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RESUMO

Nas últimas décadas, o conteúdo tradicional das disciplinas escolares, bem como os
métodos de ensino e disciplinarização aplicados têm sido alvo da crítica de diversos
educadores e pesquisadores sociais. Questiona-se a eficácia desse processo e,
através de leis e políticas públicas, algumas mudanças na prática pedagógica já têm
sido implementadas. O foco dessas medidas é associar a educação escolar à
cidadania, preparando o aluno para a vida em sociedade e oferecendo-lhe subsídios
para que se torne um cidadão participativo, crítico e reflexivo, agente da
transformação no ambiente em que vive. Diante disso, teve início a presente
pesquisa, que procurou relacionar conceitos de cidadania à educação e ao ensino
recebido em uma escola pública municipal de uma cidade de porte médio do interior
do Estado de São Paulo, situada em região periférica. O objetivo do estudo foi
investigar como têm sido trabalhados os conceitos de cidadania dentro de três salas
de aula de 5º ano e se há algum tipo de repercussão em termos de crítica e/ou
transformação social. Teoricamente, a pesquisa foi fundamentada na leitura de
Paulo Freire, baseando-se em seus estudos a respeito da educação e sua influência
social. Metodologicamente, foram realizadas pesquisas documentais, entrevistas
com a diretora e com as professoras do 5º ano, e observação participante nas três
salas de aula. A partir da análise dos dados obtidos, e de sua correlação à literatura
estudada, foi possível verificar que a relação escola/cidadania ainda não é efetiva,
por apresentar na legislação e nos documentos legais uma série de princípios que
ainda não são totalmente aceitos e colocados em prática. O termo cidadania não é
conhecido plenamente pelas professoras, que consideram que a formação cidadã
não é obrigação da escola, estando esta já sobrecarregada por outras atividades.
Além disso, também foi verificado que prevalece dentro das salas de aula o ensino
tradicional, caracterizado pela relação vertical entre professores e alunos. A partir
daí, sugere-se a implantação de políticas públicas mais eficientes, que busquem
tornar a legislação mais clara quanto à importância de se desenvolver habilidades de
autonomia, reflexão e crítica aos alunos, bem como promover a mobilização social
em busca de novos caminhos para a conscientização popular, salientando sua
importância para a transformação da realidade e, consequentemente, para o
desenvolvimento social e regional.
Palavras-chave: desenvolvimento regional; educação; cidadania; transformação
social; políticas públicas.

ABSTRACT

During the last decades, the traditional content of scholar subjects, as well as
teaching and discipline methods have been criticized by several educators and social
researchers. They question the efficiency of this process and, through public policies
and laws, some changes have already been performed in the pedagogical practice.
The focus of these attitudes is on associating scholar education to citizenship,
preparing students for living in a society and offering them feedback so that they may
become participative, critical and reflexive citizens, transformation agents, able to
change the environment they live in. Observing this, we started this research project,
aiming to relate citizenship concepts to education and teaching at a public school,
stated at the outskirts of an average city in the interior of the State of São Paulo. Our
goal was to investigate how citizenship concepts have been approached in three 5th
grade classrooms and if there is any kind of repercussion in terms of critics or social
transformation. Theoretically, our research is based on Paulo Freire´s works and on
his studies about education and its social influence. Methodologically, we developed
documental analysis, interviews with the school principal and with the teachers of the
5th grade and also participative observation in the three classrooms. Analyzing the
given data and their relation to the studied literature, it was possible to verify that the
relations between school and citizenship is not effective yet, as there is in legislation
and in legal documents a series of principles which are not completely accepted and
put into practice. The term citizenship is not fully recognized by teachers, which
consider that citizen formation is not a school obligation, as the school has been
overloaded with lots of other activities. Besides, we could also verify that the
traditional teaching prevails in the classroom, characterized by a vertical relationship
between teachers and students. From this, we suggest the introduction of more
efficient public policies, which search on making the legislation clearer according to
the importance of developing autonomy, reflection and critical abilities, as well as
promoting social mobilization towards new routes for popular consciousness,
focusing on its importance for the reality transformation and, consequently, for the
social and regional development.
Key words: regional development; education; citizenship; social transformation;
public policies.
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INTRODUÇÃO

Ao refletir sobre as carências materiais e sociais da população
brasileira, em especial do interior do Estado de São Paulo, berço desta pesquisa,
verificou-se a necessidade de investigar quais os motivos de tamanha desolação,
caracterizada pela ascensão da violência e da criminalidade em geral, que atingem
todos os níveis sociais, seja de maneira direta ou indireta.
Foi possível observar que faltam ao ser humano atitudes cidadãs,
voltadas e destinadas à sociedade e não somente ao seu bem-estar próprio,
individual. Verificou-se, através de observações, que o homem tornou-se, com o
passar do tempo, alheio às necessidades de sua comunidade, ignorando que sua
contribuição através de críticas, reivindicações e lutas sociais poderiam alterar
significativamente a realidade que se conhece, transformando-se em um agente
direto do desenvolvimento de sua região.
Observa-se, ainda, que as políticas públicas em vigor atualmente não
são eficientes para que haja maior justiça e respeito social, devido à má distribuição
de renda, más condições de saúde, educação, emprego e moradia, tão visíveis nas
camadas mais empobrecidas da população.
Diante deste cenário, surgiu o interesse e a preocupação em identificar
qual setor da sociedade poder-se-ia analisar ou intervir, através de ações sociais ou
políticas públicas, para que fosse alterada, mesmo que lentamente, a mentalidade
do homem, alertando-o sobre sua importância e responsabilidade para o bem-estar
social, e incentivando-o a agir sobre as injustiças detectadas.
Assim, após leituras críticas e reflexões, observou-se que a escola, em
especial o Ensino Fundamental, é o princípio da formação do homem enquanto
cidadão, é o local onde grande parte da população passa vários anos de sua vida,
aprendendo conteúdos e informando-se sobre o ambiente que o cerca.
Todavia, não se sabe se concomitante ao conteúdo que deve ser
passado pela escola são transmitidos também valores sociais, e proporcionado ao
aluno condições para seu desenvolvimento intelectual, crítico e reflexivo,
características essenciais à sua participação ativa na sociedade.
De acordo com o artigo 22 da LDB (Lei das Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional), “a educação básica tem por finalidade desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.”
Infere-se, a partir daí, que a escola não tem a obrigação apenas de transmitir
conhecimento, mas também de oferecer condições para a formação social, crítica e
reflexiva do aluno, enquanto cidadão; “ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2002, p.
21). Por sua vez, conhecimento não é visto simplesmente como o conjunto de
conteúdos trabalhados em sala de aula, mas sim “como uma construção de saberes
e sentidos, baseada nas inter-relações entre os diversos sujeitos que compõe a
comunidade escolar” (SILVA, 2006, p. 53).
A partir daí, teve início a presente pesquisa, que recortou da sociedade
uma parcela a ser analisada e compreendida. Foi selecionado o ensino básico
municipal de uma cidade de porte médio do interior do Estado de São Paulo, com
foco em uma EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) situada na região
periférica da mesma. O objetivo do estudo é investigar como têm sido trabalhados os
conceitos de cidadania dentro dessa escola, e se o conteúdo oferecido nas aulas
tem contribuído ou não para a transformação social.
Teoricamente, a pesquisa foi fundamentada na leitura de Paulo Freire,
baseando-se em seus estudos a respeito da educação e sua influência social. O
intuito desta abordagem é relacionar o poder transformador que a educação oferece,
e como pode contribuir para a modificação da realidade social. Sua concepção a
respeito do homem como criador e transformador do mundo e da cultura também foi
abordada como referência.
Logo,

em

análise

comparativa

ao

referencial

teórico,

foram

relacionados os dados obtidos junto aos sujeitos da pesquisa: professores e alunos
de quinto ano do Ensino Fundamental, cuja faixa etária compreende dos nove aos
doze anos, em sua maioria. Buscou-se compreender como as concepções dos
professores acerca de cidadania interagem com os temas relativos à vida social dos
alunos. Concomitantemente, verificou-se se existe a participação democrática da
criança em sala de aula, e se a relação entre aluno e professor é vertical ou
horizontal. As respostas resultantes foram interpretadas e correlacionadas às
políticas públicas existentes e sua influência sobre o desenvolvimento social e
regional.
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Salienta-se que para essa pesquisa foram escolhidos alunos do quinto
ano por tratarem-se das crianças mais velhas da escola, sendo capazes de melhor
refletir sobre seu ambiente.
O capítulo 1 da dissertação discorrerá sobre a relação existente entre o
desenvolvimento regional e a cidadania, buscando-se evidenciar a importância desta
última à evolução e transformação da sociedade.
Por sua vez, o capítulo 2 demonstrará a relevância da educação para a
formação crítica e reflexiva do homem sobre o ambiente em que vive e,
consequentemente, sua atuação sobre ele enquanto cidadão. Dessa forma, buscarse-á, nesse capítulo, demonstrar de que forma a cidadania, através da educação no
Ensino Fundamental, pode contribuir para o desenvolvimento regional.
No capítulo 3 serão apresentados os direitos humanos, em especial o
direito à educação, enfatizando os preceitos destacados nos documentos oficiais,
nacionais e internacionais, para garantir uma educação de fato transformadora a
todos os indivíduos.
O desenho da pesquisa, ou seja, os detalhes sobre os objetivos,
procedimentos, etapas e metodologia aplicados nesta pesquisa serão apresentados
no capítulo 4.
Finalmente, o capítulo 5 apresentará os resultados obtidos no decorrer
das leituras, pesquisas de campo e discussões entre os dados levantados no
decorrer do presente estudo.

14

1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CIDADANIA

O homem tem sido considerado, durante séculos, o ponto central da
civilização, cuja existência é sagrada e desrespeitá-la seria, além de um crime, um
pecado, na visão judaico cristã. Entretanto, mesmo sendo óbvio que deve haver
respeito à vida humana sob toda e qualquer hipótese, o ser humano ainda tem
sofrido com o descumprimento de seus direitos, desde o respeito às suas
necessidades básicas como saúde, educação e moradia, até à sua participação e
intervenção na sociedade.
Sendo conhecedor dos problemas e dificuldades da comunidade da
qual faz parte, e capaz de propiciar meios para sua evolução, o homem torna-se um
agente

transformador,

o

ponto

inicial

para

o

desenvolvimento

social

e,

consequentemente para o desenvolvimento da região em que se encontra. Contudo,
para que seja possível tal transformação, é necessário que se trabalhe a cidadania
nas escolas, desde os primeiros anos de ensino.
Todavia, é importante salientar que o significado abordado nesse
estudo para o termo cidadania não se refere tão somente à moralização da
educação infantil, cujo único objetivo é a “preparação da criança para o convívio
social harmônico” (BUFFA; ARROYO; NOSELLA, 2001, p. 61). Trata-se de um
termo mais amplo e complexo que, na prática, levará a criança à compreensão do
mundo que a cerca, e dos valores, hábitos e comportamentos que deverá
desenvolver para que seja um adulto participante e modificador da realidade,
conhecedor de seus direitos e deveres na sociedade. Além disso, a educação
escolar, em complemento à educação familiar, tem a responsabilidade de orientar a
criança com relação à sua liberdade e autonomia diante da realidade social.
Segundo Herkenhoff (2001), educar para a cidadania é educar para a
liberdade de escolha, para o respeito ao próximo e a si mesmo, para a reflexão
crítica e participativa. É contribuir para a formação do cidadão ultrapassando os
conceitos dos livros didáticos, e rompendo a concepção da educação tradicional,
“que vê o educando como arquivista de dados fornecidos pelo educador”
(HERKENHOFF, 2001, p. 55). Trata-se da educação libertadora, que tem como
objetivo desenvolver a consciência crítica dos educandos, partindo “da convicção de
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que há uma riqueza de ideias, de dons e de carismas na alma e no cotidiano dos
interlocutores” (HERKENHOFF, 2001, p. 55). Dessa forma, a educação libertadora
contribui para que os indivíduos sejam agentes transformadores do mundo,
incentivando a reflexão sobre sua própria situação e a do meio em que vive. “Assim,
em última análise, a educação libertadora deve ser compreendida como um
momento, ou um processo, ou uma prática onde estimulamos as pessoas a se
mobilizar ou a se organizar para adquirir poder” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 25).

1.1 HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO DE CIDADANIA
O significado do termo cidadania varia de acordo com o tempo e o
espaço, havendo características distintas entre um cidadão do século XV e o
cidadão dos dias atuais, bem como aquele que é habitante do Oriente, e os
ocidentais.
Tradicionalmente, “ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à
propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também
participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos” (PINSKY;
PINSKY, 2003, p. 9). Todavia, atualmente essa definição apresenta-se ultrapassada,
tendo em vista que possuir cidadania não se restringe apenas a cumprir deveres e
cobrar direitos, trata-se de ter consciência crítica sobre os fatos, e possuir
participação ativa sobre eles. Por outro lado, nos últimos séculos houve significativas
mudanças no que se refere a essa definição, visto que mulheres, analfabetos e
imigrantes, em algumas nações, não tinham o direito à participação social, logo, não
eram considerados cidadãos. Assim, é relevante destacar a evolução histórica do
termo cidadania, para que seja problematizada sua compreensão.
Segundo Guarinello (2003), os primeiros pensadores sobre cidadania
buscaram basear-se nos ideais greco-romanos, que foram conhecidos e transmitidos
mundialmente, como a participação popular, a democracia e a liberdade do
indivíduo. Entretanto, tal sociedade, localizada às margens do Mediterrâneo,
aproximadamente entre os séculos IX e VII a.C, e dividida em regiões menores
denominadas cidades-estado, caracterizava-se pelos constantes conflitos de
classes, tornando-a desigual e desarmônica. Eram três os principais conflitos, sendo:
o de gênero, o de idade e de propriedade. No tocante ao gênero, as mulheres eram
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consideradas membros inferiores da sociedade, pois não tinham direito à
participação política, e o espaço doméstico era o único considerado apropriado ao
sexo feminino. Os jovens também tinham seus direitos limitados, visto que a tradição
garantia somente aos mais velhos, os anciãos, a autoridade de escolher o destino
da sociedade. Tal fato fazia com que as antigas instituições permanecessem ativas,
restringindo as inovações e o desenvolvimento. Por último, eram frequentes os
conflitos entre grandes, médios e pequenos proprietários, camponeses, artesãos e
comerciantes; porém, não era um conflito tradicional capitalista, mas uma luta
política, que implicava o pertencimento ou não à sociedade. Além disso, estrangeiros
também não eram considerados cidadãos, resultando na não participação social da
maioria a população. Portanto, na sociedade greco-romana clássica, o poder era
restrito e não democrático, ou seja, o termo pressupunha exclusões.
Com o passar do tempo, as cidades-estado foram sendo extintas,
abrindo espaço ao governo imperial e, posteriormente, monárquico. Nesse período,
a comunidade cidadã foi dividida em duas classes, com direitos distintos: os “mais
honestos” (ricos) e os “humildes” (pobres), fazendo com que o estatuto do cidadão
perdesse sua representatividade ao garantir à comunidade seus direitos e deveres.
A partir da Revolução Francesa de 1789 o conceito de cidadania
passou a “designar o conjunto de membros da sociedade que têm direitos e decidem
o destino do Estado” (FUNARI, 2003, p. 49). Contudo, essa definição fora adotada
pelos romanos já em 753 a.C. e, com a chegada dos etruscos (povo oriundo no
norte da Península Itálica), de acordo com Funari (2003), algumas características
foram modificadas. A sociedade passou a ser dividida em dois grupos sociais: os
patrícios (nobres) e os plebeus (sem direitos à cidadania). Entretanto, nessa
sociedade a mulher possuía alguma participação nos eventos da sociedade, tendo o
direito a assistir jogos e espetáculos, e de serem retratadas em destaque nas
esculturas e pinturas. Os patrícios diferenciavam-se dos plebeus (além do alto poder
aquisitivo) por suas vestimentas e acessórios, como anéis de ouro, faixas em suas
túnicas e capas adotadas pelos cavaleiros. Todavia, entre os séculos V e IV a.C. os
plebeus iniciaram sua luta pela conquista dos direitos políticos e sociais, ou seja,
“queriam ocupar cargos, votar no Senado e até mesmo casar-se com patrícios, o
que lhes era vedado” (FUNARI, 2003, p. 52). Dessa forma, foram capazes de
provocar grandes avanços na cidadania, como: a instituição do Tribunado da Plebe,
que tinha o poder de vetar as decisões dos patrícios, a divisão dos romanos em

17

tribos geográficas, e não mais hereditárias, e a expansão militar entre os plebeus.
Por fim, em meados dos anos 300 a.C. os plebeus já tinham acesso a todos os
cargos, tanto políticos quanto religiosos.
No decorrer do século II, o cristianismo inicia uma luta organizada pela
cidadania na sociedade romana. Segundo Hoornaert (2003, p. 83) até esse
momento “nem a historiografia romana nem a cristã mostram interesse com o que se
passa no mundo de escravos e libertos, mulheres e crianças, sejam eles cristãos ou
não. Intelectuais, teólogos e bispos discutem entre si; os cristãos comuns
permanecem calados”. Para o Direito romano a cidadania assemelhava-se a um
patrimônio, cuja capacidade de possuir variava de acordo com o status do indivíduo.
Além disso, tal legislação estava a serviço da nobreza, e não defendia os interesses
e direitos da maior parte da população, composta por crianças, mulheres e escravos.
Portanto, nessa sociedade, cidadãos eram os nobres e os grandes proprietários de
terras, aos quais eram destinados os poucos serviços sociais existentes. Ao restante
da sociedade restava “trabalho, sofrimento e violência” (HOORNAERT, 2003, p. 86).
Assim, os cristãos procuraram brechas na legislação da época, com o intuito de
melhorar a vida daqueles que viviam no submundo romano. A lei lhes permitia a
criação de colégios (clubes) que lhes oferecia, a partir da ajuda financeira de alguns
senadores ou magistrados, a possibilidade de um funeral digno e banquete uma vez
por semana. Vale destacar que as mulheres não tinham acesso a esses clubes.
Além disso, cristãos descobriram outra brecha na lei, que permitia a emancipação de
escravos, mesmo que ela fosse apenas simbólica, já que a aristocracia não permitia
ascensão social, garantindo apenas certa independência financeira. Todavia,
cristãos e romanos não tinham a intenção de abolir a escravatura, visto que ela era
considerada natural até mesmo pelos mais lúcidos filósofos. Assim, a atuação social
e humanitária do cristianismo conquistou, aos poucos, avanços populares nos
poderes políticos, jurídicos e culturais, garantindo a muitos grupos e pessoas sua
cidadania, mesmo que limitada.
No período do Renascimento, compreendido entre os séculos XIV e
XVI, o termo cidadania era utilizado para denominar a ação dos cidadãos nos
poderes executivo, administrativo e judiciário. Porém, de acordo com Zeron (2003),
em algumas regiões, como no caso de Florença, a ocupação dos cargos era restrita
à determinada porção da sociedade, sendo excluídos os plebeus, enquanto
artesãos, e a pequena e média burguesia tinham mínima participação. Esse período
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foi marcado pelo progresso das atividades financeiras e comerciais, e o poder
econômico passou a corresponder de forma mais intensa ao poder político.
O início da Idade Moderna foi marcado pela Revolução Inglesa,
ocorrida entre os anos de 1640 e 1688. Nesse período houve a ascensão do
capitalismo, da acumulação de capital, da geração de trabalho, da mão-de-obra
empregada, havendo também mudanças na vivência da cidadania por meio da luta
pelos direitos. O motivo dessa luta deve-se ao fato de que, com a nova ordem social,
em que o homem passou a “assumir o lucro como referência de vida” (MONDAINI,
2003, p. 123), alguns grupos insatisfeitos com tal posição iniciaram manifestações
de contestação ao sistema.
Segundo Odalia (2003), o século XVIII fora marcado não somente pelo
Iluminismo, mas também pelas grandes revoluções, como a Americana (1776), a
Francesa (1789) e a Revolução Industrial. Todos esses eventos contribuíram para as
lutas pela liberdade e pelos direitos civis e políticos. Além disso, é nesse período que
surge a ideia de felicidade “como um projeto de sociedade, isto é, como uma
possibilidade para todos os que nela vivem” (ODALIA, 2003, p. 160), criando meios
de promover a educação, melhores condições de trabalho, a fabricação de itens
indispensáveis, como vestuário, alimentos e maquinários, e de outras benfeitorias
que atingissem a todos, diminuindo a injustiça e a desigualdade. “Liberdade,
igualdade e fraternidade. São esses os direitos que vão sintetizar a natureza do
novo cidadão e essas as palavras de ordem dos que se amotinaram contra as
opressões das quais há séculos padeciam” (ODALIA, 2003, p. 163).
No Brasil, os debates sobre cidadania ganharam força no final do
século XIX, com a Abolição da Escravatura e, logo, pela Proclamação da República.
A Constituição de 1891 garantia o direito de voto aos homens maiores de 21 anos,
com exceção de analfabetos e mendigos. Ela tratava também de outros direitos
civis, mas não fazia qualquer menção sobre direitos de natureza social. Todavia,
grande parte da população não usufruía de tais direitos, visto que, em sua maioria,
eram moradores da zona rural, vivendo sob os desígnios dos grandes proprietários
de terras. Segundo Luca (2003), em 1894 compareceu às urnas de votação para
Presidente da República apenas 2,21% da população, havendo pouca evolução
desse quadro nas dez eleições seguintes; na eleição de 1930 o comparecimento
fora de 5,65%, e em 1950, vinte anos depois, ainda atingiu apenas 18%. Assim, a
participação dos trabalhadores no cenário político teve sua ascensão no início do
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período republicano, quando houve aumento também do número de indústrias e
empregados, dentre eles mulheres e crianças, vivendo e trabalhando sob péssimas
condições. A partir daí surgiram “associações mutuais, ligas, uniões, centros,
sindicatos, federações, partidos, congressos, boletins, manifestos, panfletos, jornais,
escolas, comemorações, produção teatral e literária, enfim, o processo de
construção de uma identidade operária” (LUCA, 2003, p. 471), que deixou evidente
sua não aceitação diante da exploração que lhes era imposta. O trabalhador deixou
de ser apenas um espectador para tornar-se um agente político, criando partidos
que pregavam ações revolucionárias e contrárias ao capitalismo acirrado. Além
disso, inúmeras greves foram ocasionadas em virtude de lutas por melhores
condições de trabalho, repercutindo em algumas ações legislativas, como
indenização por acidentes de trabalho (1919), lei de férias (1925) e a proibição do
trabalho a crianças menores de 14 anos (1927). Já em 1930, na Era Vargas, foi
criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que apresentava os primeiros
passos da legislação trabalhista e previdenciária, embora ainda fosse alvo de
reivindicações e fiscalizações do Judiciário, culminando, em 1943, com a aprovação
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Golpe Militar de 1964 fez com que
muitos

dos

direitos

alcançados

não

fossem

respeitados,

porém,

com o

restabelecimento da democracia foi promulgada a nova Constituição, em 1988,
trazendo em seus títulos iniciais os direitos fundamentais, bem como a
universalização do voto, sendo facultativa aos maiores de 16 anos (e menores de 18
anos) e aos analfabetos, que tiveram, finalmente, sua cidadania política
reconhecida. Os direitos civis foram também amplamente reconhecidos pelo artigo
5º, que apresentou, dentre outras determinações, a condenação da prática do
racismo e a defesa do consumidor. Os direitos sociais também contaram com
significativa ampliação, como a fixação do salário mínimo, do abono de férias, da
licença paternidade, dentre outros. Entretanto, a garantia de direitos pela legislação
não bastou para colocá-los em prática, tendo em vista que, até os dias atuais, as
desigualdades e injustiças são inúmeras, havendo exclusão de milhares de
brasileiros ao acesso à participação na educação, saúde, moradia e justiça.
Vale salientar que, concomitante à evolução do direito ao voto no Brasil
houve o surgimento da sociedade do conhecimento, caracterizada pela expansão de
grandes empresas detentoras de informação e, consequentemente, com alto poder
sobre o destino de muitas nações. O conhecimento passou a ser mais valorizado
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que o capital e a participação social, influenciando na formação dos indivíduos que
compõem a sociedade moderna, através de conteúdos escolares ou princípios
familiares.
De acordo com Drucker (1999) o capitalismo conquistou o mundo entre
os anos de 1750 e 1900, quando a velocidade de difusão das inovações
tecnológicas pelo globo surpreendia e fazia com que mudanças radicais ocorressem
nos meios comerciais e de produção. O conceito de conhecimento ganhou novos
significados a partir daí, transformando-se do “ser” ao saber “fazer”, de um bem
privado a um bem público. Ele passou a ser aplicado na formulação de processos,
produtos e ferramentas, dando início à Revolução Industrial, que levaria ao
surgimento de novas classes sociais e, consequentemente, novas lutas de classes,
e com elas o comunismo.
Em um segundo momento, por volta de 1880, o conhecimento ganhou
outro significado, sendo aplicado também à mão-de-obra, ao trabalho, culminando
na Revolução da Produtividade, que por sua vez venceu o comunismo e a guerra de
classes.
Por último, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a Revolução
Gerencial que, segundo Drucker (1999), refere-se ao conhecimento aplicado ao
próprio conhecimento, ou seja, não está relacionado apenas à mão-de-obra e
capital, mas também à criação do conhecimento como fator de produção. Drucker
denomina essa fase de pós-capitalismo.
Assim, o capitalismo, devido ao seu alcance global em alta velocidade,
criou uma civilização mundial, dividida em capitalistas e proletariado. Todavia, a
partir da Revolução Gerencial, os conceitos de riqueza obtidos pelos capitalistas
tomam outras definições. No velho capitalismo a elite era constituída pelos grandes
proprietários de mineradoras de aço e outros minerais utilizados pela indústria.
Atualmente, a elite é constituída por fabricantes de computadores e softwares, e
detentores de sistemas de informação.
Sendo assim, o conhecimento passou a ser fator primordial para a
obtenção de riqueza, o que levou o capitalismo a valorizar a produção de
conhecimento, resultando na modificação também dos currículos escolares.
Porém, ainda mais drásticas – embora raramente discutidas até agora –
serão as mudanças na posição social e no papel da escola. Embora seja há
muito tempo uma instituição fundamental, ela era ‘da sociedade’ em vez de
estar ‘na sociedade’. Ela se preocupava com os jovens, que ainda não eram
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cidadãos, nem responsáveis, nem estavam na força de trabalho. Na
sociedade do conhecimento, a escola passa a ser também instituição dos
adultos, em especial dos adultos altamente instruídos. Acima de tudo, na
sociedade do conhecimento a escola passa a ser responsável pelo
desempenho e pelos resultados (DRUCKER, 1999, p. 187).

Por sua vez, a escola, na realidade capitalista, tem sido formadora de
mão-de-obra, seja intelectual ou operacional do sistema econômico vigente. Gandin
(2000, p. 145) destaca ainda que “as crianças e os jovens vão sendo moldados e
aceitam que se faça deles objetos e, mais tarde, peças sem importância maior na
produção”. Todavia, tal fato não colabora com os preceitos da educação cidadã, tão
discutidos atualmente. Sendo assim, mais que uma mudança interna da escola, a
formação do cidadão deve partir da quebra de paradigmas da sociedade, que
precisará alterar sua maneira de enxergar e agir sobre a realidade.
Em resumo, o conceito de cidadania sofreu significativa evolução no
decorrer dos séculos, passando pela diferenciação entre ricos e pobres, homens e
mulheres, jovens e velhos, além da discriminação de estrangeiros e escravos. Houve
uma época em que o termo cidadania designava aqueles que possuíam o poder
econômico ou político de determinada região, bem como daqueles responsáveis
pelo destino e pelas tomadas de decisão na sociedade. Cidadão também já foi a
denominação dos grandes senhores donos de terras e de escravos, e aqueles
nascidos em famílias nobres. Nesse sentido, a cidadania implicava em uma forma de
exclusão, visto que a maior parte da população não tinha direito à participação social
e, logo, não eram considerados cidadãos. Com o passar do tempo, através de lutas
e movimentos sociais, a cidadania, pelo menos em tese, passou a ser um direito,
independente de raça, cor, sexo, cultura, idade ou status econômico. Atualmente,
em meio à sociedade do conhecimento, surge um novo perfil de cidadão,
caracterizado pela participação ativa na sociedade, sendo capaz de transformá-la.

1.1.1 A cidadania e a educação emancipadora
Ao nascer, o homem já se encontra inserido em um sistema complexo
de valores, no qual cresce e se desenvolve com a necessidade de adaptar-se às
características culturais e sociais criadas durante séculos por seus ancestrais. Neste
meio há uma série de padrões avaliados espontaneamente pela sociedade. Há um
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juízo de valores estabelecido, que define e classifica em bom ou mau, certo ou
errado, que levam à atração ou repulsa, enfim, valores que formam cada indivíduo,
conforme sua vivência e interação com o mundo à sua volta. A educação é
entendida como a formação do ser humano dentro deste sistema. Como observa
Brandão, há diversas situações na vida de um indivíduo que fazem parte de sua
formação, contribuindo para os resultados de sua educação:
Esses processos formativos podem se desenvolver nos mais diferentes
ambientes sociais, como o ambiente familiar, na convivência humana, nos
locais de trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais
(BRANDÃO, 2004, p. 17).

A evolução humana, com suas invenções e criações, é fruto da
transmissão de conhecimentos adquiridos, partilhados cada vez de forma mais
rápida com os avanços dos meios de comunicação. Todavia, muitas vezes
confundem-se os conceitos de educação e ensino. Educação, como fora visto,
refere-se à formação do ser humano dentro dos padrões sociais em que ele está
inserido. Em contrapartida, ensino trata-se da transmissão de conhecimentos
acumulados de uma pessoa à outra. Porém, não é possível formar alguém sem
informar, ou seja, para educar é necessário ensinar, oferecer ferramentas através do
conhecimento, com o intuito de criar seus próprios conceitos e raciocínios, e assim
ser possível sua educação. Alguns autores aprofundam esta concepção de ensino
indo além da transmissão do conhecimento, tratando-o como um processo de
incentivo ao raciocínio. Freire (2002, p. 21) comenta que “ensinar não é transmitir
conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua
construção.” Freire ainda apresenta um exemplo claro de que não se pode formar
sem informar, ou educar sem ensinar, pois apesar de serem conceitos diferentes,
eles são complementares:
O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso
do fogão, como acendê-lo, como equilibrar para mais, para menos, a
chama, como lidar com certos riscos mesmo remotos de incêndio, como
harmonizar os diferentes temperos numa síntese gostosa e atraente. [...] Na
prática [...] se modificam ou se ampliam esses saberes (FREIRE, 2002,
p.12).

O homem, diferentemente dos animais, necessita de um processo de
educação para conviver em sociedade. Este processo se inicia com o convívio
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familiar, sendo desenvolvido durante as demais fases da vida do indivíduo, como um
processo constante. Gadotti (1984) salienta que o homem não é algo dado,
acabado; ele está em constante processo.
Freire, por sua vez, comenta sobre a educação e a ignorância:
Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando.
Existem graus de educação, mas estes não são absolutos. [...] Não há
ignorantes absolutos. Se num grupo de camponeses conversarmos sobre
colheitas, devemos ficar atentos para a possibilidade de eles saberem muito
mais do que nós. [...] o que lhes falta é um saber sistematizado (2001, p.
14).

Paulo Freire introduziu durante sua jornada educacional conceitos de
cidadania na escola, que foram estudados e disseminados por várias regiões
brasileiras, cada qual com sua denominação e forma de trabalhar (Escola Plural,
Escola Cidadã, Escola Cabana, dentre outros), mas todas com o mesmo objetivo,
que é o de criar uma escola diferenciada, cujo conhecimento não se resuma a
conteúdos programáticos tradicionais, mas que apresente ao aluno a realidade sem
disfarces, e promova a criação de sua análise crítica, e posteriores ações de
modificação daquilo que lhes parece injusto. Freire (1979, p. 20) destaca ainda que
educar
não pode significar somente converter o analfabeto em eleitor,
condicionando-o às alternativas de um esquema de poder já existente. Uma
educação deve preparar, ao mesmo tempo, para um juízo crítico das
alternativas propostas pela elite, e dar a possibilidade de escolher o próprio
caminho.

É relevante destacar Volpato (2003) que, em seus estudos, utiliza-se
das obras de Gramsci para fundamentar sua pesquisa sobre a formação para a
cidadania no Ensino Fundamental. Embora Gramsci não tenha se utilizado
especificamente do termo cidadania em suas obras, ele tem a visão de que a escola
deveria formar homens capazes de pensar e de dirigir quem os comanda, ou seja,
de ser um sujeito ativo na sociedade, colocando em prática seus pensamentos e,
através de suas atitudes, modificar a realidade. “Se se quer formar para a cidadania,
tem que se pensar em autonomia intelectual do cidadão, para que possa pensar
com sua própria consciência e não com a consciência de quem o dirige” (VOLPATO,
2003, p. 49). Além disso, salienta ainda que viver significa tomar partido das
situações, crises e conflitos, e que ser indiferente é transformar-se em um peso
morto na história. Dessa forma, o homem cidadão deve não somente ter consciência
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dos problemas da sociedade, mas também ter atitudes positivas com o intuito de
contribuir para sua melhoria. Gramsci, bem como Freire, defende em suas teorias a
educação emancipadora, cujo objetivo é educar para a cidadania, formando
cidadãos guias de si mesmo. Segundo Volpato (2003), para que o cidadão se
conscientize de sua identidade e responsabilidade política, ou seja, da importância
de sua participação nos diversos níveis sociais, é necessário que ele conquiste seu
espaço civil. Para isso, é necessário que ele interaja com o mundo de maneira ativa.
Quanto às crianças e estudantes, cabe ao professor estimulá-los através de
atividades que contribuam para a construção dessa autoconscientização. O
educador tem o papel de problematizar “o mundo real e imaginário, contribuindo
para que se possa compreendê-lo e reinventá-lo, crescendo e aprendendo junto com
o aluno, tentando vivenciar juntamente com ele seus conflitos, invenções,
curiosidade e desejos, respeitando-o como um ser que pensa diferente” (SILVA,
1999, p. 48).
Entretanto, uma visão acrítica defende a ideia de que a escola e a
sociedade devem socializar a criança, com o intuito de moldá-la aos padrões sociais
existentes. Isso significa retirar da criança seu poder criativo, inovador, submetendoa a agir e pensar de acordo com o que é esperado dela, respeitando os princípios
morais impostos pela escola, família e a sociedade em geral. Por exemplo, Gomes
(1994, p. 97), acredita que “a sociedade transcende o indivíduo, e a educação é uma
forma de inculcar valores sociais, isto é, um dos meios de que a sociedade se vale
para impor o altruísmo ao indivíduo. A educação é brandamente coercitiva e precisa
ser efetiva para internalizar nos indivíduos os valores sociais”. Também AlbalaBertrand (1999, p. 36) defende a “elaboração de estratégias que possam assegurar
um impacto real na educação, e particularmente na educação formal, que é, entre
outros agentes socializantes, o mecanismo mais intencional e bem estruturado para
moldar o caráter cívico e político dos jovens”.
Gandin (2000, p. 14) afirma ainda que “um dos grandes problemas da
escola, por exemplo, é a sua incapacidade de se transformar para ser adequada a
um fim importante.” O sistema escolar tem a necessidade de reestruturar-se,
buscando a formação de cidadãos capazes de emitir opinião própria sobre o
ambiente em que vivem, bem como de levar para a sala de aula suas vivências,
interagindo com os colegas e refletindo de forma não direcionada sobre questões
comuns de seu cotidiano. Esta seria uma forma de preparar as crianças de acordo
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com sua própria história, personalidade, criatividade, evitando socializar o indivíduo,
como salientam alguns teóricos sobre cidadania, ou seja, evitar-se-ia a produção do
cidadão conforme as necessidades e regras da sociedade.
A disciplina, no contexto da educação para a cidadania, também tem
seu significado diferenciado. Segundo Silva (1999, p. 55) “a disciplina deve ser vista
como forma de organização da vida escolar não como meio de controle de
comportamento”. Por outro lado, em definições tradicionais, autores como Gomes
(1994, p. 96) afirmam que “a disciplina não é um mero recurso para assegurar a
ordem na sala de aula. Ela representa a moralidade da sociedade e uma preparação
para a vida adulta”. Tal definição confronta com os preceitos da escola cidadã,
citados por Silva (1999), como a liberdade de expressão, flexibilidade, respeito às
diferenças e ao bem comum, compreensão, tolerância, solidariedade, honestidade
às críticas, transparência e diálogo.
Um outro ponto de vista acerca de cidadania é apresentado por Souza
e Lopes (2002), que afirmam que o professor deve dar a oportunidade aos alunos de
perceber o mundo com outros olhos, resgatando sua diversidade para a construção
do saber, e sendo capazes de interpretar e traduzir o mundo de acordo com suas
visões.
Interessante salientar, todavia, a posição quanto à cidadania para
crianças colocada por Brayner (2001, p. 209), que afirma “que, ao atribuir a
qualidade de cidadão aos nossos alunos (ou desejar que eles já o sejam), estamos
sobrecarregando-os de uma responsabilidade de agir em um mundo e de resolver
problemas que fomos nós, adultos, que criamos”. Ele acredita ser uma utopia
transformar a sociedade através da criança, pois a sala de aula é limitada e restrita a
questões sociais que atingem um todo, e que ela, por si só, já não é um ambiente
democrático. Além disso, enfatiza que a relação educação e cidadania é imprecisa e
insegura, estando desgastada sua possibilidade renovadora. Afirma ainda que a
tentativa de transformação da criança em cidadão pode ser o fim da pedagogia e o
fim da infância, além de configurar-se em uma ”desresponsabilização” do dever.
Entretanto, mais importante do que educar a criança para a cidadania,
é fornecer-lhe condições para que tal fato se realize, ou seja, não se trata apenas de
informar o aluno dos problemas que sua cidade ou seu país enfrentam, e dar-lhe a
responsabilidade de encontrar a solução. Tornar a criança um cidadão é, acima de
tudo, educá-la com liberdade de expressão, com autonomia para criar, para desfazer
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a realidade que conhece e construir outra. A partir daí, ela terá um interesse natural
pelo ambiente que a cerca, sentir-se-á integrante de um espaço maior e,
principalmente, agente ativo, participante e modificador desse espaço.

