para criança. O essencial é “ter parque muito 

grande, poder ajeitar esses brinquedos que ta quebrado.” (Emília, 9 anos).  

Vygotsky dedicou um capítulo do seu livro ‘A formação Social da Mente’ ao papel do 

brinquedo no desenvolvimento e pontua: “É enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento [...] É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao 

invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não 

incentivos fornecidos pelos objetos externos.” (VYGOTSKY, 1998, p.134). 

Nessa perspectiva, ainda destaca o autor: 

  

O brinquedo fornece ampla estrutura básica para mudanças das necessidades 
e da consciência. A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a 
criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e 
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motivações volitivas – tudo aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no 
mais alto nível de desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1998 p.135).   

 

Para as crianças, a escola tem ainda que ser um espaço para “estudar, escrever, ler e 

pintar. E tem que ter uma boa professora” (Nastácia, 8 anos). Observamos que, embora o 

brinquedo e as questões estruturais tenham um lugar especial, as falas das crianças 

transcendem os aspectos físicos e demonstram consciência de outros elementos também 

importantes como o estudo, a leitura, chegando até a citarem a necessidade da qualificação 

dos professores.  

Continuemos a apreciar como as crianças qualificam uma “boa escola infantil”:  

  

“Que a gente possa escrever, pintar, brincar.” (Pedrinho, 9 anos). 
 
“Que ensine tudo.” (Visconde, 9 anos). 
 
“Que tenha parque e professora boa.” (Barnabé, 9 anos). 
 
“Lugar que nós pode estudar, ler, escrever.” (Nastácia, 8 anos). 
 
“Que todo mundo goste e aprenda.” (Príncipe Escamado, 8 anos). 
 
“Que tem coisa para ensinar a gente e amigos.” (Quindin, 8 anos). 
 
“Que ensine muito e tenha brinquedos para gente pequena.” (Rabicó, 8 
anos). 
 
“Que aprende a ler e escrever.” (Benta, 8 anos).       

  

 Aproveitamos a fala de Visconde (9 anos) que caracteriza a boa escola como a que 

“ensine tudo” para lembrar que formar indivíduos não é uma tarefa simples, pois as crianças  

precisam vivenciar ambientes propícios ao desenvolvimento de valores e estimulantes para a 

capacidade de pensar e agir. Dimenstein (2005, p. 109) aponta que: “Quanto menor é o nível 

de instrução formal, maior o apoio a regimes autoritários.” Assim, os desejos expressos pelas 

crianças de aprenderem a ler, a escrever, a estudar em local apropriado diz em muito mais que 

a afirmação de seus direitos, mas a possibilidade de minimizar os cruéis efeitos de uma 

sociedade desigual e autoritária, na qual a educação deveria ser propiciadora de lições de 

democracia. 
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6.3.2.2 Diferenças com relação à escola de adultos  
  

Escola Mauricio de Sousa  

 

Observamos na Escola Mauricio de Sousa que as poucas tentativas de reorganização 

das salas, unindo os alunos em duplas ou em pequenos grupos, causaram dificuldades para a 

professora manter o desejado silêncio do grupo. Entendemos que esses fatos podem ser 

justificados com outra observação: trata-se de uma prática docente centrada na professora, que 

se desorganiza quando algo está “diferente”, causando-lhe transtornos e motivando-a a 

retornar à organização espacial costumeira e mais tranquilizadora. É evidente a dificuldade da 

professora em trabalhar com corpos que se movimentam, bocas que falam, cabeças que 

pensam. Portanto, parece-nos que, para ela, o espaço deve ser mais um elemento que favoreça 

o silêncio e a passividade corporal e intelectual dos alunos. Paralelamente à sala de aula, os 

espaços externos e internos desta escola não lembram um espaço voltado para a infância, 

desde a fachada até o pátio, talvez, por precisar de uma ambientação que abrigue, no mesmo 

local, crianças, jovens e adultos. 

O espaço físico é o cenário que moldura as relações com o mundo e as pessoas, sendo 

o reflexo material de todo um sistema de valores, costumes e crenças. Considerando a 

importância do meio para o desenvolvimento dos alunos, podemos inferir que a forma como 

organizamos o ambiente irá repercutir significativamente nas aprendizagens dos alunos. 

Ambiente pouco atrativo torna-se também pouco convidativo às aprendizagens infantis.  

A pobreza de materiais, a dificuldade de recursos para investir em materiais lúdicos 

não foram justificativas para a Escola Monteiro Lobato deixar de garantir a valorização da 

infância através de suas ambientações. Em cada projeto que estava sendo desenvolvido, a 

escola vestia-se de enfeites que caracterizassem aquelas novas aprendizagens. O planejamento 

e a execução eram pensados e desenvolvidos através da parceria entre direção, coordenação, 

professores e alunos. Havia uma sensação de acolhimento às crianças, desde a entrada. A 

decoração tinha uma perspectiva didática e os ambientes eram muito bem conservados. A 

ludicidade estava presente em todos os lugares, incluindo plaquinhas que apontavam para os 

diferentes ambientes. Difícil não comparar com a “nudez” das paredes da Escola Mauricio de 

Sousa e a frieza dos espaços que, apenas, objetivavam serem úteis e seguros. Podíamos 
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questionar: útil para quê? Para receber informações e reproduzi-las? Seguro para limitar 

desafios? 

Entendemos que a Escola para Criança tem que ser agradável, estimulante e 

desafiadora de ações, posturas e ideias. Tem que ter cara de criança, materiais, cores, alegria, 

sonoridade, características da infância. Um espaço de alegria compartilhada por alunos e 

professores. E o que dizem as crianças sobre as diferenças entre escola de crianças e escola de 

adultos?  

“Escola de criança a gente tem que ter brinquedo, diversão e de adulto não 
tem isso porque eles batem muito papo.” (Mônica, 8 anos).  
 
“Porque na de criança tem que ter brinquedo.” (Cebolinha, 8 anos). 
 
“Na de criança tem que ter parque.” (Chico Bento, 8 anos). 
 
“A gente precisa de parque para brincar e os adultos não.” (Piteco, 9 anos). 
 
“Na escola de adulto tem mais dever para fazer.” (Rosinha, 8 anos). 
 
“Na escola de adulto tem mais coisa ainda pra fazer, pra escrever, pra ler.” 
(Franjinha, 7 anos). 

  

Os espaços com brinquedos e a necessidade de brincar constituem o maior diferencial 

apontado por essas crianças, que também entendem que na escola de adulto aumentam as 

exigências de estudo. Zé Lelé, Magali, Anjinho e Cascão optaram por não responder a essa 

questão.  

  

Escola Monteiro Lobato 

  

Quanto às diferenças entre escola de criança e escola de adultos, na Escola Monteiro 

Lobato tivemos as seguintes respostas: Pedrinho (9 anos) explica com propriedade: “Escola 

de criança tem que ter coisas de crianças e para crianças, como livro de criança, brinquedo de 

criança, aula para criança, professora para criança.” Observamos, pois, que Pedrinho alerta 

para que a especificidade da infância seja valorizada. Na ótica desta criança, deve ser 

assegurado o direito de ter um espaço próprio e estruturado para suas singularidades, além de 

aulas especiais e professoras que saibam lidar com crianças. Esta fala revela ainda o desejo 

infantil de que as instituições se adequem às necessidades de suas etapas de vida, tornando o 
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ambiente atrativo e motivante, características realmente importantes para que, de fato, 

aconteçam aprendizagens significativas.  

Neste sentido, Visconde (9 anos)  nos diz: “Adulto é para ir para a escola para saber 

coisas sobre a profissão que escolheu”, como se não fosse mais necessário preocupar-se com 

as peculiaridades da fase adulta, já que estão ali apenas para receber informações sobre suas 

profissões. E os adultos que, sequer, tiveram o direito de ser alfabetizados em idade própria? 

Estes, embora estivessem presentes em observações informais das crianças, no momento das 

entrevistas foram esquecidos, como se as respostas deles devessem estar focadas em como 

deveria ser a escola para adultos e não como, muitas vezes, eles a vêem. Outras falas 

demonstram as ideias dos alunos sobre a diferença entre escola de criança e de adulto. 

Observamos que somente um aluno negou conhecer tais diferenças.  

O conceito poético de Rabicó (8 anos) explica a diferença: “Mais ou menos assim... 

escola de criança é colorida e a de adulto é preta e branca.” Podemos entender nessa fala a 

importância da alegria e vivacidade infantis expressas em cores. Podemos lembrar ainda da 

mutabilidade e mobilidade infantis, comparadas com a estabilidade adulta. Para os adultos, 

esses elementos não são essenciais porque “Eles lêem muito no quadro, nos livros e também 

conversam muito.” (Quindin 8 anos). Outras falas demonstram as ideias dos alunos sobre a 

diferença entre a escola de adultos e de crianças, como as que apresentamos a seguir: 

  

“Escola de gente grande – as pessoas escrevem muito e a dos pequenos 
escrevem menos.” (Emília, 9 anos) 
 
“Na escola de criança, a gente faz uma ruma de coisa, imagine na de adulto.” 
(Barnabé, 9 anos). 
 
 “É diferente, porque adulto é grande e criança é pequena.” (Narizinho, 9 
anos). 
 
“Na de adulto, é para ter coisa que adulto goste e na de criança coisa que 
criança goste.” (Príncipe Escamado, 8 anos). 
 
“Tem que ser diferente, claro, porque adulto não gosta de coisa de criança e 
criança não gosta de coisa de adulto.”(Benta, 8 anos). 

  

Aparentemente, comungando das ideias de Snyders, as crianças ouvidas evidenciam 

que a passagem dos alunos, adultos ou crianças, pela escola deveria trazer oportunidades de 

aprendizagens que favorecessem momentos felizes. 
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Mas, qual é o sonho de Snyders, nesse sentido?  

  

Eu gostaria que os testemunhos de alegria na escola aparecessem como 
índices precursores, propondo através de exceções o que a escola poderia vir 
a ser em geral. Ou melhor, que esses testemunhos fossem pontos de apoio 
para que isso ocorresse, assim como certos homens são os precursores do 
que o homem pode se propor. (SNYDERS, 2005, p. 12).   

Infelizmente, muitas escolas brasileiras ainda não oferecem espaços adequados para a 

educação de crianças, reforçando, com sua organização, a ideia de que um bom espaço escolar 

seria aquele em que os professores tivessem facilidade para controlar e dirigir seus alunos. 

Reconhecemos que mudanças existem: os estrados nas salas de aula, em sua maioria, foram 

retirados e os cantos de castigo desapareceram, pelo menos, em sua concretude; no entanto, as 

carteiras enfileiradas ainda são o retrato da sala de aula no nosso país. Essa forma de 

organização valoriza o trabalho individualizado e centrado no professor, gerando, em algumas 

situações, a imobilidade do aluno. 

  

6.3.2.3 Lugar da alfabetização 

  

Escola Mauricio de Sousa 

  

Para a totalidade dos alunos da Escola Mauricio de Sousa, a principal aprendizagem na 

escola deveria ser a aprendizagem da leitura e da escrita. Eles se referem ao desejo desse 

conhecimento como instrumento importante para atividades posteriores, ou como prova das 

suas possibilidades de aprendizagem. Nesse sentido, vejamos o que nos dizem as crianças: 

  

“Quando a gente vem pra escola e aprende a ler, vê como vai ser o mundo 
daqui pra frente... Até pra apanhar lixo, a gente tem que saber ler.” (Mônica, 
8 anos). 
 
“Quem não sabe ler é burro.” (Franjinha, 7 anos).  
 
“Tem que aprender a ler.” (Cebolinha, 8 anos). 
 
“É para saber ler e escrever.” (Cascão, 7 anos). 
 
“Eu não sabia de nada e vim aprender a ler, mas ... (Chico Bento, 8 anos). 
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“Estudar para aprender a ler e escrever.” (Piteco, 9 anos). 
 

“Para ser diferente de gente que nem sabe ler e escrever.” (Zé Lelé, 8 anos).  
 
“Para aprender a ler e escrever.” (Magali, 7 anos). 
 
“Se não souber ler, não tem trabalho.” (Rosinha, 8 anos). 
 
“Quero aprender a ler e escrever.” (Anjinho, 7 anos). 

Na fala de Mônica e de outras crianças, podemos perceber que a importância da escola 

está direcionada à possibilidade de um futuro melhor, como se o único objetivo de ali estar 

fosse a preparação para assumir a vida adulta. Nesse sentido, Snyders (1988, p.12) nos faz 

algumas advertências:  

 

Porque o risco é, contudo, que a escola apareça aos alunos como um 
medicamento amargo que é preciso ser engolido por ele agora, a fim de 
garantir para mais tarde um mais tarde bem indeterminado, prazeres 
prometidos, senão assegurados. E então, a escola cairia na resignação de um 
presente vazio, até enfadonho, como condição de sucesso social, muitos anos 
depois.  

  

Desse modo, como se sentiriam aqueles que, para Franjinha, são os burros? Estariam 

fadados a não terem êxito na vida? A não conseguirem a tão sonhada aquisição da leitura? 

Que talentos tão especiais exige a aprendizagem da leitura? Diferentes autores assinalam 

aspectos importantes sobre o processo de aprendizagem da leitura, mas, recorremos a Smith, 

que, através de seu embasamento científico, explica:  

  

Não há nada de especial na leitura, a não ser tudo que nos possibilita fazer. O 
poder que a leitura proporciona é enorme, não somente por dar acesso a 
pessoas distantes e possivelmente mortas há muito, mas também por permitir 
o ingresso em mundos que, de outro modo, não seriam experimentados, que, 
de outro modo, não existiriam... Ler não demanda qualquer talento especial 
ou um desenvolvimento único do cérebro. Qualquer criança que possa ver 
bem o bastante para distinguir um rosto de outro, em uma fotografia, e que 
possa entender a linguagem familiar de sua família ou amigos, possui a 
capacidade para aprender a ler. (SMITH, 2003, p. 15-16). 