1.2 PAULO FREIRE E A ESCOLA CIDADÃ
Paulo Freire foi um dos educadores responsáveis pela introdução, no
Brasil, de um ensino diferenciado, marcado por mobilizações políticas e
caracterizado por reconhecer na educação uma fonte de mudanças nas condições
de vida da população. A partir de seu pensamento crítico ao sistema educacional
tradicional foi elaborada uma pedagogia não opressiva, cujo objetivo era contribuir
para a transformação social, chamada educação cidadã.
Paulo Freire nasceu em Recife, no ano de 1921, e faleceu em São
Paulo em 1997. Sua vida foi dedicada aos estudos, tendo aprendido a ler com os
pais “à sombra das árvores do quintal da casa em que nasceu” (GADOTTI, 1989, p.
20). De 1937 a 1942 cursou o Ensino Secundário no Colégio Oswaldo Cruz, de
Recife, tornando-se, a partir daí, professor de língua portuguesa da mesma
instituição. Em 1947 forma-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do
Recife, mesmo ano em que assumiu a diretoria da Divisão de Educação e Cultura do
Sesi-Pernambuco. No ano de 1952 fora nomeado professor catedrático da
Faculdade de Belas Artes, da Universidade do Recife. De 1954 a 1956 ocupou o
cargo de diretor superintendente do Departamento Regional de Pernambuco do
Sesi-PE. Em 1960 obteve o título de Doutor em Filosofia e História da Educação, e
em 1961 tornou-se Livre Docente da Faculdade de Belas Artes. Criou, em 1963, as
bases do Programa Nacional de Alfabetização, do Governo João Goulart. Porém, tal
programa foi extinto com o golpe militar de 1964, quando Paulo Freire fora enviado
em exílio para a Bolívia e, posteriormente, ao Chile. A partir daí passa a visitar
diversos países, com o intuito de pesquisar sobre educação e apresentar inovações.
O término do exílio dá-se em 1979, quando ele volta ao Brasil. Um ano depois
recebe convites para lecionar na Unicamp e na PUC/SP, e em 1989 assume o cargo
de Secretário de Educação da cidade de São Paulo, ocasião em que
com a experiência dos seus 70 anos e com a autoridade de um saber
reconhecido por muitos povos do mundo, tinha sempre algo novo a propor,
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na perspectiva de colocar em ação a política mais geral, avançando passo a
passo rumo à construção de uma escola pública, popular e democrática
(SAUL, 1999, p. 25).

Segundo Gadotti (1989), Paulo Freire iniciou a luta pela educação
popular a partir de sua entrada no Sesi (instituição patronal com objetivos
assistenciais), onde ficou encarregado de analisar a relação existente entre alunos,
pais e professores. Essa experiência foi a responsável por despertar nele o interesse
por modificar a pedagogia tradicional, tornando-a antielitista e antiidealista. “Ele
percebeu suas intenções idealistas na orientação às famílias operárias, e os
equívocos dessa prática conduziram-no a novas direções. Paulo Freire atribuía seus
problemas à diferença entre sua linguagem culta e a linguagem popular dos
trabalhadores” (GADOTTI, 1989, p. 25).
Além disso, Paulo Freire apresenta-se contrário ao ensino conteudista
a que os alunos são submetidos. Denomina-a como educação bancária, onde os
estudantes são vistos como recipientes vazios nos quais os professores depositam
conhecimento. Nesse caso, o conteúdo aplicado não é, de fato, compreendido pelo
aluno, mas memorizado. Ele afirma ser necessário possuir uma visão crítica do que
está sendo estudado, criando e recriando ideias, e não somente consumindo-as.
Na década de 60 teve início o programa de alfabetização de adultos
pensado por Paulo Freire. Consistia em mais do que ensiná-los a ler e a escrever,
mas contribuir para a formação da consciência crítica dos trabalhadores. De acordo
com Gadotti (1989), esse processo passava por três etapas, sendo: investigação,
tematização e problematização. Na primeira etapa eram levantados palavras e
temas advindos do universo cotidiano dos alfabetizandos, através da convivência
deles com o educador, ou em reuniões informais. A segunda etapa caracterizava-se
pela codificação e decodificação dos temas levantados, contextualizando-os e dando
subsídios para a divisão silábica, que contribuía para a iniciação à leitura e à escrita.
A última etapa era caracterizada por objetivar a conscientização do aluno,
ensinando-o a utilizar o saber ler e escrever como instrumentos para as lutas sociais
e políticas, superando obstáculos à “hominização (etapa de evolução do mundo em
que surgem o homem e a mulher, ou seja, que surge a capacidade de refletir e de
atuar sobre a realidade para transformá-la)” (GADOTTI, 1989, p. 40). Todavia, o
golpe militar de 1964 provocou a extinção do programa de alfabetização, culminando
no exílio de diversos intelectuais, dentre eles Paulo Freire.

28

Todas essas experiências fizeram de Freire um educador humanista e
militante, que acreditava que a transformação social somente ocorreria se fosse
oferecida uma educação para a conscientização da parcela menos favorecida da
sociedade, incentivando movimentos de massa que lutariam contra o capitalismo
acirrado imposto pelas elites. Assim, Freire passa a criticar a educação libertadora
dos anos 60, cuja crença baseava-se na ideia de converter a população em um
conjunto de cidadãos conscientes e dispostos a lutar pelas transformações sociais,
mas que não reconhecia as limitações da escola para alcançar tal objetivo. Defendia,
portanto, a criação de novos métodos pedagógicos que oferecessem aos educandos
uma formação social e política e que modificasse também a posição e o papel dos
educadores, valorizando seu compromisso com a produção de conhecimento e o
aproveitamento dos saberes dos alunos em sala de aula. Acreditava que o
aprendizado da leitura e da escrita apenas faz parte de um processo mais amplo e
significativo, que é a elevação do aluno à cidadania:
É isso que sempre defendi, é por isso que sempre me bati por uma
alfabetização que, conhecendo a natureza social da aquisição da
linguagem, jamais a dicotomize do processo político da luta pela cidadania.
O que jamais defendi foi uma alfabetização neutra, um puro ba-be-bi-bo-bu,
que, ainda, partisse da linguagem dos educadores e das educadoras e não
da dos educandos (FREIRE, 1997, p. 102).

Na década de 80, como já fora citado, Paulo Freire instituiu o termo
Escola Cidadã, que teve origem em movimentos de educação popular e comunitária,
cuja luta era em função da e para a cidadania. Seus estudos influenciaram a
elaboração da Constituição Federal de 1988, e sua atuação como Secretário de
Educação do município de São Paulo, em 1989, provocou a criação de uma escola
pública popular (chamada, mais tarde, de Escola Cidadã), cujas características
consistiam em possuir gestão comunitária e democrática, ser pública e estatal
quanto ao financiamento, sempre estimulando o diálogo entre o governo e a
sociedade. A Escola Cidadã fortaleceu-se não somente no Brasil, mas em vários
países da América Latina, sendo difundida por prefeituras e secretarias municipais
de educação.
Com o falecimento de Paulo Freire, foi criado um instituto em sua
homenagem (IPF – Instituto Paulo Freire), que busca continuar o trabalho por ele
iniciado. Tal órgão possui alguns programas e projetos sociais como a Educação de
Adultos, Educação Cidadã e Educação Popular. A Educação Cidadã, foco desse
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trabalho, tem como objetivos: promover o encontro de pessoas e instituições,
através de Seminários, Congressos, Fóruns, Simpósios e outros, com o intuito de
discutir ações relacionadas à educação formal e não formal; oferecer assessoria e
consultoria sobre políticas educacionais a órgãos governamentais ou não; realizar
pesquisas e publicações educativas; desenvolver pesquisar e estudos que
contribuam para a melhoria da educação e definam políticas públicas; contribuir para
a construção de uma cidadania ativa, com vistas à sociedade democrática, dentre
outros.
Basicamente, a Escola Cidadã criada por Freire tem como objetivo
principal incluir a participação popular na sala de aula, de modo que o aluno e sua
comunidade não sejam meros espectadores de sua história, mas que tenham
condições de serem agentes transformadores ativos nessa sociedade.

1.3 ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
Vale ressaltar que diferentes autores já realizaram estudos acerca de
cidadania na escola, cada qual com seu objetivo, metodologia e conclusões. Para
melhor embasar o presente estudo, torna-se relevante analisar tais pesquisas, com o
intuito de retirar deles a experiência adquirida e os resultados obtidos.
Uma visão atual e que condiz com a base teórica desse estudo é a de
Valadares (2008), que apóia a
[...] construção de uma educação em/pela/para a cidadania, que coloque
como linhas de força a diversidade, a liberdade, a justiça, a solidariedade e
a democratização do conhecimento, consolidando-se como uma visão de
educação em que as representações sobre o papel da ciência não seja um
obstáculo epistemológico para a construção de outros saberes (p.19).

Valadares (2008) em sua tese sobre a Escola Plural (método
desenvolvido para a melhoria do aprendizado, principalmente para as crianças
marcadas pela exclusão social) no município de Belo Horizonte, procura
compreender quais as dificuldades encontradas pela administração pública a partir
dessa nova organização escolar, bem como de que forma os gestores administraram
tais controvérsias. Para isso, foram realizadas análises dos documentos públicos, e
entrevistas com vinte e cinco gestores, que fizeram parte da administração desde
1995. O autor usou como embasamento teórico o referencial psicanalítico de René
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Käes, as obras de Boaventura de Souza Santos e Paulo Freire, buscando definir as
relações mantidas entre professores, escola e instituição ao longo desse tempo.
Valadares pôde concluir, dentre outros fatores, que há um grande conflito entre
professores e alunos, gestores e professores, visto que cada um tem dificuldade de
entender quais as necessidades dos demais. Além disso, foi verificada também a
resistência do corpo docente em aceitar propostas inovadoras, em sair do ensino
tradicional e migrar para o ensino inovador. Por último, citou o problema que,
embora tenha se elaborado uma política para essa transição, ainda não se conhece,
ao certo, a melhor forma de se alterar a rotina escolar, a fim de serem atingidos seus
objetivos pedagógicos e sociais.
Como já fora anteriormente citado, um dos papéis da cidadania
transmitida pela escola é construir nas crianças o senso crítico, motivando-as a
pensar, criar e problematizar o ambiente e os acontecimentos ocorridos à sua volta.
Contudo, Uberti (2007, p. 175) destaca que a “aprendizagem desse senso crítico,
desse pensamento crítico ou problematizador não é passível de projeção”. Em
outras palavras, ela explica que não é possível simplesmente levar a criança de sua
natureza original à outra já delimitada, já que cada aluno é dono de uma realidade e
traz consigo histórias de vida e valores familiares diferentes. Assim, desenvolver
habilidades desse tipo na criança é uma tarefa complexa, cuja prática, para ser
efetiva, deve considerar cada aluno como um ser único, singular.
Uberti (2007) objetiva em sua tese analisar o discurso da Escola
Cidadã, de acordo com os Cadernos Pedagógicos publicados pela Prefeitura
Municipal de Educação de Porto Alegre. A metodologia utilizada é a análise do
material coletado a partir de conceitos foucaultianos, tornando-os ferramentas na
tentativa de ultrapassar as divisões tradicionais entre teoria e prática, citação e
exemplo. A partir dessa análise, busca responder questões sobre o conteúdo que é
ensinado, a forma como esse conteúdo é transmitido e que tipo de sujeito se aspira
formar. Como conclusão, a tese aponta que os fundamentos das propostas
pedagógicas e a prática dos professores estão em dimensões diferentes, ou seja, a
prática não confere com a teoria. Em outras palavras, o autor afirma que há uma luta
entre aquilo que é projetado e o que, de fato, ocorre nas escolas. Por último, o autor
sugere “que se trata de uma luta própria à tarefa crítica do pensamento, o qual
fornece condições de resistência às formas de sujeição, dobrando a força da
verdade e fazendo experimentar novas formas de ser sujeito” (UBERTI, 2007, p. 5).
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Em sua dissertação, Volpato (2003), apresenta como objetivo discutir a
escola como um espaço para formação para a cidadania, baseando-se nas falas de
alunos e professores de uma escola pública da cidade de Criciúma, SC. Sua
metodologia consiste em analisar dados obtidos através de observações, respostas
de questionários e entrevistas feitas a educandos e educadores sobre o que
entendem sobre cidadania. A análise foi feita à luz dos conceitos apontados por
Gramsci, cujo princípio é a formação do sujeito como administrador de suas próprias
ações. O autor concluiu que cidadania ainda é vista de forma restrita pelos sujeitos
da pesquisa, ou seja, define-a apenas como ter respeito aos direitos sociais, civis e
políticos. Observou-se também que discussões sobre a prática da cidadania
participativa é quase inexistente. Finalmente, conclui que os alunos não são claros
ao definir cidadania, confundindo conceitos de direitos e deveres, e considera a
escola apenas um meio necessário para entrar no mercado de trabalho, ignorando
sua importância para a formação cidadã.
Por sua vez, Silva (2006) busca analisar a reorientação curricular
vivenciada por uma escola municipal de Belém do Pará, inclusa no projeto Escola
Cabana. Tal projeto rompe com o modelo tradicional da escola, baseando-se na
teoria freireana de educação crítica, interdisciplinar, dialógica e democrática, e tem
como objetivo partir das situações problema da comunidade escolar, para
compreender e intervir na realidade além dos muros da escola. Os procedimentos
metodológicos aplicados consistiram em pesquisa qualitativa, através de coleta de
dados, entrevistas, análise dos documentos da escola e observação participante no
cotidiano escolar. O referido autor conclui que, embora o projeto não tenha
alcançado mudanças substanciais político-pedagógicas no sistema, foi capaz de
provocar alterações nas formas de organizar, fazer e pensar a educação, com o
intuito de assegurar um aprendizado crítico e participativo e, consequentemente,
uma educação emancipadora.
Outro estudo sobre cidadania na escola é o de Simette (2006), cuja
dissertação teve como objetivo principal analisar como a cidadania se materializa na
escola, considerando as características do professor e da matriz curricular. Utilizou
como metodologia a aplicação de jogos aos alunos, questionários e observação
direta nos momentos de interação com as crianças. Simette concluiu, a partir da
análise dos dados obtidos, que há uma dicotomia entre o discurso dos professores e
suas ações em sala de aula, evidenciando contradições no sistema escolar. Além
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disso, também foi verificada a dificuldade dos alunos de trabalharem em grupo e seu
desconhecimento da realidade local. Contudo, nos momentos de intervenção foram
observadas melhorias na participação, maior conhecimento dos problemas locais e
autonomia, o que, segundo a autora, são importantes prerrogativas para a formação
social e pessoal do cidadão. Simette (2006, p. 9) “reforça a urgência da
conscientização para o fato de que se deve pela escola, aprender a construir o
próprio dizer, a partir não mais da assimilação simples e adaptação ao meio social”,
ou seja, a educação para a cidadania não se trata de simplesmente ensinar valores
morais e sociais às crianças, ou de repreendê-las a fim de que se enquadrem em
determinada sociedade. Trata-se de oferecer a elas oportunidades de expressar-se,
de criar, de inventar, de crescer com liberdade, desenvolvendo sua própria
autonomia. Assim, terá condições de enxergar o mundo que o cerca com olhares
diferentes e, a partir daí, ser capaz de agir e transformar o ambiente em que vive.
Simette (2006, p. 10) salienta ainda que “é no lugar mais específico de convívio e de
interação, representado pelo município, que as relações humanas se processam em
primeira instância”. Em outras palavras, o homem não deve ser visto como cidadão
do mundo, pois será sua atuação regional que surtirá verdadeiras transformações na
sociedade.
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2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EDUCAÇÃO

2.1 PENSANDO SOBRE DESENVOLVIMENTO
É necessário destacar que desenvolvimento, tal como é compreendido
no atual estudo, trata-se da adequada utilização dos recursos disponíveis em
determinada região para seu crescimento, não somente econômico, mas também
“social, cultural, político e ambiental” (BANDOS; RUWER, 2009, p. 157), com o
intuito de oferecer qualidade de vida a todos os cidadãos que dela fazem parte.
Dessa forma, o desenvolvimento, para que seja efetivo, deve ser promovido por toda
a sociedade, articulando ações entre os agentes públicos, sociais e particulares da
região, com o propósito de atingir um objetivo comum.
O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de
mudanças e transformações de ordem econômica, política e,
principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o
crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – transformado
para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais
como saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre
outras (OLIVEIRA, 2002, p. 40).

Segundo Furtado (1964), nos primeiros anos do capitalismo industrial
ainda era sinônimo de desenvolvimento a acumulação de capital por uma minoria
que estava à frente das indústrias emergentes. Porém, o autor afirma que ao
caminhar para as fases mais avançadas do capitalismo, a tendência à acumulação
foi transferida, aos poucos, à classe trabalhadora. Com a distribuição do capital, o
acesso à aquisição de bens e serviços foi ampliado, o que melhorou a qualidade de
vida de maior parte da população. Dessa forma, o crescimento econômico deixou de
ser sinônimo de desenvolvimento para ser apenas um de seus aspectos. Em outras
palavras, desenvolvimento não é simplesmente ascensão econômica, mas consiste
na evolução social e intelectual dos sujeitos envolvidos, e na preservação dos
recursos disponíveis.
A partir do avanço da globalização, caracterizada pelo rompimento das
fronteiras entre os países, o desenvolvimento tornou-se um dos principais assuntos
nas pautas de discussão das nações, quando deixou de ser apenas o produto das
atividades econômicas, para transformar-se no resultado da valorização dos agentes
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sociais, bem como do território por eles habitado.
De acordo com Fadel (2009), os países subdesenvolvidos, assim
conhecidos como aqueles com alto índice demográfico e baixa renda per capita,
como o Brasil, China e Índia, passaram por importantes mudanças econômicas nos
últimos quarenta anos. Tais modificações referem-se à diminuição da participação
da agricultura no PIB (Produto Interno Bruto) e o consequente aumento da
contribuição das indústrias extrativas e de transformação. Suas exportações
constituíam-se por poucos produtos de baixo valor, enquanto as importações, em
sua maioria, eram de produtos de alto valor agregado. Dessa forma, ocorria o
desequilíbrio da balança comercial, prejudicando a adoção de melhores e mais
modernas técnicas de trabalho, e incrementos na qualificação dos trabalhadores, o
que refletia nos baixos níveis de produtividade e capacidade de oferta.
Consequentemente, tal característica econômica causou impactos também na
situação social dos países subdesenvolvidos, elevando as taxas de crescimento
demográfico, mortalidade infantil, analfabetismo, somadas às más condições de
saúde, educação, habitação, dentre outros.
Por outro lado, os países desenvolvidos apresentavam modernas
estruturas industriais e tecnológicas, contribuindo para o crescimento sustentável da
sociedade, e propiciando qualidade vida à população. Assim, após a Segunda
Guerra Mundial, teve início a tomada de consciência dos países subdesenvolvidos,
que se esforçaram para diminuir a distância econômica que os separava dos países
ricos.
Embora, ainda hoje, início de 2011, ainda seja acentuada a diferença
econômica e social entre as nações de Primeiro Mundo e as emergentes, já houve
evolução no que se refere aos programas para o desenvolvimento das regiões, que
primam não somente pelo crescimento da competitividade, mas também pelos
fundamentos sociais, como educação, qualificação profissional, igualdade, justiça e
liberdade para a população.
Ressalta-se que, para que seja efetiva a colocação em prática dos
incentivos aos ideais de desenvolvimento, é imprescindível a participação do
governo, através de políticas públicas, pois “quanto mais ampla a base de um
governo representativo, mais este estará em condições de captar as tensões sociais
criadas pelos obstáculos ao desenvolvimento e traduzi-las em linguagem política”
(FURTADO, 1964, p. 71).
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No caso do Brasil, dado seu extenso espaço territorial, bem como da
diversidade cultural, étnica, econômica e social, tornam-se lentas as atitudes e
providências políticas para o bom andamento dos programas de desenvolvimento do
país. Por isso, é indispensável a experiência e a habilidade dos governantes para
fomentar o crescimento econômico e a ascensão da qualidade de vida da
população, não devendo ser dispensadas as contribuições dos representantes da
sociedade civil. “Assim, não basta promover o crescimento do produto da economia
e
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desenvolvimento do homem demanda sobremaneira o exercício da liberdade e a
garantia de sua plena cidadania” (BRAGA FILHO, 2009, p. 21).
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desenvolvimento, objetivando a resolução de problemas de habitação, educação,
saneamento básico, inclusão social e garantia de outros direitos dos indivíduos é
necessária, além do apoio dos dirigentes governamentais e dos agentes
representativos, a mudança de alguns aspectos da cultura das sociedades. Isso
significa que o homem, sujeito da sociedade, integrante e agente da propagação da
cultura, deve ter consciência de sua importância e da influência de suas ações sobre
o ambiente em que vive. Sua indiferença diante dos problemas existentes nesse
meio pode causar dificuldades para a melhoria do sistema, pois o “homem é visto
como um fator de transformação, tanto do contexto social e ecológico em que está
inserido como de si mesmo” (FURTADO, 1984, p. 105).
Portanto, tendo em vista que o homem é o agente transformador da
sociedade, possuidor do poder de implementar melhorias à sociedade em que vive,
é primordial que a educação seja tratada como fator principal da propagação de
princípios de cidadania. Não se trata, contudo, de educar para socializar, ou seja, de
utilizar-se da escola e sua influência para criar indivíduos passivos ou espectadores,
mas de contribuir, através dela, para o crescimento intelectual do homem,
oferecendo-lhe

oportunidades

de

participar

efetivamente

do

processo

de

transformação social. Por meio de uma educação voltada à valorização do indivíduo
e sua identidade e realidade cultural, desde o ensino infantil, seria possível projetar
novas maneiras de compreender e solucionar os problemas sociais, de forma justa e
igualitária. Todavia, para que sejam possíveis tais modificações, é necessário que
haja participação do governo através de políticas públicas, que possibilitem a
elaboração de novas maneiras de ensino/ aprendizagem. O ensino tradicional não
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se mostra eficaz para a criação de uma consciência crítica e reflexiva no aluno, pois
segundo Morin (2000), o que geralmente ocorre é a ênfase dada em sala de aula
aos problemas mundiais, ignorando-se os acontecimentos da comunidade e,
consequentemente, impedindo uma interação direta da criança com a realidade com
a qual está relacionada. A cidade é o reflexo da sociedade, onde podem ser
observadas diferenças na divisão de tarefas, moradias, renda, resultando em
cenários díspares, que contemplam desde a família mais pobre, até àquelas com
alto poder aquisitivo. Assim, “o espaço urbano é produzido a partir do capital,
fragmentando a cidade e originando lugares, buscando-se a ideia de que os espaços
segregados possuem características comuns internas e forte disparidade social
entre elas” (BAZAN, 2008, p. 311).

2.1.1 A educação e o desenvolvimento social
O cenário social do final do século XX foi caracterizado pelos
significativos progressos nas áreas produtivas, científicas e tecnológicas, gerando
uma nova era de conhecimento, onde diversos grupos e indivíduos incentivam lutas
por maior participação nas decisões políticas, bem como a cobrança de resultados
de seus representantes. Todavia, o número de excluídos sociais em todo o mundo
ainda é expressivo, sendo evidente a disparidade existente entre “países de
cidadanias

democráticas,

que

lhes

possibilitam,

potencialmente,

níveis

de

participação [...] e a situação de exclusão social, que resulta em cidadania social
degradada em muitos deles, o que cria inúmeras impossibilidades para uma
participação orgânica” (KLIKSBERG, 1998, p. 13). De acordo com o mesmo autor, o
desenvolvimento social mundial vem sofrendo regressão, ano após ano, visto que
milhões de habitantes em todo o planeta não dispõem ainda de serviços básicos,
como energia, água potável e rede de esgoto, além de estarem submetidos à má
alimentação e tratamentos médicos inadequados, resultando em mortes prematuras
por doenças curáveis, como diarréia e tuberculose. Outro fator agravante é a falta de
emprego para um grande percentual da população, ocasionando muitos problemas
sociais, e configurando um círculo vicioso de pobreza, que se retroalimenta,
agravando os índices de exclusão social. A desigualdade social influencia sobretudo
o acesso aos sistemas educativos, visto que a qualidade de ensino das classes de
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baixa renda é inferior às de classe alta, repercutindo no rendimento educacional e,
consequentemente, no futuro profissional e social do estudante (KLIKSBERG, 1998).
Nos últimos anos, a hipótese conhecida e defendida para a diminuição
da desigualdade social consistia na estabilidade e equilíbrio econômico-financeiro
das nações. Segundo Kliksberg (1998), acreditava-se que, havendo progresso
econômico e acumulação de capital, haveria um “derrame” para as camadas mais
pobres, contribuindo para sua saída dos níveis extremos de pobreza. Contudo, tal
modelo mostrou-se insatisfatório, não atingindo o objetivo da forma esperada.
Estudos dos Relatórios de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas afirmam
que é imprescindível para qualquer nação o aumento de sua competitividade, do
Produto Interno Bruto e do equilíbrio econômico, porém, esses avanços não são
repassados automaticamente para a sociedade mais carente. Isso significa que o
crescimento econômico não é suficiente para que haja, também, o desenvolvimento
social, visto que tal crescimento pode não ser adequadamente estruturado, sendo
acompanhado pelo aumento do desemprego e da destruição ambiental, por
exemplo. Diante desta realidade, de acordo com Kliksberg (1998), novos estudos
estão sendo elaborados com o intuito de otimizar a qualidade de vida da população
mundial e, consequentemente, o efetivo desenvolvimento da sociedade. A tendência
de tais pesquisas implica em uma análise mais detalhada do capital humano e do
capital social, considerados nos últimos séculos menos relevantes do que a
acumulação do capital financeiro. Todavia, atualmente o desenvolvimento das
nações tem sido atrelado ao investimento em capital humano, ou seja, em áreas
como saúde e educação, privilegiando e valorizando o conhecimento e o capital
intelectual, responsáveis pelo progresso das grandes empresas e, logo, da
sociedade que as subsidia. Robert Reich (apud Kliksberg, 1998, p. 25), ex-secretário
do Trabalho dos Estados Unidos, recomenda ao seu país “investir na educação e
capacitação de nossa gente; boas escolas públicas e excelentes universidades
públicas. Mas públicas no sentido mais verdadeiro da palavra: acessíveis a todos,
sustentados por todos”.
É evidente que o investimento em educação é essencial para o
desenvolvimento social e regional de qualquer sociedade. Porém, não basta que
sejam criadas novas escolas ou ampliado o número de vagas, é necessário também
que os métodos de ensino sofram alterações. A educação será caracterizada como
libertadora somente se o aluno possuir liberdade de pensamento e expressão.
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Entretanto, o que se conhece ainda hoje por educação, na maior parte da rede
pública de ensino, é a configuração em sala de aula do professor enquanto detentor
de conhecimento, e o educando como receptor e repetidor daquilo que é transmitido.
Além disso, a criança ao iniciar sua fase escolar é submetida também a
regras de disciplina, muitas vezes mais rigorosas do que aquelas impostas em suas
casas, por seus pais ou responsáveis. Um exemplo de como administrar e controlar
essa disciplinarização dos indivíduos está na própria estrutura dos colégios,
chamada por Foucault (2008, p. 122) de instituições de sequestro, ou cercas, isto é,
“um local heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo. Local protegido da
monotonia disciplinar”, estrutural e arquitetonicamente um espaço fechado, dividido
em celas e com total vigilância. Outra forma de disciplina são as filas, onde cada
aluno, cada criança, ocupa um espaço de acordo com sua idade, desempenho e
comportamento, caracterizando uma hierarquia de saberes e capacidades, e
movimentando-se nelas de acordo com sua evolução, através de um “movimento
perpétuo onde os indivíduos substituem uns aos outros, num espaço escondido por
intervalos alinhados” (FOUCAULT, 2008, p. 126).
No início do século XVII a disciplina dos escolares era sinônimo de
adestramento, cujo objetivo era maximizar seu rendimento, apropriando-se de sua
força com o intuito de melhorá-la; ação semelhante era aplicada aos militares.
Segundo Foucault (2008, p. 143), “a disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica
específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e
como instrumentos de seu exercício”. Além disso, também era rigorosa a vigilância
e, a qualquer descumprimento de regras eram aplicadas micropenalidades
corretivas, com o objetivo de reduzir os desvios, e que variavam desde o “castigo
físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações” (FOUCAULT, 2008, p.
149). Tal disciplinarização tem o intuito de criar corpos dóceis, moldáveis e
maleáveis que Veiga-Neto (2007, p. 65) em seus estudos sobre o pensamento
foucaultiano afirma que “a docilização do corpo é muito mais econômica do que o
terror. Esse leva à aniquilação do corpo; aquele mobiliza o corpo e retira-lhe a força
para o trabalho. Assim, se o terror destrói, a disciplina produz”.
Outro aspecto relevante a ser destacado quanto a vigilância nas
escolas é o exame. De acordo com Foucault (2008, p. 154),
o exame combina as técnicas de hierarquia que vigia e as da sanção que
normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite
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qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma
visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados.

Através dele o mestre tem condições de avaliar o quanto do saber
transmitido fora absorvido pelo aluno.
A excessiva disciplina e vigilância dentro das instituições escolares
reprimem a criatividade do educando, impedindo que novos saberes sejam criados,
e formando-os como meros receptores e repetidores de informações e conteúdos. A
inibição da espontaneidade infantil transforma a criança em um adulto submisso,
cuja aceitação do mundo em que vive é natural e, consequentemente, sua
capacidade de crítica e análise, bem como seu poder transformador tornam-se
ínfimos ou até mesmo nulos. Dessa forma, o ensino público que objetiva contribuir
para a formação de cidadãos conscientes e ativos deve rever seus princípios e
normas educativas, com o intuito de evitar que sejam aplicados métodos de ensino
que reprimam a liberdade da criança. A escola tradicional vislumbra a disciplina e a
obediência como fatores indispensáveis à educação. Contudo, a educação cidadã
foge desse tradicionalismo, e acredita que novas ideias surgem em meio à
espontaneidade em sala de aula, cujos resultados serão levados, mais tarde, à
sociedade, seja por meio de ações sociais populares, ou práticas governamentais.
Portanto, a educação cujo foco é a transformação da sociedade não se
resume à simples transmissão de conceitos e teorias dentro de uma escola, onde os
alunos têm sua inteligência e esforços mensurados através de avaliações que,
muitas vezes, preocupam-se apenas com repetições de textos e fórmulas, de acordo
com cada disciplina estudada. De fato, essa é uma das facetas da educação
tradicional,

porém,

o

aspecto

aqui

abordado

refere-se

ao

papel

social

desempenhado pelos professores dentro das salas de aula, ou seja, de sua
contribuição para a formação humana e, consequentemente, da sociedade. Dessa
forma, enfatiza-se a formação do ser humano como sujeito, como cidadão ativo e
participante, e não somente a criação de consumidores e atores para o mercado de
trabalho.
Por sua vez, o desenvolvimento, nessa abordagem, não está restrito
somente ao acúmulo de capital, mas também à oferta de melhores condições de
trabalho e vida aos membros de determinada sociedade. Nas palavras de Coraggio
(2000), é a passagem da “economia de capital” para a “economia popular”, que
caracteriza-se por proporcionar ao indivíduo condições para que ele estude em
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função de aprimorar-se em seu trabalho, obtendo como consequência a melhoria na
qualidade de vida. Todavia, esse conceito não deve ser confundido com o estudo
profissionalizante, cujo foco é apenas ensinar uma profissão ao estudante. Na
economia popular o homem leva consigo a responsabilidade de trabalhar e estudar,
concomitantemente, buscando sua constante evolução intelectual, com a qual
poderá criar alternativas de crescimento pessoal e coletivo.
Sendo analisada sob a ótica profissionalizante, a educação deveria ser
útil para oferecer aos indivíduos chances iguais de desenvolverem suas aptidões e,
como consequência, encontrarem no mercado de trabalho vagas que possam
preencher. Famílias carentes ainda consideram a escola um degrau para a
ascensão social, idealizando o diploma como algo que lhes trará empregos dignos e
de alto salário. Todavia, a realidade é diferente. Escolas públicas periféricas são
capazes, atualmente, apenas de oferecer a seus alunos a educação básica, como
ler e escrever, o que não é suficiente para concorrer por vagas em universidades, ou
até

mesmo

de

prepará-los

para

alcançarem

o

sucesso

profissional

independentemente.
[...] a educação pode até partir da boa intenção de oferecer a mesma
oportunidade para todos, mas, na realidade, isso não existe. O que existe
são oportunidades seletivas, ou seja, a educação não funciona como
deveria funcionar no Ensino Fundamental, garantindo direito igual para que
todos sejam mais iguais, mas como direito diferencial (DEMO, 1999, p. 18).

Além disso, a transformação social somente ocorre quando há
modificações no pensamento e nas atitudes dos cidadãos. A escola, através da
educação cidadã, tem condições de oferecer aos alunos algo além do conhecimento
básico, orientando-os à reflexão, à crítica e, consequentemente, incentivando-os à
participação ativa na sociedade em que fazem parte.
Assim, o saber ler, escrever e contar representa um substrato formal para o
exercício da cidadania popular. Dito de outra maneira deveria despertar o
espírito crítico, exercitar a capacidade de perguntar e questionar, motivar a
capacidade de argumentar para melhor intervir, impulsionar modos
alternativos de ler a realidade, e assim por diante (DEMO, 1999, p. 66).

Infere-se, portanto, que o desenvolvimento social está diretamente
ligado à capacidade de cada nação em investir na educação, saúde, habitação, e
demais necessidades básicas para o bem-estar pessoal de cada cidadão. Atingindo
satisfatoriamente cada um desses itens, em especial a educação, aos poucos a
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sociedade se desenvolverá, não somente em âmbito financeiro e econômico, mas
também social. Investindo no homem e em sua capacidade de evolução, é inevitável
que mudanças sociais e estruturais positivas surjam, pois o homem é a fonte de
conhecimento, e responsável pelas iniciativas de progresso pessoal e coletivo.
Assim, levando em consideração o bom andamento desse tipo de investimento,
seria criado um círculo virtuoso, no qual cidadãos bem instruídos, ativos e cientes de
sua importância para a melhoria constante da sociedade seriam como exemplos
para a formação de novos jovens, e assim, sucessivamente, construindo, em um
pensamento otimista, um futuro melhor e mais justo.

2.1.2 Políticas públicas e a educação formal no Brasil
Durante o período de colonização, o Brasil teve suas bases
educacionais direcionadas pela igreja, que inicialmente catequizava os povos
indígenas e, ao longo do tempo, tornou-se mantenedora do sistema educacional.
Fora assim até meados de 1930, onde começaram a ter força ideias renovadoras, e
o Estado passou a atuar na educação, conforme observam Silva e Silva (2006, p.
22) em seu trabalho sobre os aspectos históricos dos planos nacionais de educação
do Brasil:
A constituição de 1930 previa um Plano Nacional de Educação, garantindo
o ensino primário gratuito e obrigatório, enquanto o religioso passava a ser
facultativo. Enquanto na de 1937, previa-se a introdução do ensino
profissionalizante, entre outros.

Diante

deste

passo

inicial,

segue

uma

série

de

planos

de

desenvolvimento voltados à educação, como os PNDs (Planos Nacionais de
Desenvolvimento), LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), entre outros, até
os dias atuais com projetos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
Observa-se na história do Brasil a busca de um plano para solucionar os problemas
sociais de cada período, sempre adaptando e desenvolvendo novas estratégias de
governo, como pode ser visto neste outro trecho de Silva e Silva (2006, p. 24):
O Brasil é uma nação que, ao longo de todo o seu processo histórico, é
marcado por sucessivas exclusões no cenário social, sendo um desses
principais problemas o sistema educacional, cuja meta principal é o
desenvolvimento social, criando programas para combater as
desigualdades, a pobreza e o desemprego no país.

42

Vale salientar que algumas políticas públicas implementadas com o
intuito de maximizar a qualidade da educação, no Brasil, não atendem plenamente
aos objetivos a que elas se destinam. Como exemplo pode-se citar a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que se destina a parametrizar, ou
seja, estabelecer rumos e princípios à educação no país. A LDB foi a primeira lei
educacional a conceituar e delimitar o termo educação, o que fora uma inovação
apresentada pela Câmara dos Deputados. Seu texto apresenta inúmeros preceitos
importantes, como a educação social e para o trabalho, delimitando os papéis do
Estado e da família. Porém, de acordo com Saviani (2008, p. 191), “os objetivos
reais podem se opor aos objetivos proclamados, situação em que os objetivos
proclamados tendem a mascarar os objetivos reais”. Em outras palavras, os
proclamados são aqueles explicitados em lei e, os reais, aqueles manifestados na
organização escolar pelas forças que controlam o sistema, o que causou, segundo
Saviani (2008, p. 191), “a opacidade nas relações sociais”, principalmente na
relação, ora contraditória, do homem com a sociedade, do trabalho e da cultura.
A contradição entre o homem e a sociedade contrapõe o homem enquanto
indivíduo egoísta e o homem enquanto pessoa moral, isto é, como cidadão
abstrato. Por isso os direitos do cidadão são direitos sociais que cada
indivíduo possuirá sempre em detrimento de outros (SAVIANI, 2008, p.
192).

O autor afirma ainda que tal formação social do indivíduo acontece na
escola pública tradicional, moldada pela burguesia para que o aluno se tornasse, ao
mesmo tempo, um homem egoísta e independente na sociedade, mas também um
cidadão, uma pessoa moral. Além disso, ocorre ainda a contradição homem e
trabalho, na qual se concebe, desde o ensino primário,
[...] a divisão dos homens em dois grandes campos: aquele das profissões
manuais para as quais se requeria uma formação prática limitada à
execução de tarefas mais ou menos delimitadas, dispensando-se o domínio
dos respectivos fundamentos teóricos; e aquele das profissões intelectuais
para as quais se requeria domínio teórico amplo a fim de preparar as elites
e representantes de classe dirigente para atuar nos diferentes setores da
sociedade (SAVIANI, 2008, p. 193).

Um exemplo de tal separação foi a introdução da proposta das escolas
profissionalizantes para os trabalhadores “manuais”, e as escolas de ciências e
humanidades para a classe dominante. Por sua vez, a contradição entre o homem e
a cultura evidencia a cultura socializada, de massa, àquela das elites, compreendida
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como superior, sofisticada, enquanto a cultura de massa é vulgarizada.
Portanto, embora a LDB seja a lei maior sobre a educação no país, há
controvérsias sobre o que seus relatores desejaram atingir em suas entrelinhas, ou
seja, sua mera existência não significa um avanço real na qualidade do ensino.
Segundo estudiosos sobre o tema, em análise a cada um de seus artigos, pode-se
concluir que ela caminha em direção ao benefício dos interesses de classes
elitizadas, enquanto a grande maioria, a população mais carente, incluindo
professores e alunos, não consegue enxergar, de fato, as melhorias ditadas no
citado texto legal.
Outra ação do Estado em relação à educação foi a criação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), que consistem em um referencial de
qualidade para a educação em todo o Brasil, no que diz respeito ao Ensino Básico.
Eles têm a função de nortear o sistema educacional, apresentando propostas
flexíveis que podem ser adaptadas à realidade de cada região, conforme sua
necessidade, com o intuito de concretizar os currículos e os programas de
transformação dos projetos educativos municipais.
Os PCN’s também avaliam e norteiam a metodologia utilizada pelos
professores, a função social da escola e o conteúdo a ser trabalhado, observando as
relações ensino e aprendizagem, professor e aluno, compreendendo e diferenciando
seus papéis, com o intuito de atender às necessidades dos alunos e da sociedade.
No decorrer dos anos, as metodologias aplicadas bem como as tendências
pedagógicas vão sendo alteradas, por meio de influências de movimentos
internacionais, cultura e da história de cada período. Portanto, “pode-se identificar,
na tradição pedagógica brasileira, a presença de quatro grandes tendências: a
tradicional, a renovada, a tecnicista e aquelas marcadas centralmente por
preocupações sociais e políticas” (BRASIL, 2001, p. 39).
Segundo

os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais,

a

pedagogia

tradicional tem como principal função corrigir e ensinar a matéria, vigiar e aconselhar
os alunos. O conteúdo é transmitido de forma oral, em sequência fixa e
predeterminada, visando a formação geral do aluno, preparando-o para inserir-se na
sociedade e optar por uma profissão. O conhecimento transmitido é herança das
gerações passadas, verdades reconhecidas como absolutas, que não se relacionam
com os interesses do aluno e com os problemas reais da sociedade. Caracteriza-se
pela “organização lógica das disciplinas, o aprendizado moral, disciplinado e

44

esforçado” (BRASIL, 2001, p. 40). O professor é autoridade máxima em sala de aula,
tornando-se um guia exclusivo do processo educativo.
Por sua vez, a pedagogia renovada apresenta uma concepção
diferenciada de escola, onde o centro das atenções não é o professor ou o
conteúdo, mas sim o aluno, como ser ativo e curioso. “O mais importante não é o
ensino, mas o processo de aprendizagem” (BRASIL, 2001, p. 40). Nessa tendência,
o professor é visto como facilitador, contribuindo para o desenvolvimento das
capacidades e habilidades intelectuais do educando, a partir de sua busca pelo
conhecimento.
A pedagogia tecnicista surgiu nos anos 70, definindo “uma prática
pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor, com atividades
mecânicas inseridas numa proposta educacional rígida e passível de ser totalmente
programada em detalhes” (BRASIL, 2001, p. 41). Assim, houve supervalorização da
tecnologia programada ao ensino, o que tornou a escola auto-suficiente,
transmitindo a ideia de que o homem não aprende nada naturalmente, sempre
necessitando de especialistas e de técnicas. O professor passa a ser um
instrumento na aplicação dos manuais, restringindo sua criatividade e a dos alunos,
dentro dos limites das técnicas aplicadas.
Já no início dos anos 80 houve a abertura política decorrente do regime
militar, que coincidiu com a mobilização dos educadores em busca de uma
educação crítica, que trouxesse como consequência transformações sociais,
econômicas e políticas, com o objetivo de superar as desigualdades existentes no
interior da sociedade. A partir daí, surgiu a pedagogia libertadora, cuja “atividade
escolar pauta-se em discussões de temas sociais e políticos e em ações sobre a
realidade social imediata; analisam-se os problemas, seus fatores determinantes e
organiza-se uma forma de atuação para que se possa transformar a realidade social
e política” (BRASIL, 2001, p. 42). O papel do professor, nesse caso, é o de
coordenar e organizar atividades em conjunto com os alunos.
Nessa mesma época surge a pedagogia crítico-social dos conteúdos,
apresentando-se contrária à pouca relevância que a pedagogia libertadora dava ao
chamado saber elaborado, ou seja, aquele conhecimento passado de geração para
geração, e que constitui parte do acervo cultural da humanidade. Dessa forma, a
pedagogia crítico-social dos conteúdos assegura que a escola trabalhe com
conhecimentos sistematizados, com o intuito de inserir as classes populares em
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participações efetivas nas lutas sociais. Além disso, ela
entende que não basta ter como conteúdo escolar as questões sociais
atuais, mas que é necessário que se tenha domínio de conhecimentos,
habilidades e capacidades mais amplas para que os alunos possam
interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe
(BRASIL, 2001, p. 42).

O

momento

atual

caracteriza-se

pela

reunião

de

algumas

características de cada tendência pedagógica. Por um lado, ainda há a preocupação
do domínio do conhecimento formal, para que haja embasamento para a
participação crítica do aluno na sociedade. Por outro lado, adequa-se a esse
conhecimento: o aluno que raciocina e tem a habilidade de reflexão, o professor que
conhece bem sua especialidade e os conteúdos de valor social.
Além das leis e parâmetros apresentados pelos governos como
norteadores

da

educação,

diversos

seminários

e

conferências

ocorrem

periodicamente, reunindo educadores e autoridades em busca de novos rumos para
a educação. Dentre eles, pode-se citar a Conferência Mundial sobre Educação para
Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Seu conteúdo dizia respeito às
Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBA), cuja satisfação mediante a
educação básica conduziria ao desenvolvimento humano e, consequentemente, ao
crescimento econômico e progresso social. Por Educação Básica entende-se:
[...] a educação destinada a satisfazer as NEBA. Inclui a instrução primária
ou básica, sobre a qual pode basear-se a aprendizagem posterior; engloba
a educação pré-escolar e primária (ou elementar) das crianças, bem como a
alfabetização, conhecimentos gerais e capacidades para a vida dos jovens
e adultos (COMISSÃO apud CORAGGIO, 2000, p. 71).

Por sua vez, as NEBA consistem nos “conhecimentos, capacidades,
atitudes e valores necessários para que as pessoas sobrevivam, melhorem sua
qualidade de vida e continuem aprendendo” (CORAGGIO, 2000, p. 72). Por meio da
colocação em prática desses conceitos, segundo as determinações da Conferência
de Jomtien, seria possível proporcionar à população, principalmente à de baixa
renda, condições indispensáveis para satisfazer suas necessidades básicas. A partir
daí, seria possível reduzir ou eliminar a marginalização e as desigualdades sociais,
além de incentivar a proteção ambiental e evitar a explosão demográfica. Em outras
palavras, as NEBA compreendem não só os instrumentos fundamentais de
aprendizagem, como leitura, interpretação de textos e cálculo, mas também a
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compreensão de princípios, valores e atitudes, necessários aos seres humanos para
sua sobrevivência individual e em comunidade.

2.1.3 Cidadania e políticas públicas na educação
Pode-se afirmar que o termo cidadania é uma ideia em expansão.
Entretanto, a ação política continua desvalorizada, uma vez que, no contexto das
transformações que afetam o Estado, a economia e a sociedade, assiste-se à
fragmentação societária, gerada pelas tendências contemporâneas do mercado e
pela incapacidade legal-institucional vigente para garantir os princípios igualitários
de cidadania. O cidadão pode ser visto apenas como contribuinte, o consumidor;
sequer o princípio constitucional de escola para todos consegue ser cumprido.
Atualmente, verifica-se a preocupação de que a educação formal
prepare os alunos para o mercado de trabalho e para o convívio social, o que é
chamado de cidadania segundo Brandão (2004), mas que não coincide com a
proposta freiriana.
Ao definir que as constantes vinculações da Educação escolar com o
mundo do trabalho e com as práticas sociais são os pilares conceituais
desta concepção de Educação, podemos afirmar que a Educação escolar
possui dois objetivos principais: o de preparar o aluno para o trabalho
(mundo do trabalho) e o de preparar o aluno, como cidadão, para o convívio
social (prática social e exercício da cidadania) (BRANDÃO, 2004, p.18).

Gadotti (1984) tenta conciliar estas duas visões, afirmando que o
ensino voltado à preparação para o mercado de trabalho, tanto no nível básico como
no superior, deve somar-se à formação de um pensamento crítico, reflexivo e
atuante, pois “a integração entre ensino e trabalho constitui-se na maneira de sair da
alienação crescente, reunificando o homem com a sociedade” (GADOTTI, 1984, p.
54).
Segundo Brandão (2004), frequentar a escola e ter a oportunidade de
participar desta fase de formação não é apenas um direito dos indivíduos, mas é
também um dever do Estado proporcionar condições para que esta educação seja
acessível a todos, assim como é dever dos pais encaminhar seus filhos a este
sistema.
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O acesso à Educação é direito de todos; porém, esse direito é, ao mesmo
tempo, um dever da família e do Estado [...] ao Estado, entendido nesse
momento como as instâncias federal, estadual e municipal, cabe o dever de
oferecer número suficiente de vagas nas escolas públicas no nível da
Educação Básica [...] Aos pais cabe o dever de matricular seus filhos na
escola (pública ou não) [...]. O aluno (cidadão) tem o direito de estudar em
uma instituição escolar pública durante toda a Educação Básica
(BRANDÃO, 2004, p. 19).

Nesta perspectiva, o Estado teria o dever de oferecer oportunidades a
todos, em iguais condições, sem nenhuma forma de exclusão social, pois “o principal
ideal liberal de educação é o de que a escola não deve estar a serviço de nenhuma
classe, de nenhum privilégio de herança ou dinheiro, de nenhum credo religioso ou
político” (CUNHA, 1980, p. 34). Complementa Brandão (2004) que os deveres do
Estado para tornar a educação acessível aos cidadãos vão além da simples oferta
de vagas nas escolas, estendem-se também “à viabilização e execução de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde no nível do Ensino Fundamental público” (p. 22).
Contudo, deve-se considerar o fato de que há um distanciamento entre
a realidade escolar e a realidade dos alunos. Desde suas primeiras leituras, o
educando é submetido a informações e figuras que não existem, ou não
correspondem, ao seu cotidiano. Segundo Bock e Aguiar (2003), tal concepção
pedagógica tem como princípio fundamental distanciar o aluno de sua realidade,
com o intuito de purificá-lo e submetê-lo ao cultivo de bons costumes e à moral
imposta pela sociedade. “Nas teorias pedagógicas da escola tradicional e da escola
nova a realidade social foi substituída pela realidade escolar. A escola se pensou
como uma fortaleza da infância e da juventude, que trabalha para proteger os
educandos de si mesmo (escola tradicional) ou das corrupções da sociedade (escola
nova)” (BOCK; AGUIAR, 2003, p. 133). Assim, a escola pensada sob essa
perspectiva seria capaz de aperfeiçoar o aluno, tornando-o apto a melhorar a
sociedade.
Além disso, a visão liberal admite que o ser humano já nasce dotado
de algumas faculdades, e que cabe a cada um esforçar-se para que elas sejam
desenvolvidas. “A escola surge então como salvadora, pois apresenta as
oportunidades das quais se necessita para o desenvolvimento das potencialidades”
(BOCK; AGUIAR, 2003, p. 133). Todavia, tal teoria exclui das salas de aula a
realidade social de cada aluno, transmitindo-lhes conteúdos universais, que não
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condizem com sua vida pessoal, sendo insuficientes para a compreensão da
realidade que o cerca.
Outro aspecto a ser destacado sobre a visão escolar tradicional referese ao nivelamento imposto pela escola quanto às condições de aprendizagem de
cada educando, ignorando suas diferenças sociais. Em outras palavras, julga-se que
uma criança com baixo poder aquisitivo, moradora de um bairro distante da escola e
com condições limitadas de adquirir materiais escolares seja capaz de, no mesmo
período, ter desempenho semelhante ao de um aluno com condições melhores de
vida. Contudo, de acordo com Bock e Aguiar (2003, p. 137), “a escola é lugar de
educando e educando tem vida vivida. Quando um aluno carrega uma vida vivida
que lhe dificulta o aprendizado escolar, a escola precisa saber ensinar a ele de
modo a facilitar seu aprendizado”. Com isso, ocorre também a desvalorização dos
saberes que esses alunos levam para a sala de aula, visto que há um padrão
científico nos conteúdos ensinados, que se distancia da realidade, impondo a
verdade que acreditam possuir, e ignorando a experiência e o cotidiano do
estudante. “O aluno compreende rapidamente que pertence a um grupo ignorante e
que todos os saberes de seu grupo social devem ser trocados pelos saberes
escolares” (BOCK; AGUIAR, 2003, p. 143). Assim, a escola passa a tornar-se um
ponto de referência do saber verdadeiro e natural, em detrimento dos demais
saberes existentes.
A escola é o lugar institucional do projeto educacional. Deve instaurarse como espaço-tempo, como instância social mediadora e articuladora de dois
projetos: o projeto político da sociedade envolvente e o projeto pessoal dos sujeitos
envolvidos na educação. Considerar a formação da cidadania como fundamental
para consolidação da democracia subentende que as instituições escolares sejam
democráticas, que ali haja tolerância para com os que pensam e agem
diferentemente.
Assim, para que a escola seja de fato cidadã e democrática, é
necessário permitir à sociedade (pais, alunos, funcionários, etc) sua efetiva
participação na gestão dessa instituição. Tal solução ainda é utópica, visto que as
decisões escolares têm origem nas reuniões de governantes que, nem sempre,
conhecem a verdadeira realidade e necessidades da comunidade em que ela está
inserida. Segundo Paro (2000), uma alternativa para essa questão é a inclusão das
camadas trabalhadoras dominadas na luta pela transformação da escola, tendo em
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vista que dos grupos dominantes não se pode esperar iniciativas de mudanças a
favor dos grupos dominados. Todavia, a escola tal como é conhecida atualmente é
“reprodutora de certa ideologia dominante... é sim negadora dos valores dominados
e mera chanceladora da injustiça social, na medida em que recoloca as pessoas nos
lugares reservados pelas relações que se dão no âmbito da estrutura econômica”
(PARO, 2000, p. 10). Por isso, para que haja a transformação da escola com o
intuito de provocar transformações sociais, é preciso desenvolver nas camadas
trabalhadoras uma consciência crítica, criando possibilidades de recriar o sistema de
autoridade

dentro

da

instituição

escolar,

bem

como

da

distribuição

de

responsabilidades em seu interior.
O poder dentro da escola é concentrado nas mãos do diretor, que teria,
teoricamente, autonomia por todas as ações nela desempenhadas. Entretanto, há
uma contradição nesse fato, visto que, embora ele possua conhecimento técnico e
competência para tal administração, depende das permissões dos escalões
superiores e dos recursos a ele destinados que, muitas vezes, são escassos. De
acordo com Paro (2000), a falta da real autonomia da direção ocasiona na ausência
de autonomia da própria escola e, consequentemente, confere-lhe impotência e
incapacidade de oferecer ao aluno condições de apropriar-se do saber e das
reflexões críticas, dificultando o alcance de seus interesses sociais. Portanto,
a escola só poderá desempenhar um papel transformador se estiver junto
com os interessados, se se organizar para atender aos interesses (embora
nem sempre conscientes) das camadas às quais essa transformação
favorece, ou seja, das camadas trabalhadoras (PARO, 2000, p. 12).

Outro ponto a ser destacado refere-se à estabilidade do diretor nas
escolas da rede pública, ou seja, nenhum membro da comunidade ou da unidade
escolar tem condições e poderes para mudá-lo. A democracia aí existente está
apenas entre os candidatos ao cargo de direção que, aprovados em concurso e
havendo os pré-requisitos mínimos de experiência profissional e formação
acadêmica,

podem

escolher

trabalhar

em

uma

das

escolas

disponíveis,

desempenhando a função de maior autoridade dentro dela. “O diretor escolhe a
escola, mas nem a escola nem a comunidade podem escolher o diretor” (PARO,
2000, p. 23). Dessa forma, mantendo-se o tipo de autoridade escolar, torna-se difícil
ou quase impossível que a comunidade tenha uma efetiva participação sobre os
rumos da escola, fazendo com que ela se torne submissa às ações e decisões
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dessa instituição.
Portanto, tornar-se cidadão está longe de esgotar-se como aquisição
de um conjunto de direitos, mas se constitui em novas formas de sociabilidade. A
escola caracteriza-se como institucionalização das mediações reais e, para que a
intencionalidade possa tornar-se efetiva, concreta, histórica, os objetivos planejados
não podem ficar apenas no plano ideal, mas devem ganhar forma real. A escola é o
lugar de cruzar o projeto coletivo da sociedade com os projetos existenciais de
alunos e professores. É ela que torna educacionais as ações pedagógicas, à
proporção que as impregna com as finalidades políticas da cidadania.
A juventude, composta por crianças e adolescentes, exacerba, como
expressão do tempo presente, os principais problemas da pós-modernidade pela
diversidade de formas de expressão de si. Sobre a questão da construção de
identidades múltiplas no mundo pós-moderno, Bauman (1998, p. 114) afirma que o
"eixo da estratégia de vida pós-moderna não é fazer a identidade deter-se – mas
evitar que se fixe". Ao analisar a conduta dos jovens, acredita-se que sua expressão
subversiva relaciona-se à construção de um ser jovem, ainda imaturo, que não se
fixa a um modelo único de sentir e perceber o mundo. Assim, dedicar noções de
cidadania a esse sujeito desde sua infância faria com que ele produzisse a vida a
partir de fluxos, de intensidades, que desconstruam a noção de território sem
fronteiras, globalizado, e cada vez mais excludente.
Para que sejam dadas condições à escola de realizar seu projeto
político-pedagógico tornam-se necessárias mudanças em sua concepção de projeto,
na postura de escola e na lógica de organização das instâncias superiores, seja por
uma política pública efetiva, por instituições como a Secretaria de Educação,
Núcleos ou Delegacias de Ensino, implicando uma mudança substancial na sua
prática, ou pela esfera privada, atrelando os atores, na forma de expansão de
responsabilidades e agindo como propulsores participativos no processo.
A centralidade da escola e, por decorrência, da sala de aula, resgatada
a excelência do processo educacional, implica pensar a qualidade de educação nos
aspectos políticos e culturais da ação pedagógica, isto é, com a dimensão
instrumental da educação.
É essencial que se priorize a reflexão sobre a qualidade abrangendo os
aspectos extrínsecos, o contexto político e econômico, e a preocupação com a
esfera individual, que dá prioridade à subjetividade e a autonomia criadora dos
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participantes do sistema educacional. Além disso, refere-se à qualidade coletiva,
priorizando a construção e a distribuição dos conhecimentos socialmente válidos.
Enfim, concebe-se a escola cidadã como aquela que luta pela qualidade da
educação para todos, abrangendo a totalidade da ação educacional como processo
político-cultural e técnico-pedagógico de formação social e de construção, bem como
de distribuição de conhecimento científico e tecnológico, socialmente significativos e
relevantes para a cidadania.
As tentativas de mudanças em educação devem rumar para a
inovação, ainda que, a princípio, isso implique conhecer-lhe os significados e
processos, refletir sobre velhas práticas com vistas ao novo, mesmo que demande
tempo. Pelo cuidado que requer, as Secretarias de Educação devem evitar posturas
fortuitas, próprias de atitudes de centralização e autoritarismo dos dirigentes
governamentais.
Sabe-se que uma proposta de inovação não se pode esgotar em meros
enunciados de princípios, é preciso que se elaborem perfis de mudanças claros e
compreensíveis, em que estejam definidas a filosofia, as metas e as estratégias
metodológicas mais adequadas, os meios e os recursos mais plausíveis, bem como
os novos papéis e relações entre os sujeitos, a fim de não resultar inoperante.
A partir daí, considera-se indispensável a participação do governo, seja
municipal, estadual ou federal nas políticas públicas para melhoria da educação, de
modo que ela deixe de ser apenas fonte de teorias, datas e fórmulas, e torne-se
formadora de cidadãos conscientes e atuantes na comunidade em que vivem.
Entende-se por política pública “um fenômeno oriundo de um determinado estágio
de desenvolvimento da sociedade. É fruto de um Estado complexo que passa a
exercer uma interferência direta na construção e reorientação dos comportamentos
sociais” (BUCCI, 2006, p. 131). O Estado deixa de ser apenas fiscalizador para
agregar às suas funções a participação na vida social dos membros de sua nação,
estado ou município.
Todavia, nem sempre o governo é capaz de criar isoladamente
soluções para todos os problemas sociais. Nesse caso, a sociedade assume esse
papel, agindo com seus próprios meios.
A política no seu sentido primordial não é ação do Estado. É uma ação da
comunidade (ação da polis). Quando a comunidade se torna Estado e
sociedade civil, a política toma outros contornos; definem-se duas partes
distintas que se relacionam de maneira mais ou menos recíproca, pois não
há equidade (BUCCI, 2006, p. 131).
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Segundo Gouvêa (2000), a partir da década de 80 os formuladores das
políticas públicas observaram que, para haver uma efetiva transformação na
educação com o intuito de atingir o bem-estar social, suas ações deveriam
ultrapassar os muros das escolas. Isso significa que não basta a construção de
novos prédios ou o aumento de vagas disponíveis, também são fatores importantes
a qualidade da escola, a qualidade da vida escolar de cada criança ou
jovem, a qualificação dos professores, os equipamentos escolares, a oferta
e qualidade do livro didático e avaliação, não como critério para aprovar ou
reprovar o aluno, mas para aprovar ou reprovar a escola (GOUVÊA, 2000,
p. 13).

O Ministério da Educação aponta em seus documentos que as políticas
públicas aplicadas entre os anos 80 e 90 foram responsáveis por uma melhoria
significativa na educação. Dentre tais políticas, destacam-se: a busca por um padrão
de igualdade na oferta do Ensino Fundamental, buscando a correção de
desigualdades econômicas e sociais; a melhoria na aplicação do dinheiro público
destinado ao ensino; incentivo à valorização e capacitação dos professores e
dirigentes escolares; a promoção de programas de aceleração de aprendizagem,
destinado aos alunos com idade acima do recomendável à determinada série; apoio
à alfabetização de jovens e adultos; implantação de um sistema nacional de
avaliação de desempenho, com o intuito de verificar se as mudanças no sistema
educacional têm apresentado resultados positivos; desenvolver programas de
inclusão de portadores de deficiência no ensino regular; centralizar a verba para
merenda escolar na própria escola, para que esta a administre, evitando
desperdícios (MEC; INEP, 2009).
De acordo com Gouvêa (2000), os resultados para tais medidas foram
surgindo no decorrer dos anos que sucederam sua implantação. Dentre as
consequências, pode-se citar: a queda das taxas de analfabetismo nas faixas jovens
da população; aumento do número médio dos anos de estudo; crescimento do
número de matrículas em todos os níveis de ensino; diminuição das desigualdades
regionais; melhoria do fluxo no Ensino Fundamental com a queda das taxas de
evasão e repetência; melhoria na qualificação dos professores da educação básica;
municipalização do ensino.
Contudo, é importante salientar que os resultados de alguns índices
implementados pelo Estado para mensurar a qualidade da escola e dos estudantes
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nem sempre são confiáveis, visto que os administradores escolares, bem como os
professores, têm a possibilidade de manipular os resultados de sua instituição, com
o intuito de evitar a prestação de contas às instâncias superiores da educação.
Dessa forma, presume-se que seja equivocada a aplicação de avaliações para o
ensino público, tendo em vista que os índices alcançados não condizem com a
realidade. A esse respeito, Carvalho (2001) realizou um estudo com alunos de
quarta série em uma escola pública municipal, onde se observou que os baixos
índices de repetência eram inventados pela escola, evitando que ela apresentasse
um resultado insatisfatório em sua avaliação. Além disso, fora observado também
que não havia um critério claro e objetivo quanto à forma de avaliação aplicada
pelas professoras a seus alunos, ocasião em que os resultados dessas avaliações
também eram manipulados de forma a beneficiar o conceito da escola. Assim, podese afirmar que, de uma forma generalizada, há uma maior preocupação em atingir
altos conceitos nas avaliações do que, de fato, em produzir um ensino de qualidade.
Nesse sentido, vale ressaltar que os princípios da escola cidadã
tornam-se ainda mais distantes dessa realidade, ou seja, muito ainda deve ser feito
para que ocorram mudanças nos objetivos dos gestores educacionais. Em uma
gestão voltada à valorização do ser humano enquanto cidadão participante na
sociedade, menos tempo seria aplicado à memorização de conteúdos, e mais
espaço seria dado às discussões dos problemas cotidianos e suas possíveis
soluções.
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3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DIREITOS HUMANOS

3.1 OS DIREITOS HUMANOS E A EDUCAÇÃO
O marco inicial do movimento pela internacionalização dos direitos
humanos foi a criação da Organização das Nações Unidas – ONU, em 1945, logo
após o término da Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo principal foi manter a paz
e contribuir para o desenvolvimento entre os países do mundo, dirimindo conflitos e
suprindo carências existentes entre eles. Sua missão parte do princípio de que
diversos problemas mundiais, como fome, guerras, desemprego, dentre outros,
podem ser resolvidos mais facilmente se houver cooperação internacional.
Todavia, as ações iniciais da ONU não foram suficientes para manter a
diplomacia no mundo, constatando-se a necessidade de criação de um novo
documento de validade mundial. Assim, em 1948, fora aprovada com unanimidade a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo a primeira a dizer claramente em
seu texto que todo homem, independente de raça, cor, sexo ou religião, tem o direito
de ser reconhecido e respeitado como pessoa. Porém, esse não foi o fim dos
problemas. Violência, morte, fome e destruição continuaram a fazer parte do
cotidiano de milhares de pessoas em todo o mundo, trazendo à tona a necessidade
de renovar as premissas outrora destacadas na declaração de 1948.
Dessa forma, segundo Piovesan (2006, p. 13) “o processo de
universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um sistema
internacional de proteção desses direitos”, ou seja, a consciência ética dos países é
invocada internacionalmente em busca de um consenso acerca de problemas
envolvendo os direitos humanos, de modo que o mínimo de proteção seja
alcançado.
A partir daí, a comunidade internacional se uniu com o intuito de criar
outros pactos e convenções internacionais, objetivando conservar e garantir os
direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, de forma individual e
coletivamente. Dentre eles, pode-se destacar o Pacto de Direitos Civis e Políticos e
o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966,
que vieram em complemento à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
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Tal

complementação

foi

necessária

devido

às

diferentes

interpretações

apresentadas pelos países quanto ao que são, de fato, os direitos humanos. Diante
dessa nova interpretação, os países tomaram para si a responsabilidade de zelar
pelo direito humano através da criação de políticas públicas, bem como de abster-se
de algumas ações em virtude da liberdade individual.
Finalmente, em 1986 foi consolidada a Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento, que garante liberdade e condições para que todos os povos se
desenvolvam. De acordo com o texto da Declaração de 1986, citado por Rister
(2007, p. 56) “desenvolvimento é um amplo processo econômico, social, cultural e
político, que objetiva a melhoria constante de bem-estar de toda uma população e
todos os indivíduos, na base de sua participação ativa, livre e consciente”. A
Declaração afirma, ainda, que o direito ao desenvolvimento é um direito humano
inalienável, sendo livre sua participação e garantida a realização plena de seus
direitos econômicos, sociais, culturais e políticos.
A educação, direito social irrefutável, é abordada no 8º artigo da
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Ela garante a igualdade de
oportunidades para todos em seu acesso à educação, além da saúde, alimentação,
habitação, emprego e equidade na distribuição de renda.
Por sua vez, a Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no
Campo do Ensino, adotada em 14 de dezembro de 1960, pela Conferência Geral da
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
proíbe em seu texto a privação de qualquer pessoa ao ensino e, garante que este
seja de qualidade, ou seja, o ensino (em todos os seus níveis) não deve limitar-se ao
nível inferior; todos têm o direito a uma educação digna e estruturada.
O direito à educação, sobretudo a infantil, teve sua importância
abordada em diversos documentos internacionais e nacionais, dentre os quais podese citar: a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), a Constituição
Federal Brasileira de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996) e, mais recentemente,
os quatro pilares da educação, segundo a UNESCO (2003); dentre outros.
O artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos da Criança garante
que:
A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória
pelo menos no grau primário.
Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e
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capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas
aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade
moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade.
Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os
responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe,
em primeiro lugar, aos pais.
A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os
propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades
públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito (UNICEF,
1959).

Todavia, a realidade brasileira apresenta dados que demonstram o
desrespeito aos direitos anteriormente citados, ou seja, embora seja direito do ser
humano adquirir conhecimento e aprimorar suas capacidades e aptidões, ainda é
alto o número de pessoas que não possuem o nível mínimo de instrução escolar.
Pascom et al. (2000, p. 512) afirmam em sua pesquisa que, se a “escola não for de
qualidade, continuaremos a produzir o analfabeto funcional, que, apesar de ficar até
oito anos na escola, não consegue avançar além das séries iniciais”. Pascom et al.
apresenta ainda a diminuição do analfabetismo de 24% nos anos 70 para 3% em
2001. Porém, a qualidade dessa alfabetização nem sempre o torna um “membro útil
da sociedade”, como garante a Declaração Universal dos Direitos da Criança.
Por sua vez, o artigo 208 da Constituição Federal de 1988 diz que:
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a
ela não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no Ensino
Fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis,
pela frequência à escola (BRASIL, 1988).

Pode-se inferir do texto supracitado que, embora sejam inúmeras as
dificuldades para garantir educação básica a todos os cidadãos, os governantes
preocupam-se em oferecer tal direito, pelo menos na teoria. A partir daí, tornar tais
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linhas da Constituição Federal uma realidade para todos, é algo ainda utópico,
porém planejado.
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (8.069/90), em seu
artigo 53, aborda que:
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (BRASIL,
1990).

O texto do ECA traz em sua essência a idealização dos direitos da
criança e do adolescente. Na realidade, entretanto, diariamente são noticiados casos
de violência contra crianças, demonstrando o inverso do que o estatuto lhes garante.
De acordo com Pesce (2009, p. 509), “em relação à criança, a violência é uma
comum e grave violação de direitos, por negar-lhes a liberdade, a dignidade, o
respeito e a oportunidade de crescer e se desenvolver em condições saudáveis”.
Ainda é possível destacar o texto da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB (9.394/96), cuja íntegra refere-se aos princípios da
educação no país. Todavia, salienta-se seu artigo 3º:
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
(BRASIL, 1996).

Os princípios acima elencados sugerem complementaridade àqueles já
mencionados no ECA, na Constituição Federal e na Declaração Universal dos
Direitos da Criança. Contudo, o conteúdo de seu texto também não condiz com a
realidade, tendo em vista que a igualdade, liberdade, qualidade e condições de
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ensino têm altas diferenças entre as sociedades, devido às disparidades sócioeconômicas e culturais existentes por todo território brasileiro. Com relação ao
analfabetismo, Pascom et al. (2000, p. 515) afirmam que “as regiões com menor
desenvolvimento econômico e de economia pouco diversificada são as que
apresentam os piores indicadores. Assim, o Nordeste brasileiro tem a maior taxa de
analfabetismo do país”.
Finalmente, é relevante citar os quatro pilares da educação
apresentados no relatório da UNESCO em 2003: aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.
[...] a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens
fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada
indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir
os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o
meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar
com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser,
via essencial que integra as três precedentes (DELORS et al., 1996, p. 90).

Sua relevância deve-se ao fato de que, em conjunto, os quatro pilares
citados colaboram para formação não somente acadêmica, mas também social da
criança. Aprendendo a conhecer, ela aprende a compreender o mundo que a cerca,
desenvolvendo

individualmente

suas

habilidades

intelectuais,

cognitivas

e

profissionais, aprimorando-as no decorrer de sua vida.
Complementando o conhecimento destacado no primeiro pilar, o
segundo, aprender a fazer, fundamenta-se na importância do indivíduo conseguir
colocar em prática aquilo que aprende na escola. Todavia, tal associação ainda é
complicada diante do atual sistema de ensino existente no Brasil, cujo princípio é a
aquisição de conhecimento básico sobre todos os assuntos no início da vida escolar,
e a especialização em uma delas no limiar de sua carreira profissional.
Quanto ao terceiro pilar, aprender a viver com os outros, o fundamental
é zelar pela convivência pacífica e enriquecedora que pode haver entre as pessoas,
ou seja, a boa qualidade de vida em sociedade.
Por último, aprender a ser, salienta a importância do indivíduo
conhecer a si mesmo, sendo capaz de elaborar pensamentos e opiniões críticas a
respeito do ambiente que está inserido, e agir sobre ele, com o intuito de provocar
mudanças positivas e significativas para si e para outrem. Vale refletir, todavia, se
estes princípios podem ser vividos nas sociedades capitalistas, ou se são
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contraditórios aos seus princípios.
Diante de tantos princípios, leis, estatutos e convenções infere-se, no
mínimo, que a educação é vista como essencial ao desenvolvimento do ser humano.
Por outro lado, a sociedade ainda encontra dificuldades para colocá-los em prática,
trazendo como consequência a crescente desigualdade educacional, intelectual e
social.
Ao analisar o direito à educação, pode-se verificar sua evolução no
decorrer dos últimos cinquenta anos, comparando as premissas destacadas na
Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 com aquelas enfatizadas nos
quatro pilares da educação defendidas pela UNESCO, em 2003.
Pode-se afirmar que a maior mudança ocorrida entre esses períodos
fora a transformação da educação tradicional na educação emancipadora,
participante, que procurar modificar o modo de pensar do indivíduo, tornando-o
crítico e um cidadão ativo na sociedade.
Sendo o desenvolvimento um reflexo direto da capacidade de mudar, a
educação desempenharia um papel central para tanto, dependendo de sua
definição obviamente, e, nesse caso, valendo como investimento
fundamental (CARNOY, 1992 apud DEMO, 1999, p. 9).

3.2 REFLEXÕES SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA
A luta por políticas públicas que tornassem possível a satisfação das
necessidades do cidadão surgiu após o reconhecimento dos direitos humanos. Tais
direitos englobam diferentes dimensões, cuja importância é inquestionável para a
qualidade de vida do homem, como saúde, moradia, educação, emprego. A
educação, embora seja complementada pelos demais direitos, é (ou deveria ser) o
fator responsável pela inserção do homem na sociedade, e sua transformação em
cidadão.
A criatura precede à técnica. Em primeiro lugar, certamente o homem. E,
para extrair de suas faculdades o máximo de rendimento, há que cultivá-las.
O passo inicial da política do desenvolvimento reside em desenvolver o
homem. Sem esse cuidado, básico por excelência, tudo mais se esboroará,
ou produzirá reduzido percentual em seus efeitos. A educação comum
constitui a grande tarefa nacional. Começa na escola primária, por vezes
não alcança o seu término, mas essa base inicial não pode faltar a ninguém
num povo que quer progredir (KELLY, 1969, p. 137).
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A educação, sobretudo, é vista como meio de democratização e
igualdade entre os homens, ou seja, é através dela que o ser humano recebe
subsídios para sua formação profissional e, principalmente, assimila conceitos para
tornar-se um cidadão crítico e participativo.
Entretanto, o mercado de trabalho, caracterizado pelo capitalismo
acirrado e pela ideia neoliberalista de meritocracia, fez com que a escola se tornasse
uma instituição de socialização de jovens, cuja mão-de-obra é aproveitada pela
sociedade. Assim, segundo a ideologia capitalista, a oportunidade é igual para
todos, porém terão posições profissionais e sociais melhores aqueles que se
destacarem dentre os demais.
Dessa forma, a escola pública, que é a principal responsável pela
formação básica da parcela mais carente da população, acompanha as leis do
mercado, e oferece ao estudante os requisitos necessários para tornar-se útil ao
processo produtivo, com hábitos e comportamentos de convívio em sociedade; “os
conteúdos escolares são entendidos como produtos isolados, verdades absolutas e
neutras” (SILVA, 2006, p. 54). Todavia, de acordo com Valadares (2008, p. 24) “o
sistema público de ensino é visto pela sociedade como de má qualidade, composto
por escolas que não transmitem conhecimento, e são incapazes de salvar o sujeito
do desemprego”.
Além

disso,

nem

sempre

são

oferecidas

a

esse

estudante

oportunidades de desenvolver seu raciocínio crítico, dificultando a análise do
ambiente em que vive e, consequentemente, tornando-o submisso e muitas vezes
incapaz de pleitear sozinho, uma vaga nos níveis mais dignos da hierarquia social.
Reis (1990, p. 7), em seu estudo sobre educação para a democracia política, afirma
que “sendo a crítica uma das características do sistema, não há como fugir da
transcendência da educação, sem a qual, a crítica tem pouca consistência, validade
escassa”.
Assim, crianças carentes são inseridas em uma realidade da qual não
têm força para fugir. Elas aceitam o método de ensino que o governo e a sociedade
lhes impõem, e dela pouco ou nada aproveitam, somente o necessário para
considerarem-se alfabetizadas. Desse modo, quando essas crianças e suas famílias
vivem de forma precária, muitas “abandonam a escola para trabalhar e ajudar no
orçamento familiar o que engrossa as estatísticas da evasão escolar. É como um
círculo vicioso no qual a falta de educação gera pobreza e a pobreza gera a falta de
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educação” (HOFMEISTER, 2006, p. 8).
Crianças não devidamente educadas se tornarão jovens capacitados
apenas para ocupar os menores lugares na hierarquia do mercado de trabalho, ou
partirão para segmentos marginais, como a prostituição ou o tráfico de drogas. Tal
fato contribui para o aumento da desigualdade social, já que quanto menor o nível
de emprego ocupado, menor será o salário, ou seja, quem tem pouco continuará
com pouco, e os mais abastados terão cada vez mais oportunidades de
desenvolverem-se. Pinsky (2001, p. 109), afirma também que
[...] para o futuro só vejo duas possibilidades: ou fazemos um importante
investimento social, que deverá ser referendado por toda a sociedade, ou
assumimos o risco de uma sociedade dicotomizada. Nesse caso, devemos
providenciar já reforços de nossos prédios e casas (PINSKY, 2001, p. 109).

Preocupados com essa realidade, e acreditando que o direito à
educação vai além de simplesmente estar matriculado em uma instituição escolar,
alguns educadores, como visto anteriormente, têm inserido no contexto social o
conceito de escola cidadã. Seu objetivo é direcionar o educando à reflexão e tomada
de atitudes no ambiente social em que vive, relacionando o conteúdo das disciplinas
estudadas com os problemas da sociedade. Assim, a escola cidadã é mais do que
uma simples transmissora de conhecimento, ela procura preparar o estudante para
exercer sua cidadania, contribuindo para sua evolução pessoal e cooperando para a
diminuição dos problemas sociais. De acordo com Gomes (1994, p. 66) “a educação
pode ajudar o homem a ser sujeito. Não qualquer tipo de educação, mas uma
educação crítica e dirigida à tomada de decisões e à responsabilidade social e
política”. Simette (2006, p. 9) complementa ainda que a escola cidadã tem o
compromisso de
não apenas transmitir verdades e cobrá-la de volta, formando repetidores,
ou meros recitadores do que outros construíram, mas sujeitos que pelo
conhecimento e pela leitura crítica de sua realidade, possam ampliar suas
chances de participar de forma mais direta e qualitativa no lugar onde
vivem.

É

necessário,

portanto,

que

haja

persistência

no

desejo

de

transformação cultural da sociedade. Em outras palavras, é indispensável a
mudança de atitude do professor diante de seus alunos, alterando em sua essência
o conceito de “ensinar” e “aprender”. O que pode ser ainda observado nas escolas é
a transmissão de conteúdo, de técnicas de disciplinarização, enquanto o raciocínio
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crítico é desprezado, ou até mesmo punido. Freire denomina tal ação como
“educação bancária”:
Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, os
homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. Quanto
mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes
são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que
resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele, como
sujeitos (FREIRE, 1977, p. 60).