  

Embora não tenham expressado literalmente em palavras, o que as crianças 

demonstram é o desejo de aprender para ter melhores condições de vida, sendo a leitura o 

principal veículo. De fato, como nos assegura Ferreiro (2007, p.12) “a alfabetização é a mais 

básica de todas as necessidades de aprendizagem.” Não temos dúvida do sentimento de 
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impotência e menos valia gerados pela não alfabetização em idade própria. Mesmo assim, 

muitas crianças consideram a leitura algo muito difícil ou quase uma adivinhação, o que foi 

retratado na voz de Cebolinha e de outros sujeitos entrevistados.  

  

“Aprender a ler é pegar o caderno e ler e saber se é ou não é.” (Cebolinha, 8 
anos). 
 
“Tem que repetir as silabas até aprender.” (Mônica, 8 anos).  
“Tem que prestar muita atenção, até entender como lê.” (Chico Bento, 8 
anos). 
 
“É difícil, viu? Tem que ficar tentando.” (Piteco, 9 anos). 
 
 “Sei não, acho muito difícil.” (Zé Lelé, 8 anos).  
 
“Depois de prestar muita atenção, aprendi a juntar as letras e sei ler algumas 
palavras.” (Magali, 7 anos). 
 
“Sei lá.” (Anjinho, 7 anos).  

  

 Sentimos a falta de significado da aprendizagem da leitura e da escrita expressa na fala 

do aluno. Para Smith (2003, p. 16): 

  

A natureza objetiva da leitura é central, não só porque normalmente as 
pessoas lêem por uma razão, seja para encontrar um número telefônico, ou 
para saborear um romance, mas porque a compreensão que um leitor deve 
trazer para a leitura somente pode ser manifestada através das intenções do 
próprio leitor. Uma pessoa que não põe qualquer finalidade em sua leitura 
pode trazer nada a esta, e a atividade está destinada a ser inútil. 

  

 Outros falam da persistência para a aprendizagem da leitura: “Aprende a ler tentando, 

pegando o livro tentando e tentando ler.” (Cascão, 7 anos).  

 Ferreiro (2007, p. 17) sugere que, antes de qualquer outra reflexão, “Devemos 

perguntar-nos: quais são os objetivos da alfabetização inicial?” E alerta: 

  

No decorrer dos séculos, a escola (como instituição) operou uma 
transmutação da escrita. Transformou-a de objeto social em objeto 
exclusivamente escolar, ocultando ao mesmo tempo suas funções extra-
escolares: precisamente aquelas que historicamente deram origem à criação 
das representações escritas da linguagem. É imperioso (porém nada fácil de 
conseguir) restabelecer, no nível das práticas escolares, uma verdade 
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elementar: a escrita é importante na escola porque é importante fora da 
escola, e não o inverso (FERREIRO, 2007, p. 20-21). 

   

É importante conhecer o significado que as crianças atribuem à leitura e à escrita, pois 

para alguns, estas são apenas passaportes para um futuro melhor. As questões voltadas para a 

sobrevivência são os focos maiores de suas preocupações, não havendo oportunidades fora da 

escola, para refletirem sobre a leitura/escrita. Desse modo, percebemos que o processo 

educacional não pode acontecer sem a reflexão que as aprendizagens dos alunos têm suporte 

em suas condições sociais, culturais e econômicas.  

Nesse sentido, Magda Soares (2008, p. 74) parece dialogar com Ferreiro e 

complementa: 

 

As crianças das camadas populares que, em geral, não convivem com livros, 
nem têm quem lhes leia histórias (já que o livro é objeto cultural sonegado às 
camadas populares), mas que fazem, certamente, suposições sobre as 
funções da escrita, experimentam o conflito entre as suposições e o que a 
escola lhes apresenta. Quando escrevem, buscam obedecer ao modelo. 

  

 A leitura e a escrita assumem para essas crianças exclusivamente a função 

instrumental. Elas demonstram desconhecerem outras possibilidades, como meio de expressão 

ou fonte de prazer, constituindo-se essa limitação em mais um desafio a ser superado pela 

escola que, nem sempre, dá-se conta do seu relevante papel social. Nessa perspectiva, Magda 

Soares nos adverte: 

  

Esse significado instrumental atribuído à alfabetização pela escola serve, 
naturalmente, apenas às classes privilegiadas, para as quais aprender a ler e a 
escrever é, realmente, não mais que adquirir um instrumento de obtenção de 
conhecimentos, já que, por suas condições de classe, já dominam a forma de 
pensamento subjacente à língua escrita, já têm o monopólio da construção do 
saber considerado legítimo e já detêm o poder político. Para as classes 
dominadas, o significado meramente instrumental atribuído à alfabetização, 
esvaziando-a de seu sentido político, reforça a cultura dominante e as 
relações de poder existentes, e afasta essas classes da participação na 
construção e na partilha do saber. (SOARES, 2008, p. 23). 
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A escrita e a leitura parecem para as crianças como processos isolados. Quando 

questionados se sabem ler, as respostas são: sei; não; e quase sei. Mas quanto à escrita, 100% 

consideram dominá-la, respondendo sempre a palavra “Sei”.  

Franjinha (7 anos) procura nos esclarecer: “Escrever é só pouca coisa, é só desenhar.” 

A escrita aparece, na visão das crianças, como pré-requisito para a leitura “para aprender a ler 

tem que saber escrever e prestar atenção.” (Rosinha, 8 anos). 

  

Escola Monteiro Lobato 

  

Na Escola Monteiro Lobato, todas as crianças confirmam como Emília que, a 

aprendizagem mais importante da escola é “ler e escrever” (Emília, 9 anos). Sendo assim, o 

motivo de vir à escola é: “Estudar e aprender a ler e escrever” (Narizinho, 9 anos) porque “se 

você crescer e você não sabe ler, você não vai ter nenhum trabalho” (Visconde, 9 anos) e, tal 

como Emília Ferreiro, as crianças nos ensinam ainda como se aprende: “se aprende a ler, 

lendo e a escrever, escrevendo. Primeiro, a gente escreve errado assim do nosso jeito, aí 

depois aprende a escrever certo.” “O segredo é descobrir que as letras se juntam e formam 

sons, aí as sílabas também se juntam e formam as palavras.” (Visconde, 9 anos). 

A perspectiva construtivista, base dos estudos de Ferreiro e Teberosky, tem-se 

dedicado a evidenciar as hipóteses das crianças durante o processo de construção do 

conhecimento. Quanto à alfabetização, as autoras apresentam uma série de regularidades nas 

produções de todas as crianças, entre as quais sabem as autoras que: 

  

A criança constrói hipóteses, resolve problemas e elabora conceituações 
sobre o escrito... As hipóteses que as crianças desenvolvem constituem 
respostas a verdadeiros problemas conceituais, semelhantes aos que os seres 
humanos se colocaram ao longo da história da escrita... O desenvolvimento 
de hipóteses ocorre por reconstruções (em outro nível) de conhecimentos 
anteriores, dando lugar a novas construções (assim acontece, por exemplo, 
com o conhecimento sobre as palavras, as expressões da linguagem, a forma 
e o significado do signo). (TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 45).  