Dessa forma, enfatiza-se que a transformação social através da
educação, e que o direito à educação não se referem apenas à inclusão de jovens e
adultos no mercado de trabalho. Já no início de sua formação, nos primeiros anos
escolares, a criança recebe de sua família e professores a base para seu
desenvolvimento social e intelectual. Todavia, essa base recebida pode potencializar
as mudanças ou, simplesmente adequar ou adaptar a criança ao meio em que vive.
Nesta perspectiva, a qualidade da educação, de acordo com Corrêa
(2003, p. 87), “não se traduz em um conceito único, universal e absoluto, de tal
modo que diferentes setores da sociedade e diferentes políticas educacionais
podem tomá-lo de modo absolutamente diverso”.
Assim, é fundamental que pais e professores elejam como prioridade
para seus filhos e alunos a formação voltada ao enriquecimento intelectual e não
somente aquele que oferece oportunidade de empregabilidade. O primeiro é o
responsável pelo desenvolvimento pessoal e, quando bem aplicado, favorece
também o meio social. Por outro lado, o segundo ajuda a engrossar o número de
candidatos mal qualificados, que disputam por vagas escassas de emprego, ou até
mesmo contribuem para a formação de pessoas superqualificadas, que não
encontram na realidade em que vivem oportunidades de por em prática aquilo que
aprenderam.
A criança nascida nesse mundo de modernidade deve receber na
escola os meios necessários para tornar-se um estudante para a vida toda,
atualizando-se e sendo capaz de analisar o ambiente que o rodeia sem, para isso,
necessitar de cobranças alheias. Assim, oferecendo a responsabilidade de
aprimorar-se ao próprio indivíduo, o direito à educação deixa de ter como fonte
principal a escola, e passa a fazer parte da rotina de cada um, em idade escolar ou
não. Em outras palavras, a escola precisa deixar de ser o início e o fim, para ser
apenas um dos meios de acesso à educação transformadora.
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3.3 MOVIMENTOS SOCIAIS, CIDADANIA E EDUCAÇÃO
É importante salientar que, embora grande parte da população ainda
lute pelo respeito aos seus direitos, sobretudo à educação, que lhes confere maiores
possibilidades de exercer com rigor sua cidadania, muitos indivíduos já estão em um
novo estágio, o dos movimentos sociais pela melhoria do bem-estar. Os integrantes
desses movimentos entendem que não basta a criação de novas leis para a
educação e cidadania e de incentivos ao seu cumprimento, pois geralmente elas
atendem aos interesses capitalistas das classes dominantes, ou seja, somente uma
revolução das classes dominadas poderia, de fato, transformar a realidade social.
Todavia, autores como Mejía (2003) acreditam que a visão tradicional
do capitalismo acirrado e das lutas de classes já deixou de existir e, junto deles,
houve também o desgaste do pensamento crítico. O novo capitalismo caracteriza-se
pelo consumo compulsivo de itens que possam refletir sua imagem ao restante do
mundo, ou seja, no consumo de bens supérfluos que mantenham a aparência do ter
e do ser, um consumismo particular das elites. “Esse consumo sofisticado, diferente
daquele de massa, pressupõe a existência de uma população educada que se
diferencia no campo social por essa certa exclusividade, criando novos estilos de
vida e, assim, novas formas de exclusão” (MEJÍA, 2003, p. 13). Dessa forma, as
lutas pela educação popular e os movimentos sociais foram forçados a repensar
parâmetros diferenciados de manifestações, mais coerentes, racionais e eficazes,
visto que a realidade é dinâmica, e transforma-se rapidamente. Concomitante, houve
o surgimento da cidadania coletiva que, ao contrário da cidadania de molde liberal
considera a educação como parte da luta, “um movimento cultural que permite a
construção da ideia de cidadania no interior da prática social” (MEJÍA, 2003, p. 46).
Comparativamente, a cidadania liberal, segundo o mesmo autor, enfatiza os deveres
e direitos individuais, transformando o Estado no interlocutor da sociedade e, com
isso, transferindo a ele os méritos pelas conquistas alcançadas. Todavia, de acordo
com Mejía (2003, p. 57), os antigos manifestos sociais “foram cooptados e
convertidos em mecanismos de regulação e desregulação social”, havendo hoje a
necessidade de reelaborar antigos processos, cedendo o lugar do velho ao novo.
Contudo, a classe trabalhadora atual não tem mais tanto interesse em contestar o
capitalismo, visto que se encontra em uma zona de conforto, há anos reivindicada
em seus manifestos.
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Essas novas realidades precisam ser explicadas e praticadas, visto que as
teorias existentes sobre a luta social e a ação coletiva não nos explicam o
que hoje acontece. Por esse motivo, parte da tarefa é reinventar novos
paradigmas, a existência de um pensamento e de uma prática que,
confrontando a estrutura dominante das sociedades industriais ocidentais,
reconstrua um horizonte de luta e um sentido de transformação ainda que
inexistente (MEJÍA, 2003, p. 58).

Diante desse novo cenário tem início o surgimento de novos sujeitos,
cujo objetivo é contestar as injustiças sociais que ainda existem, mesmo que sob
novas características e amplitude. Segundo Mejía (2003), a democracia real
somente existirá se o espaço hoje ocupado pela minoria ceder espaço à maioria da
sociedade. Isto significa que a satisfação das necessidades de toda a população
deve ser suprida de forma igualitária, diminuindo as diferenças de acesso e consumo
de bens e serviços e, assim, reduzir os desequilíbrios e exclusões sociais. Contudo,
não basta que seja feita uma redistribuição de riquezas, onde ocorra a doação dos
mais ricos aos menos privilegiados, é indispensável que sejam oferecidas a eles
também novas oportunidades de ascensão e participação social, e a educação
escolar é um item primordial para que se alcance tal objetivo.
Entretanto, de acordo com Freitas (2004), a educação atual é vista
mais como um serviço do que como um direito. Políticas públicas recentes
investiram no treinamento de professores, maximização de recursos pedagógicos,
criação de parâmetros curriculares, tendo como objetivo inserir todas as crianças, de
qualquer nível sócio-econômico, na rede de ensino, em um processo de equidade.
Contudo, diante de tantas formas de regularização e avaliação a que as escolas
foram submetidas, perdeu-se o real sentido dessa transformação, ou seja, basta que
os alunos permaneçam nas salas de aula, ficando para segundo plano a qualidade
da aprendizagem. Dessa forma, a educação configurou-se em um estágio social
conformista onde “aprender português e matemática foi considerado um objetivo em
si, e se isso não era o ideal, era pelo menos o possível” (FREITAS, 2004, p. 148). O
cenário escolar tornou-se similar a uma organização, onde a competitividade está
acima da qualidade e do bem-estar social, enquanto o esperado seria um cenário
institucional, cuja prioridade seria beneficiar a sociedade.
Consequentemente, as classes sociais inferiores continuam recebendo
um ensino insuficiente para sua conscientização e construção crítica do saber,
dificultando a expansão de indivíduos conscientes sobre a importância de possuir
uma atitude ativa e transformadora diante das injustiças sociais. Tragtenberg (apud
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Freitas, 2004, p. 149) salienta que
duas são as principais funções atribuídas à escola e aos professores: a
exclusão do sistema de ensino dos alunos das classes sociais inferiores e a
que definimos como socialização à subordinação, isto é, a transmissão ao
jovem de valores compatíveis com o seu futuro papel de subordinado.

O empenho das reformas educacionais possibilitou a inclusão formal
da população nas instituições de ensino, como se estar na escola, sem finalidade
específica, bastasse para reduzir o efeito da subordinação a que as camadas
dominadas são submetidas. Freitas (2004) afirma que os novos programas
reduziram a evasão escolar e extinguiram a repetência, transferindo ao aluno a
responsabilidade por sua progressão ou não nos estudos, chegando ao fim a
exclusão escolar objetiva. Porém, ela cedeu lugar à exclusão escolar subjetiva, cuja
característica principal consiste no fato do aluno se auto excluir dentro de uma
sociedade em que concluir o último estágio escolar não significa, necessariamente,
estar apto a ocupar posições nobres no mercado de trabalho. Em outras palavras, a
permanência do indivíduo durante nove anos na escola pública, em sua maioria, já
não é capaz, isoladamente, de lhe ampliar os horizontes sociais, seja por não
conseguir um bom emprego ou, principalmente, por não ter aprendido a refletir sobre
sua real situação e lutar por modificações significativas. Tal evento é chamado por
Bourdieu e Champagne de exclusão branda:
Seria necessário mostrar aqui, evitando encorajar a ilusão finalista (ou, em
termos mais precisos, o ‘funcionalismo do pior’), como, no estado
completamente diferente do sistema escolar que foi instaurado com a
chegada de novas clientelas, a estrutura da distribuição diferencial dos
benefícios escolares e dos benefícios sociais correlativos foi mantida, no
essencial, mediante uma translação global de distâncias. Todavia, com uma
diferença fundamental: o processo de eliminação foi diferido e estendido no
tempo, e, por conseguinte, como que diluído na duração; a instituição é
habitada, permanentemente, por excluídos potenciais que introduzem nela
as contradições e os conflitos associados a uma escolaridade cujo único
objetivo é ela mesma (apud FREITAS, 2004, p. 153).

Houve, de fato, uma espécie de democratização da escola, já que a
cobertura do Ensino Fundamental, de acordo com Freitas (2004) chegou a 96,4% no
ano 2000, como já era almejado na década de 80. Todavia, no mesmo período fora
verificada também a queda no rendimento desses alunos, sobretudo nas regiões
menos favorecidas economicamente. Infere-se, portanto, que embora tenha
aumentado o número de crianças alfabetizadas, a qualidade dessa educação não
acompanhou tal evolução. Uma justificativa para tal disparidade consiste em esperar
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o mesmo resultado de pessoas diferentes em um período de tempo determinado, ou
seja, se for levado em consideração que cada aluno tem seu ritmo, todos eles
poderão alcançar a plenitude total da assimilação dos conteúdos, mas em tempos
distintos. Esse é o princípio da progressão continuada, que oferece ao aluno um
tempo adicional na escola, para que seja melhor compreendido aquele conceito que
ficou deficiente no período normal da aula. Entretanto, a forma como é aproveitado
esse tempo não é capaz de atender aos objetivos a que foi criado, isto é, não é
eficiente para contribuir para a geração de conhecimento. “Enfim, não basta ter mais
tempo para o aluno aprender. É preciso exercer uma ação eficaz no tempo adicional
que ele passa na escola. A mera passagem do tempo não gera aprendizagem”
(FREITAS, 2004, p. 156). Todavia, é interessante salientar que a escola é eficaz
para o objetivo real a que ela foi criada, isto é, no “atendimento à própria
estruturação do capitalismo, ou seja, formas para a subordinação, para a
obediência” (FREITAS, 2004, p. 156).
Entretanto, é relevante salientar que, mesmo que haja uma educação
escolar satisfatória, essa já não é suficiente também para que o jovem se torne um
cidadão, conforme ditam as regras capitalistas. A sociedade exige cada vez mais
especialização dos estudantes, desde crianças, através de cursos de línguas
estrangeiras, aprendizagem de novas tecnologias, desenvoltura de habilidades,
como a oratória, o empreendedorismo, a sociabilidade, além de estar sempre
informado e atualizado. Costa (2007, p. 33) compara os jovens a uma espécie de
micro-empresas, teleguiadas, regidas pelos preceitos da reengenharia e da
qualidade total, experimentando sua educação e sua formação como se
fossem redutíveis a uma sucessão de provas ou ralis de esportes radicais,
glamorizados pelo marketing dos grandes colégios e pelos meios de
comunicação.

Em meio a essa realidade, porém, existem grupos contrários e ditos
revolucionários que se manifestam discretamente, através de ONGs, centros
culturais e pequenos movimentos sociais, liberando “novas forças, fluxos e
selvagens potências de conexão, a serem agenciados imperceptivelmente como
linhas de fuga, por todos aqueles professores e alunos, educadores e psicólogos
que, espalhados por aí, e à espreita, prefeririam não” (COSTA, 2007, p. 35, grifo do
autor).
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4 DESENHO DA PESQUISA

Para melhor compreensão do caminho traçado e percorrido para o
alcance dos resultados, a seguir será apresentado o desenho da presente pesquisa,
ou seja, serão explanados os objetivos almejados, bem como a metodologia
aplicada para tal finalidade.

4.1 OBJETIVOS
4.1.1 Objetivo geral
O objetivo do estudo é investigar como têm sido trabalhados os
conceitos de cidadania dentro de uma escola municipal de ensino básico de uma
cidade de médio porte do interior do Estado de São Paulo, e se o ensino oferecido
tem contribuído para a transformação social.

4.1.2 Objetivos específicos
a) Verificar de que forma as diretrizes públicas e as concepções do
professor acerca de cidadania estão sendo colocadas em prática.
b) Observar se os alunos trazem para a sala de aula os temas relativos
à sua vida social.
c) Verificar se existe participação democrática entre alunos e
professores em sala de aula (se a relação é vertical ou horizontal).
d) Verificar se os temas trabalhados nas aulas são abordados de forma
a promover o senso crítico e a autonomia dos alunos.
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e) Obter subsídios para pensar nas políticas públicas relativas à
educação do município, identificando os problemas existentes nas práticas de
ensino/ aprendizagem, em relação à cidadania.

4.2 METODOLOGIA
4.2.1 Proposta teórico-metodológica
O presente estudo tem caráter social, sendo sua pesquisa de âmbito
qualitativo e exploratório.
As ciências sociais têm como foco a investigação dos seres humanos e
as diversas situações em que estão inseridos. Havendo a presença efetiva do ser
humano, a pesquisa torna-se subjetiva, já que o comportamento humano é
inconstante, não passível de testes objetivos. Assim, de acordo com Minayo (1994,
p. 15), “é necessário afirmar que o objeto das Ciências Sociais é essencialmente
qualitativo”.
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p.
22).

Serão apresentadas pesquisas bibliográficas e de campo, com o intuito
de definir termos para essa realidade e investigar a verdadeira situação da relação
ensino/aprendizagem existente entre alunos e professores da escola pesquisada.
A princípio, o estudo bibliográfico concentrou-se na leitura dos teóricos
a respeito de educação, desenvolvimento social, e cidadania.
[...] a teoria é um conhecimento de que nos servimos no processo de
investigação como um sistema organizado de proposições, que orientam a
obtenção de dados e a análise dos mesmos, e de conceitos, que veiculam
seu sentido (MINAYO, 1994, p. 19).

Assim, foram conhecidas as contribuições científicas sobre o tema,
buscando selecionar, analisar e interpretar a teoria já existente. Serão feitas
comparações entre opiniões e estudos já realizados, objetivando estabelecer
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parâmetros de análise. O modelo mais adequado à presente pesquisa é o estudo de
caso que, segundo Chizzotti (2001, p.102), “é a pesquisa para coleta e registro de
dados de um ou vários casos, para organizar um relatório ordenado e crítico ou
avaliar analiticamente a experiência com o objetivo de tomar decisões ou propor
ação transformadora.” Para Gil (1987, p. 58), trata-se de um “estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetos para permitir um amplo e detalhado
conhecimento.”
Em âmbito exploratório, o pesquisador imergiu no universo escolar de
uma escola municipal de ensino básico situada na região periférica de uma cidade
do interior paulista, configurando assim, uma pesquisa etnográfica. De acordo com
Oliveira (1995, p. 110) “a pesquisa do tipo etnográfico, que se caracteriza
fundamentalmente por um contato direto do pesquisador com a situação
pesquisada, permite reconstruir os processos e as relações que configuram a
experiência escolar diária”.

4.2.2 Participantes da pesquisa
De acordo com Minayo (1996), na pesquisa qualitativa uma amostra
ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas dimensões,
preocupando-se menos com a generalização e mais com o aprofundamento e
abrangência da compreensão.
São participantes dessa pesquisa a diretora da escola, três professoras
de 5º ano e seus respectivos alunos.

Quadro 01: Quantidade de alunos por sala

Turma

Meninos

Meninas

Total

A

12

14

26 alunos

B

12

13

25 alunos

C

14

12

26 alunos
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4.2.3 Procedimentos da pesquisa
4.2.3.1 Etapa exploratória
A etapa exploratória foi realizada em duas fases, descritas a seguir:
a) Análise documental: buscou verificar nos documentos oficiais, tanto
nas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, quanto em documentos da
escola (Plano Pedagógico e de Gestão) de que maneira as atividades sociais e de
cidadania estão previstas para serem trabalhadas com os alunos.
b) Entrevista com a diretora: foi realizada entrevista semi-estruturada à
diretora da escola, buscando firmar um contrato de pesquisa e conhecer
previamente a realidade dos estudantes de sua instituição, bem como sua opinião e
sugestão sobre qual sala estará mais adequada a recepcionar o pesquisador
durante as visitas a serem efetuadas. Lembrando que:
A entrevista é uma comunicação entre dois interlocutores, o
pesquisador e o informante, com a finalidade de esclarecer uma
questão. Pode ser livre (o informante discorre como quiser sobre o
assunto), estruturada (o informante responde sobre algumas
perguntas específicas), ou semi-estruturada (discurso livre orientado
por algumas perguntas-chaves) (CHIZZOTTI, 2001, p. 45, grifos do
autor).

4.2.3.2 Etapa focalizada
Esta etapa também foi realizada em duas fases:
a) Entrevistas semi-estruturadas com as professoras das salas de aula
escolhidas, com o intuito de conhecer suas definições e como entendem a prática
em sala de aula relativa à cidadania, participação dos alunos e transformação social.
Foram selecionadas as três turmas de 5º ano, sendo as professoras entrevistadas:
Cecília, Ana e Débora, dos 5º anos A, B e C, respectivamente (roteiro em anexo –
ANEXO A).
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b) Observação participante em sala de aula: ocorreu inicialmente por
uma semana consecutiva e, posteriormente, uma vez por semana durante um
trimestre. A sala de aula escolhida foi observada de acordo com roteiro em anexo
(ANEXO B).

4.2.4 Análise dos dados
Em âmbito qualitativo a análise dos dados deve “buscar uma
apreensão de significados nas falas ou em outros comportamentos observados dos
sujeitos, interligados ao contexto em que se inserem” (BIASOLI-ALVES, 1998,
p.149).
Na análise documental buscou-se compreender o que o município
propõe, oficialmente, quanto à inclusão de conceitos de cidadania e transformação
social nas escolas, além de se buscar compreender de que maneira a escola se
propõe a trabalhar este conteúdo, analisando sua proposta pedagógica. O resultado
dessa pesquisa foi comparado à realidade observada em sala de aula e às
entrevistas com as professoras, definindo as diferenças entre a teoria e a prática.
Os dados das observações participantes, descritos em diário de
campo, e as transcrições literais das entrevistas passaram por uma análise de
conteúdo tradicional, segundo os moldes propostos por Bardin (1977) e Minayo
(1996).
Dessa forma, fora apresentada a metodologia aplicada no processo de
pesquisa bibliográfica e exploratória do presente estudo. Vale salientar que após a
coleta e análise dos dados não foi esgotada essa fonte de pesquisa, “seja porque
nunca esgotamos a realidade, seja porque as maneiras como a tratamos podem
sempre ser questionadas” (DEMO, 1995, p. 11).

4.3 ASPECTOS ÉTICOS
A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética do Centro
Universitário de Franca e aprovado (ANEXO D), de acordo com as disposições da
resolução número 196/96 do Ministério da Saúde sobre pesquisa envolvendo seres
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humanos, em que os seguintes cuidados foram tomados:
- O pesquisador deve ser responsável pela integridade e bem-estar dos
participantes da pesquisa, obtendo seu consentimento livre e
esclarecido, tratando-os sempre com dignidade, respeitando-os em
sua anatomia e defendendo-os em sua vulnerabilidade.
- Ele também ponderará sobre os riscos e benefícios do estudo,
garantindo que os danos previsíveis serão evitados, observando
sempre a relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e
vantagens para a sociedade.
- Ainda, aos participantes foram assegurados os benefícios resultantes
do projeto, além de condições de acompanhamento e orientação.
Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido, onde os objetivos da pesquisa foram descritos, assegurando a ele sigilo
e segurança quanto aos procedimentos da pesquisa (os termos se encontram em
anexo – Anexo C).
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5 RESULTADOS

5.1 O CONTEXTO DA PESQUISA
Baseando-se no referencial teórico utilizado, considera-se importante
que seja definido o contexto no qual ocorre a coleta de dados. Portanto, será
conhecida a escola pesquisada, bem como o município e o bairro nos quais ela está
inserida.

5.1.1 O município
A cidade situa-se no interior do estado de São Paulo e possui, segundo
dados do IBGE (2009), cerca de 331.000 habitantes, distribuídos em uma área total
de, aproximadamente, 609 km², dos quais 84 km² refere-se à área urbanizada.
Trata-se de uma região desbravada pelos bandeirantes em busca do
ouro, no século XVI. Porém, somente no século XVIII, com a criação de caminhos
que ligavam São Paulo às minas de ouro de Goiás é que teve início seu
povoamento. A partir daí, começam a surgir os pousos de tropeiros, que paravam
nessa região para descansar e alimentar seus animais. É interessante salientar que,
na época, os bandeirantes batizaram um dos pousos de “Pouso Alegre” (nome
fictício), sendo apontado como aquele que originou a cidade (CHIACHIRI FILHO,
1986).
No final do século XVIII, quando criou a Companhia das Ordenanças,
sendo nomeado como seu Capitão, o português Manoel de Almeida teve a
incumbência de proporcionar a organização local. Abrangendo os vários pousos
dispersos que abrigavam centenas de pessoas pertencentes à Vila de Mogi Mirim.
Quando a decadência da mineração atinge a região mineira e goiana, suas
populações, incentivadas pelo governador-geral da Capitania de São Paulo, “Antônio
Paulo” (nome fictício), começam a habitar a região conhecida na época como “Belas
Veredas” (nome fictício) (CHIACHIRI FILHO, 1986).
Os pioneiros reivindicaram a criação de uma freguesia, menor divisão
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administrativa da época (as províncias eram divididas em municípios que por sua
vez eram divididos em freguesias), pois a mais próxima, em Mogi Mirim, situava-se a
centenas de quilômetros. Em 1805 é criada a freguesia que originou a cidade,
pertencente ao termo de Mogi Mirim (CHIACHIRI FILHO, 1986).
Nesta mesma época houve a expansão do café para o oeste paulista;
diversos imigrantes, sobretudo italianos, chegam para habitar a cidade. Por meio de
tais imigrantes surge a primeira indústria calçadista, desenvolvendo-se a atividade
na cidade a partir de 1920, atualmente sendo sua principal atividade econômica.
Todavia, o café ainda faz parte da economia, embora tímida, se comparada à época
onde sua distinta importância fez com que o Estado se tornasse um dos mais ricos,
possibilitando aos vários fazendeiros que indicassem ou fossem indicados para
presidência do Brasil (política conhecida como café-com-leite) (CHIACHIRI FILHO,
1986).
Reforçando a posição do setor calçadista, cabe destacar que grande
parte da produção é destinada à importação, fazendo com que a cidade e seus
produtos sejam conhecidos mundialmente. É referência em qualidade, conforto,
tecnologia, design, e os calçados fabricados geram lucros altos para cidade, além de
empregar boa parte da população local.
A cidade também é conhecida como um dos maiores pólos de
lapidação de diamantes do mundo, tendo no município o único escritório do Brasil e
América do Sul especializado em diamantes. Indústrias de confecção, metalúrgica,
alimentos, bebidas e cosméticos integram a economia local, instalando-se em um
moderno distrito industrial onde fica concentrada a grande maioria destas empresas.
O comércio também encontra destaque na região, pois se destina não
somente aos moradores locais, mas também em grande parte à população das
cidades vizinhas, oferecendo variedade de supermercados, shoppings, e lojas.
A cidade possui, segundo dados do IBGE (2009), 69.353 alunos
matriculados na rede pública e privada de ensino, distribuídos entre pré-escola,
Ensino Fundamental e médio. São 277 escolas, mantidas pelo governo municipal,
estadual e iniciativa privada.
O Ensino Fundamental possuía, em 2009, 49.720 alunos matriculados,
sendo distribuídos da seguinte forma: 29.601 matriculados em 51 escolas públicas
estaduais; 13.132 matriculados em 26 escolas públicas municipais; e 6.987
matriculados em 30 escolas privadas.
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O ensino médio, no mesmo período, contava com 14.315 alunos
matriculados, divididos em: 12.463 distribuídos nas 31 escolas públicas estaduais, e
1.852, matriculados nas 11 escolas privadas.
O ensino pré-escolar possuía 5.318 alunos matriculados, divididos em:
2 alunos matriculados em 1 escola pública estadual; 3.628 matriculados em 56
escolas públicas municipais; e 1.688 matriculados em 71 escolas privadas.

5.1.2 O bairro
A escola pesquisada encontra-se no Jardim Gramado (nome fictício),
bairro periférico e carente, situado na região norte do município anteriormente
descrito. Foi fundado em 1992, e possui aproximadamente 375.567,50 m², que estão
distribuídos de acordo com a tabela a seguir:
DESCRIÇÃO

m²

%

Lotes (905)

206.390,80

54,95

Sistema viário

119.802,38

31,90

Sistema de lazer

37.563,57

10,00

Área institucional

11.483,86

3,06

326,89

0,09

Vielas
TOTAL

375.567,50

100,00

Fonte: Prefeitura Municipal

Sua população aproxima-se dos 3.500 habitantes, constituindo-se de
operários, pedreiros, trabalhadores braçais, catadores de lixo reciclável, sapateiros e
desempregados,

de

acordo

com

informações

obtidas

no

Projeto

Político

Pedagógico, documento confidencial cedido pela escola.
Quanto à sua estrutura, segundo o mesmo documento, ”o bairro
oferece escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Creche e Programa de
Saúde da Família (PSF). Também possui muitos templos religiosos que variam entre
catolicismo, evangélicos e espíritas, porém há uma predominância da religião
evangélica”. Embora a maior parte do bairro esteja urbanizada, ainda é possível
encontrar algumas pastagens nas imediações da escola.
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O setor comercial é composto somente pelas atividades básicas, como
supermercados, mercearia, padaria, bares e lojinhas; não existem farmácias.
O documento salienta ainda que
[...] as crianças que frequentam a escola são provenientes de famílias
humildes e a maioria delas apresenta carência afetiva e pouco estímulo
familiar para os estudos, pois percebemos que muitos pais não valorizam a
escola como deveriam e pensam que se eles não estudaram e estão
vivendo, com os filhos poderá ser do mesmo jeito. Quanto à estrutura
familiar temos conhecimento de muitos casos em que pai, mãe ou irmão
estão presos, aluno convivendo com padrasto que instiga a violência, pais
separados residindo na mesma casa, onde nenhum deles se responsabiliza
pela educação dos filhos e muitos outros casos. Tal realidade interfere
diretamente no desenvolvimento escolar e isto nos faz refletir que muito
temos que contribuir para com a formação dessas crianças que necessitam,
primeiramente, de muito afeto a fim de que consigam integrar-se e avançar
nos processos de ensino e aprendizagem.

5.1.3 A escola
5.1.3.1 Espaço físico
A escola Profa. Cristiane Floriano da Silva (nome fictício) possui área
construída de 1.483,61 m², em um terreno com área total de 11.483,86 m². Destinase à Educação Infantil e Ensino Fundamental, e funciona com quatorze salas de
aula (sendo duas delas utilizadas com outros fins), almoxarifado, sala dos
professores, secretaria, direção, coordenação pedagógica, orientação educacional,
refeitório, cozinha, pátio, quadra, estacionamento para professores, banheiros
masculino e feminino para funcionários e masculino e feminino para alunos.
Seu prédio é simples, muito limpo e bem cuidado, sem rabiscos ou
pichações. Seus muros são altos, com cerca superior de proteção, e protegem toda
a extensão do terreno. Há apenas uma entrada, segura por um portão que é mantido
sempre trancado, com exceção do horário de entrada e saída dos alunos. Há nessa
entrada uma pequena escada e também uma rampa para portadores de
necessidades físicas, que dão acesso a um outro portão, de grades. Este último, por
sua vez, dá segurança aos demais ambientes da escola. No mesmo nível há um
gramado com bandeiras, e um estacionamento que comporta cerca de dez carros.
Logo na entrada, próximo à secretaria há um mural com figuras e mensagens de
boas vindas, trocadas periodicamente.
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Toda a escola é pintada de amarelo claro, havendo detalhes em azul
escuro nos batentes das portas e janelas das salas. O pátio é coberto e há nele
vários pilares, pintados cada um de uma cor (verde, amarelo, azul, vermelho). O
chão do pátio é de cimento encerado, pintado em azul escuro, e sobre ele
desenhados diversos tipos de “amarelinhas”, para lazer das crianças. Há também
bebedouros fixados em duas paredes do pátio, próximo aos banheiros dos alunos e,
ao lado deles, extintores de incêndio (água e pó).
Entre os corredores das salas de aula há jardins, com pequenas
árvores podadas e bem cuidadas. As paredes internas da escola são de duas cores
(amarelo claro e gelo), separadas na horizontal por uma faixa cor-de-laranja,
enfeitada com flores azuis. Do lado do pátio há uma quadra coberta, com tabelas
para jogo de basquete e traves para jogo de futebol, utilizada para recreação e
também nas aulas de Educação Física.
O refeitório e a cozinha são amplos, limpos e arejados, com seis mesas
e doze bancos retangulares e grandes, que são agrupados de três em três para
melhor utilizar o espaço do refeitório. A merenda é variável, de acordo com o dia da
semana.
Os banheiros das crianças são limpos e espaçosos, com cinco vasos
sanitários em cada um, além de torneiras, sabonete e espelho. Na entrada do
banheiro há uma figura com uma mensagem dizendo: “Use o banheiro com
consciência e deixe-o do jeito que gostaria de encontrá-lo quando voltar. Lembre-se
que cada ambiente da escola é seu!” Na parte interior do banheiro há outro recado:
“Não fazer xixi no lixo nem no chão.”
Há um espaço administrativo/ pedagógico reservado para as salas da
direção, coordenação pedagógica, orientação educacional, almoxarifado, sala dos
professores, secretaria e banheiros dos funcionários, localizados um ao lado do
outro. Em todas as salas há, em umas das paredes, uma parte de vidro, facilitando a
observação do que ocorre em seu interior (com exceção do almoxarifado e
banheiros). Há mensagens diferentes na porta de cada uma dessas salas, como
exemplos, sala de orientação educacional: “A melhor maneira de tornar as crianças
boas, é torná-las felizes.”; sala da secretaria: “Não devemos explicar nada a uma
criança, é preciso maravilhá-la.”; sala dos professores: “Só é possível ensinar uma
criança a amar, amando-a.”; sala da direção: “A criança é a consagração da vida.”
Na sala dos professores há uma mesa retangular grande, com dez
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cadeiras, bebedor com água gelada e natural, copos descartáveis e café. Há
também um mural com programações e avisos. Na secretaria há cinco armários,
uma impressora, dois computadores e mesas para utilização dos funcionários. A
sala da coordenação pedagógica possui dois armários, uma impressora, um
computador e duas mesas. Na sala de orientação educacional há dois armários,
duas mesas e quatro cadeiras. A direção, por sua vez, possui um armário e uma
mesa com três cadeiras.
Todas as salas de aula, bem como o espaço administrativo/
pedagógico, o refeitório e os banheiros têm piso branco, conservado e limpo. As
salas são amplas e arejadas, todas com armários, ventilador, relógio e cortinas. As
paredes são enfeitadas com figuras, mensagens, aniversariantes do mês, numerais
e letras, e trabalhos das crianças. Em mesas ao lado dos armários há livros didáticos
e literários, revistas, gibis e dicionários, utilizados pelos alunos. Nas portas das
classes há indicação das séries que delas se utilizam, o nome das professoras e
mensagens. Como exemplo de mensagem pode-se citar: “De todos os presentes da
natureza para a raça humana, o que é mais doce para o homem do que as
crianças?”.

5.1.3.2 Planta baixa da escola
Para melhor visualizar o espaço descrito, será apresentada no ANEXO
E, uma planta baixa da escola, fornecida pela própria instituição.

5.1.3.3 Clientela
A escola conta com 439 alunos, sendo 207 no período matutino, e 232
no período vespertino. Pela manhã funcionam a Fase I da Educação Infantil, e 3º, 4º
e 5º anos do Ensino Fundamental. Pela tarde funcionam Fase I e II da Educação
Infantil, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

79

5.1.3.4 Funcionários
Ao todo a escola possui duas merendeiras, duas ajudantes gerais, um
secretário, um escriturário, uma inspetora, uma coordenadora pedagógica, uma
orientadora educacional, uma pedagoga e uma diretora.

5.1.3.5 História e perfil
Segundo dados obtidos no Projeto Político Pedagógico da escola, ela
foi fundada 2000, reformada e reinaugurada em 2009. Até sua reforma, a escola
contava com apenas três salas de aula, e foram investidos mais de R$ 1,1 milhão de
verba municipal para reformá-la de adequá-la à demanda daquela região da cidade.
A patrona da escola, aqui chamada de Profa. Cristiane Floriano da
Silva, para efeito de sigilo de pesquisa, embora sua origem pobre, não se deixou
abater pela escassez de recursos financeiros, que lhe causava dificuldade de
acesso aos materiais escolares. Pelo contrário, de acordo com sua biografia
publicada pelo site da escola, com honestidade, trabalho e dedicação, conseguiu
estudar, formar-se professora e ser aprovada em concurso público para o magistério
estadual. Foi uma educadora exemplar e cidadã engajada, cristã, caridosa, que se
empenhou em contribuir para o desenvolvimento social.
Sua obra teve continuidade através da escola, que assumiu a missão
de “servir a comunidade e a família, garantindo educação de qualidade,
assegurando acesso, permanência e sucesso de todos os alunos, promovendo uma
cultura para a paz e a justiça, num processo de melhoria contínua.” Além disso, com
o passar dos anos, definiu-se como finalidade dessa escola “contribuir para a
formação de cidadão ético, humano e competente, enquanto sujeito pessoal e
profissional, capaz de por si só, de forma consciente, crítica e responsável, fazer uso
de suas habilidades e competências, contribuindo para o seu processo de
humanização, na construção de um mundo melhor e mais digno a todos.”
O

trabalho

pedagógico

proposto

pela

escola

é

o

de

que,

progressivamente, assista-se à mudanças profundas e definitivas na vida dos
alunos.
Na educação infantil, acreditando-se que o respeito à infância, a magia
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e ludicidade é o caminho para a interação, envolvimento e o sucesso desta faixa
etária, a proposta didático-pedagógica oferecida pelos professores deste segmento,
se torna solução para um aprendizado prazeroso e participativo.
No Ensino Fundamental, os últimos traços da infância dão espaço às
novas formas de compreender e situar-se no mundo e ao novo corpo. Aos poucos
chega à pré-adolescência, onde ocorre uma revolução natural em todos os âmbitos
da vida das crianças. Neste segmento, procura-se reforçar diversas habilidades que
foram plantadas na Educação Infantil e deverão ser administradas pelos educadores
como: autonomia, responsabilidade, iniciativa e criatividade, através de uma rica
rotina com procedimentos que reforçam o vínculo positivo e afetivo entre o
conhecimento e a aprendizagem, com os colegas, professores, funcionários da
escola, bem como de toda a comunidade escolar.
Em todas as propostas e atividades desenvolvidas na escola, procurase direcionar todos os objetivos para o desenvolvimento de competências relativas
aos aspectos cognitivos, afetivos, físicos, éticos, estéticos e sóciointeracionistas,
expressando assim, a formação básica necessária para o exercício da cidadania.
São

realizados

também

projetos

diferenciados,

voltados

ao

desenvolvimento de habilidades específicas dos alunos, que os preparam tanto para
a vida acadêmica, quanto para a civil.

5.1.3.6 Projetos
A escola dispõe de diversos projetos destinados ao aprendizado e
desenvolvimento do aluno. Seguem abaixo alguns deles, conforme informações
obtidas no site da escola:
a) Projeto Seu Alfabeto

-

Duração: um bimestre

-

Justificativa: sabendo o quanto é importante trabalhar diversos gêneros
textuais, foi escolhido o livro "Seu Alfabeto" por ser uma história atraente e
divertida onde os alunos são estimulados a adquirir o gosto pela leitura,
refletir e avançar nos conhecimentos sobre a língua escrita de maneira
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significativa.
-

Objetivo: desenvolver esse projeto para incentivar os alunos a ler e ouvir a
história usando o boneco e juntamente com o responsável registrar os fatos
vividos com o gracioso Seu Alfabeto e sua maleta.

-

Habilidades: ler para usufruir momentos de lazer e estabelecer relações entre
a realidade e a fantasia; conhecer e compreender o funcionamento do
sistema de escrita alfabética; produzir e reproduzir textos orais e escritos,
observando a ordem cronológica dos fatos e o assunto tratado; expressar
oralmente a compreensão da mensagem da qual é destinatário; reconhecer a
importância de uma atitude responsável de cuidado com o material usado.

-

Material utilizado: roda de conversa, livro paradidático "Seu Alfabeto", avental,
boneco Seu Alfabeto, atividades de alfabetização, alfabeto móvel, pasta
contendo o livro e o caderno para anotações, máquina fotográfica, material de
festa de aniversário.

b) Projeto Matematicando
Tem o objetivo de desenvolver estratégias pessoais na resolução de
situações-problema e cálculos, promovendo a construção de atitudes como
colaboração, competição, oposição e respeito às regras, habilidades fundamentais
para a formação integral dos alunos.
De uma forma prazerosa, leva-se as crianças a desenvolver sua
competência motora, criando e construindo os próprios jogos e elaborando suas
próprias estratégias.
Desta forma, os conhecimentos já existentes são alavancados, usandoos sempre em situações desafiadoras e construtivas, com diversas propostas
explorando também os variados tipos de gráficos e tabelas.
c) Projeto Meio Ambiente
Seu objetivo é oferecer uma prática educativa pautada em um
processo permanente de aprendizagem coletiva e individual, em torno de reflexões,
valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, que
promovam a melhoria na qualidade de vida e na relação sustentável da sociedade
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humana com o ambiente que a integra.
Em diversas propostas, procura-se estimular a prática e a divulgação
de conceitos de redução, reutilização e reciclagem de lixo, promovendo assim, a
formação educativa de disseminação de responsabilidade ambiental.
d) Projeto Jornal Escola
Baseando-se em uma de suas metas, que consiste em formar alunos
para que cresçam cidadãos conscientes, críticos, atuantes, transformadores e éticos,
a equipe da escola pesquisada demonstra-se cientes de que se fazem necessários
contatos frequentes com diferentes tipos de textos sociais .
Conscientes de que o gosto pela leitura não é necessariamente uma
característica nata, a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Gestão
Pedagógica, estabeleceu parceria com um jornal de grande circulação da cidade, e
implantou o Projeto Jornal Escola 2009 que vem sendo desenvolvido em dez
escolas da rede municipal.
Com a prática da leitura de jornais e análise de suas variadas
informações, foi observado o despertar do interesse e da atenção dos leitores mirins,
desenvolvendo neles, entre outras coisas, a imaginação, a conscientização em torno
da ética e cidadania, a criatividade, a expressão de ideias e o prazer pela leitura e a
escrita.
e) Projeto PROERD
Considerando os tempos atuais, onde a droga e a marginalidade estão
exercendo uma forte influência junto às crianças, a escola buscou uma prática
educativa norteada pela preocupação de resgatar valores e princípios fundamentais
que estão adormecidos na humanidade. Assim, em conjunto com a Polícia Militar, o
Projeto PROERD tem sido desenvolvido junto aos alunos de 5º ano, alertando-os
sobre a pressão para o consumo de álcool, cigarro e todo tipo de entorpecentes, que
ainda é comum entre os grupos de adolescentes.
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f) Projeto Sarau
Sabe-se que, para tornar os alunos bons leitores, e o professor, agente
principal dessa atividade, deve-se criar condições favoráveis para mobilizá-los,
despertando e cultivando o desejo de ler.
Dessa forma, esse projeto veio ao encontro de expor aos alunos, pais e
comunidade, não só a importância da leitura, mas também o prazer que esta
proporciona.
Através do Projeto Sarau de Poesias, possibilita-se aos alunos a
oportunidade de vivenciar situações significativas e desafiadoras frente à linguagem
escrita e falada, envolvendo pais e comunidade local para a apreciação de
apresentações diversas como: dramatizações, músicas e declamações de poesias.

5.2 RESULTADOS RELATIVOS À ANÁLISE DOCUMENTAL
Na ocasião da entrevista com a diretora fora solicitado a ela que
autorizasse o acesso a alguns documentos da escola, com o intuito de verificar o
que seu texto diz a respeito das estratégias de ensino/aprendizagem. Dois
documentos foram colocados à disposição, sendo um deles o Projeto Político
Pedagógico (PPP) e, o outro, o Referencial Curricular da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental das Escolas Públicas Municipais (REC).
O PPP é um documento elaborado e atualizado anualmente pelos
gestores, professores e funcionários da EMEB Profa. Cristiane Floriano da Silva,
junto à comunidade (pais e alunos), com o intuito de possibilitar a todos a
participação na decisão sobre as necessidades sociais, físicas e pedagógicas da
escola. Para sua elaboração foram feitas reuniões com os envolvidos, e criada uma
comissão, responsável por colocar em prática as propostas levantadas. Os objetivos
almejados são:
−

Levar o aluno a posicionar-se de maneira crítica, responsável e
construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como
forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas.

−

Buscar a participação efetiva da comunidade.

−

Formar alunos com pleno desenvolvimento da competência leitora e
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escritora.
−

Vivenciar com qualidade a relação aluno/professor e funcionários,
professor e funcionários/pais e comunidade, alunos/pais.

−

Promover a formação continuada para os profissionais do Ensino.

−

Estabelecer parcerias com Instituições.
Quanto à Educação, no PPP também são levantadas algumas

premissas:
−

Construir uma metodologia que agregue os aspectos formativo e
informativo, de caráter sóciocultural e econômico.

−

Respeitar a individualidade do educando, incentivando-o a conhecer-se
para desenvolver seus potenciais e integrar-se de forma positiva no
âmbito social.

−

Estimular a participação ativa da família no processo pedagógico.

−

Valorizar tanto o educador como o educando, respeitando ambos,
como seres humanos, sujeitos do processo educativo.

−

Priorizar espaços de vivência da fraternidade, da união, do amor, da
solidariedade e da cultura, comprometendo-se, assim, com a pessoa e
com a comunidade.

−

Educar para a vida.
Por sua vez, o REC é um documento elaborado e atualizado

anualmente pela Secretaria de Educação, e destinado a todas as escolas de ensino
infantil e fundamental do município, com o intuito de orientá-las quanto às práticas
escolares. Ele salienta que é necessário levar para dentro da escola o mundo real,
do qual fazem parte as crianças, buscando enfatizar as consequências no futuro dos
atos que são praticados hoje, com relação ao meio ambiente, guerras, fome e
violência. Além disso, o REC apresenta sugestões de como a escola pode atingir
seu papel social, sendo:
−

Compreender e assumir o tempo presente, com seus problemas e
necessidades. É uma forma de gerar alternativas humanizadoras para
o mundo.

−

Considerar as práticas da sociedade, sejam elas de natureza
econômica, política, social, cultural, ética ou moral, e as relações
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diretas ou indiretas dessas práticas com os problemas específicos da
comunidade local a que presta serviços.
−

Conhecer as expectativas dessa comunidade, suas necessidades,
formas de sobrevivência, valores, costumes e manifestações culturais
e artísticas. É através desse conhecimento que a escola pode atender
a comunidade e auxiliá-la a ampliar seu instrumental de compreensão
e transformação do mundo.

−

Ser

concebida

como

pólo

cultural,

onde

o

conhecimento

já

sistematizado pela humanidade é socializado e trabalhado de forma
não fragmentada, proporcionando a ampliação das possibilidades
culturais dos alunos e da comunidade, através do debate das principais
questões locais e nacionais.
−

Promover a identidade cultural do aluno, inserindo-o no mundo em que
vive.

−

Configurar um projeto pedagógico real, envolvendo a participação dos
professores, funcionários, alunos, pais e comunidade.

−

Privilegiar o cotidiano escolar, repensando a organização do espaço
escolar, das ações do dia-a-dia, onde o tempo esteja a favor da
concretização dos projetos desenvolvidos.

−

Estabelecer metas para acesso ao conhecimento: organização,
distribuição e acompanhamento (avaliação constante da prática
pedagógica e da aprendizagem dos alunos).

−

Estabelecer metas para a formação do cidadão (reflexão coletiva das
decisões e normas em relação à cidadania).

−

Estabelecer metas para o convívio social (otimização de espaço e
tempo para o convívio produtivo e satisfatório).
O REC também apresenta orientações sobre como o professor deve

agir, enquanto “Professor Construtivista”:
−

Respeitar a faixa etária de desenvolvimento cognitivo em que está o
aluno.

−

Dar tempo ao aluno para exploração de conceitos.

−

Provocar conflitos cognitivos, levando o aluno a pensar, selecionar,
optar e conferir suas escolhas, refazendo-as, se necessário.
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Planejar e direcionar as atividades que envolvam o aluno como agente
ativo do processo de ensino-aprendizagem.

−

Oferecer as informações necessárias, possibilitando ao aluno a
compreensão global dos fatos e suas relações.

−

Analisar tudo o que o aluno faz: descobrir o que ele domina, utilizar-se
de suas hipóteses (erradas) para compreender a sua forma de pensar
e refazer seu planejamento.

−

Construir com seus alunos regras de convivência social, buscando
passá-los da heteronomia para a autonomia.

−

Enfatizar o trabalho coletivo, organizado e ativo.

−

Incentivar o respeito mútuo.

−

Realizar a auto e a heteroavaliação.

−

Avaliar o processo, descaracterizando a nota enquanto nota.

−

Realizar um processo de avaliação contínua, cooperativa, diagnóstica
e formativa.

−

Tornar o aluno agente do processo ensino-aprendizagem direcionandoo, questionando-o, permitindo e exigindo-lhe ação.
Tais elementos do PPP e do REC serão levados em consideração no

momento da análise transversal dos dados obtidos, buscando encontrar relações
entre os textos dos documentos, a fala das professoras e suas atitudes junto aos
alunos em sala de aula.

5.3 RESULTADOS RELATIVOS ÀS ENTREVISTAS
Após autorização por escrito da Secretaria de Educação, teve início a
presente pesquisa. Primeiramente, foi feita visita à escola, ocasião em que foi
realizada entrevista com a diretora e com a orientadora educacional. Ambas foram
atenciosas, respondendo às dúvidas do pesquisador e auxiliando na decisão sobre a
melhor forma de colocar em prática as intenções apresentadas.
Foi autorizada pela direção a visita do pesquisador à escola, uma vez
por semana, participando das aulas das três professoras de 5º ano, em ordem
aleatória, durante um semestre, quando seriam feitas anotações e gravações em
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áudio. Além disso, foram fornecidos pela escola, para análise documental, seu
Projeto Político Pedagógico, o Referencial Curricular da Educação Básica das
Escolas Públicas Municipais e quatro volumes dos Parâmetros Curriculares
Nacionais: Volume 01 (Introdução), Volume 08 (Apresentação dos temas
transversais e ética), Volume 09 (Meio ambiente e saúde) e Volume 10 (Pluralidade
cultural e orientação sexual). Foram fornecidos apenas esses volumes, por serem
eles considerados como de maior riqueza de informações para a pesquisa em
questão.
A escola possui três classes de 5º ano, todas no período matutino, e as
aulas são ministradas pelas professoras Cecília, Ana e Débora (nomes fictícios), no
5º ano A, 5º ano B e 5º ano C, respectivamente. As três foram entrevistadas antes
de ter início as observações em sala de aula. Cabe relembrar que foram escolhidos
como sujeitos da pesquisa alunos do 5º ano, entre nove e doze anos, por tratar-se
do último ano do Ensino Fundamental. Alunos mais velhos já são considerados préadolescentes, e os mais novos não têm ainda maturidade suficiente para responder
às questões que poderão ser feitas. Em ambos os casos não seriam atendidos os
objetivos dessa pesquisa.

5.3.1 Resultado da entrevista com a Secretária de Educação
Após alguns telefonemas à Secretaria Municipal de Educação, foi
agendada uma reunião com a Secretária de Educação do município, com o intuito
de conhecer melhor os planos do governo para as escolas de Ensino Básico, bem
como sua visão sobre os trabalhos que vem sendo desempenhados.
Nesta ocasião ela salientou o empenho da administração pública em
ter foco na qualidade de ensino da criança, em busca de uma aprendizagem
significativa. Demonstrou confiança na equipe que coordena, destacando tratar-se
de pessoas proativas, inovadoras e criativas, o que, segundo ela, foram os fatores
responsáveis pela alavancagem do ensino público municipal nos últimos anos.
Citou também, com orgulho e entusiasmo, a iniciativa do governo
municipal em incluir entre as disciplinas o estudo de música, o que, segundo ela, é
um caso inédito na região. Interessante destacar uma de suas falas, onde
demonstra sua visão sobre a educação que ela espera que seja oferecida nas
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escolas: “Eu sempre gosto de dizer que a escola não é só um local de
conhecimentos, de aquisição de conhecimentos, mas sim de formação humana, de
proteção social.”
Destacou,

ainda,

que

as

escolas

municipais

tem

tido

ótimo

desempenho, pois toda a equipe se dedica a trabalhar em busca de resultados; e tal
resultado é o sucesso do aluno. Para ela, um outro fator determinante para a
melhoria da qualidade de ensino é a inclusão da família na escola. Assim, foi criado
o programa Família na Escola, que abriu as portas das instituições de ensino para a
participação ativa dos pais junto ao processo de aprendizagem de seus filhos.
Ao ser questionada sobre a colocação de conceitos de cidadania na
escola, ela destacou que desde a interação entre as crianças e sua relação com os
funcionários já podem ser percebidas diferenças de atitudes e condutas, visto que
há respeito entre eles, e isso é levado para fora da escola, disseminando valores à
sociedade.
Por último, salientou a importância da constante qualificação e
capacitação do professor, visto que apenas cursar uma faculdade não é suficiente,
diante da experiência que deve demonstrar em sala de aula, evitando transmitir
apenas conteúdos teóricos aos alunos.

5.3.2 Perfil das professoras do 5º ano
Como foi citado anteriormente, foram feitas entrevistas com as três
professoras de 5º ano, Cecília, Ana e Débora. Posteriormente teve início as
observações nas salas de aula de cada uma delas, buscando encontrar ligações
entre o que disseram em suas entrevistas, e o que, de fato, demonstram na prática.
Todavia, antes que seja elaborada tal análise, é essencial que seja
traçado o perfil de cada uma delas, conforme segue:

5.3.2.1 Professora Cecília
Possui Magistério e graduação em Pedagogia. Leciona há sete anos,
sendo três deles na escola Profa. Cristiane Floriano da Silva. É uma pessoa jovem,
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porém com aparência séria, que causa respeito aos que com ela convivem.
Foi sucinta ao responder as perguntas feitas na entrevista, embora
demonstrasse confiança nas respostas apresentadas. Acredita que na escola as
crianças podem adquirir hábitos positivos que não têm em suas residências, visto
que muitas delas têm problemas familiares. Contudo, enfatizou não ser
responsabilidade da escola transmitir aos alunos conceitos sociais e de cidadania.
Disse ser complicado cuidar de trinta crianças em uma classe e ainda ter que
ensinar a elas conceitos que deveriam ser transmitidos pela família.
Em sala de aula demonstra ser severa. Não tolera conversas e é muito
rígida ao repreender os alunos. É considerada pela diretora como a professora que
melhor trabalha conceitos de cidadania em aula. As crianças demonstram respeito e,
geralmente, a turma está em silêncio e concentrada em seus afazeres. Elas, bem
como seus pais, demonstram ter por ela muito carinho, visto que em seu aniversário
se uniram e organizaram uma festa em sua homenagem.

5.3.2.2 Professora Ana
Possui Magistério, graduação em História, e atualmente está cursando
Pedagogia. Leciona há dez anos, mas há apenas um ano está trabalhando na
escola Profa. Cristiane Floriano da Silva. Tem aparência jovial e graciosa, e
demonstra ser muito calma, tanto em suas atitudes quanto no modo de falar.
Na entrevista foi sincera ao dizer que, devido às crises sociais tem sido
difícil saber o que “ensinar”, visto que as crianças chegam em sala de aula carentes
de uma série de valores, e é necessário suprir tais demandas antes de ensinar os
conteúdos.
Diz ainda que é uma discussão comum entre os professores sobre “O
que eu devo ensinar? Qual é minha responsabilidade?”, pois, segundo ela, hoje em
dia não basta que o professor saiba português, matemática, história, etc, é
necessário desenvolver habilidades na criança.
Em suas aulas demonstra dominar o conteúdo, e geralmente tem
paciência ao responder às dúvidas dos alunos. Todavia, a classe geralmente está
tumultuada e em constante conversa.
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5.3.2.3 Professora Débora
Possui graduação em Pedagogia, História, e atualmente está cursando
Geografia. Tem aparência jovial e simpática e, embora demonstre ser uma pessoa
séria e rígida, é bastante calma.
Em sua entrevista demonstrou estar satisfeita com o trabalho que vem
sendo desempenhado no que se refere à cidadania na escola. Disse estar
consciente que é um trabalho que se faz aos poucos, e que o resultado não é visto
imediatamente, mas no decorrer dos anos. Salientou ainda que o trabalho do
professor nunca se restringiu a transmitir conteúdos, pois sempre existiram conflitos
pessoais nas aulas, e eles sempre foram resolvidos. Segundo ela, o que ocorre é
que, atualmente, houve uma sistematização de alguns conceitos, mas que, na
prática, eles sempre existiram.
Nas aulas, demonstra paciência ao sanar as dúvidas dos alunos.
Embora não seja severa ao repreendê-los, a classe geralmente fica em silêncio, e
respeita aos pedidos da professora.

5.3.3 Categorização das entrevistas com as professoras
A seguir, será apresentada a categorização das entrevistas com as três
professoras do 5º ano, Ana, Cecília e Débora. Suas falas foram analisadas e
divididas em categorias, que por sua vez foram subdividas em subcategorias, para
melhor compreensão do conteúdo.

Categoria 1: Visão sobre a sociedade atual e a cidadania
Subcategoria 1.1: Conceituação de cidadania
Subcategoria 1.2: A importância da socialização e ajustamento da criança à
sociedade
Subcategoria 1.3: A crise social e seu impacto em sala de aula
Subcategoria 1.4: Percepção de que cidadania é conscientização e que os
alunos sabem seus direitos e deveres
Subcategoria 1.5: Exemplos de vivência de cidadania
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Categoria 2: Comentários sobre as funções da escola
Subcategoria 2.1: Incertezas sobre a responsabilidade da escola
Subcategoria 2.2: Visão de que não é função da escola ensinar cidadania
Subcategoria 2.3: Queixas sobre o acúmulo de funções dentro da escola
Subcategoria 2.4: Afirmações de que o foco do ensino escolar não é somente o
conteúdo
Subcategoria 2.5: Relatos sobre a importância do conteúdo e da didática

Categoria 3: Relatos sobre comportamentos e atitudes em sala de aula
Subcategoria 3.1: Atitudes dos professores que subentendem o ensino de
valores
Subcategoria 3.2: Percepções sobre a relação entre os alunos
Subcategoria 3.3: Tentativa de compreensão das atitudes dos alunos
Subcategoria 3.4: Estratégias utilizadas pelas professoras para a modificação de
comportamento dos alunos: castigo e conscientização

Categoria 4: A profissão docente
Subcategoria 4.1: Desgaste e desvalorização da profissão
Subcategoria 4.2: Defasagens de aprendizado e demandas da função docente
Subcategoria 4.3: Complexidade no ensino de habilidades

Categoria 5: A relação família x criança x escola
Subcategoria 5.1: Relatos sobre as vivências das crianças na família e a
importância da escola como um ambiente mais organizado
Subcategoria 5.2: Percepções sobre as carências materiais e afetivas dos alunos

Categoria 1: Visão sobre a sociedade atual e a cidadania
Nesse tema serão apresentados os relatos surgidos com relação à
sociedade e a cidadania, sendo apresentadas as seguintes subcategorias:
conceituação da cidadania, a importância da socialização e ajustamento da criança
à sociedade, a crise social e seu impacto em sala de aula, a percepção de que
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cidadania é conscientização e que os alunos sabem seus direitos e deveres, e
exemplos de vivência de cidadania.

Subcategoria 1.1: Conceituação de cidadania
As três professoras têm uma visão clássica de cidadania, que é o
cumprimento de deveres, e a busca por seus direitos na sociedade.
Professora Ana:
[...] tem aquela definição clássica que é você conseguir exercer os seus
direitos e os seus deveres [...]

Professora Cecília:
[...] cidadania é cumprir deveres, respeitar, saber dos seus direitos, cumprir
as coisas com responsabilidade, saber conviver, tudo ligado à boa
convivência, sabendo dentro dos seus direitos e dentro dos seus deveres e
cumprir na maior parte do tempo ambos, isso pra mim é ligado à cidadania
[...]

Professora Débora:
[...] eu acho que cidadania é quando a pessoa tem consciência dos seus
direitos, mas também dos seus deveres e sabe exercer isso. Então ele não
vai, por exemplo, escolher um candidato porque vai ganhar alguma coisa
em troca. Ele vai analisar as propostas, ele vai ser capaz de julgar, de
analisar mesmo as atitudes dele como um todo. Então é isso que a gente
busca trabalhar com eles, e assim, é o que acredito que seja cidadania. É
aquela pessoa que, não que ela vá brigar por tudo, mas ela vai ter
consciências das escolhas dela, pra saber o que vai ser melhor não só pra
ela, mas pro coletivo, porque afinal é o que a gente busca. E na vida dela
também, ela vai ter possibilidades de julgar aquilo que ela acha que é
correto, dentro de parâmetros éticos, não só “Ah, eu não vou fazer porque
eu vou ter uma sanção por conta daquilo”, mas não, julgando mesmo o que
é correto e o que não é [...]

Subcategoria 1.2: A importância da socialização e ajustamento da criança à
sociedade
A Professora Ana fez ainda alguns comentários acerca da educação
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como modelização de pessoas, apoiando sua disciplinarização.
Professora Ana:
[...] eu penso que você está ajustado à sociedade que você vive, no sentido
de em que algumas situações você tem que ter uma certa disciplina para
poder conviver com as outras pessoas [...] dependendo do lugar que você
esteja, das pessoas que você está convivendo, exige um certo
comportamento que não é igual. Cada lugar a gente se comporta de uma
maneira diferente [...]
[...] quando a gente fala ajuste, nossa parece que a pessoa tem que ficar,
tem que ser, tipo, coisifica, se ajustar parece que você está coisificando,
moldando, colocando num lugar, e na verdade esse ajuste tem que ser um
pouco flexível, porque esse ajuste não depende só da escola [...]

Subcategoria 1.3: A crise social e seu impacto em sala de aula
Sobre a influência da crise da sociedade nas escolas, a Professora Ana
foi a única a demonstrar sua opinião.
Professora Ana:
[...] não sei se é perceptível pela sociedade em geral, mas a gente está em
um momento de crise, crise de valores, crise de identidade, crise de um
monte de coisas. E isso eu acho que, como a escola reproduz a sociedade,
assim como a sociedade reproduz a escola. Então eu acho que isso se
reflete muito na sala de aula. Muitas vezes, eu vou ser sincera com você, a
gente não sabe o que tem que ensinar [...]

Subcategoria 1.4: Percepção de que cidadania é conscientização e que os alunos
sabem seus direitos e deveres
Professora Débora justifica, no primeiro trecho, que algumas crianças
agem de determinada maneira por não terem consciência do que estão fazendo. Já
no segundo trecho, ela afirma que os alunos já têm consciência de seus direitos e
deveres.
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Professora Débora:
[...] eu acho que a cidadania passa pela consciência. “Eu vou fazer isso,
mas eu vou ter isso como consequência. Eu quero fazer? Só que eu tenho
que saber que eu vou ter uma consequência”. Então eu acho que eles têm
que ter ciência disso, porque muitas vezes eles não têm. Enquanto eles
estão nessa idade, eles não têm muita consciência, eles simplesmente
fazem. E aí depois você fala “Nossa!”, aí você pergunta “Por que você fez
isso? Por que que você vem na escola?” Então eu acho que a questão da
cidadania passa pela consciência. Porque se ele não tem consciência das
coisas, se ele não sabe por que que ele está fazendo aquilo, pra que que
ele tá fazendo aquilo... então será que ele é um cidadão? Não. [...]
[...] eu acho que eles têm muita consciência dos direitos e dos deveres, eles
têm. As vezes a gente diz “Ah, eles não sabem dos deveres deles”. Não,
eles sabem. E são crianças, eu acho que eles são de uma geração muito
consciente dos direitos [...]

Subcategoria 1.5: Exemplos de vivência de cidadania
Nesse trecho, Professora Débora dá um exemplo de como colocar em
prática noções de cidadania, a partir de situações relativas às vivências cotidianas
das crianças.
Professora Débora:
[...] é a gente fornecer meios pra ele, pra que ele possa julgar as situações
de um ponto de vista mais ético, mais correto, porque às vezes eles
colocam algumas coisas assim “Ah, hoje eu achei uma carteira no recreio”,
“Ah, e aí, que você fez?” E aí todo mundo dá palpite. Então acho que é
assim, é ele refletir [...]

Síntese sobre a Categoria 1:
Conceitualmente, o termo cidadania é considerado pelas professoras
como a execução de deveres e a luta pelo cumprimento de seus direitos, não
havendo ênfase na vida cotidiana dos alunos. Assim, para elas, cidadania não é
caracterizada como a capacidade de análise e crítica de situações reais vividas.
Todavia, uma das professoras coloca como exemplo determinada situação, em que
teve a oportunidade de levar os alunos à reflexão de um acontecimento concreto.
Observa-se ainda, no discurso das professoras, uma aproximação
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entre cidadania e consciência, o que implica em formação moral, onde os valores de
bem e mal, certo e errado devem ser passados.
Vale ressaltar que, tradicionalmente, a criança é vista sob a ótica dos
saberes instituídos, pelo viés do mundo adulto que a classifica tal como suas ações,
sem considerar suas especificidades e seu modo particular de enxergar o mundo.

Categoria 2: Comentários sobre as funções da escola
Esse tema refere-se aos comentários das professoras quanto às novas
responsabilidades e novos objetivos da escola, com as seguintes categorias:
incertezas sobre a responsabilidade da escola, visão de que não ensinar cidadania
não é função da escola, queixas sobre o acúmulo de funções dentro da escola,
afirmações de que o foco do ensino escolar não é somente o conteúdo, e relatos
sobre a importância do conteúdo e didática.

Subcategoria 2.1: Incertezas sobre a responsabilidade da escola
Nos trechos abaixo, Professora Ana demonstra sua insegurança ao
definir o que deve ou não tratar como prioridade dentro da sala de aula.
Professora Ana:
[...] quando eu comecei a trabalhar eu achava que não era responsabilidade
minha e, até hoje entre os professores, esse assunto ainda é muito comum.
O que é responsabilidade minha? A escola tem que ser um atendimento
psicológico, a escola tem que ser um atendimento de valores, atendimento
de tudo. E aí a gente sente falta da família nessas situações [...]

Subcategoria 2.2: Visão de que não é função da escola ensinar cidadania
A Professora Cecília, por sua vez, afirma que a escola não tem
obrigação de contribuir para a formação cidadã do indivíduo, pois esse é um papel
da família, e a escola é apenas um complemento.
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Professora Cecília:
[...] assim, ser obrigação da escola, na verdade, não seria. Eu acho assim,
tem um pouco de desvio. Eu acho assim, que é uma parte que deveria
começar na família, não que deveria ser completa na família, porque na
família a criança não tem a possibilidade de tanta convivência, igual, 30
alunos, são 29 pessoas diferentes, praticamente, tirando ele. Mas eu acho
assim, é complicado. Deveria ser uma parte que vem da família, mas hoje
em dia nem essa parte vem. A escola faz o papel de tudo, né. Ela faz o
papel de casa, de educar, de ensinar ele a ser cidadão, de ser uma pessoa
de bem, a saber conviver no grupo [...]

Subcategoria 2.3: Queixas sobre o acúmulo de funções dentro escola
Outro aspecto destacado por Professora Ana é o acúmulo de funções
destinadas à escola. Ela aponta uma crítica ao sistema, transmitindo a opinião de
que não é viável para a escola tentar resolver todos os problemas existentes na
sociedade.
Professora Ana:
[...] acho que o grande erro da escola é se considerar a salvadora e que a
gente vai redimir toda a sociedade, a gente vai resolver todos os problemas,
e resolve problema de material, problema psicológico, neurológico,
problema de vista. A polícia entra na escola pra prevenção, o trânsito é um
tema... então tudo da sociedade vem pra dentro da escola pra gente
resolver [...]

Professora Cecília e Professora Débora apontam também o excesso
de atividades desempenhadas pela escola. Essa última, porém, afirma que, embora
haja tal excesso, a escola não pode perder o foco, que é ensinar.
Professora Cecília:
[...] então tudo cabe à escola. Então acho que às vezes fica até muita coisa
pra escola exercer, pra ela poder ensinar [...]

Professora Débora:
[...] então eu acho assim, delegou mais coisas pra escola? Delegou. Ficou
mais complicado? Ficou. E eu acho que assim, a escola não deve perder o
foco. Não é porque eu tenho que trabalhar cidadania que eu tenho que
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esquecer as outras coisas [...] Ficou muita coisa pra escola? Ficou, porque
os pais às vezes acham que, assim, “Ah, isso é função da escola!” [...]

Subcategoria 2.4: Afirmações de que o foco do ensino escolar não é somente o
conteúdo
Nesse trecho Professora Ana demonstra seu conhecimento e ciência
sobre os pensamentos atuais acerca da educação, que consistem em não transmitir
conteúdo apenas, mas também em desenvolver habilidades na criança.
Professora Ana:
[...] a ideia da escola que a gente pensa, quando a gente quer ensinar
alguma coisa, ela é um pouco equivocada e pro mundo também para as
outras pessoas que não trabalham na escola. As pessoas pensam mesmo
que o professor tem que saber muito Matemática, Português, História,
Geografia, essas coisas, e que você tem que passar esse conteúdo para as
crianças, e não é. Tanto que mudou a nossa visão de escola, você deve ter
tido contato com Referências Curriculares, quer dizer, você tem que
desenvolver habilidades na criança, de pesquisa, de procura, da criança
saber o que fazer com o saber [...]

Por outro lado, Professora Débora afirma que a escola sempre esteve
diante de problemas individuais dos alunos, mas que somente nos últimos anos foi
feita uma sistematização de ações não relacionadas ao conteúdo, em prol de um
melhor aproveitamento do aluno.
Professora Débora:
[...] sempre existiram os conflitos, e o professor sempre teve que mediar. O
que existe hoje é uma sistematização. Então, assim, existir, sempre existiu,
e hoje a gente tem um olhar mais focado pra isso, porque às vezes o aluno
tinha um problema na família dele, e o professor não procurava saber isso.
Então hoje se você percebe que o aluno tem uma queda de rendimento, por
exemplo, ele era um aluno bom e teve uma queda, você já quer chamar a
família, já quer saber o que aconteceu [...]

Subcategoria 2.5: Relatos sobre a importância do conteúdo e didática
A Professora Ana afirma que suas expectativas sobre o que ensinar
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não foram ao encontro da realidade vivida, como pode ser observado em seu relato:
Professora Ana:
[...] quando eu penso que eu me formei pra ser professora e que estou me
formando até hoje, eu penso que o que eu esperava era que eu tivesse que
ensinar conteúdos. A gente chega na escola com essa ideia. Você tem que
saber algumas coisas, e além de saber algumas coisas, ter uma certa
didática, ter um jeito pra... e não é isso que acontece nas escolas [...]

Por sua vez, Professora Débora defende a ideia de que o aluno precisa
receber as noções de cidadania, mas sem perder o foco no conteúdo didático
transmitido na escola.
Professora Débora:
[...] a gente escuta muito assim: “Ah, tem que socializar esse aluno! Ah, ele
não aprendeu a ler, mas ele já fala e se relaciona bem com os
coleguinhas!”. Então, eu acho que a gente tem que pensar nos dois focos.
Eu não posso só trabalhar cidadania e esquecer que a função da escola é
ensinar, e o aluno tem que sair daqui, mesmo porque como que ele vai ser
um aluno crítico se ele não sabe ler, se ele não entende, se dá alguma
coisa pra ele ler, e ele não consegue assinar um documento, não consegue
preencher um formulário, também não é cidadania isso, não resolve nada
[...]

Síntese sobre a Categoria 2:
Foram observadas disparidades nos discursos das professoras quanto
ao seu entendimento sobre o que é função da escola. Houve afirmações de que a
escola deve ir além do conteúdo, ao mesmo tempo em que foram feitas queixas a
estas funções extra ensino/aprendizagem de conteúdo. Foram relatadas incertezas
sobre como agir em sala de aula, diante das novas responsabilidades escolares.
Além disso, houve também uma negação de que é função da escola ensinar, por
exemplo, cidadania.
Em análise preliminar, pode-se inferir que as funções da escola e, por
consequência, do professor, estão incertas, confusas. Muito se ouve do que se deve
fazer de maneira inovadora, mas os padrões tradicionais continuam impregnados
nos discursos e práticas docentes.
Observa-se, ainda, que muitas vezes cidadania é tomada, mesmo que
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de forma implícita, como formação moral e socialização. Cabe questionar, então, se
o conceito de cidadania realmente foi incorporado como uma prática inovadora.

Categoria 3: Relatos sobre comportamentos e atitudes em sala de aula
A Categoria 3 trata dos relatos sobre os comportamentos dos alunos e
atitudes dos professores em sala de aula, bem como sobre as modificações
ocorridas com o passar do tempo. As categorias são: atitudes dos professores que
subentendem o ensino de valores, percepções sobre a relação entre os alunos,
tentativa de compreensão das atitudes dos alunos, e estratégias utilizadas pelas
professoras para a modificação de comportamento dos alunos (castigo e
conscientização).

Subcategoria 3.1: Atitudes dos professores que subentendem o ensino de valores
Professora Ana afirma, no trecho a seguir, que algumas atitudes do
professor em sala de aula, bem como da família, podem influenciar no
comportamento da criança, ou seja, tomando-os como exemplos para suas atitudes.
Professora Ana:
[...] um aluno chega em você pra te perguntar alguma coisa e você
responde com a resposta que você tem, e às vezes é um grito, aí ele pensa
“Ah, ela resolveu com um grito então eu também vou resolver dessa forma”.
Então muitas vezes a gente acaba fazendo isso, as famílias também. É
inconsciente mas essas coisas vão entrando na vida da criança [...]

Segundo Professora Ana, no trecho abaixo, os professores procuram
transmitir valores às crianças em sala de aula, diferenciando o certo do errado, o
bom do ruim.
Professora Ana:
[...] nós professores procuramos, eu acredito, que quase todos procuram
passar pra criança valores. “Olha, não faz isso que é feio!”, nas pequenas
coisas, sabe. “Olha, isso não é bom”, às vezes a gente trabalha temas, texto
que fala sobre um valor, e aí discute com eles “Mas o que vocês acham
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disso? É certo, é errado? É bom?” Então, eu acho que isso vai
transformando um pouco o caráter da criança [...]

A Professora Cecília também destaca a transmissão de valores às
crianças, bem como a reflexão sobre direitos, deveres e respeito.
Professora Cecília:
[...] qualquer atitude que leva, que possibilita reflexão de cumprir deveres,
de saber de direitos, de se socializar, o respeito mútuo, o respeito até
mesmo com o patrimônio da escola, que eu acho que engloba, é
trabalhado. Sempre quando tem uma atitude que leva a esse propósito, ou
até mesmo em atividades às vezes de reflexão de determinados textos dá
pra trabalhar esses tipos de valores [...]

O trecho abaixo demonstra a opinião de Professora Cecília ao afirmar
que ela transmite a seus alunos a ideia de viver em comunidade, isto é, de ter
conhecimento de que sua ação interfere na vida dos demais.
Professora Cecília:
[...] a gente às vezes busca isso antes, na própria sala de aula: “Oh, se
fulano não fizer isso...” ele vai às vezes prejudicar o resto, “O resto vai ficar
aqui mais cinco minutos fazendo isso”. Ele já tem que ter essa consciência
de que ele tem que ajudar o grupo, que ele faz parte dele, que ele não vive
sozinho. Eu explico isso às vezes pro meu aluno que é igual quando vai
fabricar sapato. Tem uma esteira, um começa, o outro vai colocando, até o
sapato chegar lá prontinho. Se o primeiro lá da frente não faz o serviço dele,
não cumpre de maneira correta, o sapato não vai chegar até lá pronto, vai
atrapalhar todo mundo [...]

A Professora Cecília salienta ainda a necessidade de repreensão para
que o aluno aprenda a respeitar o professor. No segundo trecho, demonstra que o
respeito do aluno pelo professor é essencial, e que ela prima por isso.
[...] foi necessário isso, de repreender ele de uma forma às vezes mais dura,
pra ele saber a posição dele em relação a mim, que ele tem que me
respeitar [...] Ele não aceitava nem que corrigisse ele. Ele te respondia, ou
tinha uma atitude mais agressiva. Agora você pode chamar a atenção dele
que ele respeita, ele sabe. Às vezes ele responde, quando fica muito
nervoso. Mas ele é uma criança que é meio complicada [...]
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Subcategoria 3.2: Percepções sobre a relação entre os alunos
A Professora Cecília destaca que o comportamento do aluno em sala
de aula pode ser responsável por sua exclusão nesse mesmo ambiente, visto que o
restante da turma, não aprovando suas atitudes, o afastam do grupo.
Professora Cecília:
[...] tem criança que vem de casa não sabendo, que é agressiva, que xinga,
que bate, que tudo isso [...]
[...] as próprias crianças quando tem algum problema de convivência a
tendência delas, não ignorar, mas afastar essa criança do resto do grupo,
porque ela é diferente, porque ela trata diferente, sabe que ela não vai ter
tanta paciência pra brincar. Assim, eu consigo perceber nessa parte mesmo
de convivência, de até mesmo de cuidar da sala, tem criança que se
preocupa, tem criança que não. Que ela joga o lixo no chão. Tem criança
que não, que já conserta, ela pega, ela limpa, ela pega [...]

Por sua vez, Professora Débora salienta que são nos pequenos
momentos que surgem as possibilidades de se trabalhar cidadania, através de
exemplos práticos de situações ocorridas entre os próprios alunos. Destaca ainda
que a conscientização para a reflexão é um trabalho lento, cujo resultado não é visto
imediatamente.
Professora Débora:
[...] eu acho que em sala de aula a gente trabalha muito a questão do
exemplo, e a gente trabalha muito com eles a questão da reflexão. Eu
brinco assim, que é um trabalho de formiguinha, porque a gente não vê o
resultado, é uma coisa muito lenta. Mas assim, em sala de aula tem muitas
questões, de apelido, de ofensas mesmo, às vezes de uma criança com a
outra, de tirar um sarro porque uma criança às vezes é mais baixinha,
então, são coisas, assim, pequenas que a gente vai trabalhando. Às vezes
traz um texto, “Oh, vamos ler esse texto, vamos pensar sobre isso um
pouco”, e aí eles falam, eles tem essa possibilidade de falar o que eles
sentiram, “Olha, eu não gostei disso... aconteceu tal coisa”. Então, vai mais
nesse sentido, uma coisa que não tem como você preparar. Às vezes você
não espera, e acontece ali na hora, né. Mas assim, a gente vai observando,
vai conhecendo eles, vai procurando trabalhar dentro daquilo que vai
surgindo, conforme a situação [...]
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Subcategoria 3.3: Tentativa de compreensão das atitudes dos alunos
No trecho abaixo, Professora Débora afirma que a criança age por
impulso, e que muitas de suas ações não são conscientes ou premeditadas.
Professora Débora:
[...] eles sabem o que é certo e o que é errado, sabem. Só que eles agem
meio que por impulso. Eu acho que é a formação mesmo da personalidade,
né. Porque quando a gente é adulto, a gente pensa, né, “Nossa, será que
eu devo fazer isso?” Eles não, eles fazem, fez. E aí depois ele vem, te pede
desculpa. Ele fala “Nossa, não devia ter feito aquilo”. Às vezes fala alguma
coisa pro colega e o colega chora, aí eles ficam penalizados. Acho que com
ele mesmo ele pensa, “Nossa, por que que eu fui fazer isso?”. Só que
quando vê já fez. Não pensa pra fazer [...]

Subcategoria 3.4: Estratégias utilizadas pelas professoras para a modificação de
comportamento dos alunos: castigo e conscientização
A Professora Cecília relata, no trecho abaixo, a progressão de um de
seus alunos no decorrer do ano, salientando tratar-se de uma criança problemática,
mas que, com o passar dos dias melhorou, diante de alguns castigos por ela
impostos.
Professora Cecília:
[...] assim, em relação ao ano passado, no começo do ano, quando ele deu
muito trabalho pra gente, em relação a agora, até parece que é o paraíso,
porque ele é uma criança difícil, e até hoje ele tem problema de
socialização. Tanto assim, às vezes, de convivência comigo... comigo ele
até adquiriu um certo respeito, depois de muita cortada, de repreender, de
chamar a tia, porque ele não tem mãe, o pai morava longe... de chama, de
conversar, de danar, de deixar ele sem fazer coisas [...]

Professora Débora também relata a mudança de comportamento de
seus alunos, destacando que a modificação ocorre devido à sua tomada de
consciência, quando aprende a definir que o que está fazendo não condiz com a
expectativa da sociedade.
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Professora Débora:
[...] é um trabalho muito lento, porque às vezes você não vê, você não vai
ver o resultado disso. Só que no final do ano você já percebe uma melhora.
Então às vezes aquele aluno que tudo ele resolvia na pancada, no final do
ano ele já se segura mais. Por que? Porque ele percebe que batendo nos
outros não vai resolver o problema [...]

Síntese sobre a Categoria 3:
Nas citações feitas na Categoria 3 foi possível identificar que a sala de
aula é vista como local de socialização e educação moral, aspectos que parecem
inerentes à prática docente, mesmo que cada professora tenha seu estilo, sua
conduta e, por vezes, até esbocem tentativas de compreensão das atitudes dos
alunos.

Categoria 4: A profissão docente
Durante as entrevistas as professoras também comentaram sobre as
dificuldades da profissão docente, aqui destacadas em três categorias: desgaste e
desvalorização da profissão, defasagens de aprendizado e demandas da função
docente, e complexidade no ensino de habilidades.

Subcategoria 4.1: Desgaste e desvalorização da profissão
A Professora Ana destaca a dificuldade de exercer a função docente,
mas salienta que é um emprego como qualquer outro, com a diferença de trabalhar
diretamente na formação de pessoas.
Professora Ana:
[...] por isso que é tão desgastante, que tem pessoas que consideram um
sacerdócio, mas eu não concordo. Acho que é uma profissão bem difícil, é
um desafio muito grande. Mas é uma profissão como todas as outras, a
diferença é que tem pessoas, e não tem como não colocar um pouco de
sentimento nisso [...]
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A Professora Débora afirma que o professor, atualmente, não é tão
valorizado como era antes, por faltar apoio das famílias dos alunos e da sociedade.
Professora Débora:
[...] eu acho que antes não tinha tanto isso, os pais apoiavam mais os
professores, e até a própria figura do professor era mais valorizada. Nossa,
você ser professor era um orgulho. E agora não, agora eu vejo assim, que
eu estou fazendo estágio, eu sou formada em História e Pedagogia, e estou
terminando Geografia esse ano, e estou fazendo estágio, e os meninos do
Noturno falam assim pra mim: “Nossa, mas você tá fazendo Geografia?
Você vai ser professora?” Eu falo “Não, eu já sou professora e tal”. Então,
assim, as pessoas ficam penalizadas se os filhos querem ser professores
[...]