  

Sabemos que para ensinar a ler e escrever com compreensão não podemos impor uma 

forma única baseada na memorização, pois, como os sujeitos da pesquisa ensinam, a 

compreensão é altamente subjetiva e cada um elabora suas hipóteses a partir de sua 
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experiência de mundo. Isso não significa que para alfabetizar bastaria deixar o aluno construir 

livremente suas práticas de leitura, como se num passe de mágica, ele fosse transformado em 

um leitor. Uma intervenção inteligente do professor permitirá que os alunos reflitam sobre as 

hipóteses elaboradas, através de desafios pertinentes a cada nível conceitual da escrita.   

 Ainda diante das falas dos alunos, lembramos de Teberosky e Colomer (2003. p. 46) 

que, assim, nos explicam: 

  

Antes de compreender como funciona o sistema alfabético da escrita, as 
crianças começam diferenciando desenho de escrita. Desta forma, uma vez 
que sabem quais são as marcas gráficas que “são para ler”, elas elaboram 
hipóteses sobre a combinação e a distribuição das letras. Tais hipóteses não 
se referem ao significado das letras, mas têm relação com o plano gráfico, 
isto é, dizem respeito ao fato de que as letras se combinam entre si e quantas 
são necessárias em uma combinação. Trata-se de idéias que funcionam como 
princípios organizadores do material gráfico, princípios que orientam a 
possibilidade de interpretar um texto ou de fazer uma leitura. 

  

A aquisição da escrita faz parte do processo geral de aquisição da linguagem. O 

contato da criança com a escrita é iniciado, ou deveria ser, quando ainda não compreendeu de 

todo a linguagem oral, fazendo com que a criança reflita sobre esta quando está escrevendo e 

inicie a formulação de hipóteses que norteará a sua produção escrita. 

Os meios para as explorações da leitura/escrita são citados, como as revistas em 

quadrinhos, historinhas. Graças a essas possibilidades, essas crianças demonstram fazer uso 

cotidiano da língua escrita, facilitando a compreensão da função social desta, chegando a 

explicar a função de comunicação que também possuem. “Aprende a ler começando pelos 

desenhos como as letras, sabendo que elas vão formar sons para falar alguma coisa para 

alguém. Antigamente, os desenhos eram feitos nas pedras.” (Barnabé, 9 anos). Observamos 

nesta escola a consciência das crianças quanto à relação escrita/pauta sonora e também quanto 

à função simbólica da escrita. Barnabé, por exemplo, expressa ainda a visão histórica da 

escrita, referindo-se às pinturas rupestres. Outros sujeitos nos contam sobre seus processos de 

aquisição da língua escrita:   

  

“Estudando e lendo.” (Pedrinho, 9 anos). 
 
“Achei um pouco difícil, mas aprendi lendo.” (Nastácia, 8 anos). 
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“Juntando as palavras.” (Príncipe Escamado, 8 anos). 
 
“Pergunte a tia, foi ela quem ensinou.” (Quindin, 8 anos). 
 
“A gente começa desenhando, depois aprende.” (Rabicó, 8 anos). 
 
“Vai lendo, estudando, aí aprende a ler.” (Benta, 8 anos).       

  

As crianças relacionam a aprendizagem da leitura e escrita a uma vivência pedagógica 

cotidiana que alguns, sequer, dão conta de como aconteceu, pois simplesmente, aprenderam.  

  

6.3.2.4 Relação professora / crianças 

  

Escola Mauricio de Sousa 

  

Quando questionados sobre o que é ser uma boa professora para crianças, os alunos da 

Escola Mauricio de Sousa referem-se à forma das professoras dirigirem-se a elas, criticando-

as, embora de forma velada. 

 

“Uma boa professora tem que falar baixo e deixar a gente falar.” (Piteco, 9 
anos). 
 
“Deve ser calma, não tem que reclamar toda hora.” (Cascão, 7 anos). 
 
“Para ensinar a gente mais o dever, mais a ler e escrever.” (Mônica, 8 anos). 
 
“Sem dizer que tá tudo errado, vá fazer tudo de novo.” (Franjinha, 7 anos). 
 
“Não chamar a pessoa de burro, nem dizer que tá tudo errado.” (Rosinha, 8 
anos). 
 
“Tem que ensinar muito, até todo mundo aprender, até os burros.” (Chico 
Bento, 8 anos). 

  
“Sei não, viu? Só sei que é para ser diferente desta!” (Cebolinha, 8 anos). 
 
“Não pode gritar tanto!” (Zé Lelé, 8 anos).  

 
“Tem que deixar a gente brincar um pouquinho.” (Magali, 7 anos). 
 
“Sei lá!” (Anjinho, 7 anos).  
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Verificamos o clamor das crianças pela paciência, tranquilidade, valorização do aluno 

pela professora, além do apelo pela participação na aula, o que pode ser complementado pelo 

que nos indica Kostiuk (2003, p. 25): 

  

O ensino nas escolas não pode limitar-se apenas a transmitir ao discípulo 
determinados conhecimentos, a formar um mínimo de aptidões e hábitos. A 
sua tarefa é desenvolver o pensamento dos alunos, a sua capacidade de 
analisar e generalizar os fenômenos da realidade, de raciocinar corretamente. 

  

  Sabemos que sem participação ativa do aluno, esse propósito distancia-se da realidade. 

Assim, caberia ao professor organizar sua prática, distante da coerção disciplinadora, baseada 

em situações em que o aluno possa exercer sua criatividade, defender e confrontar suas ideias.  

Embora tenhamos aprendido com Bakhtin (1988) que o que é dito não significa um 

retrato fiel da realidade, quando Piteco qualifica “uma boa professora aquela que não chama a 

pessoa de burro”, abre-se uma ideia que, para ele, essa possibilidade existe. Nesse caso 

hipotético, além da absurda falta de respeito, estaria se ferindo o direito subjetivo “frente ao 

qual todas as pessoas são sujeitos passivos, obrigando-se a zelar pela integridade e segurança 

mútua” (FERREIRA, 2004, p. 73), gerando um dano moral inquestionável ao aluno, pois é 

“capaz de causar transtornos de tal ordem que imponha à vitima um sofrimento injusto, real e 

afetivo”, assegura-nos Ferreira (2004, p. 74). 

Outro aluno utiliza a mesma terminologia quando fala da persistência que a professora 

deve ter para ensinar a todos, ‘até os burros’, como se ‘ser burro’ fosse um possível e 

inevitável diminutivo de alguns seres humanos. Contrariamente, essa fala poderia indicar o 

respeito a todos os alunos, através de uma prática pedagógica pautada pelo princípio de 

inclusão. Mas não foi isso o que observamos, nem o que atestam as crianças, que já 

introjetaram o autoconceito que a professora lhes ajudou a construir, o que é bastante 

preocupante porque “Muitas vezes, os jovens aceitam, a respeito de si mesmos e de sua 

geração, muitas ideias e juízos que lhes são desfavoráveis e que, em última instância, 

justificariam sua autodepreciação.” (SNYDERS, 2005, p. 61). 

Sacristán e Gómez (1998, p. 16) parecem estar discorrendo exatamente sobre o 

assunto, quando afirmam: “Dessa forma, aceitam-se as características de uma sociedade 
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desigual e discriminatória, pois aparecem como o resultado natural e inevitável das diferenças 

individuais evidenciadas em capacidades e esforços.”  