Subcategoria 4.2: Defasagens de aprendizado e demandas da função docente
O atraso no aprendizado é destacado pela Professora Ana, que afirma
ter a necessidade de acompanhar aluno a aluno, individualmente, porque cada um
tem um nível de conhecimento dentro da mesma sala, o que dificulta ainda mais o
andamento do processo ensino/ aprendizagem.
Professora Ana:
[...] então, assim, a gente reflete muito sobre esse tipo de questão. E aí,
quando você chega com aquilo que você considera que é importante, por
exemplo, pra um quinto ano, você se depara com defasagens de outras
séries que a criança traz [...]
[...] quando a gente vai dar aula, a gente não parte de onde nós precisamos
ensinar, a gente tem que partir daquilo que a criança já sabe e daquilo que
ela precisa aprender. As nossas primeiras aulas a gente chama de
diagnóstico, pra você descobrir que você está em um quinto ano e tem
crianças que não são alfabetizados. Então você tem que descobrir o que ela
sabe, o que ainda não sabe, e não dá pra nivelar. Você vai na necessidade
de cada um dos trinta, trinta e cinco, vinte e sete, não importa quantos
alunos tem na sala de aula. Você vai ter que ir na necessidade de cada um
[...]

Subcategoria 4.3: Complexidade no ensino de habilidades
A Professora Ana destaca ainda a importância de se continuar
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transmitindo conteúdos às crianças, visto que eles serão cobrados sobre isso no
futuro, em vestibulares, concursos, etc.
Professora Ana:
[...] e quando a criança chega em qualquer situação em qualquer instância,
ela deixa de ser criança, ela vai prestar um vestibular, ela vai fazer um
concurso, vai fazer uma entrevista. Na verdade o que é cobrado dela são
esses conteúdos. Hoje em dia, até acho que as coisas estão mudando um
pouco. Eu tenho feito provas e tenho visto que mais do que você saber o
conteúdo é importante você saber interpretar um texto. Então isso é uma
habilidade, na verdade você não aprendeu tudo sobre aquele texto que
você está lendo, até porque aprender tudo sobre tudo é complicado. Mas
você tem a competência de interpretar aquilo que você leu, então você pode
ler qualquer coisa e isso é muito mais complexo do que ensinar conteúdo
[...]

Síntese sobre a Categoria 4:
Diante dos relatos das entrevistadas, observa-se que o professor se
sente desvalorizado profissionalmente, ao mesmo tempo em que é muito exigido e
que possui uma função importante de formação de pessoas. Além disso, seu
trabalho é complexo, uma vez que precisa lidar com a diversidade em sala de aula,
atendendo às demandas individuais dos alunos quanto ao seu processo de
aprendizagem. Somam-se a isto os desafios em ensinar habilidades, ao invés de
simplesmente transmitir conteúdos.

Categoria 5: A relação família x criança x escola
Nesse tema serão destacados os comentários das professoras acerca
das vivências das crianças na família, divididas em duas categorias: relatos sobre as
vivências das crianças na família e importância da escola como um ambiente mais
organizado e percepções sobre as carências materiais e afetivas dos alunos.
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Subcategoria 5.1: Relatos sobre as vivências das crianças na família e importância
da escola como um ambiente mais organizado
A organização familiar e as vivências das crianças fora da escola são
destacadas a seguir por Professora Ana, que afirma serem esses fatores de
influência no desenvolvimento escolar do aluno.
Professora Ana:
[...] a criança vivencia tantas coisas fora do ambiente escolar, que muitas
vezes o ambiente mais organizado e mais referencial pra ela é a escola, e aí
que entra nosso sentimento, que a gente não consegue separar e muitas
vezes a gente acaba se confundindo, que aí você pensa: “Poxa, mas aqui
ela não está se adaptando porque aqui, ali, ela vivenciou essa e essa
situação”. Então tem inúmeros exemplos, de crianças que vivenciam
violência, que vivenciam agressividade mesmo, que não chega a ser
violência física, mas muita agressividade, ambientes que não estimulam em
nada os saberes. A gente percebe a diferença entre as famílias, tem muitas
diferenças. Então enquanto em um lugar, numa casa, a criança entra e a
mãe fala “Cadê a lição de casa?”, coloca ela num lugar específico, desliga
som, desliga TV, e fala ”Agora é hora da tarefa!”, em outros a criança não
tem nem uma mesa. Então isso é fato [...]

A Professora Cecília também destaca que a escola tenta suprir o que
as crianças não adquiriram em casa, como cita no seguinte trecho:
Professora Cecília:
[...] ainda mais nessa comunidade, que é um pouco mais afastada, as
crianças têm bastante problemas familiares e tudo mais. Então a gente
busca sempre, as crianças a refletirem sobre determinados valores, que às
vezes não tem em casa, e vai ter aqui na escola [...]

Subcategoria 5.2: Percepções sobre as carências materiais e afetivas dos alunos
No trecho abaixo, Professora Ana destaca as carências sofridas por
alguns alunos, desde carência afetiva até à carência alimentar, que influenciam
diretamente no processo ensino/ aprendizagem.
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Professora Ana:
[...] você se depara com um meio social, econômico, você se depara com
outras influências. Então, a criança não é uma pessoa que você pega e faz
dela o que você quer, porque seria muito bom se fosse assim, seria muito
fácil. Mas não é. Muitas vezes a criança não está preparada pra aprender,
daí você tem que suprir outras demandas [...]
[...] eu já vivenciei muitas coisas assim, de criança que não consegue
aprender porque está com fome. É impossível, você tem que ter suprido
suas necessidades básicas, de higiene, de alimentação, de material. Se
você não tem lápis, como você escreve? Reflete... a criança passa mal na
fila, e ela vomita nada, porque não comeu nada. Ela está enjoada porque
está com fome, e daí ela tem que ficar lá na fila cantando o Hino Nacional
[...]

Segundo Professora Cecília, para algumas crianças a escola é mais do
que a família, pois recebe por intermédio dela o afeto que lhe falta em casa.
Professora Cecília:
[...] o que deveria ser um complemento, aqui acaba sendo tudo. Tem
criança que é tudo. A gente vê às vezes, na própria sala, quando ela
confunde, quando ela te chama de pai, te chama de mãe, te chama de vó.
Aí você vê a importância que você tem pra ela [...]

Síntese sobre a Categoria 5:
Se por um lado as professoras levam muito em consideração o
ambiente familiar, culpando-o pelas dificuldades das crianças, por outro parece
haver uma sensibilidade às necessidades afetivas e materiais dos alunos, sendo
afirmado que a escola pode e deve supri-las.

5.4 RESULTADOS RELATIVOS ÀS OBSERVAÇÕES
5.4.1 Perfil das turmas de 5º ano
Para que haja melhor interpretação e compreensão dos fatos
observados em sala de aula é necessário, primeiramente, que seja traçado o perfil
de cada uma das três turmas de 5º ano, buscando identificar suas particularidades e
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semelhanças.
Vale salientar que existem algumas rotinas comuns às salas, como a
entrada dos alunos na classe no início das atividades diárias, sempre precedida da
realização de uma oração e do hino nacional, cantado por todas as crianças no pátio
da escola. Elas são organizadas em fila indiana, por ordem crescente de turma, e do
mais baixo para o mais alto, sendo uma fila ao lado da outra. À sua frente a diretora
ou a coordenadora pedagógica inicia as atividades; geralmente as crianças ensaiam
uma música e a cantam em conjunto, acompanhados da canção original, que é
executada em um CD player. Ao término da execução da oração, hino e música as
crianças são encaminhadas por suas professoras, classe por classe, em silêncio e
em fila às suas respectivas salas.
Para ilustrar, seguem abaixo as transcrições da oração matinal e de
umas das músicas cantadas pelas crianças:
a) Oração matinal
Senhor, mais uma vez
a aula vai começar.
Nós queremos que o Senhor
venha conosco ficar.
Aqui estamos juntinhos
a trabalhar e a estudar.
Abençoe a nossa escola,
nossa classe e nosso lar.
Amém.

b) Música: Amigo e Companheiro (A Turma do Balão Mágico)
Amigo
Companheiro de colégio
Hoje eu canto de alegria
Por de novo te encontrar
Nas férias, eu brincava todo dia
Mas no fundo o que eu queria
Era mesmo estar aqui
Uma pipa no céu todo azul
É tão linda de se ver
E brincar de boneca pra mim
Fez meu tempo não correr
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Mas a escola é a luz
Que ilumina o caminho da gente
E é por isso amiguinho
Que hoje eu estou tão contente
Toda volta pra escola é assim
Tanta história pra contar
Todo mundo querendo se ver
Todo mundo querendo falar
A escola é a luz
Que ilumina o caminho da gente
E é por isso amiguinha
Que hoje eu estou tão contente
A rotina em sala também é semelhante nos três casos: primeiramente,
são escritos na lousa o cronograma do dia (as atividades que serão desenvolvidas, e
sua devida sequência) e uma mensagem. Em seguida é feita a chamada, e a leitura
de um texto (literatura infantil ou infanto-juvenil), e iniciada a programação elaborada
pela professora.

5.4.2 Ambiente de sala de aula
a) Quadro 01: Ambiente em sala de aula
Turma

Ambiente em sala de aula

A

A sala permanece a maior parte da aula em silêncio. As conversas entre os
alunos geralmente não são toleradas pela professora, que os repreende
severamente com frequência.

B

Os alunos dessa sala conversam frequentemente, e geralmente não
atendem aos pedidos de silêncio da professora, que lhes oferece maior
liberdade em sala de aula.

C

A sala tem um ritmo de trabalho interessante, pois as crianças permanecem
em silêncio durante as explicações, mas conversam tranquilamente em
outros momentos. A professora chama a atenção algumas vezes, mas
geralmente não é severa.
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b) Quadro 02: Reflexões acerca do ambiente observado
Turma

A

B

C

Reflexões acerca do ambiente observado
Um cartaz fixado na parede da sala indica alguns combinados da professora
com os alunos, como: demonstrar educação e obediência, estar sempre
contente, não atrasar ao fazer as lições, ser organizado, somente levantar do
lugar quando necessário, entre outros.
Todavia, tais combinados apresentam significados equivocados, visto que
parecem manipular a conduta da criança dentro da sala. Assim, pode-se
questionar: qual a conotação dada pelos professores e entendida pelas
crianças ao “ter obediência”? Significa não questionar, manter-se em silêncio
ou não opinar? Quanto a estar “sempre contente”, seria possível? “Não
atrasar” induz a criança a não seguir seu ritmo próprio, forçando-o além de
seus limites? O “ser organizado”, também exige um esforço emocional extra
do aluno, visto que cada pessoa possui uma visão sobre organização,
principalmente na fase infantil? Quanto a “levantar somente quando
necessário”, o que seria “necessário”? Para a criança pode ser necessário
levantar-se do lugar vários vezes, por diversos motivos.
A sala é utilizada por duas professoras, em dois períodos distintos. Portanto,
não foi possível identificar qual delas elaborou tais combinados, se a
professora observada (5º ano) ou a outra, do 2º ano.
Na parede lateral da sala foi possível observar também alguns combinados,
que diziam respeito a compartilhar os brinquedos com os colegas, guardálos após brincar, e trabalhar em silêncio, sem incomodar.
Tais combinados, embora possam ter sido elaborados pela professora do 2º
ano, que utiliza-se da sala em outro período, demonstram maior flexibilidade,
visando o melhor convívio em sala de aula.
Os cartazes fixados nas paredes desta sala têm textos mais elaborados,
com mensagens enfatizando a importância da escola, da educação e do
professor, bem como dos livros e dos homens. Além disso, há também um
cartaz com dizeres de Paulo Freire, que norteiam o professor.

5.4.3 Categorização das observações em sala de aula

Categoria 1: Métodos de ensino e aprendizagem
Subcategoria 1.1: Ensino de atitudes a partir da literatura infantil
Subcategoria 1.2: Ensino através de cópia de textos
Subcategoria 1.3: Tentativas de interpretação da realidade atual a partir de fatos
históricos
Subcategoria 1.4: Utilização do saber popular em sala de aula
Subcategoria 1.5: Propostas de trabalhos em pares de alunos

111

Categoria 2: Modelização dos alunos pelas professoras em sala de aula
Subcategoria 2.1: Desinteresse da professora em relação à bagagem de
conhecimento trazida pelos alunos
Subcategoria 2.2: Repreensão da professora com relação à conduta
dos alunos
Subcategoria 2.3: Atitudes de disciplinarização dos alunos pela professora
Subcategoria 2.4: Bloqueios à liberdade do aluno
Subcategoria 2.5: Demonstração de impaciência diante das dúvidas dos alunos
Subcategoria 2.6: Monitoramento das atividades realizadas pelos alunos
Subcategoria 2.7: Valorização das características de alguns alunos, em
detrimento de outros
Subcategoria 2.8: Modelização da criatividade dos alunos
Subcategoria 2.9: Orientações sobre bom comportamento

Categoria 3: Práticas de incentivo à autonomia da criança
Subcategoria 3.1: Atenção aos temas transversais surgidos durante a aula
Subcategoria 3.2: Tentativas de incentivo ao raciocínio dos alunos
Subcategoria 3.3: Utilização da imaginação e jogos em sala de aula
Subcategoria 3.4: Diálogo das professoras com os alunos, incentivando sua
participação nas aulas
Subcategoria 3.5: Incentivo à criatividade do aluno
Subcategoria 3.6: Incentivo aos alunos através de recompensas

Categoria 4: O espaço escolar e o espaço social
Subcategoria 4.1: Tentativas de abertura da escola à sociedade
Subcategoria 4.2: Tentativa de relacionar o conteúdo das disciplinas ao cotidiano
dos alunos
Subcategoria 4.3: Exigência da participação dos pais nas atividades escolares
Subcategoria 4.4: Temas polêmicos tratados fora do contexto social do aluno
Subcategoria 4.5: Abertura na aula para discussão de temas não relacionados
ao conteúdo escolar
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Categoria 1: Métodos de ensino e aprendizagem
Nesta categoria serão apresentadas as diversas técnicas e estratégias
de ensino e aprendizagem desempenhadas dentro de sala de aula, divididas em
quatro categorias, sendo: ensino de atitudes a partir da literatura infantil,
aprendizagem através de cópia de textos, tentativas de interpretação da realidade
atual a partir de fatos históricos e utilização do saber popular em sala de aula.

Subcategoria 1.1: Ensino de atitudes a partir da literatura infantil
Turma A:
Abaixo, pode-se observar o momento da aula em que a professora lê
um texto aos alunos. O texto faz alusão a comportamentos ruins e a professora, por
sua vez, exemplifica comentando a respeito de atitudes parecidas ocorridas em sala.
Assim, ela tenta aplicar a moral do texto aos alunos, que ouvem sem fazer
comentários a esse respeito.
Professora diz: Turma, vamos prestar atenção. Fecha o caderno, depois a
gente continua a agenda. Hoje a gente tem bastante coisa pra fazer. “O
Reizinho Mandão”, alguém já escutou essa história?
Alunos dizem: Não.
Professora diz: Já ouviu falar? Essa é a ilustração na capa do livro. Quem
escreveu esse livro foi a Ruth Rocha e as ilustrações, os desenhos, são de
Walter Only. “O Reizinho Mandão” o que será que essa história vai falar?
Pensando no título a gente já sabe né, vai falar de que?
Aluno diz: De um rei que gosta de mandar.
Professora diz: De um rei que gosta de mandar. Por que será que ele gosta
de mandar?
Aluno diz: Porque ele é doido.
Professora diz: Será que ele é muito preguiçoso? Ou porque é folgado?
Porque ele é exigente e o que mais?
Aluno diz: Porque quer tudo.
Professora diz: Porque quer tudo? Por isso que ele manda? Será que é bom
conviver com uma pessoa assim? Será que a história desse reizinho vai ser
chata? Mas às vezes o reizinho pode ter uma qualidade, não pode?
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Alunos dizem: Pode.
[...]
Professora diz: O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado,
destes que a mãe faz todas as vontades e eles ficam pensando que são os
donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim, querem mandar
nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo que eles mandam, se a
gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo
não brinco mais e quando a mãe deles vem e perguntam o que aconteceu,
se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então a mãe deles
ficam achando que a gente está maltratando os filhinhos delas. Então, como
eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo o rei daquele país. Aqui já
deu pra ver o jeito do reizinho, não deu?
Alunos dizem: Deu.
Professora diz: O que o reizinho era? Mimado porque?
Aluno diz: Porque ele fingia.
Professora diz: Ele fingia o que? Quando ele tava brincando e ninguém
queria continuar o que ele fazia? Deitava no chão, chorava, esperneava e
chamava a mãe dele, vinha e ela achava o que? Que era as outras crianças
que estavam mentindo, judiando do filhinho dela. Era verdade isso?
Alunos dizem: Não.
Professora diz: Não. Isso acontece porque as pessoas não julgam né, elas
não aceitam a ideia dos outros. Onde a gente vê isso acontecer? Nessa
sala a gente já tem essa percepção de que não aceita perder né. Tem
menino na sala que não sabe perder e aí arranja confusão né, aí vem o
professor de educação física conversar né...
(Observação em: 11.03.2010)

Turma B:
Neste caso, a leitura de um poema é utilizada para fazer referência a
uma crítica ao papel de jornalistas que fazem fofocas. Porém, não se discute um
outro modo de ser jornalista, nem leva a discussão para o dia-a-dia das crianças.
Professora diz: Psiu! Presta atenção. Eu quero falar. Olha aqui pra mim,
espera, oh, esse poema, qual que é o tema desse poema?
Aluno diz: A girafa.
Professora diz: A girafa. Vocês vão ler esse poema e depois eu vou pedir
pra vocês fazerem uma atividade. Vamos ler em silêncio, cada um pode ler
o seu, pode começar.
4 minutos de conversa paralela.
Professora diz: Pronto?
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Alunos dizem: Não.
Professora diz: A girafa. A girafa não vê TV, mas isso não lhe faz mal, pois
anda sempre bem informada e passa notícias frescas pra bicharada com um
pescoço que é um colosso, um jeito estranho de se informar, fareja furos
sensacionais e cria manchetes pros maiorais, apanha a notícia e sai
fofocando. Mal avista o bando e a jornalista vai informando, ligeira e
fofoqueira conta o que viu, conta o que ouviu, e conta um conto aumenta
um ponto. Sucesso diário o girafa noticiário. Essa é a história de quem?
Alunos dizem: Da girafa.
Professora diz: O que é que ela é?
Aluno diz: Fofoqueira.
Professora diz: Opa! Fofoqueira?
Aluno diz: Não, jornalista.
Professora diz: Ela é fofoqueira e jornalista?
Aluno diz: É.
Professora diz: Mas então o que jornalista faz?
Aluno diz: Conta notícia.
Professora diz: Mas aí jornalista, por exemplo, fala da vida das pessoas, tipo
tal pessoa tá namorando com a outra pessoa, tal pessoa casou,
principalmente das celebridades. Vocês já viram jornalistas que faz isso?
Alunos dizem: Já.
Professora diz: Isso é muito importante?
Aluno diz: Não.
(Observação em: 12.03.2010)

Turma C:
Neste momento de uma aula da Turma C é feita a leitura de um texto
cujo assunto é a mentira. Embora o texto enfatize que não é bom contar mentiras, a
professora faz comentários que subtendem que às vezes não há problema em
mentir, ou seja, há uma flexibilização da conduta infantil, que é o inverso da
moralização tradicional.
Professora diz: Gente, vamos lá! Hoje vou ler uma história que se chama “A
roupa nova do rei”. Alguns professores já tinham contado. Um escritor
dinamarquês de Luxemburgo dizia que quando a amiga contava a história
para os netos, ela misturava português com francês, personagens, e esta
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amiga falava sem parar. Mas apesar de não entender muito bem, ela
sempre perguntava: como é que é, vó? Então, será que uma mentirinha,
não é uma mentira, mas será que às vezes a gente não mente pra não
deixar a outra pessoa triste? Gente, nós vamos lendo, vou conversando
com vocês um pouco.
Um menino chamado Orlando dizia que se ele contasse mentira sua avó
lavava a boca com sabão, seu pai também dizia a mesma coisa. Certa
ocasião por conta de uma comemoração ia ter um desfile na cidade e o rei
foi no melhor costureiro do reino. Ele lhe disse ter feito uma roupa que só os
inteligentes poderiam ver. No dia do desfile Orlando com sua amiga não
conseguiram ver por ser muito baixos. Sua amiga que morava no circo
arranjou-lhe pernas de paus e os dois ao observarem o desfile viram que o
rei estava nu. E a menina gritou: O rei está nu. Todos olharam mas não
conseguiram ver quem tinha gritado e mais uma vez se repetiu: O rei está
nu. Nu não, pelado mesmo.
(risos dos alunos)
Professora diz: Então o rei muito envergonhado saiu do desfile e toda a
multidão se convenceu de que o rei estava realmente nu.
(não houve comentários sobre o texto lido)
(Observação em: 10.03.2010)

Subcategoria 1.2: Ensino através de cópia de textos
Turma A:
Sobre a cópia de textos, pode-se observar abaixo um trecho em que a
professora da Turma A escreve na lousa o conteúdo de determinada matéria.
Entretanto, é interessante salientar que nem mesmo os alunos compreendem, de
fato, qual o objetivo da matéria na lousa, questionando se “não vão fazer nada”.
Professora diz: Eu já falei, mas a conversa é tanta né, Vinícius.
Vinícius diz: O que professora?
Aluno diz: Professora?
Professora diz: Oi.
Aluno diz: Nós não vamos fazer nada não?
Professora diz: E o monte de lição na lousa?
Aluno diz: Professora?
Professora diz: Oi.
Aluno diz: Posso ir um pouquinho lá fora?
(Observação em: 11.03.2010)

116

Turma C:
Na sala da Turma C também foi possível observar vários momentos em
que a professora incentiva a cópia de textos, seja diretamente da lousa, ou
transcrevendo dos livros para seus cadernos.
Aluno diz: É só pra copiar?
Professora diz: Copiar e responder, pode copiar tudo porque tem a
quantidade de linhas certas e depois você vem respondendo.
Aluno diz : É, vai que não dá tempo.
Professora diz: É, não vai dar tempo se você ficar esperando.
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Agora, gente, na próxima página você vai copiar esse
resuminho; essa parte branca só ‘O que você aprendeu’. Enquanto isso nós
vamos, primeiro, por um título, pode escrever no caderno igual eu vou por
aqui na lousa, mas primeiro vamos por o título, mas primeiro copia isso aqui
da lousa; página 13 o título pode ser desse jeito, livro de história página 13,
‘A gente que vê e que faz’.
(Observação em: 10.03.2010)
Professora diz: Gente, vocês vão por ‘A gente que veio do mar’, aí vocês
vão lá na página 18, vocês vão copiar ‘O que você aprendeu’ que é um
resumo disso que a gente falou. Depois eu vou dar uns exercícios pra ter
isso que eu expliquei, pra vocês terem no caderno, mas a gente não vai
copiar assim do livro não. Só que no livro copia de lápis não precisa dar
parágrafo, só por a bolinha do jeito que tá aí e copiar.
(Observação em: 10.03.2010)

Aluno diz: Professora, é muita coisa para copiar?
Professora diz: Um pouquinho.
Aluno diz: Duas lousas?
Professora diz: Ah gente, não sei quanto vai dar.
Aluno diz: Vai dar exercício?
Professora diz: Isso é exercício.
(Observação em: 20.04.2010)
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Subcategoria 1.3: Tentativas de interpretação da realidade atual a partir de fatos
históricos
Turma B:
A professora da Turma B utilizou-se de aspectos de uma aula de
História para remeter a fatos ocorridos na atualidade, comparando costumes
indígenas aos costumes modernos. Dessa forma, foi possível que o aluno
compreendesse a evolução histórica, incluindo-se nela.
Eliana diz: O que os índios faziam com o pau-brasil?
Aluno diz: Pintava a cara, tingia penas, tecidos.
Professora diz: É eles utilizavam para pintar a pele.
Aluno diz: Eles pintavam por que?
Professora diz: Porque fazia parte da cultura deles. Não é parecido hoje
com as pessoas que fazem tatuagem? Usam alargadores. Isso tá de acordo
com a cultura deles que era legal, era bonito, esse era o conceito que eles
tinham. Hoje em dia a gente acha isso loucura bem como a gente acha
loucura ficar sem roupa, os índios não usava roupa, imagina a gente saí na
rua pelado.
(Observação em: 14.04.2010)

Turma C:
A professora da Turma C procurou, nesse momento de sua aula, fazer
correspondências entre as tecnologias existentes na época da colonização do Brasil,
às tecnologias atuais. Dessa forma foi possível despertar a atenção de vários
alunos, que se interessaram por saber um pouco mais sobre o assunto,
questionando e participando da aula.
Professora diz: essa foto aí embaixo, é uma foto de 1544 tá, e mostra o
monstro do mar e outras criaturas estranhas. Então eles acreditavam que
existiam esses monstros aí e que esses monstros afundavam os navios, né,
faziam uma série de coisas tá. Então assim que o mundo mudou dessa
época para os dias de hoje. Será que hoje os homens acreditam, os
navegadores, que existam esses tipos de monstros?
Alunos dizem: Não.
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Professora diz: Não. Mas hoje como que eles localizam, onde estão
redemoinho, hoje tem como localizar?
Aluno diz: Radar.
Professora diz: Tem o radar, está tudo mapeado né gente. Nós vimos já na
nossa aula que nós vimos na aula de ciências, geografia, essa semana, a
semana passada que a terra não é dividida lá nas linhas imaginárias, em
meridianas e paralelas então esses meridianos e paralelos. Gente, eles vão
através deles, a Terra é mapeada inteira tá, então hoje em dia, né, os
navios são muito equipados com computadores para rastrear esses lugares,
então eles não vão passar nesses lugares que realmente tem redemoinho.
Aluno diz: Mas com toda tecnologia ainda acaba acontecendo acidente?
Professora diz: É, ainda acaba acontecendo né, ninguém tá livre disso. O
Titanic assim, já tinha um pouco da tecnologia é mais ou menos, foi uma
fatalidade mesmo.
Aluno diz: Eles falaram assim que ele bateu e não suportou a pressão.
Professora diz: É complicado a gente julgar né, foi uma fatalidade, igual
avião quer mais tecnologia que um avião e não cai o avião. Então a
fatalidade né, não tem como prever.
(Observação em: 07.04.2010)

Professora diz: Jean de Léry, que viveu no Rio de Janeiro no ano de 1556
e março de 1557, escreveu então, olha como ele falou do Brasil quanto ao
meio de carregar essa mercadoria, que é o pau-brasil. Não por causa da
dureza e consequente dificuldade de levar, por não existirem animais para
transportar tá, ela é arrastada por meio de muitos homens, índios, então se
os estrangeiros não fossem ajudados pelos selvagens não poderiam sequer
carregar até o navio, então tá falando o que, que a madeira é muito pesada,
então precisava de muitos homens para arrastar porque não tinha animal.
Os selvagens em troca de algumas roupas, chapéus, facas e machados,
cortam, serram e devastam o pau-brasil né, devastar né, cortar,
transportando nos ombros às vezes duas ou três léguas que é de 13 a 20...
Aluno diz: Então, eles é igual escravo né?
Professora diz: É, até à costa junto aos navios ancorados onde os
marinheiros os recebe tá, então eles transportavam, cortavam, faziam tudo
né e assim eram mesmo como escravos, porque eles recebiam só
bugigangas.
(Observação em: 07.04.2010)

Subcategoria 1.4: Utilização do saber popular em sala de aula
Turma B:
Neste caso, a professora aproveita um momento da aula de Português
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para explicar aos alunos o significado de uma frase popular (“quem conta um conto,
aumenta um ponto”). Porém, não houve maiores comentários ou reflexões sobre tal
assunto.
Professora diz: Agora a gente vai produzir um texto, é hora de ficar
quietinho. Vinícius, vamos, senta lá. O título é : A girafa. E aí vocês podem
escrever.
Aluno diz: Pode começar?
Professora Ana diz: Pode, mas você não vai copiar, você vai contar com as
suas palavras em forma de história, de um texto mesmo. Gente vocês já
ouviram essa expressão quem conta um conto aumenta um ponto?
Alunos dizem: Não.
Professora diz: Quando você conta uma história para alguém e esse alguém
vai contar para outra pessoa geralmente a história não fica igual né, e
muitas vezes a gente usa a imaginação e usa algumas coisas para deixar a
história mais emocionante e aí se contar para duas ou três pessoas quando
a história chega na terceira pessoa já tá meio diferente, não é a mesma
história. Mas isso que quer dizer que quem conta um conto aumenta um
ponto. Geralmente fazem isso pra deixar a história mais emocionante,
aumentam umas coisinhas, às vezes nem aconteceu tudo aquilo, eles
fazem a versão deles da história. Já viram quantas versões tem diferentes
da mesma história, por exemplo, tem gente que conta a história do
Chapeuzinho Vermelho que tem uma série de coisas, aí você vai escrever o
texto, você escreve em quatro páginas, tem outra pessoa que rapidinho
assim faz em meia página, porque tem varias versões, cada uma conta de
um jeito é a mesma história, mas cada um fala de um jeito.
(Observação em: 12.03.2010)

Turma C:
Neste trecho da aula da Turma C um dos alunos apresenta seu
conhecimento sobre a qualidade da vida natural, ao questionar se os índios tinham
feições bonitas porque tomavam banho nos rios. Além disso, a professora apresenta
a diferença da cultura dos portugueses e dos índios, através de seus costumes
particulares.
Professora diz: em frente à nau foram recebidos com agrados e festas.
Então eles entregaram dois indígenas tá, escolheram dois lá e levaram para
falar com o capitão né, para conversar. Então eles eram os representantes
tá, lá daqueles homens, tá. A feição deles, feição é aparência tá, as
características, é parda algo um pouco avermelha de bons rostos e bons
narizes tá, quer dizer que eles tinham feições bonitas, que eles tinham
feições bonitas.
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Aluno diz: Professora porque eles tomavam banho nos rios eles tinham
feições bonitas?
Professora diz: É e também tinham uma vida mais natural, não é igual a
gente hoje. Aí, oh, em geral são bem feitos tá, isso também eles tão falando,
que eles tinham uma boa aparência tá, no conceito português eles tinham
boa a aparência, andam nus, sem cobertura alguma. Então nas fotos que a
gente vê dos indígenas, a gente sempre vê eles com aquela sainha de
pena, alguma coisa, aqui não, tá descrevendo que eles andavam nus
mesmo tá, não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e
nisso são tão inocentes como nós com roupas. Então para eles, gente, os
portugueses ficaram horrorizados com aquilo, eles estavam pelados como
se eles estivessem vestidos, com certeza não se importaram, é porque era
da cultura, não é que eles não tinham, a cultura deles era essa. Então eles
ficando pelados era como se estivesse vestido, não fazia diferença entre
eles, mas os portugueses acharam aquilo, né, uma estripulia.
Aluno diz: Professora meu tio ele tem TV à cabo na TV dele aí muito de
noite mostra esse negócio de índio, de tribo.
(professora é indiferente)
(Observação em: 07.04.2010)

Subcategoria 1.5: Propostas de trabalhos em pares de alunos
Turma B:
A interação entre os alunos foi verificada no trecho abaixo da Turma B.
A professora incentiva a troca de conhecimento entre eles, sugerindo que trabalhem
em grupos.
Professora diz: Vocês acham que têm erros aí no texto que vocês fizeram?
Alunos dizem: Tem.
Professora diz: Tem um jeito da gente saber?
Aluno diz: Se tem erro? Tem, lendo.
Professora diz: É quando a gente troca a gente percebe. Então vamos fazer
o seguinte, eu vou falar quem são as pessoas e vocês vão mostrar o texto
para essa outra pessoa, vão mostrar o texto para essa pessoa e você vai ler
o texto dessa pessoa e aí vocês vão ver o que tem de problema no texto da
pessoa. Oh, presta atenção se a pessoa deixou espaço para começar o
parágrafo, se no começo do parágrafo ela colocou a letra maiúscula, se tem
palavras, a ortografia mesmo, palavras por exemplo que era com C.
(Observação em: 12.03.2010)
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Síntese sobre a Categoria 1:
Sobre os métodos de ensino e aprendizagem aplicados em sala de
aula pelas professoras do 5º ano, pode-se dizer que são, quase que em sua
totalidade, voltados à educação tradicional, conteudista, pois se concentram na
repetição de conhecimento, seja através de leituras ou cópias de textos e atividades.
Em alguns momentos é possível notar a tentativa das professoras em
relacionar o conteúdo das aulas à realidade social da criança. Todavia, tais
ocorrências não são frequentes, ou seja, não são tratadas como primordiais e
relevantes em sala de aula.

Categoria 2: Modelização dos alunos pelas professoras em sala de aula
Na categoria 2 serão apresentadas algumas características das
atitudes das professoras em sala de aula, como: o desinteresse da professora em
relação à bagagem de conhecimento trazida pelos alunos, a repreensão com
relação à conduta dos alunos, as atitudes de disciplinarização, os bloqueios à
liberdade do aluno, a demonstração de impaciência diante das dúvidas surgidas, o
monitoramento das atividades realizadas, a valorização das características de
alguns alunos, em detrimento de outros e a modelização da criatividade dos alunos.

Subcategoria 2.1: Desinteresse da professora em relação à bagagem de
conhecimento trazida pelos alunos
Turma B:
Em determinado momento desta aula um dos alunos (o mais velho da
turma) inicia um diálogo com sua professora, a respeito de um presente que havia
recebido de seu patrão, com a finalidade de auxiliá-lo em seu trabalho. Todavia, a
professora é indiferente, não oferecendo a oportunidade à criança de expor sua vida
social em sala.
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Aluno diz: Aí professora, meu patrão me deu uma égua pra mim trabalhar.
(professora não responde)
(Observação em: 24.03.2010)

Turma C:
Nesse caso, os alunos estão conversando entre si a respeito de
conteúdos aprendidos no ano anterior. A professora, que não é a mesma do referido
ano repreende as crianças, demonstrando desinteresse pela bagagem por eles
trazida.
(Alunos conversam sobre o aprendizado do ano anterior.)
Professora diz: Então tá, gente! Já falei que não quero saber do ano
passado! Cada ano é diferente. Pode pegar um caderno emprestado aí,
começa a copiar daqui. Só põe “exercícios” e copia.
(Observação em: 10.03.2010)

Subcategoria 2.2: Repreensão da professora com relação à conduta dos alunos
Turma A:
Vários são os exemplos de repreensão dos alunos pela professora, no
caso da Turma A. Ela demonstra severidade em sala de aula, e não admite conversa
entre os alunos, o que faz com que a sala esteja a maior parte do tempo em silêncio.
Assim, a liberdade das crianças é restrita, pois as atitudes da professora inibem seu
comportamento natural e sua participação nas aulas.
Professora diz: Vinícius, senta direito! Nossa para de ficar falando a mesma
coisa sempre.
(Observação em: 17.03.2010)

Professora diz: O que é isso? E essa risada escandalosa, eu vou dar um
jeito nos três rapidinho. Todo mundo tem coisa pra fazer, fica sambando na
carteira, na cadeira, olha o jeito que tá a sua carteira, Guilherme arruma,
você Luana.
(Observação em: 17.03.2010)
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Professora diz: Vamos parar de falar um pouquinho. Só que eu não quero
escutar um barulho, a porta fechada fica abafado, aqui dentro fica
impossível. Esse caderno é de que?
Aluno diz: Português.
Professora diz: Por que é que eu deixo o caderno de português na aula de
matemática?
(Observação em: 17.03.2010)
Aluno diz: Professora ali é livrária?
Professora diz: Livraria, você já viu essa palavra? Livrária?
(Observação em: 17.03.2010)

(Breno ri da resposta errada dada pelo amiguinho)
Professora diz: Responde você então, Breno, já que você é o bom! Se você
fosse tão inteligente não estaria na escola!
(Observação em: 28.04.2010)

Professora diz: Hélio, Hélio. Tatiana, troca de lugar com o Gustavo. Oh
Vinícius, o que você está pegando aí?
Vinícius diz: Ah, todo dia ele pega o meu lápis.
Professora diz: Não, pode sentar aqui. Então você pega lápis de cor lá no
armário, fica desfilando aqui... senta direito Vinícius!
(Alunos fazem atividade.)
Aluno diz: Professora, pode ir no banheiro?
Professora diz: Pode esperar um pouquinho. Hélio, a lousa está para lá.
Presta atenção na chamada.
Aluno diz: Professora, pode ir no banheiro?
Professora diz: Não. Psiu! Oh, Yara, sossega! Pronto?
(Observação em: 28.04.2010)

Professora diz: Hélio, e o papo, vai bem?
Hélio diz: Hum...
Professora diz: Vai né, uma beleza! Professora, tô informado de todas as
fofocas professora!
Hélio diz: Mas eu tô fazendo a lição.
(Observação em: 05.05.2010)
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Turma B:
A professora da Turma B oferece mais liberdade aos alunos em sala de
aula, que passam a maior parte do tempo conversando. Todavia, em alguns casos
ela perde a paciência, e os repreende severamente.
Aluno diz: Ihh professora, você vai ter que voltar pra faculdade.
Professora diz: Estou voltando já.
Aluno diz: Vai ficando velha, professora, não é que eu tô querendo te zoar
não professora, mas vai esquecendo das coisas, né...
Professora diz: Mas eu nunca aprendi.
Aluno pede ajuda, e Professora diz: Eu estou ofendida! Acho que sou velha
demais pra te ajudar. Ah, não vou te ajudar não!
(Observação em: 24.03.2010)

(Vários alunos conversam ao mesmo tempo.)
Professora diz: Peraí, eu não tô gostando disso não, não é festa, pode parar
com essas gracinhas, nós estamos corrigindo uma tarefa não é pra fazer
gracinha, se não tiver comentário sobre a lição, não faz comentário nenhum,
tem limite as coisas, não é assim não.
(Observação em: 14.04.2010)

Turma C:
Nesse caso, a professora repreende os alunos também com
frequência, mas como menos severidade. Em alguns momentos ela apresenta
mecanismos de punição, ou faz combinados com eles, prometendo algo em troca de
sua disciplina em sala de aula.
Professora diz: Nossa quanta gente parada e sem fazer nada, que beleza.
Você faz todas né, sua mãe quase te matando. Não Leandro, não vou nem
mandar bilhete pra sua mãe de novo porque não adianta.
(Observação em: 10.03.2010)

Alunos dizem: É meio dia pras quatro?
Professora diz: Nossa, eu já falei se não tiver o que falar não fala nada,
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está muito engraçadinho.
(Observação em: 10.03.2010)

Aluno diz: O ano passado colocava “duas linha” e tinha moleque que
escrevia “duas linha”.
Professora diz: Tá bom, mas agora todo mundo já sabe.
Aluno diz: Professora, quanto que tem que dar?
Professora diz: Um real por mês gente.
Aluno diz: E a rifa do ovo de Páscoa professora vai ter?
Professora diz: Vai. Gente, anda logo!
Aluno diz: E a b da 5?
Professora diz: Da 5 é só vocês olharem no mapa. Gente, já chega, já falou
o suficiente! Acho que, assim, conforme eu combinei ontem e você não
estava quem não parar de conversar e atrapalhar a aula não vai pra aula de
educação física.
Aluno diz: A professora falou assim que quem atrapalhar a aula vai ficar
sem educação física.
Professora diz: Aí não sou eu quem determina. Tem dias que vocês não
ficam sentados, tem dias que vocês fazem bagunça. Então vamos, gente.
Ah gente, vocês entenderam.
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Isabela, desencosta da parede, vira pra frente!
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Tiago, vira pra frente e faz lição.
(Observação em: 10.03.2010)
Aluno diz: Professora, por que eu não posso usar o gorro aqui?
Professora diz: Porque eu não quero!
(Observação em: 07.04.2010)