Preocupa-nos que o processo educacional que deveria ter a função social de oferecer 

possibilidades de crescimento, esteja minando as perspectivas dos menos favorecidos, 

estimulando-os a orientarem e se adaptarem às arbitrariedades que o sistema capitalista 

propõe. A função docente não pode aceitar o “jogo do dominador” e justificar suas falhas e 

ausência de motivação pela reconhecida expropriação dos seus direitos, pois assim estaria, 

como nos diria Paulo Freire, oprimindo seus alunos. 

          Em sala de aula, a fala do aluno é compreendida, em muitos momentos, como sinônimo 

de bagunça. Recorremos a Vygotsky para enaltecer a importância da interação social no 

desenvolvimento humano. Para ele, a linguagem é o que ajuda a criança a direcionar o 

pensamento. 

  É preciso registrar que, nesta escola em especial, ficou patente a influência que as 

experiências oferecidas às crianças têm na qualidade de sua expressão oral. De modo geral, 

sabemos que as crianças que têm oportunidade de ouvir histórias, participar de diálogos e que 

são estimuladas a emitirem opiniões desenvolvem um vocabulário mais vasto e utilizam 

frases mais longas e elaboradas. Como, infelizmente, não é essa a prática que predomina em 

um dos ambientes pesquisados – Escola Mauricio de Sousa – as frases da maioria das crianças 

ouvidas eram muito curtas, sendo boa parte restrita a, apenas, uma palavra. Observamos que a 

oralidade não estava sendo bem desenvolvida nesta escola, resultando no empobrecimento das 

possibilidades comunicativas das crianças.  

 Magda Soares alerta para a consequência da falta de espaço de comunicação das 

crianças na escola: 

  

Não é difícil inferir de tudo isso, mais uma explicação lingüística para o 
fracasso das camadas populares na escola: enquanto as crianças das classes 
favorecidas vêem essa instituição como um espaço e um tempo de 
aprendizagem, já que, para elas, a língua é aí usada predominantemente com 
a função representativa, as crianças das camadas populares a vêem como o 
espaço e tempo de ‘modelagem’ de seus comportamentos sociais, pois, para 
elas, a língua tem, na escola, uma função predominantemente reguladora. 
(SOARES, 2008, p.70). 
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A disposição da classe, com as cadeiras sempre enfileiradas, resulta na falta de espaço 

para a movimentação corporal. Esse aspecto não foi percebido pelas crianças como algo 

relevante para a qualidade da escola. 

  

Escola Monteiro Lobato 

  

Na Escola Monteiro Lobato, as características de uma boa professora poderiam ser 

resumidas na fala de Pedrinho (9 anos): “Ela tem que estudar para ensinar a gente, tem que 

saber das coisas para poder ensinar, tem que saber falar e ouvir,” que sempre têm algo a 

acrescentar. As demais crianças também demonstram muita lucidez nas suas falas:  

 

“Ela deve ser boa e educada.” (Emília, 9 anos). 
 

“Tem que saber de muita coisa, viu?” (Narizinho, 9 anos). 
 
“Só pode ser professora, se gostar de estudar.” (Visconde, 9 anos). 
 
“Tem que gostar de criança.” (Barnabé, 9 anos). 
 
“Professora...Vive estudando!” (Nastácia, 8 anos). 
 
“É para ser muito boa pra saber ensinar.” (Príncipe Escamado, 8 anos). 
 
“Boa.” (Quindin, 8 anos). 
 
“Tem que saber ensinar a ler e escrever.” (Rabicó, 8 anos). 
 
“Os alunos tem que deixar ela falar para depois ela ouvir.” (Benta, 8 anos).       
 

As crianças demonstram perceber a importância da formação docente para o exercício 

da função e que o conhecimento, o domínio do conteúdo são condições para a boa docência. 

Sabemos que a formação docente pode ser caracterizada por duas fases distintas: a formação 

inicial e continuada, “[...] que devem ser vistas como um continuum, no sentido de serem 

complementares e não excludentes.” (FERREIRA, 2008. p. 90). Nesse sentido, o ECA é a lei 

que também regulamenta a relação professor/aluno, pois como afirma Ferreira (2008, p. 92), 

“[...] estabeleceu diretriz para a questão educacional da criança e do adolescente [...] 

estabeleceu obrigações aos professores e contemplou consequências administrativas e penais, 

em caso de ausência de sua atuação.” E complementa o autor: “Nessa direção, a Lei 
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Menorista deve ser considerada na formação do professor (inicial ou continuada) para melhor 

desempenho de seu mister. Sua análise vem reforçar o novo perfil do profissional da 

educação.” (FERREIRA, 2008, p.92). 

A professora da Escola Monteiro Lobato nos contou dos diversos cursos de que já 

havia participado neste ano e, de fato, suas atitudes demonstravam relação com o que tinha 

aprendido, sendo capaz de desenvolver um trabalho sério e coerente com os propósitos 

estudados. A convicção do seu papel era também percebida nas situações de partilha de 

conhecimento e nas relações cordiais e afetivas que mantinha com seus alunos. Freire (2007, 

p. 41) lembra que: “A natureza formadora da docência, que não poderia reduzir-se a puro 

processo técnico e mecânico de transferir conhecimentos, enfatiza a exigência ético-

democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, aos receios, aos desejos, à curiosidade dos 

educandos.” Observamos que, ao contrário do que acontece nas falas das crianças da Escola 

Monteiro Lobato que enfatizam o docente como alguém que ensina e aprende, na Escola 

Mauricio de Sousa a função reguladora foi percebida como dominante: “Não chamar a pessoa 

de burro, nem dizer que tá tudo errado.” Desse modo, entendemos que na formação 

profissional, o professor deverá ser sensibilizado para a importância do diálogo com o aluno. 

Falar e ouvir são características do diálogo, essencial para um processo efetivo de ensino-

aprendizagem, pois implica a troca de ideias para a solução de problemas. Assim: 

  

Se queremos uma escola libertadora, é absolutamente decisivo que os alunos 
assumam seu papel de sujeitos, que sejam protagonistas do seu processo de 
educação, superando a longa tradição da maquinaria escolar que tenta, de 
todas as formas, ainda que com a melhor das boas intenções, reduzi-los a 
meros ‘receptáculos’. Sendo assim, o aluno tem preservado o direito de 
participar de sua vida escolar e o professor exime-se da função de cercear a 
voz do aluno e passa a valorizá-la, aproveitando este canal para aproximá-los 
dos objetivos formativos e educacionais. trazendo, para ambos, crescimento 
mútuo. (VASCONCELOS, 2007. p. 77).  
 

  

 Desse modo, para estabelecer uma relação de confiança e respeito mútuo, os 

professores precisam refletir quanto à sua maneira de conceber a criança que aprende, ou seja, 

uma criança que pensa, que fala, que constrói, que compara, que inventa.  
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7 FATOS E FUNDAMENTOS: (IN) CONCLUSÕES 

  

Na sociedade em que vivemos, marcada pela injustiça e exclusão social, consideramos 

pertinente um trabalho investigativo como este que procura entender a criança como sujeito 

de direito. Ser sujeito de direito implica ser compreendido como ser humano que merece ser 

atendido nos princípios da igualdade, de cidadania plena. Para Sacavino (2008, p. 126):  

  

Uma formação na consciência de ser sujeito de direito significa também 
desenvolver a articulação do princípio da igualdade com o da diferença, no 
sentido empregado por Santos (2001): ‘temos o direito de ser iguais sempre 

que as diferenças nos inferiorizem; temos o direito de ser diferentes sempre 

que a igualdade nos descaracterize’.  