Professora diz: aqui oh, na página 19, vai lá, vai ter um mapa, e aqui oh, tá
vendo, a Europa, acha aí a Europa. Você não vai seguir a leitura? Você não
vai fazer nada? Vai continuar fazendo isso aí? [...]. Então voltando, página
19, quem não seguir a leitura, daqui a pouco eu vou dar exercício e aí eu
quero ver.
(Observação em: 07.04.2010)
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Professora diz: Gente, vamos logo, daqui 15 minutos eu vou corrigir e para
de conversar.
(Observação em: 20.04.2010)

Subcategoria 2.3: Atitudes de disciplinarização dos alunos pela professora
Turma A:
Em vários momentos das aulas na sala da Turma A foi possível
identificar atitudes de normalização e disciplinarização pela professora, que orienta
os alunos com frequência quanto à sua postura, higiene e formas de conduta. Além
disso, em algumas situações ela desconsidera a vida pessoal dos alunos, exigindo
deles algo sem conhecer sua real situação (como, por exemplo, o caso do uniforme,
no segundo trecho).
Professora diz: Vamos! Todo mundo sentado direito, postura, nada de
mãozinha na cabeça, ninguém tá com dor de consciência.
(Observação em: 11.03.2010)

Professora diz: o horário que vocês vão vir na escola hoje tá normal, vocês
vão vir mais cedo do que isso, os pais de vocês também tem que chegar
mais cedo lembra? Uniforme certinho, o que eu já tinha falado na segundafeira, amanhã vai lavar o uniforme, vai vir com ele na sexta-feira limpinho,
cabelinho arrumado, cheirosinho, não vai vir com aquele cabelo,
descabelada né, bonitinho! Presta atenção, as meninas nada de shortinho,
é calça comprida, né, nada de mostrar a canelinha, sapato limpinho como
todos os dias que a gente deveria vir na escola né, arrumadinho. Toma um
banhozinho antes, arruma o cabelinho, põe um sapato limpinho, uniforme
branquinho, bonitinho, a gente já falou quem não tem uniforme vai
emprestar. Vinícius, você arranja um uniforme emprestado principalmente
porque você vai participar, você não pode vir sem uniforme, alguém mais
não tem uniforme? O resto todos têm, sexta-feira é pra vir de uniforme como
todos os dias tem que vir, tá entendido?
Alunos dizem: Tá.
(Observação em: 17.03.2010)
Professora diz: uma observação sobre o refeitório. Ontem na hora de sentar
no refeitório, viu a sujeira que estava no chão?
Aluno diz: Parece que jogaram comida pra cima
(comentários sobre a sujeira do refeitório).
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Professora diz: Eu ainda danei com vocês porque vocês estavam sentando
só onde tava limpo, eu falei pra passar a mão no banco e não fazer a
mesma sujeira. Não foi isso que eu falei?
Alunos dizem: Foi.
Professora diz: Para tomar cuidado a hora que a gente come. Tem menino
que abre a boca com o garfo deixa um pouquinho e cai, pronto.
(Observação em: 28.04.2010)

Subcategoria 2.4: Bloqueios à liberdade do aluno
Turma A:
Nos trechos abaixo pode-se observar a liberdade limitada que possuem
os alunos da Turma A, pois não fora permitido a eles nem escolher a cor do lápis
para correção dos exercícios (mantendo a tradição do lápis vermelho), tampouco
utilizar-se de caneta em seus cadernos.
Professora diz: Eu vou apagar a terceira lousa. Vamos corrigir aqui, todo
mundo comigo aqui. Os portugueses recolheram a lenha, lavaram roupa e
preparam uma grande cruz; pode colocar o certo com o lápis de cor
vermelho, não é de outra cor, tá.
(Observação em: 28.04.2010)

Aluno diz: Professora, todo mundo tá falando do meu caderno porque eu tô
escrevendo de caneta.
Professora diz: Cada um cuida do seu caderno. Deixa eu ver a caneta no
seu caderno, você é igual a todo mundo, vai escrever quando todo mundo
escrever.
(Observação em: 28.04.2010)

Turma B:
Nesta atividade proposta à Turma B também foi possível identificar
bloqueios à liberdade da criança, visto que foram “proibidas” de manterem seu
próprio ritmo de trabalho, pois a professora exigiu que todos trabalhassem juntos e
ao mesmo tempo.
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Professora diz: Hoje nós vamos fazer essa atividade que foi proposta do
Proerd para a gente. Outra coisa, não é para adiantar o serviço, igual a
cartilha, que a professora faz isso, faz isso, faz essa outra página, é desse
jeito que vai acontecer. Terminou é pra parar e esperar eu dizer que pode
continuar, pode olhar, eu vou entregar para vocês, vão dar uma folheada,
vão ver o que tem, tudo certinho, só fazer, ler as atividades, nós vamos
fazer isso juntos.
(Observação em: 24.03.2010)

Subcategoria 2.5: Demonstração de impaciência diante das dúvidas dos alunos
Turma B:
Embora na maior parte do tempo a professora da Turma B apresenta
calma e paciência com os alunos, no caso abaixo há uma exceção, em que ela
perde o controle da classe, que conversa constantemente, e exige silêncio,
ignorando as dúvidas de alguns alunos.
Professora diz: Gente, olha, um real por cada “professora” falada! Para de
falar “Professora, professora!”. Pelo amor de Deus! Nós não vamos fazer
juntos? Nós estamos fazendo juntos, calma! Vocês vão escrever o nome de
vocês, depois embaixo o nome do pai de vocês, e se você sabe o nome
completo, coloque o nome completo, se você não sabe o nome completo, tá
na hora de saber, quando chegar em casa pergunta para o pai qual é o
nome completo dele, mas agora coloca só o primeiro. Gente, eu não vou
conseguir trabalhar se vocês continuarem comentando. Chega! Não é para
comentar, é para ouvir e fazer, só! Se quiser falar alguma coisa levanta a
mão.
(Observação em: 24.03.2010)

Turma C:
No caso abaixo a professora apresenta indiferença à dúvida do aluno,
que a questiona e não obtém resposta adequada à sua melhor compreensão do
conteúdo ensinado.
Aluno diz: Professora, que que é aquele negócio lá discurso direto?
Professora diz: Discurso direto é quando a pessoa fala, a professora do ano
passado já tinha passado isso. E discurso indireto é quando o narrador fala.
Aluno diz: Ah, não lembro disso não.
(professora ignora comentário do aluno)
(Observação em: 20.04.2010)
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Subcategoria 2.6: Monitoramento das atividades realizadas pelos alunos
Turma B:
O monitoramento das atividades na Turma B, como vistos e correções,
aluno por aluno, pode ser observado no trecho abaixo:
Professora diz: Abre o caderno de casa que eu vou passar para dar uma
olhadinha. Olha senta direito. Vamos fechar a boca. Eu vou ter que ficar
chamando a atenção, é isso, que feio hein.
(Observação em: 12.03.2010)

Turma C:
O mesmo procedimento ocorre na Turma C, como nos trechos abaixo,
ou seja, cada atividade feita pelos alunos é acompanhada pela professora.
Professora diz: Ah tá, eu quero o nome do país tá, e aí vocês vão fazer um
por um, aqui Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Paraguai e o
Suriname. Suriname é esse aqui petitinho que tá com cor diferente; tá vendo
no quadrinho aí, tá, então pode fazer. Olha gente, quem acabar e quiser
trazer pra mim ver, pode trazer.
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Na 3, gente, eu vou olhar caderno por caderno, porque é
pra descrever o que você tá vendo nessa imagem lá dos índios, tá, eu quero
uma descrição mais detalhada.
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Aí a outra parte da atividade era só vocês copiarem no
caderno, abre onde vocês copiaram que eu vou passar pra olhar.
(Observação em: 20.04.2010)
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Subcategoria 2.7: Valorização das características de alguns alunos, em detrimento
de outros
Turma C:
Em determinado momento da aula da Turma C a professora oferece
aos alunos a oportunidade de declamar uma poesia. Contudo, embora muitos alunos
tenham demonstrado interesse, a professora imediatamente indica uma outra aluna,
que não havia se manifestado, frustrando a expectativa dos demais e demonstrando
certo autoritarismo.
Professora diz: Oh, quem que não tem vergonha se tiver que declamar uma
poesia? Chegar lá e falar...
Alunos dizem: Eu! Eu!
Professora diz: Acho que a Isabela fala muito né, vem cá Isabela. Você
acha que você dá conta de decorar esse pedaço aqui e esse aqui?
Isabela diz: Humm...
Professora diz: Então segura lá, porque depois do recreio a Isadora vem te
chamar. Não deixa o papel, porque hoje você vai ler aí depois você vai ter
que decorar. Você não vai viajar não, né?
(Observação em: 10.03.2010)

Subcategoria 2.8: Modelização da criatividade dos alunos
Turma A:
O trecho abaixo reflete um momento da aula em que é solicitada aos
alunos a criação de um texto. Contudo, a professora pede a eles que sigam um
roteiro, atendendo algumas especificações ao criar o enredo, personagens e etc.
Assim, embora pareça que a criança está livre para criar, ela deve atender o que é
esperado pela professora, ou seja, está sendo modelizada.
Professora diz: Presta atenção! Essa produção de texto, eu quero uma
produção bem feita, por isso não vai caber pouca linha nela principalmente
porque eu vou ter que prestar bem atenção na hora de fazer, e eu tenho um
roteiro né, eu tenho como fazer essa história. Durante a semana o texto que
a gente trabalhou em português foi o “Era uma vez”, que falava sobre o
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mundo de fantasia né, sobre ser criança, sonhar, ser criança um dia, sonhar
com coisas que às vezes, não, nem sempre elas existem, não foi isso que a
gente estudou? E o texto que a gente estudou chamava o que? Era uma
vez né, era uma música, um poema, então ele diz o seguinte, olha a
comanda da produção de texto: Vamos Fantasiar? Escreva a continuação
da história com o seguinte começo, então ela já tem o começo da história,
era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Lá na história enquanto a
gente fez, fala com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada parece um
poema, aí tá escrito, que oh, eu vou continuar essa frase escrito só que
presta atenção em mim, Luana, da outra vez que fez o contrário, eu não
quero em forma de poesia, essa poesia que a gente estudou na aula de
português era um lugarzinho no meio do nada, eu vou esquecer, vou criar
uma história com esse começo: era uma vez um lugarzinho no meio do
nada em forma de poema?
Alunos dizem: Não.
Professora diz: Em forma de rima?
Alunos dizem: Não.
Professora diz: Em forma de texto tá, e esse texto que começa com era uma
vez, ele vai ser um conto né. Siga o roteiro a seguir para facilitar a criação
da sua história. Então aqui já tá falando que é uma história, uma história
escrita em poucas linhas? Não, porque ela tem começo...
Aluno diz: Meio e fim.
Professora diz: Os meninos do período da tarde, o que a gente falava, tem
as personagens, como elas são, o lugar, como esse lugar é e o que mais?
O problema, o conflito e como esse problema foi resolvido, determine quais
serão as personagens, então a história de vocês vai ter personagens?
Alunos dizem: Vai.
Professora diz: Quantos vocês quiserem. Conte como são esses
personagens, contar como eles são é características físicas, alto, magro,
gordo, baixinho, moreno, cor-de-rosa e se ele é, o que as características
psicológicas, se são tímidos e o que mais? Falantes, engraçados,
extrovertidos, e assim por diante, se são quietos. Imagine o lugar onde essa
história vai acontecer, o lugar tem que ser muito bem imaginado, só que eu
tenho que prestar atenção, porque tá falando que esse lugar é no meio do
nada né, eu posso professora criar coisas que não existe? Posso, só que eu
tenho que tomar cuidado pra que as coisas que eu crio não serem o que,
tão diferentes do normal, porque senão a história fica o que? Sem pé nem
cabeça né. Conte como é esse lugar, então eu vou inventar o lugar e vou
contar como é esse lugar, eu vou contar o que ele tem, se for uma floresta
ela pode ser no meio do nada, mais o que essa floresta tem, se as árvores
são grandes, se elas são cheias de fruto ou flor, se tem animais, se tem o
que mais? Esse lugarzinho no meio do nada pode, em qualquer lugar não
vai ter nada em volta dele, pensam no problema que poderá acontecer, na
sua história, ou seja, qual vai ser o problema da sua história? Com certeza
vai ser uma aventura, eu vou contar o que é essa aventura, depois eu vou
contar como é que esse problema poderá ser resolvido, eu resolvi o
problema o que é que eu vou contar? O final da minha história lembre-se de
colocar a pontuação adequada, cuidado com os pontos finais, com as
vírgulas, com o travessão, começar sempre um parágrafo com letra
maiúscula, cuidado com as palavras ”do nóis, do faiz”, pronto, fez isso
depois de pronta dê um título a sua história.
(Observação em: 11.03.2010)
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Turma B:
Atitude semelhante pôde ser verificada na aula da professora da Turma
B, que procura dar liberdade aos alunos para criar, mas, na prática, também aplica
modelos a serem seguidos, limitando o processo criativo da criança.
Professora diz: Então agora vocês vão fazer o seguinte. Nós sabemos que
isso aqui, essa forma de texto, é um poema, as palavras não chegam até o
final da linha elas tem uma organização diferente, o poema é dividido em
versos né, Rafael? Então vocês vão fazer, vocês vão colar essa folhinha no
caderno de vocês e eu vou passar uma atividade para vocês transformarem
esse poema em uma história, uma narração, vocês vão contar a história da
girafa. Vocês vão falar que a girafa é cozinheira?
Alunos dizem: Não.
Professora diz: O que a girafa é?
Aluno diz: Jornalista.
Professora diz: Então vocês vão contar uma história aí e não vai ser em
versos a gente fala que é em prosa, quer dizer você vai narrar uma história.
Aluno diz: Igual quando a gente conta era uma vez?
Professora diz: É, igual quando a gente conta era uma vez. Não começa
com era uma vez não, mas você vai contar desse jeito.
Aluno diz: Professora, com as nossas palavras?
Professora diz: É, com as suas palavras.
(Observação em: 12.03.2010)

Subcategoria 2.9: Orientações sobre bom comportamento
Em todos os trechos abaixo citados, ou seja, as três professoras
procuram orientar seus alunos sobre bom comportamento, dentro e fora da sala,
seja referindo-se à organização e limpeza do ambiente, ou exigindo respeito pelos
demais colegas.
Turma A:
Professora diz: Usou a tesoura devolve no lugar viu, a cola também. Sem
papel no chão, que a sala encontrou limpa.
(Observação em: 11.03.2010)
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Turma B:
Aluno diz: Professora me empresta um lápis?
Professora diz: Eu não tenho, acabaram.
Aluno diz: Roubaram.
Professora diz: ACABARAM.
(Observação em: 12.03.2010)

Turma C:
Aluno diz: Os menino fala que se bater em mulher é covarde e se bater em
homem também.
Professora diz: Ninguém pode bater em ninguém. Nem a mulher no homem
nem o homem na mulher. Gente, tá bom, ninguém pode bater em ninguém.
Gente agora eu vou passar o restante.
(Observação em: 20.04.2010)

Síntese sobre a Categoria 2:
Foi possível verificar que as atitudes das três professoras em sala de
aula são semelhantes, e caracterizadas principalmente pela imposição de modelos
pré-determinados de conduta, ações e disciplina, mantendo um ambiente em sala de
aula não adequado ao pleno desenvolvimento criativo e crítico da criança, visto que
não são comuns os momentos de liberdade de expressão. Assim, diante de tantos
bloqueios e pontos de vista restritos sobre certo e errado, o aluno sofre inibição de
seus talentos, opiniões e experiência de vida, seja pelo mau aproveitamento destes
elementos pelas professoras, ou pelo receio do aluno em expor algum comentário e
ser repreendido ou humilhado.

Categoria 3: Práticas de incentivo à autonomia da criança
Quanto às formas de incentivo ao desenvolvimento da criança, embora
tenha surgido meio às constantes inibições provocadas pelas professoras, também
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foram observadas em algumas situações, como na atenção aos temas transversais
surgidos durante a aula, nas tentativas de incentivo ao raciocínio dos alunos, na
utilização da imaginação e jogos em sala de aula, no diálogo das professoras com
os alunos, incentivando sua participação nas aulas, no incentivo à criatividade do
aluno e nos incentivos através de recompensas.

Subcategoria 3.1: Atenção aos temas transversais surgidos durante a aula
Turma C:
Durante as aulas de História da Turma C vários assuntos transversais
surgiram por meio das dúvidas e curiosidades dos alunos. Nos trechos abaixo houve
a indagação sobre o clima em determinado país e, em outra aula, sobre a origem e
particularidades das linguagens. Todavia, embora a professora tenha sido atenciosa
ao responder as perguntas dos alunos, não houve interação do assunto com o
cotidiano delas.
Aluno diz: Professora o Canadá é muito frio né?
Professora diz: É, quanto mais perto dos pólos, os pólos estão aqui né,
mais frio porque pega menos sol, o sol pega mais no centro por isso que
aqui nessa região do Brasil é muito quente. Mais perto dessa, menos da
terra que é onde o sol bate direto, mais quente, porque depois nas outras
regiões o sol não bate direto, então conforme vai subindo ou vai descendo
um vai ficando mais frio.
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Então vocês imaginem, imaginem, nessa época, quando os
portugueses chegaram aqui o tanto que foi um choque, tanto para os
portugueses, pelo modo de vida dos portugueses tá, eles não conheciam o
modo de vestir, a forma de falar. Imagina uma pessoa que fala outra língua
chegar aqui e começar a conversar com vocês, o que vai acontecer? Vocês
não vão entender, depois quando você começa um relacionamento com
essa pessoa, a gente vai até conversar. Mas até a pessoa chegar aqui e
falar alguma coisa, será que ela tá me xingando? Depois você vai aprender.
Aluno diz: Professora, até brasileiro mesmo, às vezes a pessoa fala alguma
coisa que você nunca ouviu.
Professora diz: Ah é, tem as diferenças regionais né, às vezes a pessoa
fala tal coisa e você não entende.
Aluno diz: Ah minha amiga chegou no Paquistão a mulher falou uma coisa
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para ela e ela pensou que tava xingando ela: salamaleico.
Professora diz: É, tem esse estranhamento né.
(Observação em: 07.04.2010)

Professora diz: Os portugueses, então quem trouxe a nossa língua? Foram
os portugueses.
Aluno diz: Então por que que a gente não fala igual eles?
Professora diz: Porque a língua sofre muitas variações, porque no nosso
país não vieram só os portugueses, nós vimos também que vieram os
africanos, que tinha os indígenas, então todas essas pessoas vão
influenciar na formação da nossa língua, tá, então a nossa língua não é só a
língua portuguesa.
Aluno diz: E a língua dos índios?
Professora diz: Não. Eles tinham os dialetos deles cada grupo tinha um
dialeto diferente, a gente fala dialeto porque não era uma língua única que
todo mundo falava. Então tinha um indígena que falava uma língua, outro
que falava uma segunda língua e isso ia influenciar muito na nossa fala
também. Então quando a gente fala assim em linguagem, em linguagem
indiana, tem muitas influências de outras línguas. Vieram para o Brasil
imigrantes italianos; pizza, este tipo de palavra são palavras que não são de
origem portuguesa.
(Observação em: 07.04.2010)

Subcategoria 3.2: Tentativas de incentivo ao raciocínio dos alunos
Turma A:
O raciocínio lógico dos alunos da Turma A foi incentivado
principalmente nas aulas de matemática, onde a professora interage com os alunos
na resolução de problemas, como pode ser verificado no trecho a seguir.
Professora diz: Em dois dias João vendeu 394 jornais, ou seja, os dois dias
juntos deu 394 jornais, o primeiro você não sabe, mas o segundo você
sabe, que é 218. O total não é 394, o que é que eu faço? Qual conta?
Aluno diz: De menos.
Professora diz: Isso. Agora outro exercício, quantos que falta para chegar a
milhar? Quanto vale uma dezena de milhar?
Aluno diz: Mil.
Professora diz: Uma unidade de milhar vale 1000, quanto que vale uma
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dezena? Vale 10, se é uma dezena de milhar vale quanto? Vou deixar você
pensar.
Aluno diz: Um milhão.
Professora diz: Um milhão é uma dezena de milhão, Breno; de milhar é mil,
mas não é isso um mil, um mil é uma unidade de milhar, você tem unidade,
dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, um vai em qual
casa?
Aluno diz: Na 10.
Professora diz: Na dezena. O que que eu faço, completo com quanto? Com
zero, zero, zero, zero, quanto que vale uma dezena de milhar?
Aluno diz: dez mil.
(Observação em: 17.03.2010)

Turma B:
A professora da Turma B também procura facilitar a compreensão de
problemas matemáticos, bem como o desenvolvimento do raciocínio da criança
através da interação com os alunos.
Professora diz: Gabriel copia o que tá na lousa. O segundo. Numa livraria
havia 7648 livros foram vendidos 3854. Foram vendidos, então se foram
vendidos é uma continha?
Alunos dizem? De menos.
Professora diz: De menos. Bom 8-4?
Alunos dizem: 4.
Professora diz: 4-5?
Alunos dizem: 1.
Professora diz: E o 4 vira 14-5?
Alunos dizem: 9.
(Observação em: 17.03.2010)

Turma C:
Por sua vez, a professora da Turma C procura desenvolver o
pensamento da criança evitando que elas façam cópias de textos ou desenhos,
incentivando sua criatividade. Interessante salientar que em outras aulas ela solicita
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cópia de diversos textos, o que deixa a criança confusa sobre o melhor a ser feito.
Aluno diz: Quem vai vir?
Professora diz: O pessoal da defesa civil vai vir falar com vocês.
Aluno diz: Falar com nóis.
Professora diz: Falar um pouco sobre o trabalho deles. Eu não queria que
vocês copiassem não, acho que vocês têm condições de pensar e fazer um
resumo. Gente, se vocês ficarem conversando, vocês vão atrapalhar quem
tem que escrever. Eu queria que vocês pensassem e não copiassem.
(Observação em: 24.03.2010)

Aluno diz: Tô copiando o desenho.
Professora diz: Se você copiar o desenho, o pessoal da defesa civil
conhece essa cartilha e vai ver que você copiou, não é para fazer uma
cópia.
(Observação em: 24.03.2010)

Professora diz: Então oh, para de copiar um pouquinho que eu vou explicar.
O Pense e Responda. Joana também provocava Pedro? Não é para vocês
copiarem, é só pra vocês contarem uma situação que ela provocou ele,
então vocês vão procurar no texto e responder com as palavras de vocês,
tá. Questão quatro. Releia o parágrafo a seguir: “E você, o que foi que fez?
Por acaso fugiu? Filho meu não foge! Volte pra lá já já e bata nele também.
E vamos parar com essa choradeira. Homem não chora”. Tá, de quem é
essa fala? Vocês têm que olhar lá no texto. Letra “b”. Observe a pontuação
empregada no final das frases, empregada é a pontuação usada tá, no final
de cada frase. Para que serve os pontos de interrogação? Para que usa os
pontos de interrogação? Tá, e os pontos de exclamação, o que que indica?
Vocês acham que essa pessoa que tá falando tá... então é só pensar.
Localize a palavra “já” no texto, então vocês vão achar lá, na onde tá escrito
“já”, qual terá sido a intenção do autor ao utilizá-la duas vezes já já, por que
será? Questão cinco. Releia o parágrafo a seguir “E os dois se olharam
muito espantados...” Aí tem os três pontinhos no final que chama
reticências, né. Observe o sinal da pontuação utilizado no final da frase.
Como você explicaria o uso das reticências na frase destacada? Assinale a
resposta mais adequada. Letra “a”. Houve um corte no texto. Vocês acham
que foi isso, vai fazer um xizinho, ou houve interrupção da história feita pelo
narrador para criar um suspense. O que que iria acontecer com as duas
personagens? O que aconteceu? Então depois que eles param espantados
é só vocês olharem no texto tá. É só vocês olharem no texto tá o que
acontece com eles. E, questão seis. Na história aparece frases comuns
chamadas de frases feitas tá, aquelas frases prontas, que todo mundo
repete né, como “homem não chora”, isso não é verdade, mas é uma frase
feita né, que as pessoas repetem. No caderno transcreva, transcrever é
copiar lá do texto outra frase feita. Então vocês vão procurar no texto outra
frase que é repetida por aí, por todo mundo.
(Observação em: 20.04.2010)
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Subcategoria 3.3: Utilização da imaginação e jogos em sala de aula
Turma A:
A professora da Turma A, no trecho abaixo, abre um espaço da aula
para que os alunos interajam através de jogos educativos. As crianças ficam
entusiasmadas com a ideia e aceitam participar trazendo seus brinquedos para a
escola. Além disso, a professora procura contribuir com a oferta de recursos para os
alunos, sugerindo que montem sua própria biblioteca.
Professora diz: Quem tem esses jogos, esses jogos é... Banco Imobiliário.
Alunos dizem: O Hélio.
Professora diz: Jogo de pensar, dominó...
Aluno diz: Baralho?
Professora diz: Não, baralho não, dama, xadrez, dominó, quebra-cabeça,
Banco Imobiliário.
Alunos dizem: Eu.
Professora diz: Eu quero saber pra gente brincar sexta-feira, depois, uns
trinta minutinhos quando a gente terminar a aula. O que vocês acham?
Acham que a mãe de vocês deixam vocês trazer?
Alunos dizem: Deixa.
Professora diz: Então vamos combinar.
Aluno diz: Vamos professora! Eu tenho um jogo que tem até 15, aí você vai
montando. Pode pedir pra mãe?
Professora diz: Pode.
Aluno diz: No meu aniversário minha mãe me deu R$25,00, aí eu guardei, aí
eu compro.
Professora diz: Aí a gente traz os jogos pra poder brincar um pouco. Livros
em casa? A gente vai precisar de livros, sabe, livros de história.
Aluno diz: Eu tenho um tanto.
Professora diz: Pode trazer porque a gente vai montar a nossa caixa,
porque a biblioteca tá demorando.
Aluno diz: Eu tinha uma coleção de livros em casa.
(Observação em: 05.05.2010)
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Turma B:
No trecho abaixo, a professora da Turma B destaca a importância do
estudo da matemática para o desenvolvimento do raciocínio, relacionando-a ao jogo
de xadrez, ou seja, deixa o conteúdo mais interessante aos alunos, que demonstram
interesse.
Professora diz: Porque 18 se pegasse emprestado, 18-9 é = 9 tá, e aqui na
frente poderia ser o que? Você pegou emprestado e ficou 4.
Aluno diz: 5.
Professora diz: 5, exatamente. Aí tirou 1 daqui pra poder pegar emprestado
e ficou 4. Oh, só um raciocínio, como teve muito empréstimo a gente teve
que pensar um pouco mais, entendeu. Aonde que teve empréstimo? Onde
mais teve empréstimo? No 5 teve empréstimo porque virou 8-7=1; 6-2=4 e
8-9=1. A gente emprestou virou 4, tá vendo Tania? Por que que deu isso?
Só gente que esse raciocínio é mais elaborado porque você teve que
imaginar o empréstimo, não é simplesmente fazer uma continha de menos,
teve que imaginar qual foi o empréstimo para dar esse resultado. Então
vocês estão pensando além da continha de menos. Bom, aí a gente
pergunta assim, por que que é legal fazer xadrez com o professor Miguel?
Porque vocês conseguem relacionar o raciocínio lógico que vocês tiveram
para o xadrez como vocês usaram agora. No xadrez o que que a gente tem
que pensar? Bom eu vou fazer essa jogada porque o meu adversário
provavelmente vai fazer a outra. Você tem que pensar no que ele pode
fazer, então não é uma coisa que você tá vendo, é uma coisa que você está
imaginando. A mesma coisa aqui, eu não tava vendo nenhum desses
números é a mesma coisa por isso que é legal, porque vocês vão
desenvolver o raciocínio lógico lá no xadrez.
Aluno diz: Professora?
Professora diz: Oi.
Aluno diz: Professora no xadrez é bem legal que a gente fica mais
inteligente e aí a gente vai desenvolvendo.
Professora diz: É isso mesmo, porque você tem que imaginar a próxima
jogada, se você não imaginar a próxima jogada, você faz besteira não é,
você perde, porque você vai por exemplo, você vai andar com o cavalo aí
você fez o L, do cavalo. Vocês já chegaram nisso?
Alunos dizem: Não.
Professora diz: Não, então.
Aluno diz: Vamos aprender o cavalo hoje.
Professora diz: Vão aprender hoje, então, é bom que vocês vão lembrar.
Vocês vão andar lá 3 casinhas porque vocês andam com o cavalo em L,
então vocês vão andar 3 casinhas, só que aí vocês vão ter que pensar se o
meu cavalo chegar nessa casa e tiver lá qualquer peça que possa, a gente
fala capturar, tem professor que fala comer, eu pensei capturar, aí a gente
tem qualquer peça que possa pegar o meu cavalo eu já não posso fazer
essa jogada, eu tenho que ir para o outro lado.
(Observação em: 17.03.2010)
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Subcategoria 3.4: Diálogo das professoras com os alunos, incentivando sua
participação nas aulas
Turma A:
Neste trecho, a Turma A participa da aula, incentivados pela professora
que mantém um diálogo com eles. A aula fica interessante e dinâmica, despertando
no aluno o interesse pela compreensão do conteúdo.
Professora diz: Eu tenho que prestar atenção no seguinte, veja os verbos
dessas frases vão estar no passado. Passado de “conhecer”?
Alunos dizem: Conheceram.
Professora diz: Passado de “ler”?
Alunos dizem: Lemos.
Professora diz: Passado de pegar?
Alunos dizem: Pegarmos, peguei.
Professora diz: De escrever?
Alunos dizem: Escrevemos.
Professora diz: Escrevemos. Por exemplo, nós escrevemos e eu escrevi.
Passar? Nós passamos, eu passei. Mudar? Nós mudamos e eu mudei.
Estudar? Nós estudamos e eu estudei. Passear? Nós passeamos e eu
passeei. Viajar? Nós viajamos e eu viajei. Pesquisar? Nós pesquisamos e
eu pesquisei. Tem essa diferença entre nós e eu, o verbo muda. Vocês
muito. Vocês conheceram muito, vocês pegaram muito, vocês escreveram
muito, vocês estudaram muito, mudaram muito, vocês escreveram muito,
vocês passearam muito, viajaram muito, só que tem que prestar atenção.
Muitos viram.
Aluno diz: Ver.
Professora diz: Muitas reportagens?
Alunos dizem: Pesquisar, mudar, escrever.
Professora diz: Sobre a história do Brasil?
Alunos dizem: Pesquisar, estudar.
Professora diz: Pode ser pesquisar. Corretamente as palavras o que a gente
faz?
Aluno diz: Escrever.
Professora diz: Então vocês vão tentar achar o que? Agora vocês vão tentar
ver o tempo do verbo. Vocês com seus colegas------, por muitas cidades do
Brasil, de cidades e------ novos colegas------. O que será que vocês fizeram?
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Aluno diz: Vocês passaram.
Professora diz: Ah, passarão de ano né, lembrem que aqui a palavra está
no futuro ela e todas vão terminar com qual terminação, am ou ão?
Alunos dizem: Ão.
Professora diz: Com seus colegas, o que vocês fizeram com seus colegas?
Aluno diz: Passearão, Viajarão.
Professora diz: Passearão, Viajarão
Aluno diz: Pesquisarão.
Professora diz: Presta atenção, por muitas cidades?
Aluno diz: Passearão?
Professora diz: Passearão de cidade?
Aluno diz: Viajarão.
Professora diz: Viajarão de cidade.
Aluno diz: Mudarão.
Professora diz: Mudarão de cidade e novos amigos?
Aluno diz: Mudar, conhecer.
Professora diz: Conhecerão muitos amigos; então tem que encaixar
certinho. Presta atenção no final da frase, certo.
(Observação em: 28.04.2010)

Turma B:
Os alunos da Turma B aproveitam o momento da leitura de um texto
pela professora para questioná-la sobre suas curiosidades quanto aos Contos de
Fada. A professora é atenciosa e dedica uma parte da aula para solucionar as
dúvidas que surgiram, deixando também a aula mais interessante às crianças.
Aluno diz: Professora você já viu Deu a louca na Chapeuzinho? É uma
versão?
Professora diz: É, na verdade são várias versões né, quem conta, por
exemplo a chapeuzinho do filme conta a versão dela, aí a avó conta a
versão dela, aí o lenhador conta a versão dele e cada história sai de um
jeito diferente.
Aluno diz: Professora os irmãos Grimm escreveram só Chapeuzinho
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Vermelho ou tem outras?
Professora diz: Essas histórias elas são contadas de geração em geração,
então alguém, em algum dia, contou uma história aí a gente fala que as
pessoas começaram a contar para seus filhos, vão crescendo e vão
contando igual. Nosso folclore a gente não sabe quem inventou, por
exemplo, a história do Saci Pererê, só que é uma lenda, uma história
contada pelo povo e aí, por exemplo, uma das pessoas , um dos autores
que pegaram a história e escreveu sua versão. Então os irmãos Grimm eles
pegaram as histórias que existiram e fizeram a versão deles, por exemplo
gente, se a gente conta, tem escola que conta que tem mulher no banheiro
uns negócios assim, tem escolas que as crianças inventaram que tem
alguém no banheiro, assim fantasma, alguma coisa assim é inventado, é
totalmente inventado aí se eu, professora Ana resolver colocar essa história
no papel, essa história não é minha, essa história é das pessoas.
(Observação em: 12.03.2010)

Turma C:
Em diversos momentos das aulas da professora da Turma C os alunos
a interrompem com dúvidas acerca do conteúdo estudado. A professora geralmente
é atenciosa e conversa com as crianças, como nos trechos abaixo, onde os alunos
participam da aula, questionando-a.
Aluno diz: Aquela cidade fria que dá falta de ar foi eles que construíram?
Professora diz: Eles que construíram.
Aluno diz: A falta de ar eles acostumaram né, professora?
Professora diz: É, eles se adaptaram né. Se a gente for lá, se a gente for lá,
nós provavelmente vamos sentir mais que o pessoal que mora lá.
Aluno diz: Então quando vai viver lá dá pra controlar?
Professora diz: É, você se adapta.
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Então, ele acreditava que se desse a volta, Cristóvão
Colombo ele chegaria às Índias, e o Cristóvão Colombo nessa viagem ele
vai chegar na América; ele nessa viagem vai chegar na América e vai
morrer achando que chegou nas Índias e quando ele chegou aqui tinha
pessoas como ele; acha que chegou nas Índias ele vai chamar essas
pessoas de que?
Aluno diz: De índios.
(Observação em: 10.03.2010)
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Aluno diz: Professora, eles não queriam dar a volta na Terra?
Professora diz: Ele tentou dar a volta na Terra, ele falou se a terra é
redonda, se eu sair aqui de Portugal e dar a volta assim eu chego nas
Índias, só que ele não sabia que tinha um pedaço de terra no meio, ele
achou que ia dar a volta no mar e ia chegar.
Aluno diz: Professora, mas ele não achava que a Terra era quadrada?
Professora diz: Então, Cristóvão Colombo não, e aí a maioria, lembra que a
gente, que eu contei a história que todo mundo ria dele porque achavam
que ele era louco, porque eles achavam, a Terra tinha um fim então eles
iam navegando um pouco e pum, acabou.
Aluno diz: É verdade que Cristóvão Colombo achava que a Terra era
redonda e todo mundo ria dele, e aí ele tinha que falar que era quadrada
senão eles iam matar ele?
Professora diz: É, nessa época quem ia contra a ideia que todo mundo
tinha, realmente decepou.
(Observação em: 07.04.2010)

Professora diz: porque será que lá no Paraguai eles falam espanhol e não
português? Quem será que colonizou eles?
Aluno diz: Foram os espanhóis.
(Observação em: 10.03.2010)

Subcategoria 3.5: Incentivo à criatividade do aluno
Turma B:
A professora da Turma B solicita aos alunos a criação de um texto e,
no trecho abaixo, oferece-lhes a oportunidade de dividir com os colegas sua
redação, através da leitura. Dessa forma, a criança é incentivada a desenvolver sua
criatividade e divulgá-la à sala.
Professora diz: Alguém quer ler o texto que escreveu?
Aluno diz: Eu.
Professora diz: Enquanto isso os que não terminaram vão acabando.
Pronto. Silêncio. Loren, pode ler.
Loren diz: Um dia a girafa resolveu não ver TV. Isso não fez mal algum, pois
anda sempre arrancando informações dos outros e fica espalhando suas
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fofocas. Seu pescoço é tão grande que dá pra informar de longe, então
apenas apanha a notícia, apenas e sai informando toda a população, bem
rápida espalha pra poder aumentar um ponto. Ela é muito popular com seu
jornalismo. Estamos de volta com mais um Informando a Bicharada.
Professora diz: Legal, muito bom. Alice, pode ler.
Alice diz: A girafa é uma jornalista, mas não é uma jornalista normal, ela
conta para a bicharada tudo que acontece com os outros. É ligeira, fala o
que viu e não ouviu, não vê TV mais isso não lhe faz mal porque ela é bem
informada. Procura notícias boas e cria manchetes para os maiores.
Professora diz: Tá ótimo. Denis, pode ler.
Dênis diz: Era uma vez uma girafa que não lia jornal nem assistia TV e essa
girafa dava notícia de tudo e também é fofoqueira.
(Observação em: 12.03.2010)

Subcategoria 3.6: Incentivo aos alunos através de recompensas
Turma A:
A Turma A é incentivada, no trecho abaixo, a produzir um texto em
troca de receber, pela melhor produção, um prêmio. A recompensa pela qualidade
da redação é colocá-la em exposição aos demais colegas. A ideia não agrada as
crianças, que preferem que o prêmio seja uma caixa de chocolates.
Professora diz: o professor organizará a sala em grupos de quatro alunos e
cada um lerá seu texto. O grupo deverá escolher a história mais
interessante, que deverá ser contada para a classe por um representante.
Capriche na expressividade durante a apresentação. Ao terminar as
apresentações será eleito o melhor contador de história. A gente vai fazer
isso? Vai. Então vocês vão prestar bastante atenção nesse texto, fazer ele
com bastante cuidado, amanhã a gente vai fazer a revisão deles em duplas
tá, a dupla que vai corrigir o texto, depois nós vamos organizar os grupos de
quatro, cada um vai ler para o grupo de quatro, vai eleger um texto bom, vai
selecionar o melhor texto dos quatro, vai me dar esse texto. Então quer
dizer que eu vou ter sete textos que dá para formar sete grupos e dos sete
textos eu vou escolher o melhor deles, a gente pode organizar um prêmio.
Aluno diz: Pode ser uma caixa de chocolate.
Outro aluno: Não, chocolate não.
Professora diz: A gente pode organizar uma exposição, um pedacinho da
parede para a gente poder expor, alguém tem alguma dúvida?
Alunos dizem: Não.
(Observação em: 11.03.2010)
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Síntese sobre a Categoria 3:
Embora tenha sido observado que na maior parte do tempo em sala de
aula as crianças são repreendidas e modelizadas ao padrão de disciplina tradicional,
na categoria 3 foram reunidos alguns momentos das aulas em que as crianças
tiveram liberdade e incentivo à criatividade. Todavia, tal criatividade resume-se ao
conteúdo das matérias aplicadas em sala de aula, não sendo levadas à vida do
aluno, ou utilizadas formas de reflexão crítica sobre os assuntos abordados.

Categoria 4: O espaço social e o espaço escolar
A interação da escola com o espaço social é de suma importância para
a inserção de ideias de cidadania no cotidiano do aluno. Não foram muitas as
constatações dessa interação, sendo as de maior destaque: as tentativas de
abertura da escola à sociedade, as tentativas de relacionar o conteúdo das
disciplinas ao cotidiano dos alunos, as orientações sobre bom comportamento dentro
e fora da sala de aula, a utilização do termo cidadania como conotação de “direitos e
deveres”, propostas de trabalhos em pares de alunos, os temas polêmicos tratados
fora do contexto social do aluno e a abertura na aula para discussão de temas não
relacionados ao conteúdo escolar.