  

O direito das crianças à escola inclui não só o acesso, mas uma educação de qualidade 

que considere as necessidades infantis, entre as quais a de ser ouvida e respeitada. Segundo 

Ferreira (2009, p.9), um dos significados da palavra Infância em latim é “ainda não falar”; no 

entanto, as crianças interiorizam o vocabulário e as regras de sua língua nativa, na maioria das 

vezes, até os 5 anos de idade, sendo capazes de expressarem suas ideias e opiniões. Sendo 

assim, para atingir a qualidade desejada, que respeite os propagados direitos das crianças, é 

indispensável que esta seja construída com a participação ativa de todos os protagonistas 

envolvidos, o que inclui desde autoridades responsáveis até as crianças, sendo elas 

evidenciadas nesta pesquisa, como os principais atores deste cenário. É preciso um exercício 

de descentralização de força, de poder, de voz. Ver e ouvir os alunos, oportunizando-lhes 

canais de legítima expressão. 

Os resultados obtidos na investigação não pretendem oferecer uma avaliação da 

qualidade das instituições visitadas. Não foi esse o objetivo da pesquisa. Desse modo, as 

características das instituições incluídas são descritas, visando contextualizar os dados obtidos 

através das vozes infantis. No entanto, não podemos negar a surpresa quanto às diferenças dos 

dois loci desta pesquisa.  

Embora as instituições pesquisadas estejam localizadas a um quilômetro uma da outra, 

sendo as duas organizações públicas, suas formas de conceber e fazer educação são distintas. 

Enquanto na Escola Mauricio de Sousa as dificuldades encontradas justificavam os fracassos 

produzidos, na Escola Monteiro Lobato, o trabalho pedagógico existia, a despeito de qualquer 
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limitação. Se em uma não havia respeito maior à infância, verificado na ausência de 

brinquedos, espaços próprios, na outra, os brinquedos foram feitos ou doados pela 

comunidade. A decoração didática também deixa a Escola mais infantil, tornando-se um 

ambiente muito agradável. A diversidade é algo esperado entre as escolas, mas nos preocupa 

na medida em que revela condições de atendimento precário. Os resultados dos instrumentos 

propostos pela Agenda Potiguar, quanto à leitura e à escrita, dos alunos das duas escolas, que 

descrevemos no capítulo 5, atestam a possibilidade que processos didáticos adequados unidos 

à afetividade (geradora de autoestima) têm nas aprendizagens dos alunos. 

Concepções, aspirações e opiniões, de um modo geral, não são formuladas ao acaso, 

mas dependem do ambiente social e cultural em que vivem e compartilham com os outros, 

inclusive a escola. As crianças apresentam uma lógica própria de pensar, com maneiras 

peculiares e originais de se expressarem. Quando são estimuladas a refletir e questionar, como 

é o caso da Escola Monteiro Lobato, elas demonstram que estão bastante alertas às condições 

concretas em que vivem suas infâncias. Isso pode ser constatado nas várias referências à 

preocupação com o futuro. Assim, as opiniões das crianças reforçam a ideia de que, como 

construção social, a infância é sempre contextualizada em relação ao tempo, ao local e à 

cultura, variando segundo as condições vivenciadas.  

É preciso, então, considerar a diversidade de contextos em que as crianças brasileiras 

estão inseridas: crianças trabalhadoras que têm a maior parte do seu tempo ocupada com 

tarefas domésticas ou mesmo em executar ofícios como pastoradores de carros e vendedores 

ambulantes, e por outro lado, crianças bastante ocupadas que, além de frequentarem a escola e 

cumprirem suas tarefas, fazem curso de línguas, música, esporte. Crianças totalmente 

independentes que, sequer, têm o olhar cuidadoso dos responsáveis e crianças que têm a 

progressiva autonomia podada pela vigilância constante do adulto, crianças que recusam 

alimentação saudável e crianças que não têm opção de escolha de alimentação. Como unir 

tamanha diversidade num único conceito de infância? Como pensar num modelo de escola 

para crianças, diante de tão diferentes infâncias? Kramer (2003, p.14) lembra que “[...] numa 

sociedade desigual, as crianças desempenham, nos diferentes contextos, papéis diferentes”, no 

entanto, percebemos que algumas das singularidades infantis são presentes nas diversas 

infâncias, divergindo as “roupagens” utilizadas. Exemplificamos com características infantis 

presentes e visíveis: neste trabalho – toda criança gosta e precisa brincar, os recursos materiais 

podem ser diferentes, os papéis assumidos nas brincadeiras de ‘faz de conta’ podem divergir, 
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mas não resta dúvida de que a brincadeira é inerente à criança; toda criança precisa de espaço 

de interação com outras crianças; toda criança tem potencial de criar e aprender; toda criança 

passa por determinadas fases de desenvolvimento, salvo exceções patológicas. Esses 

princípios, dentre muitos outros, ajudam a pensar em um espaço escolar que respeite e ajude 

no desenvolvimento das crianças. Preocupa-nos a adultização das crianças, seja pela sua 

condição limitada de vida, ou em decorrência dos apelos da sociedade do consumo. O fato é 

que assistimos a um encurtamento desta fase de vida, em que a magia, a fantasia, a forma 

específica de ver e sentir o mundo não estão sendo devidamente valorizados. As crianças são 

frequentemente convidadas a agirem como os adultos, compreendendo fatos que ainda não 

têm estrutura para entender, vivenciando e convivendo em locais que distanciam-se cada vez 

mais das necessidades infantis. No entanto, reconhecemos que as condições adversas podem 

gerar, através de mecanismos de sobrevivência, o desenvolvimento de inúmeras capacidades e 

apropriação de saberes experienciais. Tal contradição não limita a defesa de valorização para 

as particularidades da infância.  

Ao contrário, esses debates foram fundamentais para a consolidação de um firme 

marco teórico e de uma clara visão política em defesa de uma infância considerada na sua 

dimensão histórica, de cidadã com direitos. Não nos restam dúvidas de que é a visão 

interacionista que melhor explica o desenvolvimento do ser humano. Entendemos que as 

contribuições de Vygotsky, Piaget e Wallon, embora tenham ênfases diferentes, muito podem 

colaborar como base teórica para as transformações necessárias em determinadas práticas 

pedagógicas. A primazia dos fatores sócio-culturais encontramos em Vygotsky. Já em Piaget 

encontramos respostas, ou melhor, negações aos princípios behavioristas, cujo apogeu 

acontecia exatamente no período em que Piaget escreveu. Assim, sua preocupação pautava-se 

na epistemologia do conhecimento, com o objetivo de demonstrar que o desenvolvimento não 

se limita à oferta de estímulos para obtenção de consequentes respostas. No caso de Wallon, 

há, nitidamente, a defesa da importância da afetividade no processo ensino-aprendizagem que, 

para ele, ocorre através da integração funcional. Estas são visões que nos permitem observar 

as rotinas educativas e analisar os dados sob as lentes teóricas, na tentativa de considerar as 

singularidades infantis para compreender a complexidade do processo de desenvolvimento 

humano.     