Subcategoria 4.1:Tentativas de abertura da escola à sociedade
Turma C:
Em algumas aulas foi possível verificar a tentativa de participação da
sociedade no espaço escolar. O trecho abaixo reflete um momento de visita de
alguns membros da Defesa Civil aos alunos, ocasião em que foi proposta uma
atividade especial que consistia na leitura de uma cartilha, e criação de textos e
desenhos. Embora tal visita tenha trazido um pouco mais de conhecimento às
crianças, a forma em que essa atividade foi introduzida (sem planejamento prévio)
não agradou as professoras, que precisaram modificar seu cronograma, além de não
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ter a repercussão que almejava, que era despertar o interesse das crianças.
O trecho seguinte diz sobre um convite aos alunos para participar da
comemoração do dia da educação. Porém, a comemoração é longe do bairro das
crianças, durante a semana e em horário comercial, ou seja, a participação pelas
crianças e seus familiares é dificultada.
Professora diz: o que a defesa civil faz? Ajuda as pessoas no caso de
acidentes, queimaduras tá, isso sobre a defesa civil explica aqui na primeira
página. Oh, eu só não quero que cópia, mas você pode tirar uma ideia daí
para escrever, tá, mesmo porque é a primeira vez que vocês vê isso e já
tem que escrever um texto.
(Observação em: 24.03.2010)

Professora diz: Esse quadrinho aqui oh é pra avisar vocês, sabem que
existe um dia especial para a educação? Venha participar conosco das
atividades que serão realizadas em comemoração ao dia da educação.
Contamos com sua presença dia 28/04/2010, horário das 08:00 às 18:00,
então até as seis da tarde, local: Secretaria Municipal de Educação. Isso
aqui é um convite pra quem puder ir, tem aula normal, é durante a semana,
é uma quarta-feira, quem quiser ir vai ter algumas amostras sobre coisas
que são feitas nas escolas, sobre a escola, quem puder tá, indo lá é no
Centro; se vocês quiserem ir, vocês têm que ir à tarde.
(Observação em: 20.04.2010)

Subcategoria 4.2: Tentativa de relacionar o conteúdo das disciplinas ao cotidiano
dos alunos
Turma C:
A professora da Turma C tenta diversas vezes, no decorrer das aulas,
exemplificar o conteúdo das matérias com algo relacionado à vida das crianças.
Contudo, ela utiliza-se de exemplos como futebol, novela que, embora seja algo
conhecido pelos alunos, não se refere totalmente à sua realidade.
Professora diz: Machu Pichu, situada há mais de 2000 metros acima do
nível do mar é uma cidade muito alta. As pessoas que vão lá sentem até
falta de ar, conforme vai ficando mais alto, vai tendo menos ar. Vocês já
devem ter visto isso em jogo de futebol, quando os jogadores vão jogar por
exemplo lá no Chile, né, e aí todo mundo fica super preocupado com a falta
de ar, porque quanto mais alto é o lugar menos ar ele vai ter, então é
perigoso a pessoa sofrer com essa falta de ar.
(Observação em: 10.03.2010)
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Professora diz: porque o interesse de Portugal era ter coisas que desse
lucro. Quando a gente pensa numa colônia que o Brasil vai ser de Portugal,
quando eu falo em colônia de férias você pensa em um lugar de diversão,
não, aqui vai ser uma colônia de exploração. Quando eu falo em exploração
é uma colônia que eu vou lá, tiro as coisas e levo para o meu país pra eu
ficar mais rico, tá.
(Observação em: 10.03.2010)

Aluno diz: Professora, mas Índia existe?
Professora diz: Existe, é um país, hoje tem uma população muito pobre,
grande, com o mesmo nome, e é um país assim que tem todo tipo de
problema.
Aluno diz: Passou até aquela novela Caminho das Índias.
Professora diz: Tem. Eu acho assim aquelas cenas, aquelas imagens que
foram gravadas.
Aluno diz: Na onde?
Professora diz: Na Índia, tem uma diferença, uma desigualdade social
muito grande, a novela fala do lado rico, que é pobre que é a maioria é
muito pobre.
Aluno diz: Os dalitis.
Professora diz: Nem são os dalitis; na verdade quem é pobre é muito pobre
mesmo, as pessoas tem muitos filhos, tá.
(Observação em: 07.04.2010)

Professora diz: então gente, os portugueses né, vão tentar fazer esse
comércio direto, porque eram os italianos que faziam, então como os
italianos que eram os que iam lá diretamente comprar o produto saía mais
caro. Então não era a mesma coisa de fazer comércio direto tá. È igual nós,
a gente compra a roupa na loja aqui de (...), só que o dono da loja o que
que ele faz, ele viaja e vai comprar direto da fábrica, então ela paga mais
barato e vende pra gente mais caro né. Por que que ele vende mais caro?
Ele tem que ter algum lucro porque senão como que ele vai sobreviver. Hoje
se tem que vender mais caro porque paga imposto, ele tem uma série de
coisas que ele tem que pagar, além disso ele tem que ter um lucro pra ele
sobreviver, porque se ele comprar por 10 e vender por 10 o que vai
acontecer com ele? Ele vai quebrar, porque tem viagem, tem todos os
gastos.
Aluno diz: Professora, meu pai trabalhava numa fábrica, lá o dono era muito
rico ele comprava por 100 e vendia por 120, 150.
(Observação em: 07.04.2010)
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Subcategoria 4.3: Exigência da participação dos pais nas atividades escolares
Turma A:
O trecho abaixo refere-se à preparação dos convites para o dia da
escola, onde todas as turmas se preparam para receber os pais com algumas
atividades especiais. Trata-se de um momento em que a escola e seus
representantes demonstram seu conceito de cidadania e formação de cidadãos.
Nesse caso, foi possível perceber que tais conceitos tem a conotação comum de
cumprimento de deveres e luta por direitos.
Professora diz: o que vai no meio do convite é esse papelzinho aqui, ele vai
oh na hora que tem que abrir o convite, ele vai abrir certinho aqui na
beiradinha. Vocês podem tá recortando os papeizinhos que vai ficar
passando, que são esses papeizinhos para pregar na lateral, esse lacinho
azul, esse risquinho azul pode recortar, tá recortar só em volta dele e colar
no centro do papel só que do lado de dentro. É, mas tem menino que não
fica quieto. É pra copiar e responder não é pra fazer as coisas rebocadas
para o caderno ficar feio, olha o que está escrito: Convite, vamos fazer a
leitura: Ensinar. Psiu! Silêncio para eu ler. Ensinar para formar cidadãos e
transformar vidas é e sempre será o compromisso da nossa escola, é com
grande satisfação que convidamos os senhores pais e responsáveis para
participar do dia da escola que será realizado na sexta-feira 19/03, local:
Profa. Cristiane Floriano da Silva, horários às 10h00 sua presença é de
extrema importância. Observação: neste dia teremos a presença do senhor
prefeito e demais gestores da secretaria da educação, equipe da escola
Profa. Cristiane Floriano da Silva. Lembra o que a diretora falou ali no
começo do dia, é importante a presença de quem?
Alunos dizem: Dos pais.
Professora diz: Dos pais, principalmente dos que vão na música, na
computação, no xadrez, os que vão na sala de educação física é importante
que todos os pais compareçam porque os filhos deles estudam nessa
escola né, então eles precisam vir também.
(Observação em: 17.03.2010)

Subcategoria 4.4: Temas polêmicos tratados fora do contexto social do aluno
Turma C:
A professora da Turma C, no trecho abaixo, fala a respeito de
discriminação, em exemplo dado sobre a colonização brasileira. Entretanto, ela não
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inicia uma discussão ou reflexão, perdendo um momento que poderia ser
enriquecedor às crianças.
Da mesma forma, no segundo trecho, ela fala sobre preconceito, mas
também não leva o texto para a vida dos alunos.
O último trecho apresenta como foco a destruição ambiental, mas a
discussão também não foi ampliada, e a participação dos alunos foi nula.
Professora diz: Então quando esses colonizadores chegaram, eles
dominaram a população e a maior forma de dominação de todas é falar a
mesma língua; acabou com as línguas locais, impondo também a sua
religião, seus costumes e tradições. Até hoje esses povos sofrem
discriminação por parte da sociedade.
(Observação em: 10.03.2010)

Professora diz: Então eles conseguiram destrocar né. E aprenderam a
lição, né, porque não pode ter esse preconceito né, de ficar acusando que
homem não chora, mulher não pode jogar futebol. Então essa era a história.
Lucas faz um favor pra mim, leva pra Ana fala que pode ficar com ela.
Gente, nós vamos continuar aquela atividade de ontem, eu parei no
exercício 2. Então agora vocês vão escrever assim: Continuação; eu vou
dar o 3 e o 4.
(Observação em: 20.04.2010)

Aluno diz: Professora, eles cortavam a árvore para fazer flecha?
Professora diz: Na verdade, é o que eu expliquei na nossa aula, sim eles
faziam as flechas com a madeira, mas eles só usavam o que era realmente
necessário, então, muito diferente do que fizeram com o pau-brasil
derrubaram e levaram tudo.
(Observação em: 07.04.2010)

Subcategoria 4.5: Abertura na aula para discussão de temas não relacionados ao
conteúdo escolar
Turma B:
A professora da Turma B inicia a maioria das aulas com uma
mensagem que é colocada na lousa. A mensagem geralmente é trazida pelos
alunos que, além de apresentá-las devem explicar seu sentido. Nos dois casos
abaixo pode-se verificar a participação das crianças nesse sentido, enriquecendo a
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aula com suas ideias que vão além do conteúdo das aulas.
Professora diz: A mensagem da Marília é uma mensagem romântica, é um
versinho.
Aluno diz: Que jeito que é professora?
Aluno diz: É aquele que come porta?
Professora diz: É cupim, mas o que a gente tá falando é cupido. O cupido o
que é Marília?
Marília diz: É um anjo.
Professora diz: Ah, é um anjo, e o que ele faz?
Marília diz: Ele atira uma flecha no coração para se apaixonar.
Professora diz: Existe?
Aluno diz: Não, mas existe o amor.
Professora diz: Ah tá, o sentimento existe, o anjinho que não existe, mas é
uma história que o povo conta.
(Observação em: 12.03.2010)

Professora diz: Então vamos lá? Por que essa conversa? Fabiana, você
trouxe? Eu quero ouvir a Fabiana, a mensagem que ela trouxe.
Fabiana diz: Às vezes a gente chora por causa de uma oportunidade que
perdeu por não ter aproveitado, agora se a gente aproveitar a nossa vida é
bem melhor.
Professora diz: Como a Fabiana tá rouca eu vou pedir pra Diana explicar o
que ela disse.
Diana diz: Eu entendi assim, que vale mais as lágrimas, por exemplo, de
uma luta do que, por exemplo, perder uma oportunidade, por exemplo eu
não lutei, aí eu fiquei lá parado, aí quando você tenta, mas não consegue,
vale mais as lágrimas de derrota, porque não lutou e chora.
Professora diz: Mas chorar você pode chorar de dois jeitos, ou porque tem
dor ou porque, fala Diana.
Diana diz: Arrependimento, derrota.
Professora diz: É isso, será?
Diana diz: É.
Professora diz: Então tá bom.
(Observação em: 14.04.2010)
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Turma C:
No trecho abaixo da aula da Turma C pode-se verificar uma pequena
abertura da professora para assuntos de interesse dos alunos. Todavia, o assunto
foi iniciado pelo aluno e não incentivado pela professora.
Aluno diz: Professora, o que achou do jogo?
Professora diz: O jogo? Você foi?
Aluno diz: Foi o melhor jogo do mundo.
Professora diz: E tava bom o jogo? Quem ganhou?
Aluno diz: O Cafu.
Professora diz: Com certeza, né. Esse jogo foi de cantor né?
Aluno diz: É professora.
Professora diz: É, eles fazem para o hospital do câncer né.
(Observação em: 20.04.2010)

Síntese sobre a Categoria 4:
Em análise geral, pode-se afirmar que foram reduzidos os momentos
em que houve interação das aulas com o espaço social vivido pelos alunos, ou seja,
a vida pessoal e as vivências das crianças são tratadas como um assunto alheio aos
interesses da escola, embora o discurso por ela pregado seja inverso a essa
constatação. É possível perceber que as professoras sentem certa dificuldade em
conciliar o conteúdo que deve ser aplicado às crianças com assuntos sociais que
possibilitem seu desenvolvimento como cidadão participante, crítico e criativo,
conhecedor da sociedade em que vive e das maneiras como pode contribuir para
sua melhoria.
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5.5 DISCUSSÃO SOBRE OS DADOS OBTIDOS

Análise documental

Literatura

Entrevistas

Observações

Com o intuito de melhor compreender de que forma os conceitos de
cidadania tem sido trabalhados dentro da escola Profa. Cristiane Floriano da Silva e
verificar se os conteúdos aplicados tem contribuído ou não para a transformação
social, será feita uma discussão dos dados obtidos através do levantamento
documental, das entrevistas com a diretora, com a secretária de educação e com as
professoras, e das observações em sala de aula. As informações levantadas serão
relacionadas aos princípios de cidadania abordados por Paulo Freire e demais
autores seguidores do mesmo pensamento.

5.5.1 Considerações gerais a respeito da escola cidadã
A escola cidadã, como já foi visto, é um ambiente diferenciado, cujo
objetivo não se resume à aplicação de conteúdos programáticos, mas que apresente
ao aluno sua realidade e promova a criação de uma análise crítica, criativa e
reflexiva. Além disso, trata-se da formação de pessoas capazes de pensar e de
serem sujeitos ativos na sociedade, que tomam atitudes através de suas próprias
reflexões e análises e não através do pensamento de quem os lidera. Vale lembrar
também que a educação emancipadora, defendida e estudada na presente
pesquisa, objetiva propiciar a formação de cidadãos guias de si mesmos,
conscientes da importância de sua participação nos diversos níveis sociais. Na
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escola, cabe ao professor promover atividades que estimulem e contribuam para o
desenvolvimento da autoconscientização de seus alunos, problematizando o mundo
real e imaginário, possibilitando sua reinvenção, respeitando e compreendendo sua
liberdade, reflexões, críticas e conflitos. É essencial que seja motivada a discussão
de suas vivências em sala de aula, de forma não direcionada, buscando refletir
sobre os acontecimentos comuns e sobre os problemas de seu cotidiano. Ao aluno
deve ser dada a oportunidade de perceber o mundo com outros olhos e traduzi-lo de
acordo com sua visão, sendo capaz de interpretá-lo e reconstruí-lo. Enfim, a
educação para a cidadania não é uma mera disseminadora de valores morais e
éticos, mas sim uma educação capaz de transformar pessoas de simples
espectadores da vida a agentes pensantes e transformadores da realidade.

5.5.2 Entrevista com a secretária de educação X documentos oficiais
Partindo das palavras da secretária de educação, foi possível observar
que há na rede municipal de ensino a intenção de proporcionar uma educação
diferenciada e significativa, através da inserção de programas diferenciados dentro
da escola, como o ensino da música e a participação da família. Ela salienta também
que houve grande avanço da qualidade do ensino municipal, visto que o respeito
mútuo entre as crianças, e entre elas e seus professores apresentou evolução, e
que tal fato também tem repercutido na sociedade. Não houve, entretanto, nenhuma
menção direta à cidadania na escola ou à educação emancipadora, resumindo-se à
citação da participação dos pais em alguns eventos e da aplicação de conteúdos
extra-curriculares aos alunos.
Já nos documentos oficiais do município e da escola pode-se observar
a presença de elementos que remetem à escola cidadã, como: levar o aluno a
posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações;
educar para a vida; compreender a realidade com seus problemas e necessidades,
gerando alternativas humanizadoras para o mundo; auxiliar a comunidade a
compreender e transformar o mundo; estabelecer metas para a formação do cidadão
e para o convívio social. Todas essas premissas estão agrupadas em meio a
inúmeras outras relativas à transmissão de conteúdos e conhecimentos, ou seja, os
documentos oficiais têm como objetivo principal direcionar a escola para melhores
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formas de ensino/ aprendizagem, deixando como coadjuvante (ou complementar) a
preocupação social e a educação transformadora.
Assim, pode-se dizer que, embora haja propostas referentes à
colocação em prática de temas relacionados à cidadania na escola, elas ainda
encontram-se mal definidas pelos documentos oficiais e pelos responsáveis pelas
iniciativas e mudanças educacionais do município. Pode-se notar que ambos não
apresentam conceitos claros de cidadania, seus objetivos e benefícios ao aluno e à
sociedade, o que faz com que a colocação em prática também se torne ineficaz.

5.5.3 Entrevista com as professoras X documentos oficiais
Por sua vez, a visão das professoras sobre a educação diferenciada
apresenta variações de acordo com o pensamento de cada uma delas. As principais
semelhanças verificadas referem-se ao seu conceito sobre cidadania, que se
resume ao cumprimento de deveres e reivindicação pelos direitos, e ao seu
entendimento sobre a responsabilidade de socializar o aluno para que ele aprenda a
viver em comunidade. Quanto à relação existente entre os aspectos observados nas
entrevistas e nos documentos oficiais pode-se inferir que, generalizando, não são
colocados efetivamente em prática, talvez por falta de conhecimento a respeito de
tais recomendações, ou talvez devido à ausência de técnicas elaboradas para este
fim.
Mais especificamente, é possível afirmar que a professora da turma A
acredita que não é uma obrigação da escola inserir conceitos de cidadania nas
aulas, tampouco proporcionar a elas condições de tornarem-se cidadãos
participantes na sociedade, visto que esta seria uma função da família, além de
sobrecarregar os professores pelo acúmulo de funções. Ela também faz menção à
reflexão de valores no decorrer das aulas, salientando que não há um planejamento,
ou seja, as discussões surgem de acordo com o andamento da aula.
A professora da turma B admite a dificuldade de se conseguir definir
qual a função da escola, e o que os professores devem ensinar em sala de aula,
demonstrando que conhece os novos rumos da educação, mas desconhece a
melhor forma para alterar as práticas escolares, visto que atualmente há a
necessidade também de desenvolver habilidades na criança, auxiliando-a a saber o
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que fazer com o saber adquirido. Ela também acha que a escola está
sobrecarregada de problemas sociais para resolver, o que dificulta a execução do
que ela acredita ser o essencial, que é ensinar, transmitir o conteúdo. Além disso,
ela menciona que através de momentos nas aulas surgem oportunidades de discutir
problemas, contribuindo para transformar o caráter da criança. Importante salientar
que a professora da turma B questiona a eficácia dos novos parâmetros curriculares,
visto que eles direcionam a educação para o desenvolvimento de habilidades no
aluno, mas o que é pedido nos vestibulares ainda é o conteúdo.
Por último, a professora da turma C acredita que para os alunos
tornarem-se cidadãos devem, primeiramente, ter consciência de seus direitos e
deveres, pois sem essa consciência eles não sabem ao certo o que estão fazendo; é
o processo de formação de sua personalidade. Assim, ela afirma que no decorrer
das aulas surgem oportunidades de demonstrar a eles as diferenças entre certo e
errado, contribuindo para o desenvolvimento de sua reflexão. Ela também menciona
que, embora a escola tenha adquirido novas funções sociais, que não deve perder o
foco, ou seja, não deve desviar-se de sua função principal, que é ensinar. É
relevante citar que a professora da turma C acredita que a escola sempre teve sua
função social, mas que agora está sistematizado, o que aumenta a responsabilidade
dela na realização de atividades diferenciadas. A professora ainda destaca que
procura fazer com que os alunos reflitam sobre questões sociais através de
exemplos (não planejados) durante as aulas e que se trata de um trabalho lento,
pois não há como notar resultado imediato nessas ações.
Em resumo, pode-se afirmar que as três professoras possuem um
entendimento tradicional sobre cidadania, ou seja, através de suas falas foi possível
verificar que ser cidadão, para elas, resume-se a exercer os deveres e lutar pelos
direitos. Além disso, acreditam que devido à crise da sociedade, é necessário ajustar
a criança aos moldes sociais, mas que isso não é função da escola, causando a elas
excesso de trabalho e desvio de sua real função, que é ensinar.

5.5.4 Observações X entrevistas X documentos oficiais X literatura
Através das observações participantes em sala de aula foi possível
identificar, a princípio, características que tornam a escola pesquisada singular em
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alguns aspectos. Ela apresenta espalhadas por todo o prédio várias frases e
mensagens com valorização à criança e ao seu aprendizado significativo; algumas
frases de autoria, inclusive, de Paulo Freire. Contudo, em sala de aula a realidade
não é muito diferente daquela que já se conhece sobre as escolas públicas
tradicionais. As professoras passam a maior parte do tempo envolvidas com
atividades pedagógicas, sem muito sentido para a vida dos alunos, ou seja, leituras,
textos e atividades passados na lousa, cópias de teorias dos livros, monitoramento
dos exercícios realizados pelas crianças, dentre outros. Raras são as oportunidades
em que as crianças têm espaço para dividir e refletir sobre suas vivências pessoais.
Além disso, em alguns momentos, como nas leituras dos contos infantis, seria
possível às professoras iniciarem uma discussão e incentivar a participação dos
alunos, buscando compreender sua visão sobre o mundo, e possibilitar
reconstruções de seus pensamentos, mas isso não é feito. Geralmente após as
leituras a professora responde às dúvidas das crianças, mas não proporcionam
nenhuma reflexão mais elaborada, evitando, presume-se, o desperdício de tempo e
a possibilidade de prejudicar o andamento do cronograma diário. Alguns alunos
buscam através de diálogos com as professoras apresentar seu dia-a-dia, como se
fosse um pedido de atenção e ajuda. Entretanto, a atitude comum delas é não dar
atenção à fala da criança, exigindo dela silêncio, como se o espaço da sala de aula
não fosse lugar adequado para tais comentários. Também foi possível notar que as
professoras exigem disciplina e silêncio a maior parte do tempo, ou seja, o aluno não
tem liberdade para ser ele mesmo dentro da sala de aula, disfarçando sua realidade
pessoal, como se ao entrar na escola todas as suas vivências, conflitos, problemas e
sonhos ficassem do portão para fora. Contudo, vale ressaltar que, embora não
sejam muito significativas, existem diferenças entre as três professoras. A principal
diferença consiste em sua paciência diante das dúvidas e comportamento dos
alunos. Pode-se afirmar que a professora mais “severa”, ou seja, aquela da qual os
alunos têm mais receio e respeito (Turma A) é também a professora mais bem vista
pela diretora da escola, que a julgou, em entrevista preliminar, como o melhor
exemplo de formação cidadã na escola. Contudo, o que fora observado é que sua
conduta é semelhante à das demais, diferenciando-se apenas no fato de que ela
exige silêncio e disciplina todo o tempo, repreendendo severamente as crianças
diversas vezes durante as atividades diárias. A professora da Turma B, por sua vez,
é menos severa com os alunos, o que faz com que eles sintam-se mais à vontade, e
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falantes, em sala de aula. Porém, mesmo havendo mais liberdade não foram
notadas ações diferenciadas de incentivos à criatividade e ao pensamento crítico
dos alunos. A professora da Turma C consegue manter certo equilíbrio em sala de
aula, ou seja, a classe não é tão quieta quanto à Turma A, nem tão comunicativa
quanto a Turma B. Seus alunos são participativos, questionadores, e a professora
busca dialogar com as crianças e propiciar-lhes um ambiente de amizade e
conhecimento em sala. Todavia, mesmo com essa característica, também não foi
observada nenhuma atitude diferenciada quanto à formação social e cidadã das
crianças. Em resumo, as três professoras têm o mesmo objetivo, transmitir
conteúdo, e as diferenças encontradas em suas classes devem-se às peculiaridades
de cada uma delas.

5.5.4.1 Observações X literatura
Como visto anteriormente, as observações realizadas nas salas de
aula foram divididas em categorias que, por sua vez, foram subdivididas em
subcategorias. Cada uma das categorias representou algumas das principais e mais
relevantes facetas da escola cidadã (ou algo que lhe seja contrário) identificadas
durante as aulas, como os métodos de ensino e aprendizagem aplicados em sala de
aula, as formas de modelização aplicadas pelas professoras aos alunos, as práticas
de incentivo à autonomia das crianças e a relação entre o espaço escolar e o
espaço social.
Quanto aos métodos de ensino e aprendizagem, foi verificado que não
condizem com os preceitos da escola cidadã, visto que as professoras utilizam-se
frequentemente de métodos de memorização e repetição do conteúdo, leituras e
cópias de textos, e pouco é feito com relação à discussão e reflexão do material
estudado. Paulo Freire caracteriza esse tipo de atitude como educação bancária, ou
seja, como se o conhecimento fosse armazenado em cada aluno, e não construído.
Paulo Freire defende que o ideal é proporcionar ao aluno condições de analisar,
criticar, produzir ou construir o conhecimento, e não somente transmiti-lo ou
consumi-lo. Ele diz ainda que o ensino deve ultrapassar os limites dos livros
didáticos, utilizando-se do saber pessoal de cada aluno para discutir e analisar a
realidade. Todavia, o que pode ser verificado nas três salas de aula, na maior parte
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do tempo, é o ensino tradicional, baseado na simples transmissão de conteúdo do
professor (detentor do conhecimento) aos alunos (recipientes vazios e sem vivências
e saberes próprios). Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino (ou
pedagogia) tradicional consiste na transmissão e correção da matéria, no
monitoramento e aconselhamento aos alunos. Tal método já foi criticado e novas
formas de pedagogia e tentativas de implantação foram discutidas, como a
pedagogia crítico-transformadora sugerida por Paulo Freire. Contudo, o que se nota
é a predominância dos métodos tradicionais, onde o professor é a autoridade
máxima em sala de aula, e os alunos meros ouvintes receptores, sem participação
efetiva na construção do conhecimento e, logo, na transformação da sociedade.
A modelização (consciente ou não) dos alunos pelas professoras em
sala de aula é evidente. São impostos modelos de conduta e comportamento a
serem seguidos, bloqueando a liberdade de expressão da criança, o que
impossibilita sua participação ativa e modificadora na sociedade em que vive. Assim,
ao ser modelizado ou moldado aos padrões sociais o aluno perde seu poder criativo
e inovador, que é um dos preceitos da escola cidadã. Além disso, ao transformar as
aulas em simples cronogramas de execução de atividades, as vivências e saberes
das crianças são ignorados. Como já fora visto, Paulo Freire considera indispensável
a discussão em sala de aula dos problemas sociais cotidianos e da utilização dos
saberes trazidos pelos alunos através de suas vivências pessoais. O intuito é
relacionar o conteúdo das matérias à realidade da comunidade, proporcionando
condições de que o aluno se torne um homem crítico, conhecedor do ambiente em
que vive, atento e participante às suas possíveis modificações. Entretanto, o que é
observado em sala de aula é a intolerância às opiniões e vivências dos alunos,
restringindo a aula à aplicação dos roteiros programáticos. Além disso, a disciplina
exigida pelas professoras também tem conotação diferente daquela aprovada pela
escola cidadã que, segundo Silva (1999, p. 55) “deve ser vista como forma de
organização da vida escolar não como meio de controle de comportamento”. As
professoras ao repreenderem constantemente os alunos também inibem sua
liberdade de expressão, fazendo da disciplina (aplicada como controle de conduta)
um fator negativo ao desenvolvimento do aluno. De acordo com Foucault (2008), tal
disciplinarização tem o intuito de criar corpos dóceis, moldáveis e maleáveis, ou
seja, incapazes de criticar e agir sobre o ambiente em que se encontram. Dessa
forma, os aspectos observados nas aulas, como o desinteresse das professoras
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pelas vivências das crianças, suas constantes repreensões, modelizações e
demonstrações de impaciência contribuem para o bloqueio da criatividade e
autonomia do pensamento do aluno, fatores contrários às sugestões da escola
cidadã.
Embora tenha se observado diversas atitudes de bloqueio ao
desenvolvimento da autonomia da criança, alguns indícios de práticas ao seu
incentivo também foram constatadas, como nos momentos de criatividade
proporcionados durante a elaboração de textos e brincadeiras, bem como nos
diálogos (pouco comuns) ocorridos entre as professoras e os alunos. Quanto à
autonomia do aluno, Freire (1979, p. 20) afirma que “uma educação deve preparar,
ao mesmo tempo, para um juízo crítico das alternativas propostas pela elite, e dar a
possibilidade de escolher o próprio caminho”. Contudo, as atividades elaboradas
pelas professoras não parecem ter o intuito real de propiciar tal reflexão sobre a
importância da atuação do homem na sociedade, enquanto cidadão; são apenas
momentos em que essa autonomia e liberdade são dadas aos alunos, como
consequência de alguma tarefa. A relevância do estímulo da autoconscientização e
da possibilidade de perceber o mundo com outros olhos, e ser capaz de interpretálo, como sugere Freire, não é algo totalmente claro para as professoras, já que nem
mesmo nos documentos oficiais e nos dizeres da secretária de educação essa
característica é demonstrada claramente. Assim, pode-se afirmar que ainda está no
início a implantação de práticas em sala de aula para o desenvolvimento crítico,
criativo e reflexivo do aluno, visto que há ocorrências quase imperceptíveis desse
aspecto da escola cidadã, e não são planejadas conscientemente pelas professoras.
Como fora visto anteriormente, os momentos de interação entre a
escola e a sociedade não são comuns, restringindo-se à realização de eventos na
escola, nos quais a presença dos pais é exigida, e de outros promovidos por órgãos
como, por exemplo, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de
Educação, nos quais a participação das crianças também é exigida. Embora existam
tais relações, não foi verificada uma real contribuição delas para o desenvolvimento
do aluno enquanto transformador da sociedade, visto que a transmissão de
informações, bem como durante as aulas, também é o foco desses eventos. Paulo
Freire defende a participação popular em sala de aula, com o intuito de promover a
mudança dos alunos e da comunidade de espectadores de sua história a
transformadores da realidade. Somente com a modificação do pensamento e das
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atitudes desses alunos é que seria possível a criação do bem-estar social. Assim,
inexistindo a relação direta e constante das necessidades sociais com os valores
escolares torna-se ineficaz a tentativa de implantação dos preceitos da escola
cidadã dentro das salas de aula.
Assim, analisando as várias informações obtidas durante a presente
pesquisa, pode-se concluir que, embora haja a intenção dos governantes em criar
uma educação diferenciada e emancipadora (de acordo com as premissas
documentais), a colocação em prática dos elementos da escola cidadã está ainda no
início. Os professores parecem não estar preparados para disseminar tais princípios,
ficando confusos sobre qual seu real dever, e de que forma podem contribuir para a
melhoria do ensino. O governo deve se dedicar à implantação de programas
diferenciados e, através de políticas públicas bem elaboradas, entrar na escola e
contribuir para a facilitação da compreensão dos fundamentos da educação para a
transformação, modificando não somente o pensamento dos alunos, mas também
dos professores e administradores, que serão os responsáveis pela disseminação
desses “novos conceitos”.
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CONCLUSÃO

Em análise aos dados coletados, e baseando-se na bibliografia
estudada, pode-se afirmar que a relação escola/cidadania ainda não é efetiva, por
apresentar na legislação e nos documentos legais uma série de princípios que ainda
não são totalmente aceitos e colocados em prática dentro das escolas.
Observa-se que o termo cidadania não tem seu significado conhecido
plenamente pelas professoras, as quais o definem como o simples cumprimento de
deveres e luta pela realização dos seus direitos. Pôde-se verificar, também, que as
novas tarefas da escola, dentre elas contribuir para a formação cidadã do aluno, vêm
sobrecarregando o corpo docente, que apresenta dificuldades para assumir tal
responsabilidade, bem como de compreender qual a melhor forma de agir em sala
de aula, e definir suas funções diante dos alunos e da direção escolar.
Outro aspecto relevante é a forma de relacionamento entre alunos e
professores, que demonstra ainda a relação vertical existente, onde o educador
espera respeito do educando, e este, por sua vez, torna-se submisso às ordens do
professor. Dessa forma, mesmo que a escola demonstre que possui diferenciais
internos, e que se preocupa não somente com a transmissão de conteúdos, mas
também com a formação do cidadão ativo, participativo, criativo e reflexivo, dentro
das salas de aula a realidade é outra. Pode-se observar que, mesmo
inconscientemente, o professor inibe a criatividade do aluno, seja nos momentos de
repreensão, ou naqueles momentos de insatisfação diante de uma tarefa “mal
realizada”. Ou seja, o professor molda a criança à realidade tradicional, adequandoa a um mundo já existente, e apontando erros às mínimas tentativas do aluno de
“ser diferente”.
Assim, considerando-se as limitações da pesquisa, é possível afirmar
que a escola ainda tem sido uma das responsáveis pela socialização da criança,
preparando-a simplesmente para viver em sociedade. Todavia, ainda não consegue
prepará-la para ser um agente transformador do ambiente em que vive, ou seja, o
aluno é um mero receptor de regras, enquanto o ideal, segundo consta nos
documentos da Secretaria de Educação, seria contribuir para que ele se transforme
em um criador de novas ideias.
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Portanto, é necessária a implantação de políticas públicas mais
eficientes, que busquem tornar a legislação mais clara quanto à importância de se
desenvolver habilidades de autonomia, reflexão e crítica aos alunos, com o intuito de
não somente prepará-los para enfrentar a realidade de uma sociedade em crise,
mas para estarem aptos a atuarem ativamente sobre ela, transformando-a conforme
suas ideias e ideais, e com conhecimento suficiente para identificar falhas e construir
novas formas de solucioná-las. Além da mudança na legislação, é essencial o
melhor preparo dos professores e gestores quanto às novas prioridades escolares,
para que não se sintam sobrecarregados e consigam desempenhar eficazmente seu
papel

nesse

processo.

A

mobilização

popular

também

é

indispensável,

demonstrando engajamento social ao pressionar as autoridades para que se
cumpram as leis, bem como as transformações que forem necessárias ao
desenvolvimento da região. Cada membro da sociedade deve sentir-se responsável
pela construção de conhecimento e de novas realidades, inserindo-se em ações
sociais e contribuindo para a modificação positiva do ambiente em que habita. Em
outras palavras, não basta refletir, discutir e manter-se no plano das ideias, é preciso
agir, ou seja, colocar em prática as reflexões e a criatividade.
Uma consequência da educação concebida sob tais premissas seria o
desenvolvimento social, através de lutas sociais iniciadas por indivíduos que
valorizam sua importância enquanto cidadãos, e colocam-se à frente dos problemas
da sociedade com o intuito de contribuir para sua eliminação ou, pelo menos,
transformá-los

em

algo

menos

prejudicial

à

comunidade.

Finalmente,

o

desenvolvimento regional, mesmo que em longo prazo, seria o resultado da ação
desses alunos, hoje crianças, sobre seu ambiente, tendo em vista sua percepção
diferenciada a respeito do mundo e das atitudes que podem tomar, obtidas na
escola cidadã, da educação emancipadora.
Concluindo, é possível afirmar que a educação para a cidadania
poderia ser um fator para o desenvolvimento social e regional se as políticas
públicas destinadas à educação fossem, de fato, claras em seus documentos oficiais
e condizentes com as necessidades da população. Entretanto, a realidade detectada
atualmente nas escolas, por meio do estudo de caso realizado, não é propícia a um
desenvolvimento significativo da região, visto que o ensino tradicional ainda é
predominante,

ou

seja,

ineficaz

transformadores da sociedade.

para

a

criação

de

cidadãos

críticos

e
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA REALIZADA
COM PROFESSORES

1.

O que você entende por cidadania?

2.

Quais conceitos práticos, ligados a este tema, podem ser trabalhados em sala

de aula?

3.

E o que seria educar para a cidadania?

4.

O que você pensa sobre ser uma das funções da escola trabalhar temas

ligados à cidadania?

5.

De que maneira a criança pode ser considerada um cidadão?

6.

As crianças têm consciência do que é cidadania?

7.

Como elas vivenciam este conceito?
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ANEXO B – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

Verificar e observar:
1.

De que forma é a relação aluno/ professor em sala de aula.

2.

Qual o comportamento da criança diante das colocações do professor (ativa

ou passiva).

3.

Se os temas das aulas são trabalhados de forma a promover o senso crítico e

autonomia nos alunos.

4.

Se os alunos têm a liberdade de trazer para a sala de aula os temas relativos

à sua vida social.

5.

Qual a relação existente entre o discurso do professor, e a forma como ele

ministra suas aulas.

6.

Se há democracia entre os alunos em sua participação nas aulas.

7.
Se o discurso oficial observado nos documentos municipais está sendo
colocado em prática.
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA E CONSENTIMENTO DOS
PARTICIPANTES – ENTREVISTAS AOS PROFESSORES
1. Nome da pesquisa: “DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EDUCAÇÃO E
CIDADANIA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL”
2.

Pesquisador responsável: GLENDA ROBERTA PEREIRA

3.

Descrição das informações que deverão ser, obrigatoriamente, prestadas

aos sujeitos da pesquisa:
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que pretende
investigar de que forma têm sido trabalhados os conceitos de cidadania dentro da
escola e da sala de aula. Além disso, este estudo buscará identificar os possíveis
problemas existentes na relação educação/cidadania, e apontar soluções que
beneficiem as crianças, familiares e professores.
Será solicitada a participação em entrevista individual, onde este assunto será
abordado; a mesma deverá ser gravada, para que as informações possam ser
mantidas.
Serão tomados todos os cuidados técnicos e éticos na condução da entrevista,
no sentido de proteger o participante de eventuais dificuldades, e as informações
obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação
pessoal de nenhum participante ou da instituição onde a pesquisa será realizada.
Data _______/ _______/ __________
Nome e assinatura do pesquisador responsável:
______________________________

_____________________________

Nome e assinatura do participante da pesquisa:
______________________________
_____________________________
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA E CONSENTIMENTO DOS
PARTICIPANTES – ENTREVISTA À DIRETORA
1. Nome da pesquisa: “DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EDUCAÇÃO E
CIDADANIA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL”
2.

Pesquisador responsável: GLENDA ROBERTA PEREIRA

3.

Descrição das informações que deverão ser, obrigatoriamente, prestadas

aos sujeitos da pesquisa:
A sua escola está sendo convidada a participar de uma pesquisa que pretende
investigar de que forma têm sido trabalhados os conceitos de cidadania em sala de
aula. Além disso, este estudo buscará identificar os possíveis problemas existentes
na relação educação/cidadania, e apontar soluções que beneficiem as crianças,
familiares e professores.

A partir daí poderão ser obtidos subsídios para repensar

as políticas públicas relativas à educação municipal, com o intuito de incrementá-las.
Será solicitada a participação em entrevista individual, onde este assunto será
abordado; a mesma deverá ser gravada, para que as informações possam ser
mantidas.
Serão tomados todos os cuidados técnicos e éticos na condução da entrevista,
no sentido de proteger o participante de eventuais dificuldades, e as informações
obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação
pessoal de nenhum participante ou da instituição onde a pesquisa será realizada.
Data _______/ _______/ __________
Nome e assinatura do pesquisador responsável:
______________________________

_____________________________

Nome e assinatura do participante da pesquisa:
______________________________
_____________________________

175

ANEXO D – DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO EM COMITÊ DE
ÉTICA - COMEP
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ANEXO E
PLANTA BAIXA DA ESCOLA “PROFA. CRISTIANE FLORIANO DA SILVA”