No que se refere aos direitos infantis, a valorização da infância brasileira deveria ser a 

base de luta por uma sociedade mais justa, democrática, não-discriminatória. Infelizmente, 



167 

 

 

 

ainda somos espectadores de inúmeras violações desses direitos, até porque, no Brasil, é 

recente o reconhecimento da criança como sujeito de direitos. A Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente vem sendo considerada um 

documento legal de vanguarda com objetivos de proteção à criança. No entanto, sabemos que 

as leis e diretrizes mais avançadas e democráticas são ineficientes quando persistem as 

limitações educacionais; nesse sentido, parece-nos que os indivíduos permanecem presos, 

escravos da própria condição, gerando um círculo vicioso e injusto. 

Nas entrevistas, as crianças expressam o simples desejo infantil de que a escola tivesse 

brinquedos. A ênfase no brinquedo como elemento essencial e prazeroso para a escola é 

presente na fala de todos os sujeitos, especialmente na escola em que estes eram quase 

inexistentes, tornando ainda mais distante o espaço que separa o desejo das crianças daquilo 

que a sociedade lhes oferece. Uma escola para criança deveria ser um local com 

características próprias: alegre, vivo, colorido, que incluísse, ao mesmo tempo, segurança e 

desafios. E ainda que tivesse lugares para despertar e alimentar a sensibilidade artística, o 

estímulo à leitura e a movimentação corporal. As crianças devem sentir, através das 

organizações dos ambientes, que toda a escola valoriza sua presença. Sabemos ainda que esta 

organização não é neutra e reflete o pensamento das pessoas que compõem o espaço, com 

suas visões de homem, de sociedade e de educação.  

A educação escolar acontece essencialmente através das relações humanas. Nesta teia 

de relações, é preciso admitir que a mediação qualificada do adulto é de fundamental 

importância. As observações das crianças sobre a professora na Escola Mauricio de Sousa são 

pautadas em características simples como ser calma, não gritar, enquanto na Escola Monteiro 

Lobato, percebemos uma visão mais ampla, referindo-se até à capacitação docente. 

Entendemos que as falas das crianças sugerem que as relações professora/aluno na Escola 

Mauricio de Sousa precisam ser repensadas. O fato é que não havia lá um ambiente de 

harmonia, compromissos mútuos e cooperação. Para que este ambiente se tornasse 

construtivo, a forma de agir da professora precisaria ser pautada no respeito à diversidade das 

crianças, ao estabelecimento de uma relação mais afetiva, no repensar as formas de 

socialização desenvolvidas, especialmente o que se refere à autoridade/disciplina do grupo. É 

claro que o uso da autoridade docente é essencial para uma dinâmica escolar eficaz e 

produtiva, desde que seja feito de forma tranquila e coerente, sendo possível através do 

próprio significado que tem para os alunos a atividade que está sendo desenvolvida. Os alunos 
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da Escola Monteiro Lobato parecem reconhecer a tarefa complexa que é ‘ser professor’, e 

registram a necessidade de preparo profissional, incluindo a importância do referencial 

teórico, que na linguagem infantil é o estudo.  

Acrescentamos características como compromisso, envolvimento, responsabilidade. 

Algo que pode ser visto em profissionais que lutam pela causa democrática e que, apesar de 

inúmeros fatores adversos, continuam tentando formar seres socialmente críticos, com 

condições de entender e atuar no mundo em que vivem. Neles, vislumbramos a possibilidade 

de colaboração para uma sociedade menos seletiva, ou seja, através de sérias e apropriadas 

intervenções, seria “construído” o germe da democratização. Apoiamos nossas ideias em 

Snyders que vislumbra a possibilidade de democratização de uma sociedade não-democrática, 

através do mecanismo de ruptura e da participação efetiva dos professores no espaço de 

contradições que é a escola. É preciso que os professores se comprometam politicamente para 

ajudar a construir sujeitos sociais. Sendo assim, os ensinamentos enciclopédicos perdem sua 

valia e abre-se espaço para práticas que privilegiem o pensamento, a reflexão, o raciocínio e a 

participação ativa dos alunos. Mais uma vez, insistimos para que o processo pedagógico 

aproxime-se das singularidades infantis, sabendo que um dos caminhos para essa finalidade é 

o professor deixar de falar para as crianças e falar com as crianças.  

Aparentemente conscientes de que o entorno social tem forte importância a ser 

considerada, as crianças da Escola Mauricio de Sousa, quando emitem juízos de valor sobre si 

mesmas, classificam-se em inteligentes ou burros. Percebemos que aqueles que se auto 

avaliam negativamente esquivam-se de desafios que reflitam seus pontos fracos, mostrando 

pouca persistência diante do insucesso. Já os alunos que se autoavaliam positivamente 

demonstram esforço e vontade para aprender mais e para tornarem-se mais fortes naquilo que 

já sabem. Verificamos, assim, que os professores devem estar mais atentos para que seus 

alunos desenvolvam uma conceituação mais saudável do seu potencial de aprendizagem, visto 

que pode afetar diretamente suas motivações para aprender. 

A aprendizagem mais importante é para todos os sujeitos a aprendizagem da 

leitura/escrita, diferindo quanto à ideia de como se aprende. Infelizmente, para alguns alunos, 

a aprendizagem da leitura/escrita aparece como uma tarefa difícil, “que só os inteligentes 

conseguem” e o processo prazeroso, motivador e enriquecedor não é percebido pelos sujeitos 

que, no máximo, reconhecem o valor instrumental da leitura. A influência do ambiente social 

e das práticas de leitura/escrita que as crianças vivenciam interferem diretamente nas 
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hipóteses que são elaboradas quando estão descobrindo o universo letrado. Faz-se necessário 

que as situações propostas tenham significações reais e que nelas estejam implícitas suas 

funções de expressão e comunicação. Além disso, deve possibilitar o estabelecimento de 

relação para outras e novas aprendizagens. 

Quanto ao direito à educação, a maioria das crianças não o compreende como uma 

regra a ser efetivada, embora tenhamos claro que a legislação atual declara para a população 

infanto-juvenil os direitos fundamentais que garantem para todos a saúde, a educação, o lazer, 

a cultura, a dignidade. Parece-nos que a realidade em que vivem os distancia desta suposta 

segurança legal, permanecendo à nossa vista a imagem da supremacia da lógica da exclusão 

social. Os paradigmas legais mudaram ao longo do tempo. Durante muitas décadas não foi 

enfatizado o direito à educação de qualidade, pois as diretrizes legais focavam-se no menor 

delinquente e em situação irregular, não vislumbrando todas as crianças como sujeitos de 

direito. A visão legislativa atual, de fato, pretende atingir a todo universo infantil, no entanto, 

milhões de destinatários da lei, no Brasil, ainda são penalizados pela injustiça social e, sequer, 

usufruem do direito de ser criança, de pensar como criança, de agir como criança, de brincar 

como criança.  

Como educadores, quando encontramos problemas, somos tentados a encontrar 

explicações na Psicologia, na Sociologia, na Medicina, para justificar os efeitos de práticas 

pedagógicas que fracassam e acabamos por depositar no aluno toda a culpa pela não-

aprendizagem, especialmente no que se refere à alfabetização: desconsiderando o peso do 

ambiente escolar nessa tarefa que lhe é peculiar. Contrariamente, o que vimos foi um enorme 

desejo e capacidade de aprendizagem e que os avanços que não aconteceram foi, 

provavelmente, por não serem oferecidas as condições necessárias para tal finalidade.  

Não é recomendável que as crianças sejam envolvidas pela influência social que 

comumente separa, dicotomicamente, o bem do mal, o normal dos anormais, o inteligente do 

burro, como o exemplo em que o aluno se apresentou sendo da turma dos burros. Nesse caso, 

o aluno demonstra ‘como se reconhece’ e ‘é reconhecido’ por seus pares. O seu lugar social 

na sala de aula fortalecia a imagem que tinha de si mesmo, a cada dia que passava, em cada 

tarefa que não entendia, em não ser solicitado a dar respostas, no silêncio ou no envolvimento 

em outras atividades. Nesses momentos, podíamos perceber as contradições presentes na sala 

de aula como no simples exemplo a seguir: o mesmo aluno que se intitulou da turma dos 

burros, fazia desenhos elaborados como o que ilustra a capa desta dissertação. Infelizmente, 
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em nossa sociedade, a escola, em muitos momentos, legitima uma seleção meritocrática dos 

mais capazes para o desempenho das funções consideradas mais relevantes. E a ausência de 

produtividade escolar vai tendo, cada vez mais, fortes relações com os rótulos que são 

atribuídos aos alunos, fortalecendo a ideia inconsistente de que os problemas escolares estão 

localizados no aprendiz. A pesquisa aponta para a dificuldade que as escolas têm de incluir 

determinados alunos no processo de ensino-aprendizagem. Esta situação evidencia uma 

necessidade emergente de repensar, na escola, as concepções de aprendizagem, de 

alfabetização e, principalmente, de sujeito da aprendizagem. 

Neste contexto, o papel da Escola há de ser questionado: instituição com poder de 

transformar ou simplesmente de sedimentar a estrutura social? Não podemos negar a evidente 

relação entre desenvolvimento humano e desenvolvimento social. Existe uma 

correspondência entre condições socioeconômicas de vida limitada e o fracasso escolar. São 

múltiplas determinações que causam o insucesso na vida escolar, dentre as quais as condições 

materiais de existência. Aceitar passivamente esta relação implica desconsiderar a capacidade 

de reação que a escola possui de, através de uma conscientização política, formar pessoas 

críticas e capazes de edificarem uma sociedade mais humanitária. Concordamos com 

Dimenstein (2005, p. 112) quando diz que a educação “é um dos pilares da democracia. 

Quanto mais politizado for um cidadão, mais difícil será a vida dos demagogos. E não se trata 

apenas de uma questão política. Trata-se de fazer valer todos os seus direitos.” A escola não é 

apenas reprodutora da sociedade, devendo ser valorizadas ações, na perspectiva da 

transformação.  

Nessa perspectiva, Candau (2007, p.52) nos alerta para as possibilidades da nossa 

prática pedagógica, haja vista que  

  

As nossas salas de aula, onde pretensamente se ensina e se aprende, 
deveriam ser espaços de lidar com o conhecimento sistematizado, construir 
significados, reforçar, questionar, e construir interesses sociais, formas de 
poder, de vivências que têm necessariamente uma dimensão antropológica, 
política e cultural. 

  

Assim, a aprendizagem que é, ao mesmo tempo, um processo individual e 

inerentemente social, pode ser mola propulsora de desenvolvimento pessoal e coletivo.  
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A simples consciência de que a educação é eixo central para superar as desigualdades 

que, infelizmente, caracterizam o Brasil, não é suficiente para a garantia de uma escola de 

qualidade para toda criança brasileira. Sabemos que não haverá o desenvolvimento desejado 

sem uma base de estabilidade na economia e na sociedade, na política e na justiça. As 

reformas necessárias nesses âmbitos são condições para as transformações essenciais na 

educação brasileira, na perspectiva de encontrar o nexo entre as formulações teóricas e o que, 

majoritariamente, encontramos nas escolas públicas de nosso país. Encontramos o discurso de 

valorização da escola em aberta contradição com as atitudes governamentais. De um lado, o 

estado brasileiro se responsabiliza pelo ensino de qualidade, demonstrando para a opinião 

pública, preocupado em exercer bem sua responsabilidade com a educação pública; e, por 

outro, efetivamente, desresponsabiliza-se dessa função, motivando a ideia de que a educação é 

responsabilidade pessoal de cada cidadão brasileiro, distanciando-o, assim, da luta pela 

igualdade de oportunidade propiciada, principalmente, através de uma educação pública de 

qualidade.   

Encontramos, em um dos espaços de investigação, práticas cristalizadas, baseadas na 

transferência de conhecimento. Uma dinâmica escolar que não valoriza a capacidade de 

pensar e falar dos seus alunos. Como esperar que estes assumam, através da educação escolar, 

a consciência de sua identidade: sujeito de direito, ator histórico-social capaz de escolher 

entre criar e recriar, aceitar ou transformar, calar ou falar? As relações dos sujeitos com a 

aprendizagem dependem também das conexões entre o professor, o aluno e o conhecimento. 

Para isso, é preciso o reconhecimento do outro, da capacidade e do valor do outro, que não 

observamos nessa prática.  Por outro lado, nos ensina Freire (2007, p. 48): 

  

Não há prática, não importa em que domínio, que não esteja submetida a 
certos limites. A prática que é social e histórica, mesmo que tenha uma 
dimensão individual, se dá num certo contexto tempo-espacial e não na 
intimidade das cabeças das gentes. Não podemos então basear nossas idéias 
na compreensão ingênua de que a prática e a sua eficácia dependem apenas 
do sujeito, de sua vontade e de sua coragem.   

  

Além disso, as mudanças na prática educativa e de referencial teórico não se resumem, 

apenas, ao aprendizado de novas terminologias, mas, prioritariamente, às concepções de 

aprendiz que são construídas pelos educadores. 
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Os espaços escolares também não parecem suficientemente adaptados para as 

características e necessidades das crianças, protagonistas de suas aprendizagens – alguém que 

não está naquele espaço à espera do tempo para crescer, mas que vive seu tempo, naquele 

momento, naquele espaço que deveria ser repleto de condições ricas e diversificadas para o 

desenvolvimento de suas potencialidades. Serão nesses espaços e nesses momentos que 

estarão acontecendo experiências de sucesso ou de fracasso escolar. Sabemos que precisamos 

vencer a forma reducionista de pensar, dicotomicamente, fracasso x sucesso escolar e ter 

consciência de que para o potencial de aprendizagem se tornar real depende de vários fatores. 

No entanto, preocupa-nos quando vimos que o que deveria ser exceção transforma-se em 

regra em determinados ambientes escolares, que insistem em desconsiderar as possibilidades 

de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças. 

A escuta infantil, portanto, é importante fator para a cidadania infanto-juvenil, 

possibilitando mudanças nas práticas escolares e na educação das crianças.  
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